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Hyvä lukija
Digitaaliset verkot ovat erottamaton osa nykyistä yhteiskuntaa ja digitalisaation trendi  
on saavuttanut jalansijaa myös automaatiotekniikassa. Älykkäät anturit ja kent- 
tälaitteet tarjoavat jo nykyään perustiedot, joiden avulla laitokset ja tuotantoprosessit  
voidaan liittää digitaaliseen verkkoon. Uudet lähetystekniikat mahdollistavat laitosten 
ja tuotantoprosessien liittämisen verkkopohjaisiin tiedonsiirtojärjestelmiin. Sivulta 
4 alkavassa kansijutussamme kerrotaan tarkemmin saatavilla olevista älykkäistä  
anturi- ja siltaustekniikoista ja Pepperl+Fuchsin anturitekniikka 4.0 -tuotteiden 
kehitystyöstä. 

Teollisuus 4.0 -käsitteestä puhutaan paljon Euroopassa. Mutta millainen tilanne on  
muissa maanosissa? Kolme kollegaa Kiinasta, Singaporesta ja Yhdysvalloista 
valottavat tämän kehityksen kansainvälistä roolia Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Lue 
lisää sivulta 18.

Älykkäitä anturiratkaisuja käytetään mansikkasatojen korjaamiseen. Ensimmäiset 
täysin automaattiset sadonkorjuurobotit ovat jo pelloilla – ja yksi robotti riittää  
kokonaisen pellon sadon korjaamiseen. Tutustu anturitekniikan mahdollisuuksiin 
tässä prosessissa sivulla 13.

Hyviä lukuhetkiä toivottaen,

Dr. Gunther Kegel 
CEO

Odotamme palautettasi tästä numerosta. Kommentit voi lähettää osoitteeseen: 
newsletter@pepperl-fuchs.com
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Aiheena 

Lyhyesti:  
Smart City

Smart City -käsitteen mukaan digitaaliset tekniikat hel-
pottavat alati kasvavan kaupunkiväestön elämää osana 
yhteiskuntaa ja tekevät siitä miellyttävämpää ja ympäris-
töystävällisempää. Smart City -projektin tavoitteena on 
hyödyntää niukkoja resursseja mahdollisimman tehok-
kaasti ja minimoida väestönkasvun negatiiviset vaikutuk-
set suurissa kaupungeissa. 

Teknisellä tasolla Smart City -kaupunki tarvitsee älykkäitä 
ja joustavia automaatioratkaisuja, joiden avulla esimerkiksi 
liikennettä, kulutushyödykkeiden virtausta, jätehuoltoa ja 
muita julkisia palveluita voidaan hallita tehokkaasti ja ot-
taen huomioon sosiaaliset vaikutukset ja ympäristötekijät. 
Älykäs jätteiden käsittely on vain yksi esimerkki Smart City 
-tekniikan mahdollisuuksista. 

 www.pepperl-fuchs.com/smart-waste

http://www.pepperl-fuchs.com/smart-waste


Anturitekniikka 4.0: 
rajat ylittäviä ideoita

Roskasäiliö lähettää signaalin, joka ilmoittaa, että säiliö on yli 80-pro-
senttisesti täynnä. Signaali lähetetään mobiiliverkon kautta verkkopoh-
jaiseen ohjelmistosovellukseen, jota jätehuoltoyritys käyttää. Sovellus 
havainnollistaa säiliön kapasiteetin liikennevalojärjestelmällä, jonka pe-
rusteella yritys suunnittelee parhaan jätteiden keruureitin – roska-autot 
lähetetään vain niiden säiliöiden luo, jotka todella tarvitsevat tyhjennys-
tä. Kohdennettu jätteiden keruu säästää aikaa, rahaa ja polttoainetta ja 
vähentää lisäksi pakokaasupäästöjä ja melutasoa asuinympäristöissä. 
Tämä saattaa kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, mutta Saksan 
Limburgissa toimiva yhtiö MOBA Mobile Automation AG on jo tehnyt 
tekniikasta todellisuutta. Järjestelmää testataan osana Barcelonan 
Smart City -projektia, minkä lisäksi testejä ollaan järjestämässä noin 
kahdessakymmenessä muussa kaupungissa.

Digitaaliset verkot ovat erottamaton osa nykyistä yhteiskuntaa.  
Tämä megatrendi on jo pitkään ollut nähtävissä kaikilla modernin 

elämän osa-alueilla niin vapaa-ajalla kuin työelämässäkin. Automaa-
tiotekniikan alalla älykkäitä antureita, toimilaitteita ja kenttälaitteita 
käytetään perustietojen toimittamiseen. Nyt tarvitaan uusia lähetys-

tekniikoita, joiden avulla laitosten ja tehtaiden itsenäisyyttä ja  
automaatiota saadaan edistettyä. 

Täyttöasteen mittauslaite on integroitu kunkin jäteastian kanteen. 
Laitteen on oltava todella kestävä ja pystyttävä havaitsemaan säiliön 
täyttöaste sisällöstä riippumatta. Lisäksi sen on lähetettävä tietoja  
tasaisin väliajoin. Koska ehdoton luotettavuus on ratkaisevaa tässä 
käyttötarkoituksessa, MOBA valitsi Pepperl+Fuchsin ultraääniteknii-
kan. Laitteessa on SIM-kortti ja anturi raportoi täyttöasteen ja anturin 
tiedot eteenpäin säännöllisesti. Anturi kuluttaa erittäin vähän virtaa, 
joten akku kestää jopa kymmenen vuotta. Tulevaisuudessa tämän-
tyyppistä joustavaa automaatiota voidaan käyttää myös liikenteen 
ohjauksessa tai räätälöidyissä pysäköinnin ohjausjärjestelmissä. 

News for Factory Automation 1/2015 | Teknologia + Tuotteet xAiheenax
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Uusia mahdollisuuksia nykyisellä tekniikalla 
”Barcelona on ottanut tärkeän askeleen kohti Smart City -titteliä otta-
malla käyttöön tämän älykkään jätteidenkäsittelyjärjestelmän”, sanoo 
Gunther Kegel, Pepperl+Fuchsin toimitusjohtaja. ”Ultraäänianturin 
ansiosta täyttöasteen mittauslaite voi siirtää tietoja muihin laitteisiin ja 
optimoida energiankulutuksen. Tämä on hyvä esimerkki suosiotaan 
kasvattavista älykkäistä antureista. Nämä anturit ottavat yksittäisiä, 
jatkuvia mittauksia ja voivat välittää tämän tiedon reaaliajassa muihin 
laitteisiin.” Muita esimerkkejä ovat 2D-laserskannerit ja lasermitta-
uslaitteet, joissa käytetään lentoaikatekniikkaa, PRT-tekniikkaa tai 
laserkolmiomittausta. Tulevaisuudessa näiden menetelmien yhdistelmä 
saattaa mahdollistaa kolmiulotteisen tilan havainnoinnin ja sen kautta 
avata oven täysin automatisoidun ohjauksen kaltaisille sovelluksille. 
RFID-anturit ja -komponentit ovat myös keskeisessä osassa tuotan-
toprosessien yhä tarkemmassa erotuksessa, koska ne pystyvät luke-
maan ja kirjoittamaan tunnisteita. Tämän ansiosta ne voivat tunnistaa 
yksittäiset osat, jolloin teollisia tuotantoprosesseja voidaan soveltaa 
eriin, joiden koko on pienimmillään yksi kappale. 

”Tällaisten antureiden yhdistäminen verkkoyhteyden kautta tapah-
tuvaan tiedonsiirtoon muodostaa anturitekniikka 4.0:n perustan”, 
Kegel kertoo. ”Anturitekniikka 4.0 on puolestaan tekninen edellytys 
itsenäisyyden ja automaation parantamiselle laitoksissa ja tehtaissa 
– eli teollisuus 4.0:lle ja esineiden internetille.” Uudet siltaustekniikat 
ovat ratkaisevassa asemassa tämän toteuttamisessa. Barcelonan 
älykkäässä jätteenkeruujärjestelmässä tähän tarkoitukseen käytetään 
mobiilia tiedonsiirtotekniikkaa ja internetiä. Tehdasautomaatiossa 
hyödynnetään usein Ethernet-tekniikkaa. Näiden tekniikoiden fyysiset 
ominaisuudet eivät kuitenkaan riitä kenttätason prosessiautomaation 
tarpeisiin. Tänäkin päivänä käytetään pääasiassa analogisia signaaleja  
ja käyttäjät suosivat virran ja tiedon siirtämisessä kaksijohtoisia verkko-
ja Ethernet-tekniikan neljä- tai kahdeksanjohtoisten verkkojen sijaan. 
Vaarallisissa tiloissa virrankulutusta on vähennettävä huomattavasti ja 
segmentin alueen on oltava paljon suurempi. 
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Ethernet prosessiautomaatiossa 
”Teemme yhteistyössä muiden tunnettujen prosessiteollisuuden au-
tomaatiotekniikan valmistajien kanssa Ethernet-sovelluksen kannatta-
vuusselvitystä, joka ulottuu kenttätasolle asti”, kertoo Kegel. ”Näissä 
sovelluksissa on tarpeen määritellä niin kutsuttu fyysinen taso, joka 
täyttää prosessiautomaation vaatimukset. Tämä on johtanut kah-
teen fyysistä tasoa koskevaan tekniseen konseptiin, joita testataan 
nyt taloudellisen kannattavuuden ja käyttäjäkokemuksen kannalta. 
On mahdollista, että konseptit yhdistetään yhdeksi. Tämä tekniikka 
voi korvata kenttäväylät ja viedä prosessiautomaation joustavuuden 
uudelle tasolle.”

Jotkin laitokset ovat kuitenkin niin suuria, että käyttäjät haluaisivat 
päästä eroon kaapeleista ja siirtyä käyttämään langatonta tiedon-
siirtoa. Jatkuvasti käytettävissä järjestelmissä ei voida hyödyntää 
GSM-pohjaisia ratkaisuja, jollaista käytetään esimerkiksi Barcelonan 
älykkäässä jätehuoltojärjestelmässä. Prosessiautomaatiossa käyte-
tään yleisesti älykästä ja kestävää WirelessHART-tiedonsiirtotekniik-
kaa, jonka avulla kaikki liitetyt laitteet voivat toimia sekä lähettiminä 
että vastaanottimina. Silmukkaverkko helpottaa kattavien verkostojen 
rakentamista. 

Tiedonsiirrolla tällaisissa järjestelmissä on kuitenkin joitakin rajoituksia: 
Jos jokin verkon osista lakkaa toimimasta ja vaihtoehtoista reittiä on 
käytettävä, verkon keskushallintajärjestelmä voi hidastaa tiedonsiirtoa. 
Toinen rajoitus on, että signaalinpaketin siirto on aina hyväksyttävä. 
Pepperl+Fuchs on mukana tutkimusprojektissa, jossa pyritään paran-
tamaan langatonta tiedonsiirtoa. Dense Cooperative Wireless Cloud 
Network (DIWINE) -projektin tavoitteena on luoda verkko, joka toimii 
huomattavasti entistä joustavammin ja siirtää tiedot pilvipalveluun 
turvallisesti, nopeasti ja luotettavasti haastavissakin olosuhteissa. 

Järjestelmä lähettää eri osiin viestejä, joita ei enää tarvitse hyväksyä it-
senäisen käsittelyn ansiosta. Koska viesti lähetetään eteenpäin rinnak-
kaissuuntaisesti ryhmämenettelyn kautta, tiedonsiirto on suojattua ja 
luotettavaa silloinkin, kun polussa on virhe, eikä signaalin siirtymisaika 
pitene merkittävästi. ”Tässä konseptissa verkon keskushallintajärjestel-
mä korvataan hajautetusti toimivilla ja älykkäillä yksittäisillä verkkosol-
muilla”, Kegel kuvailee. 

Lyhyesti:  
DIWINE

Dense Cooperative Wireless Cloud Network (DIWINE) 
on Euroopan unionin rahoittama tutkimusprojekti, jonka 
tavoitteena on luoda prosessiautomaation tarpeisiin jous-
tava ja langaton verkko, joka toimii turvallisesti, nopeasti 
ja luotettavasti haastavissakin olosuhteissa. 

Tämä saavutetaan korvaamalla verkon keskushallinta-
järjestelmä hajautetusti toimivilla ja älykkäillä yksittäisillä 
verkkosolmuilla. Kukin yksittäinen osa voi reagoida 
vikoihin tai suunnittelemattomiin vaatimuksiin itsenäises-
ti, mikä takaa erittäin nopean vasteajan. Pilvipohjainen 
verkko välittää kaikki viestit turvallisesti ja luotettavasti. 

Pepperl+Fuchs toimii teollisena yhteistyökumppanina 
tässä yliopistovetoisessa tutkimusprojektissa.
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 SmartBridge-siltaustekniikka
Vaikka DIWINE-tutkimuksen tuloksia vasta odotetaan eikä prosessi-
Ethernetiä ole vielä siirretty kenttätasolle, olemassa on jo tekniikkaa, 
jonka avulla kattavia tiedonsiirto-ominaisuuksia voidaan periaatteessa 
lisätä mihin tahansa anturiin. SmartBridge-nimellä tunnettu tekniikka 
mahdollistaa IO-Link-liittymällä varustettujen anturien liittämisen IP-
rakenteisiin, mikä antaa anturille täyden tiedonsiirtovalmiuden.

”Nykyään anturitiedot jumittuvat yleensä kenttätasolle, eikä niitä voida 
käyttää korkeammalla tasolla, kuten hallinnan toteutusjärjestelmässä. 
SmartBridge-tekniikan avulla esimerkiksi pullotuslaitoksen täyttötasot 
voidaan syöttää suoraan yhtiön suorituskykylaskelmiin tekemättä muu-
toksia hallintatason laitteistoon ja ohjelmistoon”, Kegel kertoo. ”Lisäksi 
tekniikka avaa uusia mahdollisuuksia uusien laitosten kokoonpanoille, 
mistä on hyötyä, jos kone tai laitos integroidaan täysin läpinäkyvästi 
verkkoon, mutta IP-tiedonsiirtoa ei haluta käyttää alimmalla tasolla asti 
tai jos anturi on fyysisesti saavuttamattomissa. SmartBridge-tekniikka 
mahdollistaa langattoman tiedonsiirron laitteista haastavissa paikoissa 
oleviin tai koteloituihin laitoksen tai koneen järjestelmiin. Kyseessä on 
todella käytännöllinen siltaustekniikka, joka tarjoaa mahtavia mahdolli-
suuksia tulevaisuuden sovelluksiin.”  n

News for Factory Automation 1/2015 | Teknologia + Tuotteet xAiheenax

”Anturien yhdistäminen verkkoyhteyden kautta tapahtuvaan tiedonsiirtoon 
muodostaa anturitekniikka 4.0:n perustan. Anturitekniikka 4.0 on puolestaan 
tekninen edellytys itsenäisyyden ja automaation parantamiselle laitoksissa ja 
tehtaissa – eli teollisuus 4.0:lle ja esineiden internetille.” 
Gunther Kegel, Pepperl+Fuchs-konsernin toimitusjohtaja

Lyhyesti:  
SmartBridge

SmartBridge-tekniikka toimii IO-Link-anturien sovittimen ja 
SmartBridge-sovelluksen avulla. Sovellus on yhteensopiva 
tablet-laitteiden ja älypuhelinten kaltaisten mobiililaitteiden 
kanssa. Sovitin siirtää tiedot ja parametrit anturista mobiililait-
teeseen langattomasti Bluetooth-yhteyden kautta. Sovellus 
havainnollistaa tiedot ja sallii anturin käytön parametritasolla eli 
toimii älykkäänä yleismittarina, joka yksinkertaistaa kenttälait-
teiden käyttöönottoa ja huoltoa. 

Yleisenä siltaustekniikkana sitä voidaan käyttää myös kyber-
fyysisten järjestelmien välisessä tiedonsiirrossa kenttätasolla ja 
näiden järjestelmien liittämisessä korkeamman tason verkkoi-
hin. Ethernet- tai WLAN-liitännällä varustettuihin laitteisiin saa 
yhteyden suoraan SmartBridge-sovelluksesta ilman sovitinta.

 www.pepperl-fuchs.com/smartbridge-technology
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Nopeammin,  
korkeammalle,  
kauemmas
Valosähköiset anturit Tiedonsiirto ilman johtoja 
tai radiosignaaleja jopa 300 metrin päähän (ei 
vähimmäisetäisyyksiä) nopeudella 100 Mbit/s: 
optinen LS682-datakytkin päihittää kilpailijansa 
mennen tullen ja tarjoaa kerrosvarastoille uusia 
mahdollisuuksia. 

Laitteen laaja, jopa 300 metrin mittausetäisyys antaa kerros-
varastojen suunnittelijoille ja käyttäjille lyömättömän vapau-
den. Lähettimen LED-näytöllä näkyy vastaanotetun signaalin 
vahvuus, mikä on ainutlaatuinen ominaisuus näin suuren 
toimintaetäisyyden laitteessa. Tämän ominaisuuden ansiosta 
käyttäjä pystyy kohdistamaan optisen datakytkimen nopeasti 
ja tarkasti. Koska määrityksiä ei tarvita, laitteen käyttöönotto 
on entistä yksinkertaisempaa.

Rajoituksetonta tiedonsiirtoa
Tämä tuoteperhe on aina ollut innovaatioiden edelläkävijä. 
Aikaisempi LS680-malli oli ensimmäinen optinen datakytkin, 
jonka siirtonopeus oli 100 Mbit/s ja laitteelle myönnettiinkin 
lukuisia kansainvälisiä palkintoja. LS682-mallin siirtonopeus  
on täsmälleen sama. Koska lähetyksiä ei tallenneta, tiedon-
siirto onnistuu viivytyksettä ja LS682-malli pystyy lähettä-
mään ja vastaanottamaan valtavan määrän tietoa pitkien  
matkojen päästä reaaliajassa. Tiedonsiirtonopeus pysyy 
samana etäisyydestä riippumatta, jolloin ohjauspaneelin 
kameroista saatuja videotietoja voidaan käyttää välittömästi 
etäkohteesta käsin. Kuvamateriaalin perusteella voidaan  
tehdä esimerkiksi huoltotoimenpiteitä, diagnostiikkaa tai  
järjestelmän dokumentointia. Kaksisuuntainen tiedonsiirto 
toimii itsenäisesti protokollista riippumatta ja se voidaan 
integroida mihin tahansa sovellukseen, kuten PROFINET-, 
EtherNet/IP-, EtherCAT- tai Powerlink-liitäntöjen kaltaisiin  
teollisiin Ethernet-topologioihin. Optinen LS682-datakytkin  
on ihanteellinen tiedonsiirtomenetelmä kerrosvarastoissa,  
liikkuvissa alustoissa, nostoasemissa ja siltanostureissa.  n

 www.pepperl-fuchs.com/data-coupler
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Nopeammin,  
korkeammalle,  
kauemmas

Lineaarista  
monipuolisuutta
Pyörivän liikkeen anturit Pepperl+Fuchsin uusista vaijerivetoan-
tureista on saatavilla erilaisia ja eri sähköliitännöillä varustettuja 
malleja. Kestävät, magneettiset pyörivän liikkeen anturit varmista-
vat luotettavat mittaustulokset. 

Vaijerivetolaitteet ovat ihanteellinen valinta saksinostimien ja hissien nostokorkeuden 
tai nosturiajoneuvojen teleskooppisen nostovarren pituuden mittaukseen. Useim-
miten optisten mittausjärjestelmien käyttöä ei edes harkita tällaisissa sovelluksissa 
pölyn, tärinän tai muiden häiriötekijöiden vuoksi. Kun veijerivetolaite yhdistetään 
pyörivän liikkeen anturiin, lineaaristen liikkeiden mittaus on dynaamista ja täsmällistä.

Integroitava kotelorakenne
ENA58IL-sarjan magneettisia pyörivän liikkeen antureita on nyt saatavilla myös PROFINET-, 
EtherCAT- ja PROFIBUS-väyliin ja niitä voidaan käyttää joustavasti niin koneissa kuin 
laitoksissakin. Uusi, ainutlaatuinen kotelorakenne on kompakti ja toteutettu ilman erillistä 
kytkentäkoteloa. Kolme koteloon akselin suuntaisesti kiinnitettyä M12-liitintä huolehtivat 
kytkennästä. 

Ethernet-mallit voidaan kytkeä ohjausjärjestelmään Plug and Play -ominaisuuden avulla. 
Pyörivän liikkeen anturien määritykset hoituvat automaattisesti ohjausjärjestelmän kautta, 
eikä manuaalisia säätöjä tarvita. PROFIBUS-liittymällä varustetuissa pyörivän liikkeen 
antureissa väyläosoitteen ja baudinopeuden säätö onnistuu kätevästi kahdella kotelon 
takaosassa sijaitsevalla kiertokytkimellä. Diagnostiikan LED-valot helpottavat entises-
tään väylän asentamista: väyläliitännän häiriötapauksissa häiriön syy saadaan nopeasti 
selville.  n

Pepperl+Fuchsin uudet vaijerivetolaitteet 
perustuvat modulaariseen tuoterakenteeseen 
ja tarjoavat laajan valikoiman laite- ja sovel-
lusvaihtoehtoja. Harjojen tai paineilmalait-
teiden avulla lian irrottaminen on helppoa ja 
ohjauspyöriä puolestaan voi käyttää esteiden 
ohittamiseen ja suuntaa muuttavien kohteiden 
mittauksiin. Mittausvaijereiden pituuden voi 
valita 1–60 metrin väliltä, joten laitteet soveltu-
vat lukuisiin eri käyttötarkoituksiin. Valittavissa 
on eri pinnoitusvaihtoehtoja ja malleja aina 
tilaa säästävistä ja kevyistä muovirakenteis-
ta kestäviin ja kovaan käyttöön soveltuviin 
rakenteisiin. 

Uutta, magneettista pyörivän liikkeen anturia 
voidaan käyttää myös seuraavalla tavalla: 
kun pienikokoiset pyörivän liikkeen anturit 
kiinnitetään vaijerivetokelaan, niillä saadaan 
luotettavat mittaustulokset jopa pölyä, isku-
kuormitusta ja tärinää sisältävissä hankalissa 
olosuhteissa.  n

 www.pepperl-fuchs.com/cable-pull
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Selkeät signaalit  
ovat elintärkeitä
Liitäntätekniikka Häiriöt kenttälaitteen ja ohjausjärjestelmän välisellä viestireitillä voivat vää-
ristää signaaleja ja johtaa prosessien virheelliseen ohjaukseen. Tämä voi aiheuttaa riskin hen-
kilökunnalle ja järjestelmän komponenteille. SC-järjestelmän viestimuuntimet varmistavat, että 
viesti siirtyy luotettavasti kentältä ohjausjärjestelmään ja suojaavat henkilökuntaa ja ohjaimia 
tehokkaasti.

Vaarallinen häiriö voi katkaista viestin, jos verkkovirtaan liitetyissä 
laitteissa, kuten pumpuissa, moottoreissa tai puhaltimissa on eristys-
ongelma. Viestipiirin korkea jännite voi vaarantaa käyttäjät ja ohjaimen, 
jos sopivia suojalaitteita ei käytetä. Viestimuuntimet suojaavat kontak-
tilta ja estävät järjestelmien vaurioitumisen. Ne ovat sopiva ratkaisu, 
kun halutaan varmistaa, että prosessit toimivat optimaalisella tasolla ja 
poistaa mittausvirheiden aiheuttamat viat. Viestimuuntimissa käytetty 
galvaaninen erotus takaa saumattoman tiedonsiirron kenttälaitteiden 
ja ohjausjärjestelmän välillä kaikilla alueilla, joissa mittaus- ja ohjaus-
viestin lähetysprosessi on alttiina häiriöille. Viestin muuntaminen on au-
tomaatiojärjestelmissä aina erityisen tärkeässä osassa, olipa kyseessä 
voimalaitos, paperi-, sellu-, elintarvike- tai terästeollisuus, vesilaitos, 
vedenpuhdistamo tai sementin tuotanto.

Luotettava ja pienikokoinen
Uusissa SC-järjestelmän viestimuuntimissa hyödynnetään korkealaa-
tuista galvaanista erotusta kenttä- ja ohjauslaitteiden välisen viestien 
välityksen ja ohjauksen virheiden ehkäisemiseksi. Korkeat käyttö- ja 
testijännitteet (300 V ja 3 kV) suojaavat järjestelmiä vaarallisten ylijän-
nitteiden aiheuttamilta vaurioilta. Moduulien kompakti koko (leveys 6 mm  
ja korkeus 97 mm) säästää tilaa ja mahdollistaa asennuksen pieneen 
tilaan johtokourujen väliin. Yksi- ja kaksikanavaisia viestimuuntimia on 
saatavilla useita malleja, joissa on erilaisia toimintoja. Valikoima sisältää 
yksinkertaisten viestimuuntimien lisäksi muun muassa lähetintehon-
lähteitä ja toistimia. Ne sopivat käyttöön monenlaisissa ympäristöissä 
laajan käyttölämpötila-alueensa (-25 °C...+70 °C) ansiosta.  n

Lyhyesti:  
Viestimuuntimet 

Viestimuuntimet toimivat eristysmoduuleina kenttälaitteiden ja 
ohjausjärjestelmän välillä ja eristävät viestipiirit galvaanisesti 
toisistaan. Toisin kuin luonnostaan vaarattomia erottimia, 
viestimuuntimia käytetään ainoastaan tiloissa, joissa ei ole 
räjähdysvaaraa. Viestimuuntimien avulla järjestelmän ohjaus 
voidaan suojata esimerkiksi maasilmukoiden kompensaa-
tiovirtojen varalta, jolloin kenttälaitteen ja ohjausjärjestelmän 
välinen tiedonsiirto toimii saumattomasti.

 www.pepperl-fuchs.com/scsystem
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Marjanpoimintaa  
parhaimmillaan

Makeat mansikat ovat yksiä maailman suosituimmista marjoista. Niitä poimitaan 
vuosittain yli viisi miljoonaa tonnia ja määrä kasvaa jatkuvasti. Automaattisen man-
sikoiden poimintaan kehitetyn AGROBOT-robotin ansiosta yksi työntekijä voi korjata 
koko mansikkapellon sadon ja istua samalla mukavasti paikallaan. Pepperl+Fuchsin 

anturit auttavat pitämään koneen mansikkarivien päällä, ohjaamaan marjoja  
poimivia robottivarsia ja siirtämään marjat pakkausalueelle.
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Herkkä marja
Tämä pieni punainen marja on herkkä monessakin mielessä. Ome-
noista ja banaaneista poiketen mansikka ei kypsy enää jälkikäteen, 
joten se on poimittava vasta sitten, kun se on muuttunut punaiseksi 
ja pehmeäksi. Kuitenkin tässä vaiheessa vähäinenkin puristus pilaa 
marjan ennen kuin se edes päätyy kaupan hyllylle. 

Vielä vähän aikaa sitten työlään marjanpoiminnan koneellistaminen 
vaikutti mahdottomalta ja mansikoita poimittiin ainoastaan käsin. 
Sitten AGROBOT S.L. astui parrasvaloihin. Yritys valmistaa innova-
tiivisia maatalousrobotteja ja pitää kotipaikkaansa andalusialaisessa 
Huelvan kaupungissa. Koska eteläinen Espanja on laajamittaisen 
mansikanviljelyn keskus, AGROBOTin insinöörit näkivät ongelman 
läheltä ja kehittivät ratkaisuksi automaattisen AGROBOT SW 6010 
-mansikanpoimijan.

Käyttö yhdellä kädellä
Marjojen puristuminen tai putoaminen on estetty siten, että marjat 
katkaistaan varsistaan kahdella ohuella ja terävällä terällä ja ote-
taan välittömästi talteen pikkuruiseen kumirullilla vuorattuun koriin. 
Tämän jälkeen marjat nostetaan korissa liukuhihnalle, joka kuljettaa 
ne pakkausalueelle. ”Samalla kun koneen käyttäjät istuvat kahdessa 
ergonomisessa työpisteessä, he voivat välittömästi valita marjat ja 
pakata ne astioihin – tämä on ainoa käsin tehtävä työvaihe”, AGRO-
BOTin toimitusjohtaja Juan Bravo kertoo. 

Koneeseen mahtuu kaksi maatilan työntekijää, vaikka sen käyttö onnis- 
tuukin yhden henkilön voimin. Kaikki työvaiheet marjojen valintaa ja 
pakkausta lukuun ottamatta hoituvat automaattisesti. Robottivarsien 
liikkeitä ohjataan Pepperl+Fuchsin anturitekniikan avulla ja ne säätele-
vät terien ja korien kosketusta marjoihin. Kamerapohjainen seuranta-
järjestelmä analysoi kunkin marjan erikseen, tarkistaa sen muodon ja 
värin sekä käynnistää leikkuutoiminnon heti kypsän marjan löydyttyä. 
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AGROBOT  
SW 6010 

AGROBOT SW 6010 on ensimmäinen täysin automatisoitu mansikan- 
poimija. Koneen navigointijärjestelmään kuuluu niin opastus- kuin 
automaattikäyttökin, jolloin sen päätoimintoja voidaan ohjata täysin 
toisistaan riippumatta. Pepperl+Fuchsin ultraäänianturit ja induktiiviset 
anturit huolehtivat navigointiin ja ohjaukseen sekä poiminnan suoritta-
vien robottivarsien liikuttamiseen vaadittujen signaalien lähettämisestä. 

Katso, kuinka AGROBOT SW 6010 -kone taituroi mansikkapellolla:

Anturit kaikkiin työympäristöihin
Robottivarsien ja itse koneen liikkeitä ohjataan Pepperl+Fuchsin 
laitteiden avulla. Kussakin varressa on kaksi induktiivista anturia, 
jotka pysäyttävät varren ääriasennoissa. Ultraäänianturi estää vartta 
koskettamasta maata. ”Testasimme ennen antureiden valintaa mekaa-
nisia rajakytkimiä, mutta liiallinen kytkentöjen määrä olisi kuluttanut 
laitteistoa liikaa”, toimitusjohtaja Juan Bravo selventää. ”Induktiiviset 
ja kosketuksettomat anturit olivat meille ihanteellinen ratkaisu, koska 
niissä ei tapahdu mekaanista kulumista”, hän lisää. Lisäksi törmä-
yksien ehkäisyjärjestelmän on kestettävä likaa ja pölyä, lämpötilojen 
vaihteluita, tärinää ja iskuja. Sen on estettävä robottivarsia koskemasta 
maata ja vaurioitumasta. ”Luotettava ultraäänitekniikka ja kestävät 
UB400-12GM-sarjan ultraäänianturit osoittautuivat parhaaksi ratkai-
suksi”, Pepperl+Fuchsin Espanjan toimipisteen myynti-insinööri José 
Antonio Amil täsmentää.

1)  Mansikan poimintaan kehitetty robotti liikkuu mansikkarivien 
lomassa ja poimii marjat tarkastettuaan ensin niiden muodon ja 
kypsyyden.

2)  Ultraäänianturit suojaavat robottivartta vahingoilta pitämällä sen 
tarpeeksi etäällä kuoppaisesta maastosta. 

3)  Liukuhihna kuljettaa automaattisesti poimitut marjat robottivar-
resta pakkausalueelle, jossa maatilan työntekijä pakkaa marjat 
astioihin.

4)  Induktiivinen kulmamittausjärjestelmä mittaa absoluuttisen  
kulman sekä korjaa pyörien ohjauskulman.

Ylimääräiset ultraäänianturit ovat alttiina samoille ulkoisille vaikutuksille 
avustaessaan automaattisesti mansikanpoimintakoneen ohjauksessa. 
Kussakin pyörässä on ultraäänianturi, joka mittaa jatkuvasti pyörän 
ja mansikkarivin välistä etäisyyttä, pitää koneen oikeassa linjassa ja 
estää pyörää vahingoittamasta marjoja. Anturit lähettävät signaa-
leja automaattiselle ohjausjärjestelmälle, joka sitten säätelee tarkasti 
renkaiden ohjauskulmaa. Ohjausakselin kulmaa puolestaan säädellään 
PMI360DV-F130 induktiivisen kulmamittausjärjestelmän avulla. Tämä 
mahdollistaa täsmällisen liikkeen rivien päissä, olipa ajo sitten tasaista 
tai töyssyistä.  n
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Törmäysten ehkäisy  
trooppisissa lämpötiloissa 
Kostea, lämmin ilmasto saa kasvit kukoistamaan, joten kasvihuoneilla on 
valtava merkitys viileämmillä viljelyalueilla. Hollantilainen De Vette CV on 
erikoistunut puutarhaviljelyn alumiini- ja teräsrakenteisiin ja koneisiin sekä 
räätälöityihin kasvihuoneratkaisuihin. 
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 www.pepperl-fuchs.com/ultrasonic-sensors

Ratkaisun tarjosivat järjestelmän riippuvan varren kummallekin puolelle 
asennetut Pepperl+Fuchsin ultraäänianturit. Ultraäänianturit toimivat 
luotettavasti jopa kasvihuoneiden kosteissa, likaisissa ja pölyisissä olo-
suhteissa, sillä ne eivät reagoi ulkoisiin ympäristön vaikutuksiin. Anturit 
havaitsevat helposti kasvihuoneen lasiseinän tai metallisen heijastin-
paneelin, joten ne tarjoavat luotettavan keinon törmäyksien ehkäisyyn. 

Trooppiset lämpötilat ja kostea ilmasto: Useimpien kasvien kohdalla 
kasvihuoneet ovat paras kasvuympäristö nopeaa kasvua edellytettäes-
sä. Kasvit eivät ole kuitenkaan ainoita luontokappaleita, jotka viihtyvät 
tällaisessa elinympäristössä – kuumuus ja kosteus houkuttelevat 
myös tuholaisia. Taistelussa kasvihuoneiden tuholaisia vastaan monet 
yritykset hyödyntävät yhä enemmän epätoivottujen vieraiden luontai-
sia vihollisia ja turvautuvat biologiseen tuholaistorjuntaan käyttämällä 
loisampiaisia, petopunkkeja tai sukkulamatoja. 

Automaattinen levityslaite
Pienet yritykset tai yksityiset viljelijät voivat huolehtia tuholaistorjunnasta 
manuaalisesti, mutta suuremmat yritykset tarvitsevat koneita tuho-
laisten luontaisten vihollisten asianmukaiseen ja järjestelmälliseen 
levittämiseen. De Vette CV kehitti tätä tarkoitusta varten automaattisen 
levityslaitteen, joka on suunnattu erityisesti kasvihuoneisiin. Viljelijät 
voivat asentaa tämän riippuvan, tilaa säästävän ratkaisun kasvihuo-
neen katon alapuolelle.
Tämän nerokkaan levityslaitteen avulla varmistetaan, että tuholais-
torjuntaan käytettäviä eliöitä lisätään kasveihin niiden tehokkuuden 
kannalta vaadittu määrä ja oikealta etäisyydeltä. Torjuntaan käytettä-
vät aineet ja eliöt syötetään järjestelmään metalliputken kautta ja ne 
levitetään kasvien päälle liikkuvaan varteen kiinnitettyjen puhaltimien 
avulla. Hollannissa tätä automaatiojärjestelmää käytetään krysantee-
min viljelyn kaltaisissa kasvihuonesovelluksissa.

Luotettava törmäysten ehkäisy 
Riippuva järjestelmä liikkuu kasvihuoneen katon alla olevien lämmi-
tysputkien lähettyvillä. ”Haasteenamme oli kehittää järjestelmä, joka 
pysähtyisi automaattisesti riittävän etäisyyden päässä kasvihuoneen 
lasisesta päätyseinästä sekä metallisesta heijastinpaneelista levityslait-
teen vaihtaessa suuntaa”, De Vette CV:n myyntineuvoja Marco Groot 
kuvailee. 

”Olemme ratkaisuun erittäin tyytyväisiä. Selvitämme parhaillamme 
muita keinoja käyttää Pepperl+Fuchsin ultraääniantureita tuotteissamme,  
jotta voisimme tarjota asiakkaillemme entistä paremman hyödyn”, Marco 
Groot kertoo. 
Mekaanisesta ratkaisusta poiketen pienikokoisissa ultraääniantureissa 
on sekin hyöty, että tunnistamista voidaan tehdä jatkuvasti. Suojaus-
luokitus IP67 varmistaa luotettavan toiminnan kosteissa olosuhteissa 
ja mahdollistaa antureiden kiinnityksen lähelle kasvihuoneen kaste-
lujärjestelmää. Vielä yksi etu on antureiden kompakti, tilaa säästävä 
rakenne, jonka ansiosta ne voidaan asentaa pinnan myötäisesti. Tämä 
auttaa erityisesti silloin, kun asennuspaikka on ahdas.  n

Varren kummallekin puolelle asennetut ultraäänianturit takaavat luotettavan 
törmäysten ehkäisyn kasvihuoneessa. 

Tiesitkö että ...

... Biologisessa tuholaistorjunnassa hyödynnetään ainoastaan 
täysin luonnonmukaisia aineita ja vahingollisten eliöiden luontai-
sia vihollisia. Tämän menetelmän hyöty on siinä, että ongelmaan 
voidaan puuttua hallitusti ja valikoidusti. Yleensä ainoastaan va-
hingollisten tuholaisten määrää vähennetään, kun taas hyödylli-
siin eliöihin ei kosketa. Kun tuholaistorjuntaan käytettäviä aineita 
ja eliöitä vapautetaan ympäristöön, ne loisivat kohde-eliöissä ja 
elävät ainoastaan niin kauan, kuin niiden isäntiä esiintyy. Huolelli-
sesti toteutettu biologinen tuholaistorjunta ei siis juuri vaaranna 
ihmisiä tai luontoa. 

17

http://www.pepperl-fuchs.com/ultrasonic-sensors


 

Markkinat + Trendit | News for Factory Automation 1/2015

Teollisuus 4.0 vs.  
esineiden internet –  
kolme näkökulmaa
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Internetin ansiosta todellinen maailma ja virtuaalinen maailma ovat kasvamassa 
yhteen, mikä vie talousjärjestelmää kohti neljättä teollisuusvallankumousta.  
Esimerkiksi käsitteistä esineiden internet ja teollisuus 4.0 keskustellaan laajasti 
kaikkialla Euroopassa, mutta millainen on tilanne muissa maanosissa? 

Tässä haastattelussa Helge Hornis, Product Marketing Manager for 
Intelligent Systems Yhdysvalloista, Shane Parr, Managing Director 
Singaporesta, ja John Saw, Product Marketing Director Shanghaista, 
arvioivat tilannetta Aasian ja Yhdysvaltojen markkinoilla.

Tunnetaanko saksalaisten teollisuusalan yhdistysten käyttä-
mä termi teollisuus 4.0 yhtä hyvin ja herättääkö se yhtä paljon 
keskustelua Amerikassa ja Aasiassa kuin Saksassa?
Helge Hornis: Amerikassa termin tuntevat oikeastaan vain asiantunti-
jat, mutta kaikki heistäkään eivät tiedä paljon siitä, mitä termi tarkoit-
taa. Täällä kuluttajamarkkinoiden suurin puheenaihe on esineiden 
internet. Kiinteistöautomaatiosta kohistaan suhteellisen paljon ja siihen 
liittyviä tuotteita on jo saatavilla rautakaupoissa. Tällainen tuote on 
esimerkiksi lämpötilansäädin, joka nostaa lämpötilaa, kun käyttäjän 
älypuhelimen lähettämät GPS-tiedot ilmaisevat, että tämä on matkalla 
kotiin.
John Saw: Monet tehdasautomaation asiantuntijat tuntevat termin 
teollisuus 4.0, ja asiakkaat haluavat kuulla lisää tästä konseptista. 
Esineiden internet kehittyy nopeaa vauhtia Aasiassa samoin kuin Yh-
dysvalloissa – nämä impulssit tulevat suoraan kuluttajamarkkinoilta.

Mikä on tilanne prosessiautomaation alalla?
Shane Parr: Prosessiautomaatioteollisuudessa termit teollisuus 4.0 ja 
esineiden internet ovat tuttuja, ja viimeksi mainittua käytetään yleisesti 
kaikkialla Aasiassa. Teollisuuden tavoitteena on siis rakentaa sisältöä 
esineiden internetin ympärille, mutta toistaiseksi olemassa ei ole todel-
lisia huippusovelluksia, jotka veisivät tekniikkaa eteenpäin.

Jos unohdetaan yksittäiset termit hetkeksi, kuinka laajalle 
verkkoon liitetyn automatiikan idea on levinnyt?
Helge Hornis: Yhdysvalloissa automaatioteollisuus suhtautuu tyypilli-
sesti varovaisemmin perustavanlaatuisiin uudistuksiin. Esimerkiksi len-
tokenttien uusiin matkalaukkuhihnoihin on vielä äskettäinkin asennettu 
AC-kytkimiä – eli joissakin tapauksissa 24 VDC -kytkimiä ei ole otettu 
käyttöön, väyläjärjestelmistä puhumattakaan. 
John Saw: Aasiassa nykyaikaisten ratkaisujen ja tekniikoiden käyt-
töönottoon suhtaudutaan yleensä positiivisesti. Esimerkiksi auto-
teollisuudessa keskustellaan siitä, miten teollisuus 4.0 -konsepteja 
voi hyödyntää käytännössä. Meiltä kysytään, miten Pepperl+Fuchs 
anturivalmistajana vaikuttaa tähän alaan. 
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”Uskon, että edessä on uuden tekniikan 
lumivyöry, joka etenee kuluttajamarkkinoilta 
tehdasautomaation kautta prosessiautomaa-
tioon.” 
Shane Parr, Managing Director, Pepperl+Fuchs Singapore

 Mitkä aiheet ovat kaikkein tärkeimpiä käyttäjille?
Shane Parr: Prosessiautomaatiossa keskitytään pääasiassa laitosten 
luotettavaan ja tehokkaaseen toimintaan. Käyttäjiä hyödyttäisivät koko 
teollisuudenalan yhteiset standardit, jotka mahdollistaisivat alustasta 
riippumattoman tiedonsiirron järjestelmien ja laitteiden välillä. Lan-
gattomissa tekniikoissa käytetään kuitenkin jo tässä vaiheessa kahta 
kilpailevaa standardia, jotka ovat WirelessHART ja ISA100. Lisäksi pro-
sessinhallintajärjestelmien toimittajilla ei ole pakottavaa tarvetta avata 
omia järjestelmiään laajalle tiedonsiirrolle. Luotettavuus ja turvallisuus 
ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä. Laitoksissa, joissa on materiaaleista 
tai ympäristöstä aiheutuva räjähdysvaara, voidaan joka tapauksessa 
ottaa käyttöön vain testattuja ja hyväksi havaittuja tekniikoita, joiden 
suojausluokitus on korkea. 
John Saw: Tehdasautomaatiossa Ethernet-pohjaiset laitteet kasvat-
tavat suosiotaan ja ovat jo laajalti käytössä tietyillä teollisuudenaloilla. 
Autoteollisuudessa keskustellaan myös pilvipohjaisista ratkaisuista. 
Laitteiden huoltaminen ja vianmääritys etäyhteyden kautta on hy-
väksytty ja todennäköisesti vauhdilla leviävä toimintatapa. Jotta tätä 
ominaisuutta voidaan hyödyntää, valmistusprosesseja ja joustavuutta 
vastata asiakkaiden vaatimuksiin on ohjailtava tietojen perusteella. 
Tämän konseptin käyttöönottoa varten on tärkeää taata tietoturva luo-
tettavalla tavalla ja tällä alueella tarvitaankin edelleen ratkaisuja. 

Millä alueilla on tällä hetkellä tai tulevaisuudessa vahva  
muutospaine?
Helge Hornis: Odotan näkeväni todellisen läpimurron, kun jokin suuri 
verkkotoimintaan keskittyvä yhtiö keksii kokonaisratkaisun, joka sitten 

leviää automaatiomarkkinoille. Kun verkkopohjainen automaatio hyväk-
sytään Yhdysvalloissa, se otetaan varmasti käyttöön nopeasti. 
John Saw: Mataliin palkkoihin nojaavat liiketoimintamallit eivät toimi 
ikuisesti Kiinassa. Tämän vuoksi yhtiöt pohtivat tapoja luoda lisäarvoa 
ja saada sen avulla hyötyä maan kilpailukyvystä ja vertailukelpoisuu-
desta. Tehokkuuden kasvattaminen, joustavuuden ja luotettavuuden 
parantaminen ja asiakkaiden vaatimusten täyttäminen liitettävyyden 
keinoin ovat kasvavia trendejä. Asiakkaat haluavat kattavia ja koordi-
noituja aloitteita, jotka tarjoavat luotettavan, pysyvän ja mahdollisim-
man pitkälle standardoidun viitekehyksen. Monet aasialaiset asiantun-
tijat seuraavat mielenkiinnolla esineiden internetistä ja teollisuus 4.0:sta 
Saksassa käytävää keskustelua.
Shane Parr: Uskon, että edessä on uuden tekniikan lumivyöry, joka 
etenee kuluttajamarkkinoilta tehdasautomaation kautta prosessiauto-
maatioon. 

Mitä erityisiä toimia suunnitellaan parhaillaan?
Shane Parr: Edistyksellinen diagnostiikka ja ennakoiva huoltaminen 
ovat keskeisiä käsitteitä prosessiautomaatiossa ja kenttäväylätekniikan 
ansiosta laitteemme pystyvät jo nyt molempiin. Nämä ominaisuudet 
on kuitenkin vielä integroitava kuhunkin yksittäiseen järjestelmään ja 
mukautettava niiden standardeihin ja protokolliin. Useissa tapauksissa 
saatavilla olevien tietojen täyttä potentiaalia ei hyödynnetä. Voimme jo 
tällä hetkellä käyttää valtavaa määrää verkkopohjaisia älyominaisuuk-
sia laitostasolla. 
Helge Hornis: SmartBridgen ansiosta voimme tarjota tekniikkaa, 
jolla käyttäjät voivat siirtyä kohti tulevaisuutta vaihtamatta laitoksen 
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ja prosessin ohjausjärjestelmää. Älypuhelimella ohjattavan lämmön-
säätimen tavoin SmartBridge on helposti saatavilla ja voidaan ottaa 
käyttöön välittömästi. Se on edullinen ja helppokäyttöinen ja tarjoaa 
suoran edun. Tämä ei vielä edusta teollisuus 4.0:aa, mutta se on aito 
osa anturitekniikka 4.0:aa. 
John Saw: Älykkäät anturimme ja laitteemme tarjoavat jo nyt yksityis-
kohtaisia diagnostiikkaominaisuuksia, verkkovalvontaa, viantunnistusta 

”Laitteiden huoltaminen ja vianmääritys etäyh-
teyden kautta on hyväksytty ja todennäköises-
ti vauhdilla leviävä toimintatapa.” 
John Saw, Product Marketing Director, Pepperl+Fuchs 
Shanghai, Kiina

ennakoivaa huoltoa varten ja etäohjattua parametrisointia. Jaamme 
yhä enemmän asiakkaidemme kanssa, jotta nämä voisivat helpom-
min integroida nämä ominaisuudet käyttökohteisiinsa ja hyödyntää 
etäohjausta ja tietojen läpinäkyvyyttä. SmartBridge-konsepti herättää 
kiinnostusta Aasiassa, koska se yhdistää kenttäanturit ja -laitteet 
entistä vahvemmin teollisuus 4.0 -käsitteeseen.  n

”Odotan näkeväni todellisen läpimurron, kun 
jokin suuri verkkotoimintaan keskittyvä yhtiö 
keksii kokonaisratkaisun, joka sitten leviää 
automaatiomarkkinoille.” 
Helge Hornis, Product Marketing Manager for Intelligent 
Systems, Pepperl+Fuchs Twinsburg, Ohio, USA 
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Avaimet tulevaisuuteen  
löytyvät menneestä

Olemme jo kauan sitten luopuneet elämämme sääte-
lystä päivän ja yön luonnollisen vaihtelun mukaan. Ajan 
mittaan keinotekoiset valonlähteet ovat muuttaneet 
ihmisten arkea. Elämämme valaiseminen ei kuitenkaan 
ole valon ainoa tehtävä, mistä automaatiotekniikka on-
kin hyvä osoitus.

Suurinopeuksinen tiedonsiirto, lasersäteiden uudet käyttötavat lääke-
tieteessä sekä maailmankaikkeuden entistä parempi ymmärtäminen 
ovat vain joitakin alueita, joissa valolla on merkittävä rooli. Jotta muis-
taisimme valon merkityksen, YK:n yleiskokous on julistanut vuoden 
2015 kansainväliseksi valon ja valoon perustuvan teknologian vuodek-
si. Tänä vuonnahan lukuisat optiikan alan merkittävimmät keksinnöt 
täyttävät pyöreitä vuosia – ensimmäinen aurinkoenergialla toimiva kone 
keksittiin 400 vuotta sitten, Albert Einstein esitti yleisen suhteellisuus-
teoriansa 100 vuotta sitten ja vuonna 1965 Penzias ja Wilson todistivat 
alkuräjähdysteorian kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn turvin. 

1815

Fresnel julkaisi 
tutkimuksensa valon 

aaltoteoriasta. 

1865

Maxwell loi  
perustan sähköopille 

teoriallaan sähködyna-
miikasta. 

1955

Kuituoptiikkaa  
käytettiin  

ensimmäistä kertaa 
lääketieteessä.

1915

Einstein julkaisi 
yleisen suhteelli-
suusteoriansa. 

1615

Ranskalainen  
fyysikko Salomon de 
Caus kehitti aurinko-
energialla toimivan 

suihkulähteen. 



Valotiede vaikuttaa monilla alueilla 
Valon luonne on askarruttanut ihmiskuntaa läpi historian aina tähtien 
ja planeettojen liikkeiden ymmärtämisestä näkökyvyn fysikaalisten 
ominaisuuksien kuvaukseen. Valotiede on vaikuttanut käytännössä 
kaikkiin muihin tieteenaloihin. Koko tämän ajan – ainakin nykyaikaan 
saakka – valon todellisesta olemuksesta ei ollut varmuutta. Lukuisat 
yritykset selittää valoa fyysisellä tasolla sysäsivät alulle monia silmä-
lasien, kaukoputken ja mikroskoopin kaltaisia keksintöjä. Uraauurtavat 
löydökset tieteen uusien mahdollisuuksien ohella ovat avaamassa ovia 
edistykselliselle tutkimukselle esimerkiksi fotoniikan, kvanttioptiikan ja 
suurinopeuksisen fysiikan saralla.

Niin teollisuudessa kuin liiketoiminnassakin hyödytään suuresta no-
peudesta, nanometritason erottelukyvystä ja parhaasta mahdollisesta 
tarkkuudesta, jotka saavutetaan valon avulla tapahtuvalla tiedonsiirrolla. 
Valosähköiset anturit, lasertekniikka ja edistykselliset kamerajärjestel-
mät ovat nykyään keskeinen osa automaatiotekniikkaa. Yksinkertai-
simmatkin valosähköiset anturit hyödyntävät valonnopeutta kohteiden 
havaitsemisessa. Puolijohteiden, loistediodien (LED) ja orgaanisten 

loistediodien (OLED) kaltaiset energiatehokkaat valaistusmuodot ovat 
jo pitkään olleet teollisuuden käyttämiä menetelmiä valaistuksessa tai 
signaalien havaitsemisessa. Niistä on hyötyä toisessakin mielessä: 
aurinkokennojen tavoin nekin vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. 

Valopulssit internetin selkärankana
Fotoniikassa sovelletaan valotiedettä ja keskitytään erityisesti tiedon 
tallennuksessa, siirrossa ja käsittelyssä käytettäviin optisiin menetel-
miin ja tekniikoihin. Viestien välitys valon avulla ei ole uusi keksintö. 
Morsekoodin lähettäminen valon avulla on ikivanha merillä käytetty 
tekniikka, joka on vielä nykyäänkin käytössä laivoilla ja aluksilla. Pu-
helin ja internet perustuvat pääasiassa optiseen tiedonsiirtoon, jossa 
valopulsseja lähetetään lasikuitukaapeleita pitkin. Satelliittien ja langat-
toman tekniikan ansiosta viestit ja tieto saadaan maailman syrjäisim-
piinkin kolkkiin. Valon ansiosta ihmiset ja koneet pystyvät muodos-
tamaan maailmanlaajuisia verkostoja. Siksi valo onkin keskeinen osa 
esineiden internet -ajatusta.  n

1965

Penzias ja Wilson  
löysivät alkuräjähdys-

teoriaa tukevia todisteita 
kosmisesta mikroaalto-

taustasäteilystä.

1965

Ensimmäinen 
valosähköinen 

kuituoptiikkajär-
jestelmä.

1962

Nick Holonyak 
kehitti ensimmäisen 

punaisen loistediodin 
(LED).

2009

AT&T, NEC ja Corning 
lähettivät tietoa yhtä 
lasikuitua pitkin yli  

580 kilometrin päähän 
siirtonopeudella 32 tera-

bittiä sekunnissa. 

1985

British Telecom 
lähetti signaaleja  

250 kilometrin päähän 
ilman välissä olevaa  

vahvistusta.



Keskeiset rakennuspalikat

Parhaidenkin sähkölaitteiden edut jäävät saamatta ilman suojakuoria ja  
luotettavaa kytkentää. Pepperl+Fuchs valmistaa laitteisiin erinomaisesti soveltuvia 
vakiokoteloita ja kytkentätekniikkaa Veszprémin kaupungissa läntisessä Unkarissa. 

Käyttötarkoituksesta riippuen ne täyttävät monet, usein äärimmäisen  
haastavatkin vaatimukset. 
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Itäisessä Keski-Euroopassa sijaitseva Unkari tunnetaan rennosta 
elämäntyylistään, tukevasta ruoastaan ja pulppuavista kuumista läh-
teistään. Pepperl+Fuchs on toiminut jo 18 vuoden ajan Veszprémissä, 
joka on yksi Unkarin vanhimmista kaupungeista. Kaupunki sijaitsee 
Balaton-järven ja tiheistä metsistään tunnetun, matalan Bakony-
vuoriston välissä. Alueella vierailevien huomio kiinnittyy jo kaukaa 
vuoreen ja sen rinteillä sijaitsevaan Veszprémin barokkilinnaan, joka 
uhkuu menneiden aikojen henkeä. Hyväkuntoisten teiden ja rautatie-
verkoston ansiosta Budapest sekä Itävallan pääkaupunki Wien ovat 
vain parin tunnin matkan päässä. 70 000 asukkaan lisäksi kaupungis-
sa asuu yli 10 000 opiskelijaa. Paikallisella yliopistolla on merkittävä 
rooli koko maan akateemisessa elämässä. Tietojenkäsittelytieteen ja 
taloustieteen laitokset sekä teknillinen tiedekunta kouluttavat jatkuvasti 
ammattitaitoisia nuoria tekijöitä. 

Hyvät edellytykset osaaville työntekijöille
”Meillä on erittäin hyviä kokemuksia ajastamme Unkarissa”, Unkarin 
Pepperl+Fuchsin toimitusjohtaja Jürgen Chrobak kertoo. ”Olosuhteet 
Veszprémissä ovat erinomaiset. Tärkein tekijä on se, että työnteki-
jämme täällä ovat erittäin omistautuneita ja uskollisia.” Työntekijät 
voivat itse osallistua työympäristönsä muovaamiseen ja antaa vapaasti 
kehitysideoita. ”Lähes joka viikko saamme yhden tai kaksi hyvää 
ehdotusta”, Chrobak jatkaa. Työntekijöiden vaihtuvuus on prosentin 
luokkaa, eli sitä alemmas tuskin päästään. Näin siitäkin huolimatta, 
että Unkarin länsiosien työmarkkinoilla ei ole tungosta. ”Panostamme 
huomattavasti siihen, että pystymme tarjoamaan noin 500 työntekijäl-
lemme hyvät olosuhteet. Meillä on selkeät ja kaikille yhteiset tavoitteet. 
Lisäksi tarjoamme koulutusta ja etenemismahdollisuuksia uralla oman 
Pepperl+Fuchs-akatemiamme kautta.” 

Tiedot + faktat 

Pääkaupunki  Budapest
Pinta-ala  93 036 km2

Väkiluku  9,91 miljoonaa (2014)
Valtiomuoto  Parlamentaarinen tasavalta
Valtionpäämies  Presidentti János Áder

Hallituksen päämies  Pääministeri Viktor Orbán
BKT  132,26 miljardia Yhdysvaltain dollaria (2013)
Kansallislaulu  Laulu: Jumala siunatkoon unkarilaisia
Verkkotunnus  .hu
Maatunnus puhelinnumeroissa  +36
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 Tuotanto Veszprémissä alkoi vuonna 1997, jolloin valmistettiin kote-
loita koko Pepperl+Fuchs -konsernille. ”Meitä voisi kuvailla räätäleiksi, 
jotka tekevät antureille ”vaatteita” ja ”märkäpukuja” tarpeen mukaan”, 
Jürgen Chrobak selittää. Pieni osa koteloista valmistetaan metallista 
ja ne on tarkoitettu CNC-koneisiin. Kuitenkin suurin osa valmistetaan 
muovista, minkä ansiosta tuotantolaitoksesta tuli nopeasti ruiskupuris-
tustekniikan keskus koko yrityksen sisällä. 

Enemmän kuin vain pistokkeita ja kaapeleita.
Kytkentätekniikka kehitettiin Veszprémin tuotantolaitoksen toiseksi 
tukipilariksi muovin käsittelyssä hankitun asiantuntemuksen pohjalta. 
Vaikka kytkentätekniikka ehkä kuulostaa yksinkertaiselta, sillä on to-
dellisuudessa keskeinen rooli automaatiotekniikassa. Pienikin kytken-
tävirhe saattaa johtaa koko laitoksen pettämiseen. ”Suorituskykyinen 
anturitekniikka edellyttää yhtä suorituskykyistä kytkentätekniikkaa”, 
Chrobak tähdentää. ”Siksi olemmekin sopeuttaneet molemmat osat 
täydellisesti yhteen.” Käyttötarkoituksesta riippuen kytkentäelement-
tien on täytettävä hyvinkin vaihtelevat ja usein äärimmäisen haastavat 
vaatimukset, joita ovat muun muassa NAMUR-sertifiointi, räjähdyssuoja-
us, mekaanisen kuormituksen kestävyys sekä syövyttävien aineiden  
ja suurten lämpötilavaihtelujen kestävyys.

”Tuotteemme täyttävät kaikki vaatimukset, koska käytämme ainoas-
taan laadukkaita materiaaleja sertifioiduilta eurooppalaisilta tuottajilta 
eivätkä virheelliset tuotteet läpäise tiukkaa laadunvalvontaamme”, 
Jürgen Chrobak korostaa. Kaasutiiviit puristusliittimet tuovat kestävyyttä 
ja työkalujen kanssa yhteensopivat, pyälletyt mutterit mahdollistavat 
pistokkeiden nopean ja tukevan asennuksen. 

Veszprémin varastossa on kattava valikoima raaka-aineita, jotta 
yhteensopivat kaapelit ja liittimet pystytään toimittamaan nope - 
asti. Pepperl+Fuchsin kohteisiin Mannheimissa, Yhdysvalloissa ja  
Singaporessa tehdään vuosittain noin 360 toimitusta. Vuosittain  
käytetään monen tuhannen kilometrin edestä kaapelia. Vakiokaapelit 
soveltuvat useimpiin käyttötarkoituksiin. Niiden lisäksi Pepperl+Fuchs  
tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja, jotka täyttävät erityisvaatimukset. 
”Veszprémissä toimii oma kehitysyksikkö, joka työstää uusia tuotteita”,  
toimitusjohtaja kertoo. ”Koska olemme kytkimiin ja kaapeliliittimiin 
erikoistunut osaamiskeskus, haluamme olla alamme edelläkävijöitä 
lupaavimpien tulevaisuuden ratkaisujen kehittäjinä.”  n

Tiesitkö että ...

... Unkarin pieni väestö on monien niiden keksintöjen takana, 
joita nykyään käytetään osana arkea kaikkialla maailmassa? 
Muutama esimerkki:

Vuonna 1826 Ányos Jedlik keksi soodaveden lisäämällä veteen 
keinotekoisesti hiilidioksidia. 

Vuonna 1836 János Irinyi keksi tulitikun. 

Vuonna 1938 László József Bíró patentoi kuulakärkikynän, jota 
nimitetään keksijänsä mukaan ”biroksi” muun muassa englannin 
ja italian kielillä. 

Vuonna 1947 Dénes Gábor kehitti holografian  
toimintaperiaatteen. Vuonna 1971 hän sai keksinnöstään Nobe-
lin fysiikan palkinnon. 

Vuonna 1976 Ernő Rubik keksi palapelin, joka  
tunnetaan nimellä Rubikin kuutio.
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Messut + Tapahtumat

SPS IPC Drives
24. – 26.11.2015

Halli 7A, osasto 330 // Nürnberg, Saksa

04

09

10

05

11

06

HANNOVER MESSE
13. – 17.4.2015

Halli 9, D76 // Hannover, Saksa

Huhtikuu 

Syyskuu 

Lokakuu

Toukokuu 

Marraskuu 

Kesäkuu 

Africa Automation
5. – 7.5.2015

Osastot e41–e45 // North Riding, Johannesburg, Etelä-Afrikka

Indumation.be
6. – 8.5.2015

Halli 1-A15-4 // Kortrijk, Belgia

SPS IPC Drives ITALIA
12. – 14.5.2015

Parma, Italia

SMART Automation Austria
19. – 21.5.2015

Osasto 224 // Linz, Itävalta

Nor-shipping Oslo 
2. – 5.6.2015

Halli B01, osasto 21 // Oslo, Norja

ACHEMA
15. – 19.6.2015 

Halli 11.1, osasto A41 // Frankfurt am Main, Saksa

IEAS Bucharest
8. – 11.9.2015

Bukarest, Romania 

Teknologia 2015
6. – 8.10.2015

Helsinki, Suomi 
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