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Damatic XDi
-automaatiojärjestelmä
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Damatic XDi on kokonaisjärjes-
telmä, joka on suunniteltu laajojen ja
korkeaa käyttöastetta vaativien tuo-
tantoprosessien ohjaukseen ja hallin-
taan. Tyypillisiä järjestelmän sovel-
luskohteita ovat mm. paperin ja sellun
valmistuksen sekä energian tuotannon
prosessit.

Damatic XDi on kehitysevoluution
myötä syntynyt kahden toisiaan tuke-
van järjestelmän integraatiosta: Se si-
sältää sekä hajautetun automaatiojär-
jestelmän (Damatic XD) että infor-
maatiojärjestelmän (XIS). Automaa-
tiojärjestelmän päätehtäviä ovat itse
tuotantoprosessin jatkuva ja reaaliai-
kainen mittaus, ohjaus sekä hallinta.
Informaatiojärjestelmällä puolestaan
hallitaan tuotantoinformaatiota. Nyky-
aikaisten tuotantoprosessien hallinnas-
sa nämä molemmat ovat tärkeitä ja toi-
siaan täydentäviä osajärjestelmiä.

Damatic XDi koostuu erilaisilla
väylillä toisiinsa kytketyistä asemista
ja alijärjestelmistä. Kullakin asemalla
ja alijärjestelmällä on oma merkityk-
sensä järjestelmän kokonaistoiminnas-
sa. Kuva 1 esittää järjestelmän keskei-
set osat.

Järjestelmän eri asematyypit voidaan
jakaa niiden käyttäjien ja käyttötar-
koituksen mukaan kahteen pääluok-
kaan:

1. Prosessiläheiset asemat. Ne liit-
tyvät tuotantoprosessin sisältä-
miin laitteisiin ja kommunikoivat
järjestelmän muiden asemien
kanssa.

2. Käyttäjäläheiset asemat ja alijär-
jestelmät. Ne tarjoavat käyttö-
liittymän sekä erilaisia työkaluja
ja palveluja tuotantoprosessin ja
itse automaatiojärjestelmän hallit-
semiseksi.

Molemmilla on oma väylänsä:
järjestelmäväylä ja ns. toimistoväylä.
Toimistoväylä liittää käyttöliittymä-
asemat, suunnittelujärjestelmän ja in-
formaatiojärjestelmän yhteen verk-
koon. Toimistoväylä perustuu standar-
diin Ethernet-väylään. Järjestelmä-
väylä puolestaan liittää reaaliaikaiset
prosessiläheiset asemat toisiinsa.
Väylä on deterministinen ja tarjoaa
tarkasti ennustettavat vasteajat reaali-
aikaiseen kommunikointiin. Järjestel-
mäväylä voi olla myös kahdennettu,
mikä lisää järjestelmän vikasietoi-
suutta. Järjestelmä- ja toimistoväylät
voidaan yhdistää silloilla yhdeksi loo-

giseksi, koko järjestelmän laajuiseksi
verkoksi.

Kuva 1. Damatic XDi:n perusrakenne
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Keskeisin prosessiläheinen asema
on prosessiasema (PCS), joka mittaa,
valvoo ja ohjaa  tuotantoprosessia
asemaan liitettyjen I/O-laitteiden
kautta. Muita prosessiläheisiä asemia
ovat mm. asemien hallintaan osallistu-
vat varmennusasema (BU) ja diagnos-
tiikka-asema (DIA). Näiden lisäksi
järjestelmä voi sisältää monia laajen-
nuksien ja hajautuksen tarpeita palve-
levia reitittimiä sekä liityntäasemia
muihin järjestelmiin.

Käyttäjäläheiset asemat ja alijär-
jestelmät tarjoavat eri käyttäjäryhmille
niiden tarvitsemia työkaluja ja palve-
luja. Järjestelmän käyttäjät voidaan ja-
kaa karkeasti kolmeen alla olevaan
ryhmään.

• Tuotantoprosessia ohjaavat ope-
raattorit

Tuotantoprosessin hallinnasta ja kehi-
tyksestä vastaava henkilöstö
• Järjestelmän sovelluksista vastaa-

vat suunnittelijat ja ylläpitäjät

Näitä eri käyttäjäryhmien tarpeita
varten on järjestelmässä omat alijär-
jestelmät tai asemat.

Operointiasema (OPS), tarjoaa
operaattoreille graafisen käyttöliitty-
män tuotantoprosessin välitöntä oh-
jaamista ja mittaustietojen esittämistä
varten. Operointiasemaa tukee häly-
tysasema (ALP), joka käsittelee ja
hallitsee järjestelmän tuottamia tapah-
tumia sekä jalostaa niistä erilaisia hä-
lytyksiä ja viestejä käyttäjille. Kuvassa
2 on esimerkki operaattorin käyttö-
liittymästä.

Damatic XDi:n ylläpito- ja suun-
nittelujärjestelmä sisältää työkalut au-
tomaatiosovelluksen suunnitteluun ja
ylläpitoon. Sovellusta voidaan suun-
nitella, testata ja ylläpitää erikseen se-
kä tarvittaessa ladata ajonaikaisesti
automaatiojärjestelmään. Samoja tuo-
tantoprosessin tietoja käytetään myös
informaatiojärjestelmän sovellussuun-
nitteluun.  Suunnittelujärjestelmä si-
sältää myös erillisen työkalun, jolla
suunnitellaan operointiaseman graafi-
set näytöt.

Informaatiojärjestelmässä on oma
käyttöliittymä (XIS-GUI), jonka kautta
esitetään prosessi-informaatiosta ja-
lostettuja erilaisia numeerisia ja graa-
fisia tuotantoraportteja. Lisäksi se si-
sältää käyttöliittymän erilaisille kehit-
tyneille laskentasovelluksille tuotanto-
prosessin analysointia, kehitystä ja
seurantaa varten. Ohessa (kuva 3) on

esimerkki tyypillisestä informaatio-
järjestelmäsovelluksen näytöstä.

Automaatio- ja informaatioase-
mien nykyinen käyttöliittymäohjel-
misto pohjautuu
X-window -tekniikkaan. Operoin-
tiasemaa voidaan ajaa Damatic XDi:n
omassa reaaliaikaisessa laitteistossa tai
Windows NT -työasemassa. Myös in-
formaatiojärjestelmän käyttöliittymää
voidaan ajaa Windows NT:ssä.
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Kuva 2. Operaattorin käyttöliitymä

Kuva 3. Esimerkki informaatiojärjestelmäsovelluksen käyttöliittymästä


