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Oddając w Państwa ręce najnowszy numer magazynu, zacznę od myśli nieżyją-
cego już Stanisława Lema – niezwykłego człowieka, futurologa, znanego i cenionego 
autora powieści science fiction, brzmiącej we współczesnych czasach jak przestroga: 
„Im bardziej zaawansowane technicznie (doskonalsze!) medium, tym bardziej prymi-
tywne, błahe i bezużyteczne wiadomości są przy jego pomocy przekazywane”. 

No właśnie… Technologii mobilnych wokół nas jest coraz więcej, czego przykła-
dem są takie aplikacje, jak Facebook, Twitter czy Instagram – z całą masą danych 
zarówno bezsprzecznie ważnych, jak i całkowicie błahych, stanowiących w swej 
istocie „internetową papkę”. 

Dla wielu osób urządzenia mobilne stanowią prawdziwe centrum dowodzenia 
światem. Dzięki zainstalowanym aplikacjom mobilnym smartfon – podobnie jak 
dobry aktor – potrafi się wcielić w wiele ról. Może być np. trenerem personalnym, 
doradcą żywieniowym, nawigatorem, pogodynką czy nawet znawcą sztuki, podpo-
wiadającym nam, czy obraz, na który właśnie patrzymy, jest autorstwa Leonarda da 
Vinci czy np. Michała Anioła (tym samym znikają wszelkie obawy przed skompro-
mitowaniem się swoją ewentualną niewiedzą).

O ile twórcy aplikacji na platformy mobilne potrafią wykazać się zdrowym 
rozsądkiem, o tyle można znaleźć wśród nich „czarne owce” tworzące na pozór 
śmieszne, a w istocie prymitywne i bezużyteczne aplikacje (wszak komu i czemu ma 
służyć np. możliwość wypicia na własnym smartfonie wirtualnego piwa czy zapale-
nia wirtualnego papierosa?).

Z jednej strony urządzenia mobilne zapewniają rozrywkę (jak widać, nie zawsze 
wyszukaną), z drugiej natomiast – w wielu sytuacjach są niezwykle pomocnym 
(a czasem wręcz niezastąpionym) narzędziem. Smartfon jest jak lustro (dosłow-
nie i w przenośni), wiernie odbijające rzeczywistość. Aż chciałoby się rzec: „Luste-
reczko (smartfonie) powiedz przecie, co się dzieje w moim świecie”. Dzięki tech-
nologiom mobilnym można – z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie – zajrzeć 
do wnętrza domu czy fabryki, co (nie ukrywajmy) jest dużą wygodą. Jednak w tym 
wszystkim nie chodzi wyłącznie o komfort. W przypadku zakładów przemysłowych 
oprócz monitowania na bieżąco procesów produkcyjnych możemy optymalnie nimi 
zarządzać, mając realny wpływ na szybszą reakcję w sytuacji zakłóceń czy awarii 
poszczególnych instalacji. 

Odwołując się do przytoczonej wyżej myśli Stanisława Lema, trzeba przyznać, 
że w dzisiejszym świecie nowoczesne media są kanałem przekazywania często bez-
użytecznych i błahych informacji. Na szczęście jednak nowe technologie mogą być 
wykorzystywane również w celach ważnych, pomagając ludziom zarówno w życiu 
prywatnym, jak i w pracy. 

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury magazynu, w którym nie tylko sta-
ramy się zarysować najnowsze trendy w wykorzystaniu technologii mobilnych, ale 
także zwrócić uwagę na kwestie zapewnienia integralności przesyłanych danych 
i ich bezpieczeństwa. Postaramy się również odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób 
mobilne monitorowanie, sterowanie i dostęp do danych mogą wpłynąć na optymali-
zację procesów produkcyjnych w Państwa zakładach… 

Agata Abramczyk, redaktor naczelna
agata.abramczy@controlengineering.pl

Technologie mobilne
nie tylko dla rozrywki…
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Z jednej strony takie rozwiązania wykorzy-
stuje się na potrzeby współpracy z urzą-
dzeniami diagnostycznymi, zaś z drugiej 
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Technologia wizyjna coraz częściej znaj-
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42 Optyczne systemy pozycjonowania 
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Roboty przemysłowe muszą stać się zręcz-
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ryzacyjnej – inne branże powinny się uczyć
W przemyśle motoryzacyjnym dokonało 
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Codziennie nowe informacje na:

www.controlengineering.pl

Aktualności

Na naszym portalu informujemy na bieżąco 
o najważniejszych wydarzeniach związanych
z automatyką przemysłową. 

Druzgocący raport: czwarta 
rewolucja przemysłowa 
ominęła polskie fabryki?

 
e-wydanie 

Najnowsze wydanie magazynu publikujemy 
w wersji rozszerzonej, w formacie cyfrowym, 
na stronie www.controlengineering.pl.

 
Numery specjalne 

Dodatki tematyczne 
przygotowywane 
przez redakcję „Con-
trol Engineering Pol-
ska” – samodzielnie 
lub we współpracy 
z magazynem „Inży-
nieria & Utrzyma-
nie Ruchu” – doty-
czą najważniejszych 
zagadnień związa-
nych z automatyką 
i przemysłem. Zawie-
rają niepublikowane 
wcześniej materiały 
rodzimych autorów, 
a także tłumaczenia 
artykułów z amery-
kańskich edycji m.in. „Control Engineering” 
oraz „Plant Engineering”. Dostępne są w wer-
sji drukowanej i cyfrowej, pod adresem: 
www.controlengineering.pl. 
Najnowsze dodatki to „Energia” i „Fabryka 4.0”.

 
Raporty 

Wszystkie raporty drukowane w „Control 
Engineering Polska” dostępne są pod adre-
sem: www.controlengineering.pl. 
Trzy najnowsze to:

enjyziw ymetsyS  •
• Automatyzacja procesów spawania
• Druk 3D w przemyśle

Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych to naturalny etap przygo-
towania przedsiębiorstwa do przemysłu 4.0. Ostatnie dwa lata wskazują na 
znaczący wzrost dynamiki inwestycji polskich przedsiębiorstw w tym obszarze. 
Na przedsiębiorców, którzy już chcą wdrażać robotyzację, czyhają liczne pułapki.  

Zrozumienie konwergencji technologii 
informatycznej i technologii operacyjnej
Technologia informatyczna i operacyjna, koegzystują w wie-
lu fabrykach, jednak często ze sobą nie współpracują. Koniecz-
ne jest, aby zrozumieć, jak ważna jest konwergencja techno-
logii IT i OT w kontekście optymalizacji operacji realizowanych 
w zakładach, zwiększenia bezpieczeństwa danych oraz osią-
gnięcia innych korzyści.

HRC (Human Robot Collaboration) 
– od teorii do praktyki
Bezpieczna aplikacja HRC (Human Robot Collaboration) jest 
pochodną kilku czynników: wzajemnego oddziaływania mię-
dzy ramowymi warunkami określonymi przez obowiązujące 
przepisy a dokonaną na tej podstawie złożoną analizą ryzyka, wyborem odpo-
wiednich, dodatkowych elementów składowych bezpieczeństwa i wreszcie 
– zatwierdzenia przez integratora systemów.

Pięć głównych obszarów zastosowania 
sztucznej inteligencji
Sztuczna inteligencja szybko znajduje swoje miejsce w kluczo-
wych obszarach działalności przedsiębiorstw. Jak prognozu-
ją eksperci, wkrótce będzie na nią przypadało 25% wszystkich 
wydatków na technologie. Sztuczna inteligencja, która wspo-
maga efektywne przetwarzanie i precyzyjną analizę danych, 
umożliwia podejmowanie lepszych decyzji.

Automatyzacja procesu Kontrola procesu Automatyka maszyn Sieci i komunikacja Fabryka 4.0 Bezpieczeństwo Edukacja, szkolenia, praca

Redukcja ryzyka przy wdrażaniu Przemysłu 4.0   l   Czy EtherCAT jest rozwiązaniem?

Firmy wspó pracuj ce:

Połączyć materialne 
z cyfrowym
Zacieraj c granic  mi dzy wiatem materialnym 
a cyfrowym, Przemys owy Internet Rzeczy (IIoT) 
zmienia funkcjonowanie przedsi biorstw

  Prze wietlamy fabryk  Tesli

  Rola czujników w kompleksowej analizie 
danych produkcyjnych

  Przemys owy Internet Rzeczy 
optymalizuje ch odzenie wyparne

  Systemy MES a Przemys  4.0

Raport specjalny do:
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Redukcja ryzykaRedukcja ryzyka przy wdrażaniu przy wdrażaniu Przemysłu 4 0 Przemysłu 4.0   ll Czy EtherCAT   Czy EtherCAT jest rozwiązan jest rozwiązaniem?iem?

Dodatek do:

Firmy wspó pracuj ce:

20
18

Z a jako  energii to ogromne koszty, 
zarówno po stronie odbiorcy, 
jak i dostawcy

  Zarz dzanie energi  w dobie Przemys u 4.0

  Modernizacja systemu o wietleniowego

  Zasilacze awaryjne UPS – jak wybra  
w a ciw  us ug  konserwacji

Jakość energii
elektrycznej

6 najczęściej popełnianych błędów 
przy wdrażaniu robotyzacji

Więcej artykułów 
na temat robotyzacji 
znajdą Państwo na 
stronie: www.con-
trolengineering.pl
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Robotics Technology Conference

organizator:

18 września 2018, Wrocław

Wiodąca konferencja na temat 
robotów w Polsce

 Roboty i Przemysł 4.0

 Roboty mobilne

 Roboty współpracujące

 Roboty spawalnicze i pakujące

 Robotyka i sztuczna inteligencja

PPPPPoooorrrruuuusssszzzzaaaannnneeee tttteeeemmmmaaaattttyyyyy  kkkkkoooonnnnffffeeeerrrreeeennnnccccjjjjiiii::::PPPPPPPPPPPoooooooooorrrrrrrrrruuuuuuuuusssssssssszzzzzzzzzzaaaaaaaaaaannnnnnnnnneeeeeeeeee tttttttttteeeeeeeeeemmmmmmmmmmaaaaaaaaaaattttttttttyyyyyyyyyy kkkkkkkkkkkkoooooooooonnnnnnnnnnffffffffffeeeeeeeeeeerrrrrrrrreeeeeeeeeennnnnnnnnncccccccccjjjjjjjjjiiiiiiiii:::::::::

Partnerzy:

www.robotech.info.pl

http://www.robotech.info.pl
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U czestnicy badania rynku doty-
czącego Przemysłowego Inter-
netu Rzeczy, przeprowadzonego 

w 2017 roku w środowisku inżynierskim, 
sformułowali pięć kluczowych wniosków 
dotyczących zarówno znajomości i wdro-
żeń tej technologii, jak i rozwiązań zwią-
zanych z Przemysłem 4.0.

1 Technologie: Technologia inteli-
gentnych czujników (77%), plat-

formy komunikacyjne (74%) oraz analiza 
danych (73%) to trzy technologie, któ-
rymi najbardziej zainteresowane są śro-
dowiska inżynierskie i informatyczne oraz 
kierownictwo przedsiębiorstw w kontek-
ście zastosowania Przemysłowego Inter-
netu Rzeczy (IIoT). Same przedsiębiorstwa 
i ich kierownictwa są najbardziej zaintere-
sowane analizą danych (76%).

2 Zwiększenie produktywności: Bio-
rąc pod uwagę zalety IIoT, sześciu na 

dziesięciu respondentów oczekuje wzrostu 
produktywności po zastosowaniu prze-

wodowych lub bezprzewodowych sieci 
komunikacyjnych, sieci fieldbus, modu-
łów I/O, interfejsów operatorskich, sys-
temów SCADA, historianów, zarządza-
nia alarmami oraz systemów archiwiza-
cji danych.

3 Koszty: Uczestnicy badania szacują 
roczne wydatki na inwestycje zwią-

zane z IIoT oraz podniesienie cyfryzacji 
produkcji na poziomie 328 160 USD; 
aż 18% respondentów szacuje, że wyda-
tki te przekroczą 500 tys. USD.

4 Przewidywane korzyści: Trzech 
na pięciu respondentów przewiduje, 

że wdrożenie technologii IIoT pozwoli 
na lepsze współdziałanie ludzi, sprzętu 
i informacji, jak również umożliwi spraw-
niejsze i szybsze podejmowanie decyzji.

5 Wyzwania: Największe wyzwania 
przy realizacji wdrożenia technologii 

IIoT respondenci badania widzą w zapew-
nieniu bezpieczeństwa danych (49%), 

Przemysłowy Internet Rzeczy
Pięć wniosków z redakcyjnej ankiety

badania rynku

   34%  – tylko tylu użytkowników
                           końcowych dokonuje zaku-
pów systemów SCADA lub interfejsów ope-
ratorskich w oparciu o istniejące w przedsię-
biorstwie rozwiązania lub standardy. Źródło: 
Control Engineering 2017 HMI Software & 
Hardware Study.

   49%  firm w swojej działalności
                           operacyjnej wykorzystuje 
urządzenia mobilne. Źródło: Control Engi-
neering 2016 Mobility, Ethernet and Wire-
less Study.

   27% użytkowników końcowych 
                           oczekuje wzrostu premii 
finansowych w bieżącym roku. Źródło: 
Control Engineering 2017 Career & Salary 
Survey.

   8 na 10 użytkowników koń-
                                             cowych uważa, że 
odpowiednia wielkość silnika elektrycznego 
i stosowne nastawy oprogramowania są nie-
zwykle istotne dla oceny serwonapędów 
i silników krokowych. Źródło: Control Engi-
neering 2017 Motor Drives Study.

Online

Badania rynku publikowane przez 
nas w poprzednich numerach znajdą 
Państwo pod adresem: 
www.controlengineering.pl/category/
badanie-rynku/

braku stosownych kompetencji pracowni-
ków (45%) oraz w ograniczeniu budżetu 
(43%).

Opracowanie: Amanda PelliccioneAmanda Pelliccione, 
dyrektor ds. badań rynku w CFE Media.

CE

Zakupy interfejsów
operatorskich

nie wiem bez ograniczeń

w oparciu o istniejące 
standardy i porozumienia

34%

60%

6%
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Tworzenie inteligentnych rozwiązań

tak 30%

nie wiem 10%

nie 13%

czasami 47%

↗ Przedsiębiorstwa coraz częściej wyposażają swoje rozwiązania w sprawne systemy przetwarza-
nia danych, tak aby były one postrzegane jako rozwiązania inteligentne.

http://www.controlengineering.pl/category/badanie-rynku/
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Na powierzchni 66 tys. m2 nowoczesne 
rozwiązania zaprezentowało ponad 800 
wystawców z branży automatyki. Targi 
Automatica to wyjątkowa okazja przyjrze-
nia się z bliska ofercie robotyki przemy-
słowej i serwisowej, systemom montażo-
wym, przemysłowym systemom przetwa-

rzania obrazu, inteligentnej automatyki. 
Zachwycająca prezentacja komponentów 
i systemów, wykłady i dyskusje panelowe 
pochłonęły bez reszty odwiedzających.

Podczas targów zostały przedstawione 
nowości z branży, w tym nowe modele ro-
botów, a także sposoby ich zastosowania.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się tzw. 
coboty – roboty, które mogą współpraco-
wać z człowiekiem na jednym stanowi-
sku, zamiast całkowicie zastępować go 
w pracy. Spośród kilkunastu ciekawych 
aplikacji robotów warto wymienić choćby 
ich połączenie z systemami wizyjnymi, 
dzięki czemu mogą prowadzić inspekcję 
części wytwarzanych w fabryce, np. odle-
wów. Duże wrażenie na odwiedzających 
zrobiła „minifabryka”, oparta na założe-
niach Przemysłu 4.0, prezentowana na 
stanowisku jednego z największych pro-
ducentów robotów. We wspomnianej stre-
fie kilka robotów realizowało kolejne ope-
racje procesu składania nowego modelu 
robota. Uczestnicy targów mogli zamówić
taki model poprzez specjalną aplikację. Na-
stępnie model był składany przez roboty 
i personalizowany (uczestnik wybierał, 
jaki napis ma się na nim znaleźć).

Interesująca była również symulacja 
procesu spawania (współpraca manipu-
latora z pozycjonerami), robot o udźwigu 
2,3 tony manipulujący samochodem oso-
bowym, roboty mobilne AGV (Automated 
Guided Vehicle), wyposażone w manipula-
tory i przeznaczone np. do pracy w maga-
zynach, roboty walczące mieczami świetl-
nymi czy... roboty przemysłowe nalewa-
jące piwo.

Na podstawie relacji specjalistów 
firmy Multiprojekt

Targi Monachijskie

Ciekawostki z targów Automatica 2018 w Monachium

Od 19 do 22 czerwca w Monachium odbyły się Międzynarodowe Wiodące Targi 
Inteligentnej Automatyki i Robotyki – Automatica 2018. Targi są organizowane 
co dwa lata i niezmiennie przyciągają wszystkich przedsiębiorców i przedsta-
wicieli przemysłu, którzy chcą inwestować w technologie przyszłości.
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Konferencję moderował Maciej Gulanow-
ski, trener ds. efektywności produkcji 
w firmie Proresult, z 7-letnim doświadcze-
niem zawodowym w obszarze Lean Mana-
gement, które zdobywał w branżach: 
motoryzacyjnej, poligraficznej, medycznej 
oraz obróbki skrawaniem CNC.

W trakcie tegorocznej konferen-
cji wysłuchaliśmy wystąpienia Andrzeja 
Krótkiego, który omówił przykłady 
małych usprawnień dających duże efekty 
i oszczędności. Była to przypowieść 
o czasie, o tym, jak SPRYTnie przero-
bić 11 minut w 4 692 814 zł. Postępo-
wać SPRYTnie to: Standaryzować, działać 
Praktycznie, Razem, zYskownie i Trwale.

O skutecznej analizie Big Data opowie-
dział Andrzej Junkiert, starszy specjalista 
techniki połączeń śrubowych w Volkswa-
gen Poznań. Problemem, który udało się 

rozwiązać w zakładach Volkswagen, było 
usunięcie błędów montażowych belki 
haka w karoseriach modeli VW Caddy 
i VW Caddy MAXI. Oznaczono czynniki 
mające wpływ na błąd montażu w sta-
cji automatycznej w bazowaniu systemu 
transportu oraz związane z różnorodno-
ścią źródeł danych.

Natomiast praktyczne aspekty wspar-
cia serwisowego działów UR przedstawił 
Marcin Dzioba, członek zarządu w firmie 
Adegis. Obecnie, wraz z niemiecką firmą 
IBA AG – producentem oprogramowa-
nia pomiarowo-diagnostycznego, pracuje 
nad wdrażaniem autorskich rozwiązań tej 
firmy w zakładach produkcyjnych na tere-
nie kraju.

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję
w zarządzaniu i optymalizacji produkcji?
Tego dowiedzieliśmy się od Michała 

Tekieli kierującego firmą ANEGIS. Przed-
stawił on przegląd najnowszych rozwią-
zań informatycznych usprawniających 
i optymalizujących systemy produkcji 
w ramach cyfrowej transformacji. W tym 
rozwiązania IIoT oraz ich integrację 
z uczeniem maszynowym, analizą predyk-
cyjną i kognitywną, a także z inteligent-
nymi systemami klasy PLM, WMS, ERP.

Zoptymalizowane zarządzanie utrzy-
maniem ruchu i zasobami za pomocą sys-
temu EfficiencyManager zaprezentował 
Grzegorz Kocela z Klüber Lubrication Pol-
ska. Jak się okazuje, 20% uszkodzeń 
łożysk jest powodowanych przez nieodpo-
wiedni smar, 15% – gdy jest go za mało, 
a kolejne 20% – gdy jest on już zużyty.

Z kolei o optymalizacji procesu pro-
dukcyjnego mogliśmy usłyszeć podczas 
wystąpienia Marcina Bąka, dyrektora pro-
dukcji Grupy Porta, Porta KMI Poland. 
Przekonał on słuchaczy, że informa-
cja i jej właściwe przetwarzanie to klucz 
do sukcesu, a Industry 4.0 nie istnieje 
bez nowoczesnych rozwiązań IT. Doty-
czy to zarówno potrzeb maszynowych, 
jak i organizacji pracy ludzi. Również naj-
większą wartość mają inteligentne rozwią-
zania IT przy produkcji, w której postę-
puje indywidualizacja oczekiwań produk-
towych klientów.

Natomiast o wymianie układów ste-
rowania w aspekcie zwiększenia produk-
tywności, niezawodności i bezpieczeń-
stwa maszyn mówił Ireneusz Nowak, kie-
rownik projektu w firmie INEE Industry. 
Jak stwierdził, wielu użytkowników staje 
przed dylematem, czy warto zainwesto-
wać w maszynę używaną. Warto zasta-
nowić się nad korzyściami płynącymi 
z wymiany sterowania maszyn i procesów.

„Urządzenia myjące części a utrzy-
manie ruchu – na co zwracać uwagę” to 
temat wystąpienia Grzegorza Sirko, spe-
cjalisty ds. marketingu w firmie GT85 
Polska. Z procesami mycia i odtłuszczania 
w produkcji ma do czynienia większość 
producentów elementów przeznaczonych 
dla branż: automotive, lotnictwa, medy-
cyny, komponentów złącznych i innych. 
Jak podsumował, mycie to kluczowy pro-
ces zapewniający jakość produktu końco-
wego, nad którym można mieć pełną kon-

Trade Media International

Trzecia edycja konferencji MAINTECH za nami
12 czerwca 2018 r. uczestnicy konferencji MAINTECH spotkali się we Wrocławiu, 
by rozmawiać o najnowszych modelach teoretycznych i praktycznych w nowo-
czesnej organizacji utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. To kontynuacja 
działań podejmowanych przez czasopismo Inżynieria & Utrzymanie Ruchu, 
mających na celu wspieranie rozwoju nowoczesnego przemysłu w Polsce. 
W tym roku spotkaliśmy się w nowoczesnym centrum konferencyjnym w hotelu 
Ibis Styles Wrocław Centrum.
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trolę – należy tylko to dobrze zaplanować 
od strony SUR.

Zagadnienia związane z olejami i sma-
rami w przemysłowych programach efek-
tywnościowych przedstawił dr Wojciech 
Leszek, Global Field Engineering Sup-
port Advisor w firmie ExxonMobil. Mówił 
m.in. o formulacjach olejów podnoszą-
cych efektywność energetyczną. Jak się 
okazuje, oleje i smary to doskonałe środki 
do wykorzystania w podnoszeniu efek-
tywności energetycznej.

Rozwiązania automatycznych syste-
mów magazynowania w kontekście Prze-
mysłu 4.0, ich wady i zalety przedstawił 
Amadeusz Duduś, szef zespołu technicz-
nego AWS, Cocacola HBC. Mówił m.in. 
o automatycznych systemach magazyno-
wania, rozwiązaniach wykorzystujących 
układnice i wózki transferowe (T-Car).

Oszczędność energii i niezawodność 
urządzeń dzięki technologii ultradźwięko-
wej to temat wystąpienia Jerzego Halkie-
wicza, Regional Managera Poland w UE 
Systems Europe. Przedstawił on prak-
tyczne aspekty wykorzystania tej techno-
logii do inspekcji stanu łożysk i innych 
urządzeń mechanicznych, a także do 
detekcji wycieków sprężonego powietrza 
oraz inspekcji urządzeń elektrycznych pod 
kątem wyładowań niezupełnych.

Nad Przemysłem 4.0 i czwartą gene-
racją utrzymania ruchu zastanawiał się 
razem ze słuchaczami Andrzej Kulik, 
niezależny konsultant. Jak stwierdził, 
czwarta generacja będzie się skupiać 

raczej na eliminowaniu awarii, niż na pre-
dykcji lub prewencji. Bardziej efektywne 
jest użycie organizacyjnego, systemo-
wego i kulturalnego nadzoru wymagają-
cego większego zrozumienia i docenienia 
„miękkich” umiejętności.

Z kolei Tomasz Śliwiński, właściciel 
firmy Efektywniej, przedstawił zagadnie-
nia związane z audytem energetycznym 
w zakładach produkcyjnych. Odpowie-
dział na pytanie, czy audyt energetyczny 
można wykonać bezpłatnie. Jak się oka-
zuje, jest to możliwe. Celem audytu jest 
usystematyzowanie informacji o zużyciu 

energii w przedsiębiorstwie oraz zidentyfi-
kowanie możliwych przedsięwzięć służą-
cych poprawie efektywności energetycznej. 

Czy Przemysł 4.0 potrzebuje narzędzia 
Lean Management? Na tak postawione 
pytanie starał się odpowiedzieć Maciej 
Gulanowski. Zdaniem eksperta należy 
się zastanowić nad kilkoma kwestiami, 
m.in.: w których obszarach jesteśmy naj-
mniej efektywni, gdzie jest najwięcej mar-
notrawstwa, od których procesów powin-
niśmy zacząć wdrażanie usprawnień, czy 
kadra poradzi sobie z innowacjami, czy 
potrzebujemy wsparcia zewnętrznego oraz 
czy wiemy, ile potrwa projekt. 

Nowoczesne utrzymanie ruchu na pod-
stawie metody predykcji – case study – 
przedstawił Paweł Łęciński, kierownik ds. 
predykcyjnego UR w Zakładach Tłusz-
czowych Kruszwica. Jak zauważył, zarzą-
dzanie zasobami technicznymi (assets 
management) staje się coraz częściej jed-
nym z kluczowych obszarów doskonale-
nia firm. Jedną ze strategii zarządzania 
zasobami technicznymi jest predykcyjne 
utrzymanie ruchu, czyli popularna dia-
gnostyka, która pozwala na ciągłe moni-
torowanie stanu urządzeń bez potrzeby 
ich zatrzymywania. Przykładem podejmo-
wanych w zakładzie działań jest wykorzy-
stanie technologii, która wykrywa objawy 
zużycia łożysk, sygnalizując nam problem 
już we wczesnej fazie powstawania awa-
rii. Używanie ultradźwięków pozwala 
nam wcześnie wykryć awarię i zaplano-
wać naprawę.
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Tegoroczny MAINTECH zakończyły 
dwie prezentacje. W pierwszej z nich 
Anna Timofiejczuk, koordynator projektu 

Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 
(CKP4.0) z Politechniki Śląskiej, zapo-
znała słuchaczy z problematyką utrzy-

mania ruchu w Przemyśle 4.0. Zwró-
ciła uwagę, że Przemysł 4.0 polega nie 
tyle na wprowadzeniu nowych technolo-
gii, ile na ich integracji oraz zastosowa-
niu nowych polityk eksploatacyjnych. To 
wymaga odmiennego podejścia do utrzy-
mania ruchu z wykorzystaniem możliwo-
ści, jakie daje Internet Rzeczy.

W drugiej prezentacji była mowa o tym,
jak w 90 dni oszczędzić 10 tys. zł – o sku-
tecznym wdrażaniu TPM mówił Krzysztof
Szulc, trener ds. utrzymania ruchu w Szko-
lenia Inżynieria & Utrzymanie Ruchu. Jak 
stwierdził, TPM to najczęściej stosowane 
w działach UR narzędzie z arsenału filozo-
fii Lean. Choć często wdraża się TPM, bo 
„dobrze byłoby” je mieć, to zapomina się 
o zwrocie z inwestycji.

MAINTECH to nie tylko wiedza prze-
kazywana przez specjalistów i praktyków 
związanych z nowoczesnymi rozwiązania-
mi dla przemysłu, ale też miejsce spotkań 
i wymiany poglądów kadry inżynierskiej. 
Zapraszamy za rok na kolejną edycję. 

Bohdan Szafrański
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Skamer-ACM

XXII Konferencja Automatyków Rytro 2018

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęli Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie. 

Organizatorami konferencji były nastę-
pujące firmy: ABB, AUMA, Danfoss, 
Emerson, Helukabel, JUMO, Limatherm 

Sensor, LUMEL, Pepperl+Fuchs, Siemens, 
Turck, Weidmüller, WIKA oraz SKAMER-
-ACM – inicjator i główny organizator. 
W konferencji udział wzięli przedstawi-
ciele wyższych uczelni technicznych, prze-
mysłu, biur projektowych, prasy technicz-
nej i branżowych portali internetowych, 
a także producenci i integratorzy syste-

mów pomiarów i automatyki przemysło-
wej. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 
260 osób.

Część naukową zapewnili profesoro-
wie z Akademii Górniczo-Hutniczej, Poli-
techniki Warszawskiej, Rzeszowskiej i Ślą-
skiej oraz Państwowych Wyższych Szkół 
Zawodowych z Oświęcimia i Tarnowa, 
którzy w swoich referatach poruszali pro-
blematykę automatyki i ochrony środo-
wiska z punktu widzenia badań nauko-
wych. Na czele delegacji naukowej stanął 
prof. Ryszard Tadeusiewicz, który objął 
konferencję patronatem merytorycznym. 
Wystąpił on z wykładem „Czwarta rewo-
lucja techniczna”. 

Część prezentacji została przeznaczona 
dla producentów systemów automatyki, 
którzy prezentowali nowości w swojej 
ofercie, rozwiązania mające zastosowanie 
w inżynierii środowiska. 

Drugi dzień konferencji to tradycyjnie 
warsztaty i targi pomiarów automatyki. 

Na zakończenie wszyscy spotkali się 
na obiedzie w stylu góralskim, gdzie przy 
muzyce góralskiej można było podsumo-
wać spotkanie i podzielić się wrażeniami.

Niezmiennie od 22 lat wszyscy wyjeż-
dżają z Rytra bogatsi w wiedzę i odliczają 
czas do kolejnej konferencji. 

www.skamer.pl

W dniach 22–23 maja 2018 br. szerokie grono automatyków spotkało się 
na XXII Konferencji Automatyków w Rytrze, która odbyła się pod hasłem 
„Automatyka w Inżynierii Środowiska”. Celem konferencji było przedstawienie 
tendencji w systemach pomiarów i automatyki, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykorzystania ich w inżynierii środowiska. 
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W kwietniu firma Siemens we współ-
pracy z Ministerstwem Przedsiębiorczo-
ści i Technologii zakończyła kompleksowe 
badanie „Smart Industry Polska 2018”. 
Zostało ono przeprowadzone przez Insty-
tut Kantar Millward Brown na grupie 
firm: mikro, małych oraz średnich.

– Z badania wyłania się obraz polskiego 
przedsiębiorcy, który walczy o utrzymanie 
swojej firmy na konkurencyjnym rynku 
i mierzy się z barierami rozwoju technolo-
gicznego. Konsekwencją tych codziennych 
zmagań jest odkładanie na drugi plan 
tematyki innowacji i długofalowej strate-
gii. Z drugiej strony, widać wzrost świa-
domości dotyczący znaczenia poszczegól-
nych technologii dla rozwoju firm – przed-

siębiorcy chcą się rozwijać i to najbardziej 
cieszy – mówi Tomasz Haiduk, dyrektor 
branż przemysłowych, członek zarządu 
w Siemens. – Zapytani o bariery w roz-
woju, przedsiębiorcy stwierdzili, że naj-
większą jest biurokratyzacja. Firmy chcą 
także, aby państwo zapewniało właściwe 
kształcenie kadr – przyszłych pracowni-
ków tych podmiotów – dodaje Tomasz 
Haiduk.

Bariery rozwoju 
W polskich firmach z sektora MŚP rzadko 
jest czas na długofalową działalność inno-
wacyjną. „Brak czasu” (62% wskazań) 
to druga z największych barier, zaraz po 
„braku środków finansowych” (64% 
wskazań) hamujących procesy rozwojowe 
w przedsiębiorstwach. Niedobory środ-
ków finansowych można także powiązać 
z pogonią za bieżącymi wynikami firmy, 
a pochodną tego jest wspomniany brak 
czasu na myślenie średnio- i długotermi-
nowe. 

Trzecią istotną barierą w rozwoju pol-
skich małych i średniej wielkości przed-
siębiorstw są problemy z pozyskiwaniem 
odpowiednio wykształconych kadr (śred-
nio 53% wskazań). Jest to ważne ogra-
niczenie, szczególnie w przypadku firm 
średnich, z których aż 61% uznało ten 
fakt za regresywny dla ich rozwoju.

Do czynników zewnętrznych (otocze-
nia firmy) hamujących innowacyjność 
zalicza się, co nie jest zaskoczeniem, biu-
rokrację. Polskich przedsiębiorców istot-
nie ograniczają także: trudności z pozy-
skiwaniem kompetentnych pracowników 
oraz niewystarczające wsparcie ze strony 
organów publicznych. Na trudności z uzy-
skaniem dotacji unijnych skarżą się głów-
nie firmy najmniejsze, tj. zatrudniające do 
9 pracowników. 

Najchętniej wdrażane technologie
Najpowszechniej stosowane są: automa-
tyzacja linii produkcyjnych, oprogramo-
wanie do analizy danych i optymalizacji 
produkcji, a także obniżające koszty pro-
totypowania. Do najmniej popularnych 
obecnie technologii wdrażanych przez 
firmy z sektora MŚP należą: rozwiązania 
bazujące na sztucznej inteligencji, analiza 
Big Data oraz, co może być zaskoczeniem 
– cloud computing.

Wszystkie te innowacje są znacznie 
częściej wdrażane w firmach średnich 
(50–250 pracowników) niż w mniejszych. 
W takich podmiotach zostały one wska-
zane przez 50% lub więcej badanych. 
Przykładowo automatyzację produkcji sto-
suje średnio 52% MŚP, natomiast w przy-
padku firm średnich jest to aż 68%. Co 
interesujące, najmniejsze firmy częściej 
niż małe i średnie stosują produkcję addy-
tywną (druk 3D).

Technologie przynoszące zyski
Według respondentów największe zna-
czenie w zwiększaniu konkurencyjno-
ści i poprawie pozycji rynkowej firmy ma 
automatyzacja linii produkcyjnych, wyko-
rzystanie systemów do analizy danych 
i optymalizacji wytwarzania, a także 
oprogramowania obniżającego koszty 
prototypowania oraz robotyzacji. Naj-
mniej istotne z punktu widzenia opty-
malizacji kosztowej są takie technologie, 
jak: cyfrowy bliźniak, cloud computing, 
sztuczna inteligencja oraz rozwiązania 

Siemens

„Smart Industry Polska 2018” 
– wyniki badania 
Polskie MŚP dążą do rozwoju 
technologicznego, ale ogranicza 
je niedobór kwalifikowanych kadr, 
biurokracja i brak środków na 
inwestycje.
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z obszaru Internetu Rzeczy. O najwięk-
szym przełożeniu wdrożenia technologii 
na dynamikę zysków firmy można mówić 
w przypadku podmiotów z branży prze-
mysłu ciężkiego. Dotyczy to zwłaszcza 
oprogramowania analitycznego, robotyza-
cji czy wykorzystania robotów współpra-
cujących (collaborative robots).

Decydenci
Najczęściej wpływ na decyzje o wdrażaniu 
innowacyjnych technologii mają właści-
ciele firm. W dalszej kolejności wpływ ma 
zarząd, potem dział produkcji. Najrzadziej 
wpływ mają działy sprzedaży i finansowy. 
Relatywnie mniejsze znaczenie działów 
rozwoju (R&D) wynika z faktu, że w wielu 
firmach, zwłaszcza najmniejszych, nie ma 
takiego departamentu. 

Działy produkcyjne i działy sprzedaży 
częściej mają wpływ na decyzje o inno-
wacjach w firmach zajmujących się prze-
mysłem lekkim niż przemysłem ciężkim. 
Wśród firm działających w ramach prze-
mysłu ciężkiego statystycznie częściej 
decyzje o innowacjach podejmuje zarząd 
firmy. Warto dodać, że decyzje dotyczące 
wdrażania innowacyjnych technologii nie 

są scentralizowane – zwłaszcza w śred-
nich firmach, gdzie zaangażowanych jest 
w nie zazwyczaj trzy lub więcej osób.

Nowe technologie – oczekiwania 
Przedsiębiorcy spodziewają się, że dzię-
ki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych oraz oprogramowania 
w pierwszym rzędzie poprawi się jakość 
ich produktów i usług. Oczekują także 
zwiększenia wydajności produkcji i obni-
żenia jej kosztów. Firmy średniej wielko-
ści często też wskazywały na możliwość 
zmniejszenia ilości awarii i przestojów.

Korzyści, które mogą osiągnąć przed-
siębiorstwa dzięki wdrożeniu innowa-
cyjnych technologii, to: wyższa rentow-
ność, ogólny wzrost przychodów, zdoby-
cie nowych klientów, większa sprzedaż 
i skala produkcji. Wszystkie one zostały 
wskazane przez blisko 80% responden-
tów. Nieco mniej, bo około 70% osób, 
widziało szansę wejścia na nowe rynki 
zbytu. Więcej po nowych technologiach 
i ich wdrożeniach spodziewają się przed-
stawiciele firm średnich. Nieco mniej 
entuzjastycznie do innowacji, chociaż 
poziom oczekiwań jest także dość wysoki, 

nastawieni są przedsiębiorcy z firm 
zatrudniających mniej pracowników.

Wsparcie państwa
Najbardziej oczekiwanym wsparciem są 
zachęty podatkowe, zapewnienie ram edu-
kacyjnych powalających na dostosowanie 
kształcenia przyszłych kadr do potrzeb 
firm i przejrzystość prawa. Relatywnie 
małe oczekiwania przedsiębiorcy wiążą ze 
wsparciem państwa w budowaniu sieci
współpracy (pomiędzy firmami oraz przed-
siębiorstwami i jednostkami naukowymi).

Firmy przeznaczają średnio 14,5% 
przychodów na wdrażanie nowych tech-
nologii opartych na informatyzacji i auto-
matyzacji. Część z nich, głównie przedsię-
biorstw najmniejszych, nie inwestuje żad-
nych środków w takie wdrożenia. Warto 
też odnotować, że to właśnie małe firmy 
inwestują częściej powyżej 30% swoich 
przychodów w działania innowacyjne. 
Ma to związek z bezwzględną wielkością 
nakładów ponoszonych na rozwój, które 
dla mniejszych firm stanowią zwykle wyż-
szy procent całościowego przychodu i tym 
samym większe obciążenie.

www.siemens.pl 
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Głównym celem koncernu GM jest ogra-
niczenie kosztów zarówno produkcji, jak 
i dystrybucji części oraz ograniczenie ich 
wagi przy jednoczesnym podniesieniu 
stopnia trwałości. 

Przekonujące konkrety
W minionym roku firma ogłosiła dość 
odważne plany uzupełnienia do 2023 r. 
gamy oferowanych samochodów o 20 
nowych modeli aut elektrycznych lub 
wykorzystujących zasilanie z ogniw pali-
wowych. Tłumaczy to wykonany przez 
koncern krok w stronę udoskonalania 
technik opracowywania niezbędnych do 
ich produkcji komponentów wykorzystu-
jących zdobycze nowych technologii. GM 
zaprezentowało więc pierwszą „wydru-
kowaną” część – wspornik fotela ze stali 
nierdzewnej, którego projekt wykonany 
został przy współpracy z firmą Auto-
desk. Środowisko produkcyjne działające 
w chmurze obliczeniowej i wykorzystu-
jące narzędzia sztucznej inteligencji umoż-

liwiało szybkie testowanie wielu permuta-
cji i zmian do momentu osiągnięcia final-
nego, zamierzonego efektu.

Ten natomiast okazał się dość impo-
nujący – jak poinformował zaangażowany 
w prace nad trójwymiarowym drukiem 
zespół GM, opracowany wspornik oka-
zał się aż 40% lżejszy i o 20% mocniejszy 
od produkowanego w tradycyjny sposób 
pierwowzoru.

– By osiągnąć taki wynik, wybrano 
jeden spośród aż 150 możliwych sposobów 
połączenia wszystkich parametrów druku 
przestrzennego. W najbliższej przyszłości, 
biorąc pod uwagę masową implementację 
drukarek 3D w fabrykach, w przypadku 
motoryzacji tradycyjnej będzie ona wiązać 
się z redukcją zużycia paliwa ze względu 
na mniejszą masę auta, zaś w przypadku 
elektromobilności – pozwoli uzyskać wyż-
sze zasięgi autom elektrycznym – tłuma-
czy Karol Prozner, twórca i prezes zarządu 
platformy Woop Automotive.

„Odchudzenie” całego 
łańcucha dostaw
Warto dodać, że to oczywiście nieje-
dyne korzyści, jakie udałoby się uzyskać 
z wprowadzenia druku 3D w produkcji 
autoczęści na szeroką skalę. Długofalowe 
efekty zastosowania tego modelu produk-

Autodesk

Komponenty drukowane „pod wymiar”
Jak się okazuje, nie tylko elektromobilność ma szansę w sporym stopniu 
odmienić specyfikę rynku autoczęści. Duży potencjał upatruje się bowiem 
w drukarkach 3D i stale rozwijanej technologii drukowania przestrzennego 
– ogłoszona ostatnio współpraca pomiędzy General Motors a firmą Autodesk 
Inc., skupiona wokół opracowywania nowych metod produkcji lekkich części 
samochodowych, jest tego doskonałym przykładem.

Wiodącym tematem rozmów podczas 
tegorocznej edycji była wizja The Connec-
ted Enterprise w odpowiedzi na postu-
laty czwartej rewolucji przemysłowej oraz 
jej praktyczny wpływ na sektory wielu 
branż przemysłu. Omawiano proces cyfro-
wej transformacji, kwestie bezpieczeństwa 
i cyberbezpieczeństwa, tak ważne w coraz 
bardziej zautomatyzowanych zakładach 
pracy. Goście mogli też się zapoznać 
z przykładami wdrożeń w Polsce i zoba-

czyć, jak technologie informacyjne (IT) 
i technologie operacyjne (OT) zbiegają się, 
aby zapewnić wyższą rentowność, niższe 
koszty operacyjne oraz krótszy czas wpro-
wadzania produktów na rynek.

– Na całym świecie Rockwell Automa-
tion realizuje, wspólnie z partnerami i przy 

Rockwell Automation

Profesjonaliści o cyfryzacji procesu produkcyjnego
Ponad 400 profesjonalistów z branży produkcyjnej wzięło udział w Automation 
University, dwudniowym wydarzeniu organizowanym przez Rockwell 
Automation, obejmującym sesje edukacyjne, praktyczne warsztaty 
i demonstracje. Łącznie podczas konferencji odbyło się ponad 30 sesji, 
prezentacji i dyskusji panelowych.

↗ Łukasz Niesłuchowski, nowy dyrektor Rockwell
Automation w Polsce.
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cji dałoby się zauważyć w niemal wszystkich ogniwach łańcu-
cha dostaw podmiotów obecnych w sektorze motoczęści. 

– W klasycznie napędzanym samochodzie znajduje się zwy-
kle około 30 tys. części. Tworzenie łańcuchów dostaw – od 
opracowywania, klasyfikacji w danych kategoriach na terenie 
fabryki, poprzez ich dostarczanie dalszym podwykonawcom, 
do transportu ukierunkowanego na zakłady produkcyjne samo-
chodów – jest więc w tym przypadku dość praco- oraz czaso-
chłonne, nie wspominając o towarzyszących temu kosztach. 
Ograniczenie liczby części składowych pojazdów wiązać się 
więc będzie z benefitami dla niemal wszystkich uczestników 
rynku produkcji autoczęści – pytanie tylko, czy masowa imple-
mentacja druku 3D jest rzeczywiście możliwa – dodaje Karol 
Prozner z Woop Automotive.

Obecnie – raczej prototypowo
Inżynierowie GM są aktualnie na etapie oceny, które z tysięcy 
poszczególnych komponentów składowych ich pojazdów 
mogą przejść na drukowany model produkcji, przy założeniu 
redukcji ich masy oraz utrzymaniu bądź zwiększeniu trwało-
ści. Według Kevina Quinna, dyrektora działu Additive Design 
& Manufacturing w koncernie, prawdopodobnie nie będzie 
to ich znaczny odsetek – głównie dlatego, że drukarki 3D nie 
są jeszcze odpowiednio szybkie, aby zachować żądane tempo 
produkcji motoczęści. Niemniej jednak, jego zdaniem, nawet 
jeśli uda się zmienić sposób wytwarzania choćby 1 bądź 2 
procent spośród wspomnianych blisko 30 tys. pomniejszych 
komponentów składowych aut, widoczna będzie zarówno 
redukcja łącznych kosztów produkcji, jak i poprawa energo-
oszczędności wytwarzanych pojazdów. 

www.autodesk.com

udziale licznej grupy ekspertów i klientów, lokalne i regio-
nalne inicjatywy promujące najlepsze praktyki i doświadczenia 
w zakresie automatyzacji i cyfryzacji zakładów produkcyjnych 
– powiedział Łukasz Niesłuchowski, nowy dyrektor Rockwell 
Automation w Polsce.

Podczas konferencji uczestnicy mogli także zobaczyć naj-
nowsze produkty i rozwiązania Rockwell Automation: Safety, 
Process, Network Security, Midrange, Power Control oraz 
Connected Components. W tej samej części wystawienniczej 
swoje stoiska demonstracyjne przedstawiły także firmy z sieci 
partnerskiej PartnerNetwork™ – Stratus, Endress+Hauser,
HMS Industrial, Mettler-Toledo, Molex, RF Ideas, Rittal, 
Softing, Hoffman i Posital Fraba.

– Automation University, odbywający się w Polsce już po 
raz kolejny, to nasza wizytówka i powód do dumy. Daje moż-
liwość spotkania się ze specjalistami branżowymi, wymiany 
doświadczeń i wspólnego wyszukiwania najlepszych rozwią-
zań wspierających rozwój przedsiębiorstw. Liczba uczestników 
jest niewątpliwie dowodem na duże zapotrzebowanie na tego 
typu wydarzenia w Polsce. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy 
dzielić się naszą wiedzą z tak dużą grupą profesjonalistów – 
dodał Łukasz Niesłuchowski.

www.rockwellautomation.com/pl

http://www.rockwellautomation.com/pl
http://www.automation24.pl
http://www.autodesk.com
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Emerson jest globalnym producentem 
urządzeń i rozwiązań do automatyza-
cji procesów produkcyjnych, dostarczają-
cym innowacyjnych rozwiązań dla klien-
tów przemysłowych i gospodarstw domo-
wych. W Polsce koncern obecny jest od 
wczesnych lat 90. i zatrudnia ponad 500 
osób. 

Emerson a proces 
transformacji rynku
Na przestrzeni lat firma wdrażała swoje 
systemy w większości głównych zakła-
dów produkcyjnych w Polsce, wspoma-
gając je w dostosowywaniu się do global-
nych trendów oraz europejskich standar-
dów i wymagań.

– Od ponad 25 lat uczestniczymy 
w transformacji polskiego przemysłu. Prze-
chodziliśmy z naszymi klientami przez 
wszystkie fazy koniunktury gospodarczej. 
Myślę, że polskie elektrownie, rafinerie, 
zakłady chemiczne są konkurencyjne na 
światowym rynku, ale nie jest to zasługa 
tylko automatyki. Przez lata dużo inwesto-
waliśmy w rozwój w Polsce. Mamy w War-
szawie europejskie centrum inżynierskie 
dla przemysłu energetycznego, silny ośro-
dek R&D rozwijający najnowocześniejsze 
produkty IIoT, mamy w Łodzi najnowo-
cześniejszą fabrykę komponentów elektro-
pneumatycznych i centrum dystrybucyjne 
na Europę Środkowo-Wschodnią – pod-
sumował mijające 25 lat firmy w Polsce 
Tomasz Kosik, dyrektor generalny. 

W Warszawie znajduje się europejskie 
centrum inżynierskie Emersona dla rynku 
energetyki. Centrum kompetencyjne spe-
cjalizuje się w zaawansowanych techno-
logiach regulacji, sterowania i automaty-
zacji. Dzięki rozbudowanym strukturom 
firmy polska myśl techniczna jest wyko-
rzystywana i wdrażana na całym świecie.

PlantWeb – cyfrowa platforma 
sterowania
Jednym z rozwiązań prezentowanych pod-
czas spotkania była platforma PlantWeb – 
produkt wpisujący się w ramy koncepcji 
Przemysłu 4.0.

Idea PlantWeb – architektury cyfrowe-
go zakładu produkcyjnego – narodziła się
20 lat temu. W ostatnich latach rozbudo-
wywana była o prosty, bezpieczny oraz 
obejmujący całe przedsiębiorstwa dostęp 
do danych i analiz, umożliwiając w ten 
sposób firmom osiągnięcie lepszych para-
metrów produkcyjnych. Jest to szczegól-
nie istotne dla energochłonnych gałęzi 
przemysłu, które dzięki PlantWeb mogą 
zwiększyć bezpieczeństwo produkcji, po-
prawić niezawodność i optymalizować zu-
życie energii lub zasobów materiałowych.

PlantWeb to cyfrowa platforma stero-
wania i zarządzania eksploatacją obiektu 
wykorzystująca inteligencję urządzeń 
obiektowych do poprawy wydajności, 
oparta na inteligentnych urządzeniach 
obiektowych typu smart, komunikacji 
cyfrowej w standardzie Foundation Field-
bus, HART, WirelessHART oraz na syste-
mie sterowania DeltaV. Inteligencja pre-
dykcyjna PlantWeb obniża koszty prac 
UR dzięki wykrywaniu i diagnozowaniu 

Emerson Automation Solutions

25 lat działalności 
Emerson Automation Solutions w Polsce

7 czerwca w Łodzi firma Emerson Automation Solutions świętowała jubileusz 
25-lecia obecności na polskim rynku. W wydarzeniu, które odbyło się 
w hotelu Vienna House Andel’s, wzięli udział eksperci firmy, reprezentanci 
firm współpracujących, a także przedstawiciele mediów branżowych. Goście 
mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat produktów firmy, a także zwiedzić 
fabrykę ASCO – jednej z marek Emersona. Spotkanie zakończyło się uroczystą 
jubileuszową kolacją, podczas której wręczono nagrody dla partnerów firmy 
za największy obrót w danym segmencie produktowym, a także za wieloletnią 
współpracę.

Źr
ód

ło
: E

m
er

so
n 

Au
to

m
at

io
n 

So
lu

tio
ns



www.controlengineering.pl

potencjalnych problemów z urządzeniami, 
zanim dojdzie do awarii i przestoju. 
Dzięki temu zmniejsza się częstotliwość, 
zakres i koszt dokonywanych napraw.

Zakład ASCO w Łodzi
Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do
zwiedzenia fabryki ASCO, w której pro-
dukowane są zawory elektromagnetyczne
oraz inne komponenty automatyki przemy-
słowej. Elementy te stosowane są w wielu 
branżach, takich jak przetwórstwo żyw-
ności, pakowanie, przemysł chemiczny, 
petrochemiczny, energetyka, przemysł 
motoryzacyjny czy drzewno-papierniczy. 

Fabryka w Łodzi istnieje od 1996 r. 
Rozpoczęła swoją działalność w dawnym 
budynku technicznym POLMO, który 
został zaadaptowany na cele produkcyjne. 
W ciągu 20 lat była kilka razy modernizo-
wana i doinwestowywana.
Łódzki zakład ma akredytację ISO:9001

 i jest zaawansowany technologicznie pod
względem wykorzystywanych w nim ma-

szyn produkcyjnych, narzędzi oraz kom-
puterowego systemu zarządzania produk-
cją. Wszystkie etapy produkcji, począwszy 
od projektowania, przez badania, testy, 
produkcję, aż po dostawę produktów, 
podlegają rygorystycznej kontroli jakości.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 
w zakładzie wyprodukowano ok. 6 mln 
sztuk 10 tys. różnych produktów. Z każ-
dym rokiem wolumen ten się zwiększa. 

– Zakład wciąż się rozwija. Jest to już 
nie tylko lokalna jednostka produkcyjna, 
ale bardzo ważny ośrodek w całym ASCO, 
wspomagający inne zakłady w Europie – 
powiedział Krzysztof Hauk, dyrektor ope-
racyjny łódzkiej fabryki. – Uruchamiamy 
w Polsce nowe produkty, a także wciąż 
rozwijamy istniejącą produkcję – dodał.

Zakład w Łodzi realizuje produkcję 
High Mix/Low Volume. W tym modelu 
produkuje się krótkie serie, małe zestawy, 
pojedyncze partie, a nawet pojedyncze 
egzemplarze dostosowane do konkretnego 
zamówienia. – Dbamy o taką organiza-
cję produkcji, by odpowiednie komponenty 

były dostępne o właściwym czasie. Tym, 
czym chcemy się także pochwalić, jest 
kompleksowość i szybka reakcja. Potra-
fimy dostarczać wyroby w ciągu jednego 
dnia od momentu zamówienia do wysyłki 
– powiedział Krzysztof Hauk.

W fabryce ASCO powstaje również 
środkowoeuropejskie centrum dystrybu-
cyjne. – Kiedyś takie centrum znajdowało 
się we Francji. W tej chwili zostało podzie-
lone na dwie części: Francja zaopatruje 
rynki zachodnie, natomiast nasz łódzki 
zakład będzie dostarczał produkty na 
obszarze od Turcji do Norwegii – wyjaśnił 
dyrektor operacyjny fabryki.

– Polska i cały region Europy Środ-
kowo-Wschodniej jest dla koncernu Emer-
son Automation Solutions atrakcyjnym 
rynkiem, który cały czas rośnie, a my pla-
nujemy wzrost większy niż rynek. Mamy 
ambitne plany rozwojowe, a i konkurencja 
stymuluje nas do działania – podsumował 
spotkanie Tomasz Kosik. 

Agnieszka Korzeniewska 
(na podst. materiałów firmy Emerson)

http://www.energetab.pl
http://www.targidajawiecej.pl
https://www.facebook.com/targidajawiecej
http://www.controlengineering.pl
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AKTUALNOŚCI

Głównym założeniem wykrywania ano-
malii w przemyśle jest wcześniejsze otrzy-
mywanie informacji na temat nieoczeki-
wanych lub nietypowych zdarzeń. W ten 
sposób pracownicy odpowiadający za 
utrzymanie ruchu w zakładach wiedzą, 
gdzie szukać problemów i dzięki temu są 

w stanie wcześniej im zapobiec. Co decy-
duje o skuteczności tego procesu?

Właściwe gromadzenie 
i interpretacja danych
W wykrywaniu anomalii szczególne zna-
czenie mają nie tylko odpowiednie narzę-
dzia do analizy, ale również jakość danych 
oraz ich właściwa interpretacja. Monito-
rowanie i analizowanie wartości odsta-
jących od normy odgrywa ogromną rolę 
w zasadzie w każdej dyscyplinie ilościo-
wej. Najczęściej pojawiające się odchyle-
nia wynikają z błędów przy wprowadza-
niu danych, niewłaściwego pomiaru, nie-
odpowiedniego doboru próby czy błędów 
w przetwarzaniu danych. Na etapie badań 
mogą się też pojawić inne odstające od 
normy wartości, które nie są wynikiem 

błędu, a niezidentyfikowanymi wcześniej 
danymi.

Ze względu na ogromną ilość danych 
koniecznych do przetworzenia samo-
dzielna kontrola sygnałów z poszcze-
gólnych czujników oraz analiza uzyska-
nych informacji jest bardzo czasochłonna. 
W tym wypadku z pomocą przychodzą 
rozwiązania z zakresu uczenia maszyno-
wego, które na podstawie specjalnych 
algorytmów są w stanie analizować dane 
w krótszym czasie, niż jest to w stanie 
zrobić człowiek.

W ten sposób przedefiniowaniu ule-
gnie też rola pracownika. Z jednej strony 
dostarczane dane nie będą wymagały 
wstępnego przetwarzania przez człowieka, 
z drugiej – przemysł będzie potrzebo-
wał wysoko wykwalifikowanych inżynie-
rów, o wszechstronnych kompetencjach 
technicznych, analitycznych oraz bizne-
sowych. Szczególnie istotną rolę będą 
odgrywać specjaliści zajmujący się pro-
jektowaniem i programowaniem algo-
rytmów uczenia maszynowego, ana-
lizą danych oraz pracownicy rozwijający 

Elmodis

Od wykrywania anomalii do zwiększania 
efektywności produkcji

Według danych organizacji anali-
tycznej Markets & Markets w ciągu 
najbliższych 5 lat wartość rynku 
bazującego na wykrywaniu anomalii 
podwoi się, wzrastając z 2 do prawie 
4,5 mld dolarów. Co właściwie skła-
nia zakłady przemysłowe do inwesto-
wania w nowoczesne rozwiązania 
oferowane przez Przemysłowy 
Internet Rzeczy?

W zeszłym roku spółka Bosch Rexroth 
zwiększyła swoje przychody o 12%. 
W tym samym okresie ilość zamówień 
wzrosła aż o 24%. Na ten trend oddzia-
ływały uwarunkowania polskiego rynku, 
takie jak wzrost PKB, dynamiczny rozwój 
produkcji w obszarze maszyn i obrabia-
rek skrawających oraz w przemyśle samo-
chodowym. Na tak pozytywne wyniki 
firmy znaczący wpływ miały zmiany stra-

tegiczne i organizacyjne, jakie firma Bosch 
Rexroth przechodzi od 2016 r.

Firma Bosch Rexroth lokalnie 
– rozwój na polskim rynku
Ważnymi czynnikami, które przyczyniły 
się do wzrostu sprzedaży, były pogłębie-
nie współpracy z siecią dystrybutorów 
oraz rozwój elektronicznego kanału sprze-
daży eShop. Ponadto firma rozszerzyła 
sieć i pogłębiła kompetencje integrato-
rów systemowych. Wymierne efekty przy-
niosło konsekwentne budowanie relacji 
z klientami końcowymi w działach utrzy-
mania ruchu, podobnie jak rozbudowy-
wanie działu mechatroniki czy aktywna 
współpraca z ośrodkami badawczo-nau-
kowymi, takimi jak Politechnika Łódzka 
czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie. Co więcej, dzięki sprawniejszej 
logistyce, centralizacji oraz efektywnemu 
ofertowaniu wzrosła konkurencyjność 
firmy na polskim rynku.

Bosch Rexroth

Firma Bosch Rexroth gotowa na wyzwania przyszłości
W 2017 r. firma Bosch Rexroth 
uzyskała znaczący wzrost sprzedaży 
i ilości zamówień, zarówno w ujęciu 
globalnym, jak i w Polsce. Wyniki
za ubiegły rok oraz cele na kolejne 
lata przedstawił dyrektor generalny 
Thomas Ilkow podczas dorocznej 
konferencji prasowej Grupy Bosch 
w Polsce. Spotkanie odbyło się 
28 maja w Warszawie w Klubie 
Polskiej Rady Biznesu. 

↗ Thomas Ilkow – dyrektor generalny firmy
Bosch Rexroth
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działy badawczo-rozwojowe w firmach, 
którzy będą w stanie odpowiednio zare-
agować w razie pojawienia się komuni-
katu o anomalii.

Analiza predykcyjna
Dzięki wykorzystaniu technik SI zakłady 
przemysłowe są w stanie monitorować 
pracę maszyn w czasie rzeczywistym, 
24 godziny na dobę i wykrywać niepra-
widłowości w oparciu o automatycznie 
wyuczony profil pracy. Umożliwia to cią-
głe śledzenie anomalii i szybkie diagnozo-
wanie sytuacji awaryjnych.

– Od lat śledzimy potrzeby polskiego 
i światowego przemysłu. Głównym proble-
mem, który dostrzegliśmy, jest zbyt duża 
ilość energii zużywanej przez silniki elek-
tryczne. Przyczyną bywa niewłaściwa 
eksploatacja i dobór samych silników, 
co w efekcie prowadzi do częstych awa-

rii i ogromnych strat dla firm – tłumaczy 
Artur Hanc, prezes firmy Elmodis.

Efektywna produkcja
Wykrywanie anomalii wpływa bezpo-
średnio na jeden z głównych wskaźni-
ków efektywności wykorzystania maszyn 
i urządzeń (OEE – Overall Equipment 
Effectiveness), czyli dostępność. Jest ona 
stosunkiem czasu zaplanowanego na reali-
zację określonych zadań do rzeczywi-
stego okresu, który możemy na to poświę-
cić. W tym wypadku efektywność określa 
się na podstawie analizy czynników bez-
pośrednio wpływających na wydajność 
zakładów przemysłowych, m.in. niespo-
dziewanych awarii i wynikających z nich 
postojów.

Diagnozowanie anomalii i analiza ich 
przyczyn dostarcza zakładom przemysło-
wym wielu istotnych informacji, które 

pozwalają osiągnąć wymierne korzyści, tj. 
eliminowanie strat związanych z nadmier-
nymi przestojami, awariami czy zbyt dłu-
gim czasem przeznaczonym na przezbro-
jenia. Z kolei analiza wydajności ułatwia 
podjęcie decyzji o odpowiednim czasie 
przeglądu, naprawy czy wymiany.

– Otwarcie się na rozwiązania IIoT uła-
twia naszym klientom prawidłowe funk-
cjonowanie utrzymania ruchu w fabry-
kach. Stałe monitorowanie pracy maszyn 
i urządzeń napędzanych silnikami elek-
trycznymi jest doskonałym sposobem na 
efektywną diagnostykę i wcześniejsze 
wykrywanie anomalii, a w efekcie zacho-
wanie ciągłości pracy maszyn, przedłuże-
nie ich żywotności i uzyskanie ogromnych 
oszczędności z tym związanych – wyjaśnia 
Krzysztof Jureczka z firmy InterTrade, 
dostarczającej rozwiązania dla utrzyma-
nia ruchu.

www.elmodis.com

W 2017 r. firma Bosch Rexroth poło-
żyła duży nacisk na promocję innowa-
cyjnych produktów, szczególnie nowych 
napędów i osi elektrohydraulicznych, 
w ramach kampanii produktowej Connec-
ted Hydraulics. Kolejnym ważnym celem 
firmy był rozwój kompetencji w zakre-
sie elektroniki mobilnej z wykorzystaniem 
systemowego oprogramowania BODAS 
w maszynach samojezdnych. Bardzo 
istotnym obszarem działań firmy Bosch 
Rexroth były aktywności związane z kon-
cepcją Przemysłu 4.0 – m.in. promowa-
nie, edukacja i wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań.

Firma Bosch Rexroth globalnie
W 2017 r. firma Bosch Rexroth zain-
westowała aż 322,5 mln euro w bada-
nia i rozwój nowych produktów. Dzięki 
temu rozwiązania oferowane klientom 
są trwałe, efektywne i najwyższej jako-
ści. Również dzięki inwestycjom na kwotę 
ponad 116 mln euro firma stale umacnia 
swoją silną pozycję w każdym z 80 kra-
jów, w których jest obecna. 

Bosch Rexroth stawia przede wszyst-
kim na nowe rozwiązania technolo-

giczne, wykorzystywanie efektu synergii 
zarówno na rynku, jak i w obrębie Grupy 
Bosch, a także na rozwój koncepcji zwią-
zanych z oprogramowaniem i automaty-
zacją. Poza tradycyjnie już mocną pozy-
cją w dziedzinie hydrauliki przemysło-
wej oraz hydrauliki mobilnej, firma Bosch 
Rexroth została kluczowym dostawcą roz-
wiązań w zakresie Przemysłu 4.0. Trans-
formacja firmy przynosi efekty: Bosch 
Rexroth stale zwiększa swoją konkuren-
cyjność i udział w rynku.

Nowy wizerunek firmy 
Bosch Rexroth
Nowe logo firmy Bosch Rexroth, zapre-
zentowane po raz pierwszy w kwietniu 
2018 r. na targach w Hanowerze, pod-
kreśla zakończoną sukcesem transforma-
cję firmy w liczącego się dostawcę rozwią-
zań w zakresie Przemysłu 4.0. Wizerunek 
marki jest wizytówką firmy. Ostatni raz 
firma Bosch Rexroth wprowadzała zmiany 
w swoim znaku graficznym w 2001 r. 
Nowa marka „Rexroth – A Bosch Com-
pany” symbolizuje nowoczesność, nieza-
leżność i elastyczność, a także przynależ-
ność firmy do mocnej grupy.

Fabryka Przyszłości – kluczowy
projekt Bosch Rexroth w 2018 r.
Firma Bosch Rexroth, będąca zarówno 
doświadczonym użytkownikiem, jak 
i dostawcą rozwiązań dla Przemysłu 4.0, 
opracowała koncepcję urzeczywistnienia 
wizji Fabryki Przyszłości. Część rewolucyj-
nych rozwiązań automatyki firma Bosch 
Rexroth oferuje już teraz, niektóre z nich 
wkrótce pojawią się na rynku.

W wizji Fabryki Przyszłości wszystkie 
sekcje i zakłady produkcyjne są ze sobą 
połączone, co zwiększa ich elastyczność. 
Użycie otwartych standardów umożli-
wia szybkie i łatwe skonfigurowanie sys-
temów. Firma Bosch Rexroth oferuje lub 
wkrótce zacznie produkować wszystkie 
niezbędne elementy do urzeczywistnienia 
tej wizji, od technologii i komponentów 
po czujniki i rozwiązania systemowe.

Projekt Fabryki Przyszłości łączy trzy 
kluczowe elementy: inteligentną prze-
strzeń, mobilność i produkty sieciowe. 
To odpowiedź na potrzeby klientów doty-
czące automatyzacji, elastyczności, perso-
nalizacji i zmniejszania kosztów w ramach 
nowych cyfrowych modeli biznesowych.

www.boschrexroth.com

https://www.test-therm.pl
http://www.controlengineering.pl
http://www.elmodis.com
http://www.boschrexroth.com
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M obilne sterowanie i moni-
torowanie integrowane jest 
z automatyką, sterowaniem 

oraz innymi systemami w fabryce. Poni-
żej znajdują się odpowiedzi ekspertów na 
pytania związane z bezprzewodową auto-
matyką i sterowaniem. 

Eksperci udzielający odpowiedzi:
 → Daniel E. Capano, członek organiza-
cji CWSP, CWNA, GROL, przedstawiciel 
firmy Diversified Technical Services,
 → Robert Jardel, inżynier automatyk, oraz 
John G. Neil, serwisant i monter – przed-
stawiciele firmy Garvey Corp.,
 → Travis Cox, dyrektor firmy Inductive 
Automation,

 → Barbora Plaminkova, dyrektor sprzedaży 
w firmie mySCADA Technlogies.

Control Engineering (CE): Proszę podać 
przynajmniej jeden przykład zastosowa-
nia technologii mobilnych (mobilne kom-
putery przemysłowe, tablety, smartfony) 
do sterowania i monitorowania.
Capano: Firma The Stamford Water Pollu-
tion Control Authority (SWPCA), mająca 
siedzibę w mieście Stamford, w sta-
nie Connecticut, rozważa wykorzysta-
nie tabletów w celu umożliwienia mobil-
nego monitorowania operacji w zakładzie. 
Oczywiście będzie to realizowane w spo-
sób bezprzewodowy, a po rozbudowa-
niu sieci bezprzewodowej nastąpi również 
unowocześnienie systemu sterowania pro-
cesem i zbierania danych (SCADA).

Jardel: Firma Garvey wykorzystuje 
technologie mobilne w swojej placówce. 
Niecały rok temu zostałem zaangażo-
wany do pomocy firmie Garvey w two-
rzeniu systemu sterowania. W przeszłości 

Mark T. Hoske

Integracja mobilnych systemów 
sterowania i monitorowania: 
Pytania i odpowiedzi
Niezawodne, bezprzewodowe technologie ułatwiają sterowanie 
i monitorowanie. Eksperci tłumaczą, w jaki sposób oraz dlaczego 
stosowanie rozwiązań mobilnych pomaga w branży automatyki 
i sterowania.

W skrócie

 →  Mobilne monitorowa-
nie i sterowanie mogą być 
zintegrowane z innymi 
systemami.

 →  Podczas integracji systemów 
bezprzewodowych należy 
zwrócić uwagę na kwestie 
bezpieczeństwa.

 →  Zaletą takiego rozwiąza-
nia jest lepszy dostęp do 
danych, które mogą zostać 
wykorzystane jako użyteczne 
informacje.

↙ Rys. 1. Oprogra-
mowanie mobilne, 
takie jak myMo-
bile firmy mySCADA, 
może być wykorzy-
stywane na wiele 
sposobów. Naj-
lepszym przykła-
dem jest wizualiza-
cja pracy elektrowni 
wodnej.
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monterzy i technicy pozyskiwali informa-
cje manualnie, podczas testów produktu. 
Informacje te przekazywane były pomię-
dzy różnymi działami. Zdarzało się, że ich 
dostarczenie było sprawą pilną, co jesz-
cze bardziej komplikowało proces. Pra-
cownicy firmy Garvey musieli chodzić 
często do sterowni, żeby zmienić usta-
wienia napędu typu VFD (Variable-Frequ-
ency Drive), po czym wracali do maszyny 
w celu nadzorowania procesu. Jeżeli 
prędkość była nieodpowiednia, musieli 
z powrotem wrócić do sterowni. Rozwią-
zanie tego problemu było proste – nale-
żało przeprogramować jednostkę PLC 
i wręczyć pracownikom iPady. Teraz pra-
cownicy mogą zmieniać prędkość napędu 
VFD w sposób zdalny, stojąc przy maszy-
nie. To, co było wcześniej zajęciem dla 
dwóch osób, teraz może być wykonywane 
przez jednego technika, a czas potrzebny 
na wykonanie tego zadania skrócił 
się o 90%. Liczy się nie tylko łatwość 
obsługi. Gdy prędkość zostanie odpowied-
nio dopasowana, za pomocą jednego klik-
nięcia informacja ta jest dostępna w sieci 

Garvey dla każdego, włącznie z działami: 
inżynieryjnym, ofertowania i sprzedaży.

Neil: Z tak przyjaznym dla użyt-
kownika systemem pracującym w fir-
mie Garvey dokumentacja niezbędna do 
poprawy dokładności działania maszyn 
jest teraz łatwo dostępna.

Cox: Dobrym przykładem mobilno-
ści jest aplikacja obsługująca pola gol-
fowe, stadiony sportowe, ośrodki wypo-
czynkowe, parki itd., dzięki której 
można monitorować systemy nawadnia-
jące i pompy oraz nimi sterować. W tym 
wypadku wszystkie dane są dostarczane 
bezprzewodowo, a urządzenia znajdują 
się z dala od sterownika PLC. Jednostka 
ta komunikuje się za pomocą sieci komór-
kowej z systemem centralnym, a jedynym 
urządzeniem umożliwiającym operatorowi 
dostęp do obiektu jest telefon komór-
kowy. Za pomocą tej aplikacji można 
monitorować status, ustawiać alarmy, śle-
dzić zmiany historyczne itd. Widzimy, że 
wielu użytkowników wykorzystuje mobil-
ność do monitorowania urządzeń i prowa-
dzenia czynności serwisowych.

Innym przykładem jest rozwiązywanie 
problemów technicznych w przedsiębior-
stwie przemysłowym. Znamy klientów, 
którzy używają swoich smartfonów nie 
tylko po to, by pozyskać dane z maszyny, 
ale żeby komunikować się z innymi oso-
bami i udostępniać nagrania wideo z pro-
cesu. Zwykle takie aplikacje są używane 
do przekazywania informacji tylko do 
odczytu, a nie do sterowania (ze względu 
na kwestie związane z bezpieczeństwem).

Plaminkova: Oprogramowanie 
mobilne może być wykorzystywane na 
wiele sposobów. Wizualizacja procesów 
w elektrowni wodnej (rys. 1) daje możli-
wość kontroli produkcji z dowolnego miej-
sca, a to pozwala oszczędzić koszty. Nikt 
nie musi być obecny na miejscu. Jeżeli 
pojawią się problemy, system automa-
tycznie powiadomi nas SMS-em/e-mailem 
wysłanym na tablet, a operator, menedżer 
czy właściciel od razu się dowiedzą o ist-
nieniu problemu. Rozwiązanie to pozwala 
również zaoszczędzić czas, gdyż nie są 
konieczne regularne kontrole. Wcześniej 
właściciel wspomnianej elektrowni wod-
nej był zmuszony jeździć na obiekt, aby 
sprawdzać, czy pracuje ona prawidłowo.

CE: Jakie są (lub były) uzyskane albo 
oczekiwane korzyści?
Capano: Uważa się, że wykorzystanie 
urządzeń mobilnych zmniejsza koszty 
przynajmniej o połowę dzięki ogranicze-
niu ilości poświęcanego czasu. Możli-
wość przechowywania danych na temat 
produkcji i utrzymania ruchu (O&M) 
na wewnętrznym serwerze, dostępnych 
z dowolnego miejsca, a następnie lokaliza-
cja części zamiennych, to jedne z metod, 
jakie można wykorzystać w celu opty-
malizacji kosztów. Uważa się również, 
że umożliwi to operatorom monitorowa-
nie i ewentualnie sterowanie procesami 
fabryki w czasie rzeczywistym, pozwala-
jąc na szybką odpowiedź na jakiekolwiek 
nieprawidłowości lub awarie z dowolnego 
miejsca. Funkcje związane z bezpieczeń-
stwem i kontrolą dostępu będą realizo-
wane z poziomu urządzenia przenośnego.

↙ Fot. 1. Prezentacja użycia tabletu w firmie
Garvey Corp. Od lewej na zdjęciu Craig 
Thompson, technik; John Clark, technik; John 
Neil, menedżer procesów montażowych; 
Robert Jardel, inżynier systemów sterowania;
Bill Chatterton, menedżer zespołu inżynierów. 
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Jardel: John Neil pracował ze mną 
przez kilka dni nad projektem dotyczą-
cym mobilności. Niestety, prezentacja sys-
temu przed zarządem i działem sprzedaży 
nie poszła dobrze za pierwszym razem. 
Sceptyczne podejście do projektu znala-
zło swoje odzwierciedlenie w sfomułowa-
niach typu: „Nie naprawiajcie tego, co nie 
jest zepsute”, „Zawsze robiliśmy to w ten 
sposób”, oraz „Ile to ma kosztować?”. 
W końcu projekt został zatwierdzony, 
a po krótkim czasie technicy Garvey roz-
poczęli pracę nad projektem. W ciągu 
kilku dni reszta załogi inżynierskiej dołą-
czyła do projektu, a już po kilku tygo-
dniach pracownicy działu sprzedaży pró-
bowali zaoferować to rozwiązanie klien-
tom jako część pakietu standardowego.

Neil: W okresie długoterminowym 
spodziewamy się wykorzystać mobilnie 
działający system do zwiększenia efek-
tywności procesów naszych klientów, 
jak również do poprawy powtarzalności 
i dokładności linii produkcyjnych maszyn 
pakujących.

Cox: Najważniejszą korzyścią jest tzw. 
podejście BYOD (Bring Your Own Device 
– przynieś swoje własne urządzenie). 
Każda osoba posiadająca smartfon ma 
zagwarantowany szybki wgląd w dane.

Plaminkova: Jak wspomniano, naj-
ważniejszymi korzyściami są oszczędność 
czasu i pieniędzy oraz możliwość sterowa-
nia produkcją z dowolnego miejsca. Przy-
kładowo, gdy elektrownia słoneczna jest 
przeciążona, automatycznie się wyłącza. 
Jeżeli to nastąpi, produkcja energii zostaje 
wstrzymana do momentu pojawienia się 
odpowiedniej osoby w placówce w celu 
sprawdzenia sytuacji. Takie opóźnienie 
nie wystąpi przy wykorzystaniu technolo-
gii mobilnych, ponieważ system natych-
miast powiadomi operatora o incydencie.

CE: Czy te urządzenia powinny być zin-
tegrowane z istniejącą automatyką i ste-
rowaniem, czy też wymiana informacji 
powinna zachodzić w inny sposób?
Capano: Wspomniane urządzenia mogą 
być wbudowane w działający system 

wewnątrz fabryki za pomocą nowej lub 
istniejącej infrastruktury bezprzewodo-
wej opartej na standardach otwartych. Na 
zewnątrz fabryki jedyną możliwością jest 
połączenie komórkowe, ponieważ każde 
Wi-Fi pozwoli na połączenie typu VPN 
z fabryką.

Jardel: Całkowicie się zgadzam. Moż-
liwość mobilnego sterowania sprawia, 
że każdy proces wymagający dotych-
czas obecności operatora staje się bar-
dziej płynny. Panel sterowania nie zawsze 
jest ulokowany w dostępnym miejscu, co 
sprawia, że technologia mobilna jest nie-
zwykle przydatna. Zwrot z inwestycji 
(ROI) w takim przypadku mierzony jest 
w tygodniach lub miesiącach. Końcowy 
użytkownik płaci za urządzenie HMI pra-
cujące w sieci i czas pracy inżynierów 
potrzebny do ustawienia systemu. Sza-
cunki te zakładają istnienie już w fabryce 
nowoczesnych systemów sterowania; 
w przypadku starszych systemów trzeba 
się liczyć z koniecznością włożenia nieco 
więcej pracy.
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Cox: Z powodów bezpieczeństwa roz-
wiązania te powinny się komunikować za 
pomocą pośredniczącego oprogramowa-
nia komunikacyjnego – middleware (np. 
MQTT – Message Queue Telemetry Trans-
port). Nie powinny one komunikować 
się bezpośrednio z systemami sterowa-
nia i automatyką, zwłaszcza gdy chcemy 
wykorzystać dane z dowolnego miejsca, 
a nie tylko z obszaru fabryki.

Plaminkova: Technologia mobilna 
została już zintegrowana z branżą auto-
matyki przemysłowej i domowej. Istnieje 
możliwość monitorowania i sterowania 
produkcją; obserwujmy trendy na rynku 
i postępujmy zgodnie z nimi, aby prześci-
gnąć konkurencję.

CE: Do jakiego stopnia oraz w jaki spo-
sób mobilne monitorowanie i sterowanie 
powinno być zintegrowane z innymi sys-
temami?
Capano: Mobilne monitorowanie i stero-
wanie powinno być dodatkiem do kon-
wencjonalnego systemu sterowania, a nie 
jego zamiennikiem. Bezprzewodowość jest 
oczywistym nośnikiem dla takiej integracji.

Jardel: Zawsze istnieją obawy o bez-
pieczeństwo. Zdalne monitorowanie czę-
sto wystawia użytkownika końcowego na 
pewne ryzyko. Można zastosować środki 
zabezpieczające, zawężając dostęp do 
niektórych informacji jedynie do kadry 
zarządzającej. Większość oprogramowania 
urządzeń HMI oferuje przyciski wyboru, 
które pozwalają na konfigurację tych 
ustawień za pomocą jednego kliknięcia. 
W dodatku dostęp może zostać ograni-
czony tylko do lokalnej sieci, co wiąże się 
z mniejszym ryzykiem.

Utrzymanie ruchu również znacznie 
zyskuje dzięki mobilnemu monitorowa-
niu. Operatorzy mogą mieć dostęp w cza-
sie rzeczywistym do zainstalowanych 
urządzeń i sprzętu. Każdy przedsiębiorca 
wie, że maszyna zarabia wtedy, gdy pra-
cuje. Gdy zaś nie pracuje, generuje jedy-
nie straty. Wyobraźmy sobie sytuację, 
w której operator otrzymuje na swój tele-
fon komórkowy informację, że czujnik nr 
100 stracił połączenie. Operator udaje 
się niezwłocznie na miejsce i stwierdza, 
że został on uszkodzony przez wózek 
widłowy. W ciągu kilku minut czujnik 
zostaje wymieniony, a maszyna ponownie 
uruchomiona.

Cox: Zbieranie danych i monitorowa-
nie to doskonałe zastosowanie dla sys-

temów mobilnych. Ryzyko jest mniej-
sze, ponieważ taka informacja jest „tylko 
do odczytu”. Mimo korzyści związa-
nych z dostępem do niezbędnych danych 
to jednak sterowanie przywodzi na myśl 
wiele obaw o bezpieczeństwo, zwłasz-
cza gdy korzysta się z danych w chmurze. 
Firmy muszą zapewnić odpowiednią infra-
strukturę, aby mobilne sterowanie stało 
się możliwe.

Plaminkova: Użycie tabletów i urzą-
dzeń przenośnych jest bardzo powszechne 
w codziennym życiu. Wierzymy, że stero-
wnie zakładami wytwarzającymi energię,
zakładami produkcyjnymi lub innymi 
przedsiębiorstwami może być częścią ży-
cia codziennego dla każdego, kto chciałby 
spędzać mniej czasu w biurze lub fabryce, 
ale potrzebuje stałego wglądu w stan 
urządzeń oraz w cały proces produkcyjny.

CE: Jakiej innej rady na temat integracji 
mobilnych systemów sterowania i moni-
torowania chcieliby Państwo udzielić 
czytelnikom?
Capano: Należy używać tylko urządzeń 
i systemów wykorzystujących otwarte 
standardy i unikać systemów indywidu-
alnych, chyba że ma się zamiar zainsta-
lować kompletny system danego produ-
centa. W innym przypadku powinno się 
wybierać otwarte standardy, co w przy-
szłości pozwoli na rozszerzenie systemu 

i znaczne obniżenie kosztów. Systemy 
indywidualne oznaczają podwyższony 
koszt i większą złożoność.

Jardel: Każdemu inżynierowi automa-
tykowi, który zamierza zaimplementować 
tę technologię, radziłbym, aby zrobił to 
w pełnym zakresie. Jesteśmy częścią gene-
racji, która oczekuje informacji natych-
miast. Będziemy musieli spełnić wyma-
gania kolejnej fali menedżerów mają-
cych tę samą mentalność. Technologia ta 
będzie w nadchodzących latach regułą, 
a nie wyjątkiem. Przedstawiciele firm ofe-
rujących takie rozwiązania poświęcają 
wiele czasu na naukę o korzyściach pły-
nących ze zdalnego monitorowania i ste-
rowania, co pozwala w umiejętny spo-
sób rozmawiać na ten temat z użytkowni-
kiem końcowym, który dzięki temu może 
być bardziej zachęcony do użycia techno-
logii mobilnych w fabryce. Warto dodać, 
że większość klientów nie zdaje sobie 
sprawy, iż taka technologia istnieje i że 
mogą ją zastosować w swojej firmie.

Cox: Najlepszą radą, jaką mogę dać, 
jest przestrzeganie zasady: „Po pierwsze, 
bezpieczeństwo”. Należy uważać, żeby nie 
wystawić się na niebezpieczeństwo pod-
czas próby dostarczenia danych do znacz-
nej liczby osób. Trzeba używać oprogra-
mowania pośredniczącego (middleware) 
typu MQTT, które zapewnia stosowne 
bezpieczeństwo TLS (Transport Layer 
Security) i listę dostępów. Konieczne 
jest upewnienie się, że dane wysyłane 
są w większości przypadków jako dane 
„tylko do odczytu”. Nie rekomenduje się, 
aby urządzenia mobilne mogły bezpośred-
nio komunikować się z procesem produk-
cyjnym.

Plaminkova: Nie obawiajmy się korzy-
stać z nowoczesnej technologii monitoro-
wania i sterowania. Technologie te (apli-
kacje itp.) są już gotowe, więc wykorzy-
stajmy ten fakt i bądźmy pionierami.

Mark T. Hoske Mark T. Hoske jest redaktorem 
w CFE Media
 CE

Warto rozważyć

W jaki sposób mobilne 
monitorowanie, sterowa-
nie i dostęp do danych mogą 
poprawić procesy w Pań-
stwa zakładzie?

Oczekuje się, że rozwią-
zania mobilne umożliwią 
operatorom monitoro-
wanie i ewentualne ste-
rowanie procesami pro-
dukcyjnymi w czasie rze-
czywistym, pozwalając na 
szybkie działanie z dowol-
nego miejsca w przy-
padku jakiejkolwiek nie-
prawidłowości lub awarii. 
Funkcje bezpieczeństwa 
i kontroli dostępu będą 
realizowane z poziomu 
urządzenia przenośnego.
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Standardy wymiany danych
Podstawą komunikacji przemysłowych 
urządzeń mobilnych z systemami sterowa-
nia jest technologia Wi-Fi, zazwyczaj uży-
wana do budowania rozległych sieci kom-
puterowych. Trzeba mieć jednak na uwa-
dze zagrożenia, jakie występują podczas 
dostępu do sieci bezprzewodowych typu 
Wi-Fi – np. przechwytywanie. Sytuacja 
ta ma miejsce wówczas, gdy do jednego 
odbiornika docierają dwa sygnały o różnej 
mocy, przy czym sygnał mocniejszy jest 
odebrany prawidłowo, natomiast słabszy 
jest zagłuszony.

Ponadto trzeba zwrócić uwagę rów-
nież na zjawisko tzw. odkrytej stacji, 
które występuje wtedy, gdy stacja znaj-
duje się w zasięgu stacji nadawczej, ale 
poza zasięgiem stacji odbiorczej. W nie-
których sytuacjach może występować zja-
wisko przeciwne – ukrytej stacji, gdy znaj-
duje się ona w zasięgu stacji odbierającej 
dane, ale poza zasięgiem stacji nadawczej. 
W obu wspomnianych przypadkach klu-
czową rolę odgrywają interferencje będące 
zakłóceniami transmisji powstającymi 
wówczas, gdy stacja jest poza zasięgiem 
odbiornika i nadajnika, jednak wystarcza-
jąco blisko, aby zakłócić przesyłanie infor-
macji między nimi.

Mówiąc o standardzie Wi-Fi, zwłasz-
cza w odniesieniu do kluczowych instala-
cji przemysłowych, nie należy zapominać 
o odpowiednich zabezpieczeniach. Chodzi 

tutaj przede wszystkim o metody zabez-
pieczeń zgodne ze standardem 802.11, 
czyli uwierzytelnienie w postaci identyfi-
kacji i weryfikacji autentyczności informa-
cji przesyłanych przez użytkownika połą-
czonego z siecią. Z kolei protokół WEP 
działa na zasadzie współdzielonego klu-
cza szyfrującego o długości od 40 do 
104 bitów i 24-bitowym wektorze ini-
cjującym. W średnio obciążonej sieci klu-
cze WEP można złamać w 90% przypad-
ków, w czasie krótszym niż jedna godzina 
pasywnego nasłuchiwania pakietów. Pro-
tokoły WPA/WPA2 stanowią nowe, dużo 
bardziej bezpieczne mechanizmy szyfro-
wania przesyłanych danych. Zwykle kon-
figuruje się je jako elementy interfejsu 
koniecznego do zalogowania się w sieci 
Wi-Fi przez użytkowników urządzeń 
mobilnych. Innym standardem bezpie-
czeństwa jest autoryzacja, czyli zgoda lub 
brak zgody na żądaną usługę przez uwie-
rzytelnionego użytkownika. Zabezpiecze-
nie to jest wykonane przez punkt dostępu 
lub serwer dostępu. Niejednokrotnie 
zastosowanie znajduje rejestracja rapor-
tów będąca zapisem akcji użytkownika 
związanych z dostępem do sieci. Dzięki 
kontroli raportów możliwa jest szybka 
reakcja administratorów na niepokojące 
zdarzenia w sieci.

W sieciach bezprzewodowych (Wi-Fi) 
zabezpieczenia można podzielić na dwa 
typy – autoryzację i transmisję. Autoryza-
cja to potwierdzenie tożsamości użytkow-
nika, natomiast typ transmisji pozwala na 
zabezpieczenie przed podsłuchiwaniem. 
Obecnie są już nowe systemy zabezpie-
czeń, które mają same w sobie zabezpie-
czenie autoryzacji i transmisji.

Urządzenia mobilne mogą również 
wymieniać dane za pomocą technologii 
Bluetooth. Jak wiadomo, jest to otwarty 
standard opisany w specyfikacji IEE 
802.15.1. Jego specyfikacja obejmuje 
trzy klasy mocy nadawczej 1–3 o zasięgu 
100, 10 oraz 1 metra w otwartej prze-

Damian Żabicki

Technologie mobilne
w przemyśle
Zastosowania technologii mobilnych w przemyśle mogą przybierać 
różną postać. Z jednej strony takie rozwiązania wykorzystuje się 
na potrzeby współpracy z urządzeniami diagnostycznymi, zaś 
z drugiej – służą jako interfejsy obsługi systemów wspomagających 
produkcję – np. systemów HMI/SCADA. Chodzi tutaj przede 
wszystkim o tablety, laptopy i smartfony w wykonaniu 
przemysłowym.

TEMAT NUMERU
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strzeni. Najczęściej spotykaną klasą 
jest klasa druga. Technologia korzysta 
z fal radiowych w paśmie ISM 2,4 GHz. 
Za podstawową jednostkę technologii 
Bluetooth uznaje się pikosieć, która 
zawiera węzeł typu master oraz maksy-

malnie 7 węzłów typu slave. Wiele piko-
sieci może istnieć w jednym pomieszcze-
niu, a nawet mogą być ze sobą połączone 
przy pomocy węzła typu bridge. Połą-
czone ze sobą pikosieci określa się mia-
nem scatternet. Dodatkowo, oprócz sied-

miu węzłów typu slave w jednej pikosieci 
może pracować do 255 węzłów pozo-
stających w stanie synchronizacji z urzą-
dzeniem typu master (jest to tzw. tryb 
wyczekiwania i niskiego poboru mocy). 
Urządzenia te nie uczestniczą w wymia-
nie danych. Mogą tylko otrzymać sygnał 
aktywacyjny lub nawigacyjny od węzła 
typu master. Istnieją jeszcze dwa przej-
ściowe stany – hold i sniff (oczekiwanie 
i nasłuch). Przyczyną podziału węzłów 
na master i slave jest minimalizacja kosz-

tów technologii. W efekcie węzły typu 
slave są w 100% podporządkowane 
węzłom master. Pikosieć jest scentrali-
zowanym systemem TDM, a urządzenie 
master kontroluje zegar i określa, które 
urządzenie i w jakim slocie czasowym 
(szczelina czasowa) może się z nim komu-
nikować. Wymiana danych może nastą-
pić jedynie pomiędzy węzłem master 
a węzłem slave. Komunikacja slave 
– slave nie jest możliwa.

Bardzo często do urządzeń mobilnych 
są przesyłane dane pomiarowe uzyskane 
podczas diagnostyki maszyn. Stąd też 
w nowoczesnych urządzeniach pomiaro-
wych, w tym również w kamerach termo-
wizyjnych, uwzględnia się szerokie możli-
wości w zakresie wymiany danych i różne 
interfejsy komunikacyjne. Przykładowo, 
bardzo przydatna jest możliwość prze-
syłania danych, takich jak: wilgotność 
powierzchniowa, temperatura powietrza 
czy też wielkości elektryczne.

www.controlengineering.pl
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Bardzo często do urzą-
dzeń mobilnych są prze-
syłane dane pomiarowe 
uzyskane podczas dia-
gnostyki maszyn. Stąd też 
w nowoczesnych urzą-
dzeniach pomiarowych, 
w tym również w kame-
rach termowizyjnych, 
uwzględnia się szerokie 
możliwości w zakresie 
wymiany danych i różne 
interfejsy komunikacyjne.
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Oprogramowanie operacyjne 
w urządzeniach mobilnych
W przemysłowych urządzeniach mobil-
nych instaluje się oprogramowanie 
Android, iOS, Windows Phone (następca 
Windows Mobile), BlackBerry OS, Sym-
bian oraz Bada OS (trzy ostatnie rzadko, 
gdyż są to starsze platformy systemowe).

Jeśli chodzi o system Android, oparty 
na jądrze Linux oraz oprogramowaniu na 
licencji GNU, zrzesza on obszerną spo-
łeczność deweloperów piszących aplika-
cje, które poszerzają funkcjonalność urzą-
dzeń.

Z kolei system iOS jest systemem ope-
racyjnym Apple Inc. przeznaczonym do 
urządzeń mobilnych iPhone, iPod touch 
oraz iPad. iOS składa się z 4 abstrakcyj-
nych warstw. Najniższa warstwa to Core 
OS – zapewnia ona interakcję pomiędzy 
sprzętem a oprogramowaniem. W skład 
tej warstwy wchodzi jądro Darwin. 
Z kolei Core Services jest rdzennym zesta-
wem podstawowych bibliotek przeznaczo-
nych do zarządzania pracą aplikacji i wąt-
ków, a także obsługi bazy danych (SQLite) 
oraz innych, których działanie nie jest 
w sposób bezpośredni widoczne dla użyt-
kownika. Warstwa „media” zawiera 
obsługę obrazu i dźwięku. W skład tej 
warstwy wchodzą znane biblioteki, takie 
jak: OpenGL, OpenAL czy też Core Ani-
mation. Z kolei Cocoa Touch jest biblio-
teką interfejsu użytkownika przy uży-
ciu ekranu dotykowego, co odróżnia go 
od tradycyjnego Cocoa z systemu OS X. 
W jego skład wchodzi także obsługa akce-
lerometru.

Windows Phone jest systemem ope-
racyjnym przeznaczonym do platform 

mobilnych, który jest następcą Win-
dows Mobile. Podczas Mobile World Con-
gress 2010 w Barcelonie Microsoft ujaw-
nił szczegóły Windows Phone, m.in. inte-
grację z Xbox Live, Zune, i wyszukiwarkę 
Bing.

BlackBerry to rodzina smartfonów 
wprowadzonych w 1999 r., które obsłu-
gują wiadomości e-mail, rozmowy gło-
sowe, wiadomości tekstowe (SMS), fak-
sowanie przez Internet oraz przeglądanie 
stron WWW. BlackBerry jest produk-
tem kanadyjskiej firmy Research Motion. 
Z kolei Symbian jest nazwą systemu ope-
racyjnego open source oraz dołączonych 
do niego bibliotek, rozwiązań interfejsu 
użytkownika i specyfikacji dla progra-
mów narzędziowych wyprodukowanych 
przez konsorcjum Symbian. W jego skład 
wchodzą najwięksi producenci telefonów 
komórkowych, czyli: Nokia, Motorola, 
Siemens oraz Sony Ericsson.

Bada OS jest systemem operacyj-
nym do telefonów komórkowych. Sys-
tem ten stworzyła firma Samsung. Produ-
cent oprogramowania podaje, że Bada nie 
jest systemem operacyjnym, lecz stanowi 
platformę z konfigurowalną architekturą 
jądra. Pozwala ona na używanie jądra 
Linuxa lub innego systemu operacyjnego 
czasu rzeczywistego (RTOS).

Tablety
Wiele oferowanych na rynku tabletów 
spełnia wymagania surowych norm woj-
skowych i przemysłowych. Stąd też urzą-
dzenia te cieszą się dużym uznaniem, cho-
ciażby w służbach utrzymania ruchu. Dla 
osób pokonujących długie trasy samocho-
dem przewidziano możliwość skorzystania 
ze specjalnych stacji dokujących przezna-
czonych do montażu w aucie. Na uwagę 
zasługuje nie tylko odporność na działanie 
typowych czynników zewnętrznych, ale 
również odporność na chemikalia. Nie-
które tablety są całkowicie szczelne. Prak-
tycznym rozwiązaniem jest także moduł 
GPS oraz komunikowanie w standardach 
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/WCDMA/
HSDPA.

Na rynku są oferowane urządze-
nia mogące wytrzymać upadek na beton 
z wysokości 1,2 m. W niektórych mode-
lach dysk twardy jest zamontowany 
w specjalnej ramce antywstrząsowej, 
aby zapewnić pewność działania nawet 
w trudnych warunkach. Przydatna może 

się okazać wbudowana kamera, używana 
chociażby przy tworzeniu dokumentacji 
technicznej na obiekcie.

Na rynku oferowane są tablety 
z zabezpieczeniami przeciwprzepięcio-
wymi – np. na poziomie 4 kV dla sieci 
zasilającej oraz 8 kV dla przepięć mogą-
cych wystąpić w środowisku zewnętrz-
nym.

Laptopy przemysłowe
Laptopy, które znajdują zastosowanie 
w przemyśle, bardzo często wyposaża się 
w wodoodporne podświetlane klawia-
tury. Nie mniej ważne są odpowiednie 
konstrukcje, które chronią napędy i porty 
przed działaniem niekorzystnych warun-
ków, takich jak: pył, wilgoć czy wysoka 
temperatura. Na rynku oferowane są 
urządzenia bazujące na obudowach wyko-
nanych ze stopu magnezu oraz ekranach 
typu sunlight readable, dzięki czemu moż-
liwa jest praca nawet w przypadku oświe-
tlenia 1200 NIT. Przyda się również 
matryca z nakładką dotykową, modem 
HSDPA/EVDO oraz odbiornik GPS. Ekran 
dotykowy bez problemu może być obsłu-
giwany w pełnym słońcu. Z kolei sta-
cja dokująca sprawdzi się podczas użyt-
kowania urządzenia w samochodzie. Dla 
zapewnienia bezpieczeństwa danych kon-
strukcja dysku bazuje na antywstrząsowej 
wyjmowanej kieszeni. Niektóre laptopy 
mogą pracować w szerokim zakresie tem-
peratur: od –20 do 55ºC.

Smartfony
Smartfony to przenośne urządzenia tele-
foniczne łączące w sobie funkcje telefonu 
komórkowego i komputera kieszonko-
wego. Pierwsze smartfony powstały pod 
koniec lat 90., a obecnie łączą one funk-
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cje telefonu komórkowego, poczty elek-
tronicznej, przeglądarki sieciowej, pagera 
i modułów GPS. Smartfony mogą pełnić 
również funkcje cyfrowego aparatu foto-
graficznego i kamery wideo. Smartfony, 
wraz ze specjalistycznym oprogramowa-
niem niejednokrotnie stanowią narzędzie 
diagnostyczne, np. podczas wykrywania 
usterek w systemach automatyki przemy-
słowej.

Na rynku oferowane są smartfony 
zaprojektowane z myślą o pracy w trud-
nych warunkach eksploatacyjnych, 
zwłaszcza podczas prac związanych z dia-
gnostyką maszyn w ruchu. Niektóre 
modele urządzeń tego typu są zgodne 
ze standardem MIL-STD-810G, zatem 
zostały przetestowane w sposób iden-
tyczny, jak przeprowadza się testy sprzętu 
wojskowego. Takie urządzenia są odporne 
na upadki oraz uszkodzenia mechaniczne 
i wstrząsy. Na szczególną uwagę zasłu-
guje stopień ochrony IP65, co zapew-
nia odporność na działanie piasku, pyłu, 
kurzu oraz zalanie strumieniem wody 
z dowolnego kierunku. Istotna jest przy 
tym możliwość pracy w szerokim zakresie 
temperatur wynoszącym od –21 do 43°C. 
Warto dodać, że ekran dotykowy może 
być obsługiwany również w rękawicach.

Smartfony do zadań specjalnych
Komfort użytkowania smartfonów do 
zadań specjalnych poprawią przyciski: 
funkcyjne, kontroli głośności oraz urucha-
miania kamery. Przydać się może także 
wyjście audio. W większości smartfonów, 
podobnie jak w modelach przeznaczonych 
do pracy w warunkach przemysłowych, 
ładowanie baterii i wymiana danych 
odbywa się za pomocą złącza micro-USB. 
Przesył informacji może bazować również 
na standardzie Wi-Fi i Bluetooth.

Przykłady zastosowania urządzeń 
mobilnych – case study
Rozwijając aplikacje, które są używane 
w przemyśle, uwzględnia się możliwość 
obsługi poprzez urządzenia mobilne. 
Dobrym przykładem są tu systemy klasy 
HMI, w przypadku których stawia się 
na intuicyjność obsługi oraz łatwość kon-
figurowania własnych produktów i sys-
temów. Ważne jest przy tym połączenie 
wydajności z uniwersalnością i elastycz-
nością użytkowania, przy jednoczesnym 

szybkim konfigurowaniu oraz współdzia-
łaniu z nowymi wersjami produktów, 
bez konieczności przeprowadzania skom-
plikowanych czynności parametryzują-
cych. Ważne jest, aby aplikacje mobilne 
obsługiwane przez smartfony zapewnia-
ły łatwą obsługę skomplikowanych tech-
nologii.

Coraz więcej urządzeń używanych 
w systemach sterowania można para-
metryzować za pomocą urządzeń mobil-
nych. Np. poprzez smartfon i technolo-
gię Bluetooth można obsługiwać przekaź-
nik programowalny easy800. Aplikacja 
easyRemote Display do systemu operacyj-
nego Android (w wersji 2.2–4) pozwala 
użytkownikom na wyświetlanie wszyst-
kich tekstów i funkcji przekaźnika pro-

gramowalnego easy 800 za pomocą 
standardowego smartfona, zapewnia-
jąc możliwość zdalnego zarządzania prze-
kaźnikiem. Parametryzowanie sterow-
nika może być więc przeprowadzone poza 
strefami niebezpiecznymi i w miejscach 
o dużym natężeniu hałasu. Operacje takie 
jak wyświetlanie tekstów, zmiana trybu 
pracy, ustawianie czasu i daty, zmiana 
parametrów bloków funkcyjnych, spraw-
dzanie schematów połączeń czy progra-
mowanie w ograniczonym zakresie można 
realizować dzięki aplikacji easy Remote 
Display. Aplikacja umożliwia użytkowni-
kom wydajne sterowanie/obsługę kilku 
maszyn lub instalacji za pomocą smart-
fona do odległości 10 m. Aplikacja 
została zaprojektowana dla systemu ope-
racyjnego Android. Z pomocą schema-
tów kolorów aplikacji można łatwo usta-

wiać i zwiększać kontrast, dzięki czemu 
wyświetlacz będzie dobrze widoczny 
nawet przy dużym nasłonecznieniu 
i intensywnym świetle sztucznym. Prze-
kłada się to na płynne prowadzenie pro-
cesów produkcyjnych. Warto podkreślić, 
że aplikacja jest darmowa.

Przekaźniki programowalne z serii 
easy800 są wyposażone w adapter Blue-
tooth (EASY800-BLT-ADP). Każdy ada-
pter ma unikatowy adres i ośmiocyfrowy 
numer PIN, który jest wykorzystywany 
jako kod bezpieczeństwa w komunikacji 
ze smartfonem. Dzięki temu nie jest moż-
liwy nieautoryzowany dostęp.

Urządzenia mobilne bardzo często 
współpracują z przyrządami pomiarowymi.
Chodzi tutaj np. o mierniki cęgowe prze-
syłające dane bezprzewodowo. Odbywa 
się to za pomocą specjalnych modułów 
odczytujących wyniki pomiarów na urzą-
dzeniu zdalnym, np. na smartfonie.

Bezprzewodowy przesył danych 
pozwala na użycie aplikacji umożliwiają-
cych prowadzenie rozmów wideo. Tym 
sposobem można szybko i bezpiecznie 
wykonać pomiary na odległość. Podczas 
takich pomiarów stosuje się specjalne 
moduły, a następnie można odczytać 
wyniki pomiarów, wykorzystując do tego 
bezprzewodowy miernik lub komputer.

Przykładową aplikacją zdalnego 
pomiaru jest diagnozowanie sieci 3-fazo-
wych. Wraz z wyłączeniem napięcia 
w rozdzielnicy lub szafie rozdzielczej 
można podłączyć moduł prądowy do każ-
dej fazy. Po zamknięciu rozdzielnicy lub 
szafy rozpoczyna się pobieranie odczytów, 
natomiast wraz z przesłaniem zarejestro-
wanych danych można przejść do ich ana-
lizowania. Ważne jest przy tym zapisywa-
nie danych poza godzinami pracy celem 
monitorowania zmian obciążenia układu, 
np. w ciągu godziny, zmiany lub tygodnia.

Podsumowując, można dodać, że na 
etapie wyboru odpowiedniego urządze-
nia mobilnego na potrzeby przemysłu 
należy brać pod uwagę konkretną aplika-
cję. Ważne jest uwzględnienie warunków 
pracy, zwłaszcza w odniesieniu do skraj-
nych czynników zewnętrznych.

Damian ŻabickiDamian Żabicki jest dziennikarzem, 
redaktorem, autorem zajmującym się 
tematyką techniczną i przemysłową, 
a także specjalistą public relations 
firm z branży technicznej.
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FIRMA PREZENTUJE

Smart Camera BVS 
– kamera do wielu zada  specjalnych
Przemys owe przetwarzanie obrazu to taki obszar w automatyce, wobec którego stawiane s  
coraz wy sze wymagania. Inteligentne kamery powinny by  coraz atwiejsze w obs udze, 
a jednocze nie poszerza  swój zakres pracy, elastycznie dopasowywa  si  do warunków, a tak e 
stwarza  mo liwo  natychmiastowego przezbrojenia urz dzenia, w zale no ci od tego, jaki obiekt 
aktualnie podlega inspekcji.

W yzwania te sta y si  inspiracj  
dla marki Balluff, w której port-
folio znalaz a si  Smart Camera 

BVS – urz dzenie s u ce do wizyjnej kontroli 
jako ci na niezwykle zaawansowanym pozio-
mie. Jej funkcje s  w stanie sprosta  nawet 
najbardziej wy rubowanym zadaniom, sta-
wianym przed ni  w ró nego rodzaju przed-
si biorstwach produkcyjnych. Jakiego rodza-
ju s  to zadania i w jaki sposób urz dzenie 
sobie z nimi radzi?

Zadanie 1: kontrola procesu 
produkcji w zastanych 
warunkach pracy
W zak adach produkcyjnych, które chc  
wprowadzi  zaawansowan  wizyjn  kontrol  
jako ci, bardzo cz stym problemem jest brak 
miejsca na umieszczenie systemu wizyjnego, 
niedostateczne o wietlenie obiektów pod-
legaj cych inspekcji lub konieczno  po -
czenia inteligentnej kamery z elementa-
mi wykonawczymi. Smart Camera BVS firmy 
Balluff cechuje si  wysok  elastyczno ci  pra-
cy, odpowiadaj c na wszystkie wy ej wymie-
nione problemy. Istnieje mo liwo  konfi-
guracji urz dzenia tak, aby rozpoznawa o 
ró ne obiekty – od blistra tabletek po du e 
cz ci samochodowe. Kontrola procesu pro-
dukcji z wykorzystaniem inteligentnej kame-
ry mo e wi c przebiega  zarówno na bardzo 
ma ych, jak i na ogromnych liniach produkcyj-
nych. Nale y równie  doda , e Smart Came-
ra BVS umo liwia wymian  obiektywów, a co 
za tym idzie – pozwala na umieszczenie jej na 
naprawd  wysokim pu apie ponad lini  pro-
dukcyjn , bez pogorszenia jako ci odczytów.

Aby odczyt z kamery by  jak najbardziej pre-
cyzyjny (nawet w trudnych warunkach o -
wietleniowych), przewidziano mo liwo
pod czenia bezpo rednio do kamery dodat-
kowych o wietlaczy – liniowych, pier cienio-

wych czy backlight. Oprócz tego do kame-
ry mo na pod czy  kolumn  sygnalizacyj-
n  SmartLight, co ma niebagatelne znaczenie 
z punktu widzenia operatora – dzi ki kolum-
nie mo e ona od razu reagowa  na b dy 
zweryfikowane przez odczyt. W zale no ci od 
wersji kamera mo e by  wyposa ona w inter-
fejs IO-Link i pe ni  funkcj  Mastera, co ozna-
cza, e urz dzenia wykonawcze pod czo-
ne do kamery b d  prawid owo odczytywa  
komunikaty przesy ane w ramach interfejsu.

Zadanie 2: wizyjna kontrola jako ci 
dzi ki zaawansowanym odczytom
Brak konieczno ci przezbrajania kamery 
w trakcie aplikacji na ró ne obiekty i warun-
ki pracy znacznie przyspiesza ca y proces 
produkcji i nie generuje niepotrzebnych 
przestojów. Stanowi to ogromne wyzwanie 

dla kamer przemys owych – urz dzenia te 
musz  sobie radzi  z brakiem pozycjonowa-
nia obiektów, nieczytelnymi nadrukami czy 
zmiennymi warunkami o wietleniowymi. 
W jaki sposób Smart Camera BVS radzi sobie 
z takimi zadaniami? Przede wszystkim dzi -
ki zaimplementowaniu wysoce zaawansowa-
nych bibliotek wizyjnych HALCON, na których 
dzia aniu opieraj  si  dost pne w kamerze 
narz dzia. Dobrym przyk adem wykorzysta-
nia zaawansowanych rozwi za  jest tak e 
wykorzystanie sieci neuronowych w zaimple-
mentowanym w kamerze systemie rozpozna-
wania tekstu OCR. O tym, jak dobrze kamera 
radzi sobie w zmiennych warunkach o wie-
tleniowych, mo na przekona  si , ogl da-
j c materia  filmowy „Balluff Smart Camera 
– odczyt kodów 2D”, umieszczony na oficjal-
nym kanale marki Balluff w serwisie Youtube 
– @Balluff Worldwide.

Oprócz tego Smart Camera Balluff sporz dza 
precyzyjne odczyty nawet z nieczytelnych 
formatów, takich jak daty wa no ci do spo-
ycia sporz dzone przez maszyny-plujki.

Bardzo cz sto atrament (szczególnie na pla-
stikowych opakowaniach) zlewa si  b d  roz-
mazuje, jednak w przypadku inteligentnej 
kamery od Balluff taki odczyt nie stanowi 
adnego problemu. W zale no ci od ustawie  

urz dzenie mo e odczytywa  równie  wy cz-
nie litery lub wy cznie cyfry z ci gu znaków, 
a tak e weryfikowa  produkty pod wzgl dem 
kolorów, kszta tów, kraw dzi i wielu innych 
zmiennych, niezb dnych w procesie segrega-
cji, selekcji i wizyjnej kontroli jako ci.

Zadanie 3: optymalizacja procesów
produkcji dzi ki inteligentnej 
inspekcji
Kolejnym wyzwaniem w zakresie optymali-
zacji i kontroli procesów produkcji jest zapo-
bieganie przestojom, a tak e budowanie 
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rodowodu produktu, który s u y nie tylko do 
tworzenia dokumentacji, ale równie  do spo-
rz dzania prognoz oraz planów okresowych 
w zakresie produkcji. Smart Camera BVS, 
oprócz wcze niej wspomnianej opcji zada-
nia jej inspekcji ró nego typu produktów, 
ma równie  mo liwo  automatycznego 
przezbrojenia si  w trakcie pracy na inny typ 
produktu. A to wszystko dzi ki mo liwo ci 
wyboru jednej ze 100 zapisanych w pami ci 
kamery inspekcji – w zale no ci od potrzeby 
inteligentna kamera sama wybiera konkret-
ny program z biblioteki. Smart Camera BVS 
odpowiada tym samym na potrzeby stawiane 
urz dzeniom w dobie Przemys u 4.0 – wybór 
inspekcji mo e by  wywo any np. odczytem 
informacji z no nika RFID umieszczonym na 
samym produkcie. Zyskujemy tym samym 
du  wydajno  pracy linii, nawet przy pro-
dukcji ma oseryjnej lub jednostkowej.

Smart Camera BVS sprawdzi si  równie  
podczas ostatecznej kontroli procesów pro-
dukcji, czyli przy dokumentacji pó produk-
tów lub ju  gotowych produktów. Niekie-
dy klienci wymagaj  zdj  wykonywanych na 
ko cowym etapie produkcji, chc c ledzi  

przemiany produktu (traceability) – dzi -
ki temu mog  wprowadza  ulepszenia b d  
modyfikacje, a tak e kontrolowa  jako .

Zadanie 4: prostota obs ugi 
w inteligentnej kamerze
Jednym z wyzwa , które stoj  przed pro-
ducentami rozwi za  z zakresu automatyki 
przemys owej (a w tym systemów wizyjnych), 
jest równie  maksymalne uproszczenie obs u-
gi takich urz dze . To krok w kierunku opty-
malizacji procesów produkcji – krótszy czas 
przeznaczony na obs ug  urz dze  oznacza 
w konsekwencji krótszy czas produkcji.

Smart Camera Balluff jest wi c wyposa o-
na we wcze niej wspomniane zaawansowa-
ne rozwi zania: biblioteki wizyjne Halcon 
i system rozpoznawania tekstu OCR, opar-
ty na sieciach neuronowych. Obs uguj cy j  
pracownik nie musi by  jednak specjalist  
z zakresu systemów wizyjnych czy obróbki 
obrazu, poniewa  programowanie urz dze-
nia odbywa si  w specjalnie zaprojektowa-
nym rodowisku BVS Cockpit. Zaawansowa-
ne algorytmy, bazuj c na aktualnym obrazie, 

sugeruj  u ytkownikowi dost pne opcje: np. 
u ytkownik wybiera narz dzia pomiarowe, 
a program sam okre la, e dla danego obra-
zu mo liwe jest zmierzenie k ta, szeroko ci, 
rednicy itp. Ca y proces przyspiesza progra-

mowanie kamery i sprawia, e do wykona-
nia zaawansowanej kontroli wizyjnej wie-
dza ekspercka nie jest ju  niezb dna. Je li do 
tego do o y si  przemy lany system monta u 
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wi zaniem dla przedsi biorstwa, w którym 
optymalizacja procesów produkcji i wizyjna 
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D o kontroli wizyjnej wykorzy-
stywane są urządzenia zbiera-
jące różnego rodzaju informa-

cje z otoczenia produkcyjnego. Mogą to 
być zarówno czujniki wizyjne, jak rów-
nież inteligentne kamery wizyjne, które 

z uwagi na szerokie spektrum możliwo-
ści są często używane w systemach zro-
botyzowanych. W zależności od potrzeby 
i stopnia złożoności wykonywanych 
zadań można zastosować systemy wizyjne 
jedno- bądź wielokamerowe. Najbardziej 
zaawansowanym rozwiązaniem, dającym 
największe możliwości, jest system skła-
dający się z kamery i oddzielnego kompu-
tera, na którym zainstalowane jest spe-
cjalistyczne oprogramowanie analizujące 
otrzymany obraz.

W zależności od wymogów konkretnej 
aplikacji często konieczne jest przeprowa-
dzenie analizy nie tylko obrazów 2D, ale 
także obrazów trójwymiarowych. Obecnie 
w ofercie wielu firm dostarczających sys-
temy wizyjne znajdują się również rozwią-
zania 3D. Podczas gdy tradycyjny system 
2D może być doskonałym narzędziem 
do wykrywania krawędzi oraz pomiarów 
w obrębie jednej płaszczyzny, systemy 
trójwymiarowe pozwalają na dużo więcej. 
Dzięki temu, że potrafią charakteryzować 
obiekt w zakresie pełnowymiarowym, 
z powodzeniem można je wykorzystywać 
do rozpoznawania objętości, głębokości 
czy wykrywania nierówności (defektów) 
powierzchni. 
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Agata Abramczyk

Systemy wizyjneSystemy wizyjne
System wizyjny, analogicznie jak zmysł wzroku u człowieka, 
pozyskuje informacje z otoczenia, które – po odpowiedniej 
obróbce – są wykorzystywane przy podejmowaniu właściwej 
decyzji. Technologia wizyjna coraz częściej znajduje zastosowanie 
w procesie kontroli jakości w wielu obszarach przemysłu, czego 
najlepszym przykładem są branże motoryzacyjna, spożywcza 
oraz farmaceutyczna.
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Kryteria wyboru
Jak tłumaczy Karol Kowalczyk, Marke-
ting Manager w firmie Balluff, kluczowym 
parametrem przemawiającym za zastoso-
waniem wizji w zakładzie przemysłowym 
jest możliwość integracji systemu wizyj-
nego z siecią przemysłową, czyli obserwo-
wany ostatnio bardzo dynamiczny rozwój 
możliwości komunikacyjnych omawia-
nych systemów, indywidualne programo-
wanie inspekcji, szybkość analizy obrazów 
oraz coraz bardziej atrakcyjne ceny. Nie 
bez znaczenia pozostaje możliwość pracy 
w trudnych warunkach przemysłowych, 
gdzie zanieczyszczenia i słabe oświetlenie 
są na porządku dziennym. 

Zdaniem eksperta jednymi z najważ-
niejszych czynników decydujących o zaku-
pie systemu wizyjnego są: łatwość insta-
lacji, konfiguracja i korzystanie z gra-
ficznego interfejsu użytkownika (GUI 
– Graphical User Interface). Także i w tym 
obszarze można zaobserwować ogromny 
postęp – wraz z coraz bardziej zaawanso-
wanymi funkcjami i algorytmami obróbki 
obrazu obsługa staje się coraz bardziej 
intuicyjna, a przede wszystkim – dostępna 
dla każdego operatora, który nie dyspo-
nuje wiedzą ekspercką.

Jak radzi Sylwia Grzelak, inżynier pro-
jektów – dział systemów wizyjnych w fir-
mie Automatech, wybierając system 
wizyjny, trzeba zwracać uwagę przede 
wszystkim na: jakość urządzenia, parame-
try techniczne, takie jak: rozdzielczość, 

szybkość działania, możliwość integracji 
z systemami sterowania. Bardzo istotne 
są także dostępne funkcje umożliwiające 
inspekcję, w które wyposażony jest sys-
tem. Dosyć często ważnym kryterium jest 
rozmiar systemu, gdyż w wielu przypad-
kach systemy wizyjne dodawane są do ist-
niejących maszyn, w których ograniczona 
jest dostępność przestrzeni. Niestety, 
wybór systemu nie jest łatwy, ponieważ 
nie chodzi tylko o dobór kamery, lecz 
także obiektywu, oświetlacza oraz pozo-
stałych potrzebnych komponentów auto-
matyki. Trzeba zawsze pamiętać o jednej 
ważnej zasadzie: żeby inspekcja wizyjna 
była możliwa, niezbędne jest niezmienne, 
dobre oświetlenie. Ponadto wybór sys-
temu wizyjnego i dostawcy nie powi-
nien ograniczać się jedynie do informacji 
dostępnych w materiałach promocyjnych. 
Dopiero testy przeprowadzone z wykorzy-
staniem konkretnych urządzeń wizyjnych 
mogą potwierdzić możliwość zrealizowa-
nia inspekcji według podanej specyfikacji. 

Z przeprowadzonej ankiety redakcyj-
nej wynika, że wybierając system wizyjny, 
klienci kierują się głównie takimi kryte-

riami, jak: dostępność wsparcia technicz-
nego (69%), stabilność działania narzędzi 
wizyjnych (63%), jakość urządzenia oraz 
możliwość integracji (56%). W dalszej 
kolejności nabywcy zwracają uwagę na: 
kompleksowość systemu (brak potrzeby 
wykorzystania zasobów dodatkowego 
zewnętrznego kontrolera do obsługi wizji), 
szybkość działania, cenę, osiągi, parame-
try techniczne, łatwość użycia, możliwość 
dostosowania do indywidualnych wyma-
gań aplikacji oraz gabaryty (rys. 1). 

Z kolei z obserwacji sondowanych 
dostawców wynika, że najważniejszymi 
czynnikami determinującymi wybór sys-
temu wizyjnego są: jakość urządzenia, 
kompleksowość rozwiązania oraz możli-
wość dostosowania do indywidualnych 
wymagań aplikacji.

Dobre wsparcie, niska awaryjność
Zdaniem respondentów współpraca 
i poziom wsparcia technicznego ze strony 
dostawców systemów wizyjnych zasłu-
gują na ocenę dobrą (56%) lub bardzo 
dobrą (38%), przede wszystkim z uwagi 
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Rys. 1. Najważniejsze kryteria wyboru systemów wizyjnych
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na szybką reakcję serwisantów i ich wyso-
kie kompetencje.

Jak widać na rys. 2, tylko 6% osób 
wystawiło swoim dostawcom ocenę nega-
tywną, m.in. ze względu na brak zainte-
resowania i dogłębnej analizy problemów, 
z którymi musieli się zmierzyć.

Na szczęście – jak podają ankietowani 
– awarie systemów wizyjnych zdarzają 
się rzadko (88%) lub jedynie czasami 
(12%). Z jakimi problemami eksploatacyj-
nymi muszą się najczęściej zmagać użyt-
kownicy? Są to przede wszystkim: błędy 
pomiarowe wynikające z niewłaściwego 
rozmieszczenia oświetlenia (88%), błędy 
decyzyjne – np. przy analizie jakościo-
wej (44%), niewystarczająca/zmienna, 
w zależności od warunków pracy, precyzja 
systemów wizyjnych oraz trudności z inte-
gracją systemu wizyjnego z innymi urzą-
dzeniami peryferyjnymi (31%). Poza tym 
użytkownicy systemów wizyjnych skarżą 
się też na: źle dobrany kąt obrazowania 
i określone parametry rejestracji obrazu 
(19%), kłopoty z poprawną i szybką 
transmisją dużej ilości danych generowa-
nych przez system (13%), a także pro-
blemy z synchronizacją rejestracji obra-
zów, ich obróbką, analizą i pracą sterow-
nika ruchu (6%).

Jeden system, wiele możliwości
Jak wynika z przeprowadzonego sondażu, 
głównymi obszarami zastosowań syste-
mów wizyjnych są: zaawansowana kon-
trola jakości (75%), inspekcja (63%), 
weryfikacja i sprawdzanie (56%).

Coraz większe zainteresowanie wizyjną 
kontrolą jakości jest jak najbardziej zrozu-
miałe, biorąc pod uwagę dążenie przedsię-
biorców do ciągłego podnoszenia wydaj-
ności i obniżania kosztów produkcji bez 
uszczerbku na jakość wytwarzanych pro-
duktów. Żeby nie dopuścić do wypro-
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Dążąc do pełnej automa-
tyzacji procesu inspek-
cji, stosuje się systemy 
wizyjne, dzięki którym 
można wyeliminować 
błędy wywołane przez 
czynnik ludzki.
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Michał Czardybon, główny menedżer w firmie Adaptive Vision

Systemy oparte na głębokich sieciach neuronowych 
– możliwości i ograniczenia

Najważniejszą zmianą na rynku systemów wizyjnych jest pojawie-
nie się skutecznych rozwiązań opartych na tzw. głębokich sieciach 
neuronowych, które znacząco zwiększają poziom niezawodności 
w trudnych aplikacjach wizyjnych, a także otwierają zupełne nowe 
możliwości wdrażania inspekcji wizyjnej. 

Dlaczego ktoś miałby zdecydować się na to nowe podejście, 
zamiast wciąż bazować na systemach tradycyjnych? Po pierwsze, 
w przypadku zastosowania głębokich sieci neuronowych odcho-
dzi do lamusa manualne tworzenie algorytmów oraz utrzymywa-
nie ich na zasadzie „kręcenia parametrami”. Zamiast tego, jeśli sys-

tem wymaga dostosowania do zmian w produkcji, użytkownik dodaje nowe obrazy 
wzorcowe i dotrenowuje model. Po drugie, integrator systemu nie potrzebuje ścisłej 
specyfikacji defektu – użytkownik końcowy może zdefiniować swoje oczekiwania na 
podstawie reprezentatywnego zbioru przykładów obiektów poprawnych i wadliwych, 
pozostawiając sieci neuronowej dopracowanie szczegółów. Ma to duże znaczenie 
w takich zastosowaniach, jak produkcja żywności, tekstyliów, elementów z form wtry-
skowych czy we wszelkiego rodzaju systemach inspekcji powierzchni, gdzie defektu nie 
da się określić za pomocą sztywnych reguł. 

Jakie są więc ograniczenia? Systemy oparte na głębokich sieciach neuronowych 
wymagają znacząco wyższej mocy obliczeniowej. Obecnie moc tę zapewniają nam 
dedykowane karty graficzne, aczkolwiek wciąż w typowych zastosowaniach głębokich 
sieci neuronowych czas inspekcji jest dłuższy niż w typowych zastosowaniach tradycyj-
nych systemów wizyjnych. Istnieje też duża grupa zastosowań, w których tradycyjne 
systemy sprawdzają się wystarczająco dobrze i są wystarczająco łatwe w użyciu – są to 
przede wszystkim: systemy pomiarowe, systemy weryfikacji daty i odczytu kodów czy 
inspekcje polegające na prostej weryfikacji obecności wyraźnie widocznego elementu. 
W tego typu zastosowaniach głębokie sieci neuronowe byłyby rozwiązaniem niedosto-
sowanym do potrzeb. Dużo lepszym wyborem są w tym wypadku tradycyjne systemy.
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dukowania wadliwej partii produktów, 
co wiązałoby się ze znacznymi stratami 
ekonomicznymi, producenci kładą duży 
nacisk na nadzorowanie oraz monitorowa-
nie produkcji. Dążąc do pełnej automa-
tyzacji procesu inspekcji, stosuje się sys-
temy wizyjne, dzięki którym można wyeli-
minować błędy wywołane przez czynnik 
ludzki (w wyniku np. spadku koncen-
tracji). Co istotne, kontrola może odby-
wać się w warunkach niebezpiecznych dla 
zdrowia. 

Jak wynika z badania, innymi obsza-
rami zastosowań systemów wizyjnych 
są sterowanie i kontrola ruchu (38%). 
Oprócz tego 30% respondentów wska-
zało na pomiar gabarytów, odczyt kodów 
kreskowych/QR oraz roboty, 25% – 
na utrzymanie ruchu, kontrolę, dozór 
i akwizycję danych oraz procesy cią-
głe i sekwencyjne, a 20% – na diagno-
stykę oraz ciągłe przetwarzanie produk-
tów. Mniej popularnym obszarem zastoso-
wań systemów wizyjnych są: testowanie 
i rozpoznawanie znaków graficznych – 

13%, a także systemy pakujące, sterowa-
nie maszyn, sprzęt CNC oraz sprzęt do 
przenoszenia produktów lub elementów 
(windy, dźwigi, wyciągarki) – 6%.

Również z praktyki Sylwii Grzelak 
z firmy Automatech wynika, że systemy 

wizyjne są używane najczęściej do inspek-
cji, odczytu kodów kreskowych/QR, kon-
troli jakości oraz weryfikacji i sprawdza-
nia poprawności montażu czy jakości 
produktów. Przykładowo, w branży spo-
żywczej dzięki zastosowaniu czytników 
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Rys. 2. Ocena współpracy i poziomu wsparcia technicznego
ze strony dostawców systemów wizyjnych

Źródło: ankieta magazynu Control Engineering Polska
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kodów producent ma pewność, że w opa-
kowaniu znajduje się prawidłowy pro-
dukt. W przypadku wystąpienia niepra-
widłowości mogą się pojawić różne pro-
blemy – począwszy od reklamacji towaru, 
a skończywszy na zagrożeniu zdrowia, 
a nawet życia konsumenta, bowiem może 
on być uczulony na składniki występujące 
w produkcie zapakowanym w nieodpo-
wiednie opakowanie.

Systemy wizyjne w zastosowaniach 
zrobotyzowanych
Wprawdzie pierwsze próby integracji sta-
nowisk zrobotyzowanych z systemami 
wizyjnymi zostały podjęte już w latach 
70. ubiegłego stulecia, jednak dopiero 
teraz zaczyna następować ich pełny roz-
kwit. Zrobotyzowane linie produkcyjne 
coraz częściej korzystają z nowocze-
snych systemów wizyjnych, które czu-
wają nad prawidłowym przebiegiem pro-
cesu produkcyjnego, monitorując poszcze-
gólne jego etapy, takie jak: przygotowanie 
detalu (pobranie właściwego elementu 
z linii produkcyjnej, pomijanie wadli-
wych), obróbka (monitorowanie prze-
biegu operacji) oraz kontrola jakości 
wykonanych elementów. Robot przemy-
słowy wspierany przez systemy wizyjne, 
będące jego oczami, staje się bardziej inte-
ligentny, dzięki czemu może być wykorzy-
stywany z powodzeniem w coraz większej 
liczbie aplikacji.

Jak zauważa Karol Kowalczyk z firmy 
Balluff, w przypadku aplikacji zroboty-
zowanych zintegrowanych z systemami 
wizyjnymi stała predefiniowana lokali-
zacja przestrzenna, w obrębie której pra-
cuje robot, zostaje zastąpiona przez dyna-
miczną analizę pola opartą na obrazie 
z kamery. Niewątpliwie ma to wpływ na 
zwiększenie wydajności oraz elastyczności 
realizowanych zadań.

Dla robotów nowej generacji zdol-
ność postrzegania i rozumienia dynamiki 
świata rzeczywistego będzie miała klu-
czowe znaczenie. Roboty muszą umieć 
w sposób adaptacyjny selekcjonować 
odpowiednie informacje z danej sceny, 
aby poddać je dalszemu przetwarza-
niu. Potrzebują uprzedniej podstawowej 
wiedzy o tym, gdzie znaleźć cel, a także 
muszą mieć pewne pojęcie o jego wiel-
kości, kształcie, kolorze czy teksturze. Tę 
niezbędną wiedzę dostarczają systemy 
wizyjne – dzięki pozyskanym w ten spo-
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Rys. 3. Główne powody stosowania systemów wizyjnych
w przemyśle

Źródło: ankieta magazynu Control Engineering Polska
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Karol Kowalczyk, Marketing Manager w firmie Balluff

Kontrola wizyjna nie ogranicza się tylko do potwierdzenia 
obecności badanego przedmiotu

Od ostatnich kilku, kilkunastu lat obserwujemy gwałtowny rozwój 
przemysłu, analizujemy towarzyszące mu trendy oraz wdrażane 
rozwiązania. Już w tym momencie wiadomo, że przyszłość to Prze-
mysł 4.0, czyli wdrożenie rozwiązań, które mają na celu połączenie 
pracy inteligentnych maszyn z poziomem systemów IT oraz z nad-
rzędnym zarządzaniem korporacyjnym, przy jednoczesnej optyma-
lizacji kosztów procesu produkcji. 

Kluczowym parametrem staje się nie tylko kontrola samego 
procesu, ale przede wszystkim jakości produkowanych komponen-
tów, uwzględniając przy tym ciągły wzrost szybkości ich wytwa-

rzania. Rozwiązaniem zasługującym na szczególną uwagę są coraz chętniej stosowane 
kamery i systemy wizyjne, które bardzo często przewyższają możliwości kontroli manu-
alnej opartej na doświadczeniu personelu lub też pozwalają na weryfikację obszarów 
wcześniej niedostępnych. 

Kontrola wizyjna nie ogranicza się tylko do potwierdzenia obecności badanego 
przedmiotu, ale oferuje szeroki wachlarz możliwości, do którego możemy zaliczyć 
m.in.: kontrolę poprawności nadruków, identyfikację obiektów, badanie kształtu, 
segregację, sprawdzenie koloru, odczyt kodów kreskowych i 2D, a także rozpoznawa-
nie tekstu realizowane przez zaawansowane algorytmy wykorzystujące sieci neuro-
nowe. Warto zaznaczyć, że wspomniane funkcje mogą być realizowane na różnych eta-
pach produkcji.

Analizując postęp, jaki dokonał się w obszarze systemów wizyjnych, śmiało można 
powiedzieć, że omawiane rozwiązania są właściwym wyborem dla przedsiębiorstw, 
których celem jest zapewnienie najwyższej jakości wytwarzanych produktów oraz tro-
ska o satysfakcję swoich klientów.
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sób danym robot szybko i łatwo może 
podjąć odpowiednią decyzję na danym 
etapie produkcji.

Motoryzacja na czele
Zdaniem ankietowanych głównym 
odbiorcą systemów wizyjnych pozostaje 
nadal motoryzacja. Tuż za nią znalazły 
się branże: spożywcza, farmaceutyczna, 
opakowaniowa, elektroniczna, produkcji 
AGD oraz tworzyw sztucznych. W dalszej 
kolejności zostały wymienione branże: 
medyczna, biomedyczna, chemiczna, 
energetyczna, petrochemiczna, hutnicza 
oraz wojskowa.

Natomiast za najbardziej perspekty-
wiczne obszary przemysłu, które w naj-
bliższej przyszłości będą najważniejszymi 
odbiorcami systemów wizyjnych bądź 
utrzymają swoją wysoką pozycję, zostały 
uznane przez dostawców branże: moto-
ryzacyjna i elektroniczna (57%), biome-
dyczna i produkcji AGD (43%), spożyw-
cza, opakowaniowa, farmaceutyczna, che-
miczna i tworzyw sztucznych (29%) oraz 
medyczna i kosmetyczna (14%).

Głównymi nabywcami tytułowych roz-
wiązań są przede wszystkim integrato-
rzy systemów (86%), producenci OEM 
(57%), a także klienci końcowi – zakłady 
przemysłowe (43%).

Stosowanie systemów wizyjnych 
– argumenty na „tak”
Głównymi powodami stosowania syste-
mów wizyjnych w zakładach są: poprawa 
jakości produktu końcowego/reduk-

cja liczby produktów wadliwych (75%), 
obniżenie kosztów produkcji i wydat-
ków wynikających z późniejszych rekla-
macji produktów (56%), brak możliwo-
ści wykonania manualnej kontroli jakości 
ze względu na szybkie tempo produkcji 
(50%) oraz chęć sprostania zaostrzonym 
wymaganiom prawnym kontroli jakości 
(44%), które obowiązują w przypadku 
wybranych gałęzi przemysłu, takich jak 
np. farmacja czy branża spożywcza.

Jak widać na rys. 3, coraz więcej osób 
decyduje się na system wizyjny również 
ze względu na: zapamiętywanie danych 
i możliwość tworzenia raportów dotyczą-
cych jakości produkcji (38%), optymaliza-
cję procesów produkcyjnych celem polep-
szenia wskaźników finansowych (31%), 
podniesienie konkurencyjności wytwarza-
nych produktów na rynku międzynaro-
dowym (14%) oraz konieczność wykorzy-
stania systemu wizyjnego do poprawienia 
działania aplikacji (12%).

Większość ankietowanych uważa, że 
niezawodność wizyjnych systemów jako-
ści w porównaniu do człowieka jest więk-
sza (57%). Pozostali są zdania, że zależy 
ona od aplikacji (38%) bądź jest mniej-
sza (5%).

Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej
W ocenie sondowanych dostawców 
obecna sytuacja panująca na polskim 
rynku systemów wizyjnych jest dobra 
(86%) lub nawet bardzo dobra (14%) 
– rys. 4. Obecnie nic nie zapowiada, że 
sytuacja ta ulegnie pogorszeniu. Wręcz 
przeciwnie, w ciągu najbliższych 12 mie-

Rys. 4. Ogólna ocena sytuacji panującej na polskim rynku 
systemów wizyjnych

Źródło: ankieta magazynu Control Engineering Polska

dobra: 86%

bardzo dobra: 14%

http://www.turck.com
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sięcy sprzedaż systemów wizyjnych 
z pewnością się zwiększy, jak przewidują 
wszyscy sondowani dostawcy. 

Warto dodać, że zdaniem ankietowa-
nych dostawców kamery wizyjne sprze-
dają się częściej w systemach (58%) niż 
samodzielnie (42%).

Z deklaracji respondentów wynika, że 
budżet przewidziany na zakup systemów 
wizyjnych w ciągu najbliższych 12 mie-
sięcy w porównaniu z rokiem ubiegłym 
będzie większy (50%) lub porównywalny 
(38%). Jedynie 13% ankietowanych nie 
planuje w tym czasie zakupu tytułowych 
rozwiązań.

W opinii uczestników badania przy-
czynami wzrostu popularności w Pol-
sce tytułowych rozwiązań są: spadek cen 
systemów wizyjnych (56%), zaostrzone 
prawo co do norm jakości wytwarza-
nych produktów (50%) oraz coraz bar-
dziej przyjazne interfejsy programowe 

i użytkowe, bazujące na popularnych for-
matach i standardach, np. Microsoft Win-
dows (38%). Poza tym co czwarty ankie-
towany wskazał na uproszczenie sposobu 
wdrażania systemów wizyjnych oraz obec-
ność doświadczonej kadry wtajemniczo-
nej w tajniki przetwarzania obrazu w pol-
skich przedsiębiorstwach, a co dziesiąty – 
na dobry dostęp do informacji i reklamy 
oraz świadomość potrzeby kontroli pro-
cesu produkcji lub produktu.

Nawiązując do ceny, która znala-
zła się na pierwszym miejscu, zdaniem 
70% respondentów jest ona jak najbar-
dziej adekwatna do możliwości systemów 
wizyjnych. 

Z kolei jeśli chodzi o najczęstsze 
bariery we wdrażaniu widzenia maszyno-
wego, to – według Sylwii Grzelak z firmy 
Automatech – jest nią z pewnością nie-
wielka przestrzeń robocza, w konsekwen-
cji czego system wizyjny ma ograniczony 
widok inspekcji. Dodatkowo systemy 
te są kosztownym wyposażeniem, tak 
więc finanse również mogą być istotną 
barierą. Jeśli jednak uwzględni się korzy-
ści, które można osiągnąć w wyniku ich 
stosowania (np. uniknięcie reklamacji od 
klienta otrzymującego wadliwy lub wadli-
wie zapakowany produkt, jednocześnie 
uwzględniając wysokie koszty takiej rekla-
macji), może się okazać, że koszt dodat-
kowego wyposażenia maszyny zwróci się 
zaledwie w ciągu kilku miesięcy.

Systemy oparte na głębokich 
sieciach neuronowych
Na rynku systemów wizyjnych istotną 
zmianą jest pojawienie się rozwiązań 
opartych na tzw. głębokich sieciach neu-
ronowych, których najważniejszą cechą 
jest zdolność uczenia oraz późniejszego 
uogólniania zdobytej wiedzy. Jak tłuma-
czy Michał Czardybon, główny menedżer 

RAPORT

W typowych zastosowa-
niach głębokich sieci neu-
ronowych czas inspek-
cji jest dłuższy niż w typo-
wych zastosowaniach 
tradycyjnych systemów 
wizyjnych.

Sylwia Grzelak, inżynier projektów – dział systemów wizyjnych w firmie AUTOMATECH 

Rozwojowi rynku systemów wizyjnych sprzyja wchodząca 
rewolucja Industry 4.0

Z roku na rok wzrasta popularność systemów wizyjnych w Polsce, 
a co za tym idzie – zwiększa się również liczba producentów. Mimo 
dużej konkurencji klienci wybierają najczęściej systemy zaufanych 
firm, oferujących produkty sprawdzone, które przez wiele lat nie-
zmiennie plasują się w czołówce światowego rynku automatyki. 

W ostatnich latach rynek systemów wizyjnych bardzo się rozwi-
nął. Pojawiły się nowe typy urządzeń, np. profilometry 3D, dzięki 
którym możliwy jest pomiar obiektu w przestrzeni trójwymiarowej, 
obejmujący m.in.: objętość, wysokość, pole powierzchni, a nawet 
ciężar obiektu (o ile znany jest ciężar właściwy). Urządzenia te 

wykorzystywane są nie tylko do kontroli 3D, lecz również stosowane są z powodzeniem 
do kontroli 2D. 

W ostatnim czasie nastąpiła również wymiana wielu starszych modeli na nowsze, 
o lepszych parametrach. W najnowszych systemach implementowane są nowe algo-
rytmy, dzięki czemu możliwe są do wykrycia cechy, których identyfikacja wcześniej nie 
była możliwa.

Jeśli chodzi o systemy wizyjne cieszące się największą popularnością, obecnie naj-
chętniej wybierane są kamery o dużej rozdzielczości i szybkości oraz czytniki kodów. 
Głównymi odbiorcami systemów wizyjnych są przede wszystkim klienci końcowi, którzy 
działają w różnych branżach, np.: spożywczej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej oraz 
wielu innych.

Rozwojowi rynku systemów wizyjnych sprzyja wchodząca rewolucja Industry 4.0. 
Integruje ona ludzi oraz maszyny z działami IT, dzięki czemu operatorzy mogą automa-
tycznie wymieniać informacje w zakładach produkcyjnych, w czym pomocne są sys-
temy wizyjne.
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w firmie Adaptive Vision, technologia ta 
jest znana z systemów rozpoznawania 
mowy w smartfonach czy z autonomicz-
nych samochodów jeżdżących obecnie po 
niektórych amerykańskich drogach. Jed-
nak na rynku systemów wizyjnych, szcze-
gólnie w Polsce, jest to bardzo świeży 
temat. Eksperci z branży wciąż dyskutują, 
czy rozwiązania te są tylko uzupełnieniem 
tradycyjnych systemów wizyjnych, czy 
wręcz doprowadzą do całkowitej zmiany 
sposobu myślenia o algorytmach. W każ-
dym razie, niezależnie od tego, jak rynek 
będzie się kształtował w przyszłości, już 
teraz warto śledzić postęp tej technolo-
gii i analizować pod kątem przydatności 
w kontroli produkcji.

Co takiego oferują głębokie sieci neu-
ronowe w porównaniu z narzędziami tra-
dycyjnymi? Otóż zmienia się całkowi-
cie sposób tworzenia aplikacji. Zamiast 
konstruować algorytm inspekcji na zasa-
dzie łączenia wielu gotowych narzędzi 
i żmudnego ustawiania ich parametrów, 
aż system osiągnie pełną niezawodność, 
użytkownik skupia się na przygotowa-
niu danych uczących w postaci obrazów 
testowych i oznaczeń defektów. 

Następnie na podstawie tych danych 
sieć neuronów sama uczy się odróżniać 
obiekty poprawne od wadliwych.

W celu wyjaśnienia warto nadmie-
nić, że do detekcji defektów można zasto-
sować: uczenie nadzorowane (detekcja 
defektów), w którym użytkownik szcze-
gółowo zaznacza każdy defekt na obrazie, 
oraz uczenie częściowo nienadzorowane 
(detekcja anomalii), w którym użytkownik 
tylko wskazuje obrazy obiektów popraw-
nych, a sieć uczy się rozpoznawać każde 
odstępstwo od tak zdefiniowanej normy. 
Pierwsze podejście może być zastosowane 
do bardzo dokładnego wykrywania zna-

nych defektów – takich jak pęknięcia na 
panelach fotowoltaicznych, drugie – gdy 
wyspecyfikowanie wszystkich możliwych 
defektów jest praktycznie niemożliwe, np. 
podczas weryfikacji poprawności ułożenia 
sushi w pudełku.

Poza detekcją defektów głębokie sieci 
neuronowe umożliwiają także ogólną kla-
syfikację defektów – np. w zakresie odróż-
niania rodzajów mięsa kurczaka na pro-
dukcji czy identyfikacji felg samochodo-
wych. W tym przypadku przygotowanie 
danych treningowych także jest proste – 
wystarczy kilkadziesiąt obrazów na każdą 
klasę obiektów z oznaczeniem, do któ-
rej klasy należy dany obiekt. Resztę pracy 
wykonuje proces treningu sieci neuronowej.

Jeszcze innym ciekawym zastosowa-
niem jest jednoczesna lokalizacja i kla-
syfikacja obiektów na obrazie. Głębokie 
sieci neuronowe sprawdzają się szczegól-
nie tam, gdzie obiekty nie mają sztyw-
nego kształtu lub mogą znacząco zmieniać 
swoją orientację w przestrzeni. Przykła-
dem wykorzystania tego typu narzędzia 
jest weryfikacja posiłków dostarczanych 
dla klientów linii lotniczych, gdzie obec-
ność każdego elementu musi być zapew-
niona, ale np. zafoliowane sztućce wraz 
z chusteczką mogą wyglądać bardzo róż-
nie w kolejnych zestawach.

Raport powstał w oparciu o dane uzyskane 
z ankiety przeprowadzonej wśród czytelni-
ków magazynu Control Engineering Pol-
ska. Oprócz tego przy tworzeniu raportu 
bazowano na informacjach pochodzą-
cych od dostawców systemów wizyjnych. 
Raport nie odzwierciedla pełnego obrazu 
rynku. 

CE
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Online

Więcej na temat systemów wizyj-
nych i ich zastosowani w przemyśle
mogą Państwo przeczytać 
na naszej stronie internetowej:
www.controlengineering.pl

Za pomoc w opracowaniu raportu dzięku-
jemy wszystkim firmom oraz Czytelnikom 
magazynu Control Engineering Polska, którzy 
odpowiedzieli na pytania zawarte w ankiecie.W przypadku In-Sight VC200 moc obliczeniowa 

ROŚNIE wraz z każdą podłączoną dodatkową 
kamerą, co oznacza zwiększenie liczby możliwych 
zastosowań systemu z wieloma kamerami. Dzięki 
poprawie wydajności znikają problemy z dotrzy-
maniem kroku szybko poruszającym się liniom pro-
dukcyjnym, a także z elastycznością, która pozwala 
na sekwencyjne lub niezsynchronizowane kontrole 
pracy maszyn.

W ramach systemu In-Sight VC200 klient otrzymuje 
w pełni konfigurowalny interfejs, obejmujący dostęp do monitoringu i funkcji stero-
wania zabezpieczony hasłem, dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Opera-
tor korzystający z systemu In-Sight VC200 może kontrolować pracę maszyn, specjaliści 
sterowania procesami mają możliwość modyfikacji parametrów, a kierownicy zakła-
dów mogą w tym samym czasie przeglądać statystyki dotyczące działania i wydajności 
na dowolnym urządzeniu z systemem iOS, Android lub Windows, wykorzystując do tego 
przeglądarkę internetową.

System In-Sight VC200 charakteryzuje się taką samą prostotą konfiguracji przy uży-
ciu oprogramowania In-Sight Explorer, co pozostałe rozwiązania wykorzystujące wiele 
kamer z rodziny In-Sight.

www.cognex.com

 Cognex 

In-Sight VC200 – system wizyjny do obsługi 
wielu inteligentnych kamer

P
R
O

D
U

K
TY

 

Firma prezentuje

Głębokie sieci neuronowe 
sprawdzają się szczegól-
nie tam, gdzie obiekty nie 
mają ustalonego kształtu 
lub mogą znacząco zmie-
niać swoją orientację 
w przestrzeni.

http://www.controlengineering.pl
http://www.cognex.com


FIRMA PREZENTUJE

C zujnik wizyjny VeriSens firmy Baumer
jest kompaktow  alternatyw  dla 
zaawansowanych i cz sto drogich sys-

temów wizyjnych. Dzi ki swojej funkcjonal-
no ci i przyjaznemu interfejsowi wykonanie 
skomplikowanej do tej pory analizy nie sta-
nowi wi kszego problemu, natomiast czas 
obróbki obrazu pozwala na ledzenie procesu 
nawet w bardzo dynamicznych aplikacjach. 

W celu lepszego dopasowania si  do wyma-
ga  klienta rodzin  kamer podzielono na 
cztery grupy – CS, ID, XF oraz XC.

Seria CS jest najbardziej ekonomiczn  i naj-
prostsz  wersj  czujnika, przeznaczon  do 
aplikacji sprawdzaj cych lub sortuj cych. Do 
dyspozycji jest lokalizator pozwalaj cy zorien-
towa  badany obiekt pod k tem nawet 360°, 
jak równie  narz dzia do badania struk-
tury, jasno ci (nasycenia koloru) oraz kszta tu 
obiektu. Oprócz tego model CS oferuje funk-
cje badania odleg o ci oraz parametrów 
okr gu lub uku. 

Kolejn  grup  tworz  czujniki serii ID, które 
zosta y zaprojektowane jako narz dzie do 
kontroli kodów kreskowych, matrycowych 1D 
oraz 2D, jak równie  do kontroli teksów przez 
zastosowanie funkcji OCR i OCV. Dzi ki przy-

czu procesowemu (Ethernet lub RS-485) 
bez trudu mo na wys a  odczytan  warto  
kodu lub tekst, a tak e przes a  nowe warto-
ci parametru. Z cza procesowe stworzono 

tak, by umo liwi  atw  komunikacj  ze ste-
rownikami PLC. 

Najpopularniejsz  gam  czujników VeriSens 
s  serie XF100 oraz XF200, cz ce w sobie 
zalety i funkcjonalno  dwóch pierwszych 
serii oraz ca y wachlarz dodatkowych cech, 
takich jak: analiza k ta zliczania kraw dzi, 
badanie kontrastu, zliczanie obiektów, roz-
poznawanie ukrytych obiektów, elimina-
cja wp ywu zmiennych warunków o wietle-
niowych, widoku z perspektywy, okre la-
nie wspó rz dnych dla robotów pick & place, 

wykonywanie pomiarów itp. Z uwagi na 
funkcjonalno  i mo liwo ci analizy czujniki 
wizyjne tej serii mog  z powodzeniem zast -
pi  niejeden du o dro szy i bardziej skompli-
kowany system wizyjny. Pr dko  dzia ania 
do 100 klatek na sekund  sprosta nawet bar-
dzo dynamicznym aplikacjom.

Pomostem cz cym skompilowane sys-
temy wizyjne z rodzin  VeriSens jest seria 
XC, oferuj ca u ytkownikowi do wyboru trzy 
matryce – zarówno monochromatyczne, jak 
równie  kolorowe o rozdzielczo ciach VGA, 
1,2 MP, 2 MP. Niew tpliwym atutem tej 
serii czujników jest mo liwo  zastosowania 
dowolnego obiektywu ze z czem typu „C”.

Mówi c o sensorach wizyjnych VeriSens, warto 
zwróci  uwag  na niespotykanie funkcjonalny 
i przyjazny u ytkownikowi interfejs, który 
dost pny jest bezp atnie. Ciekaw  opcj  jest 

równie  panel operatorski generowany bez-
po rednio w czujniku jako strona WWW.

Podsumowuj c, wszystkie wspomniane 
zalety w po czeniu z konkurencyjn  cen  
sprawiaj , e czujniki wizyjne VeriSens s  ide-
alnym rozwi zaniem wsz dzie tam, gdzie nie 
sprawdza si  tradycyjna sensoryka oraz tam, 
gdzie nale a oby zastosowa  kosztowne sys-
temy wizyjne.

Czujnik wizyjny VeriSens 
– jako , niezawodno , uniwersalno
W dobie rosn cych wymaga  stawianych kontroli jako ci, jak równie  poprawie wydajno ci procesu 
produkcyjnego, coraz cz ciej dla tego typu aplikacji stosuje si  zaawansowane rozwi zania wizyjne. 
Id c t  drog , in ynierowie firmy Baumer wprowadzili do rozbudowanej gamy swoich rozwi za  
rodzin  czujników wizyjnych VeriSens. 

Newtech Engineering Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Sowi skiego 3
tel. +48 32 237 61 98, fax: +48 32 237 61 97
newtech@newtech.com.pl
www.newtech.com.pl
www.sklep.newtech.com.pl
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Utrzymanie ruchu
Utrzymanie ruchu (ang. maintenace) to 
wszelkie dzia ania koryguj ce, profilaktyczne 
i przewiduj ce, zwi zane z zapewnieniem ci -
g o ci pracy i dost pno ci maszyn, urz dze , 
instalacji czy narz dzi, które s  realizowa-
ne w obr bie procesu produkcji, gwarantuj c 
jej wysok  jako  i wydajno . Jednocze nie 
w czasach czwartej rewolucji przemys owej 
poj cie to zosta o poszerzone i uzupe nione. 
Cho  g ównym za o eniem utrzymania ruchu 
jest w dalszym ci gu utrzymanie infrastruktu-
ry technicznej zak adu na najwy szym pozio-
mie, co przek ada si  na bezproblemow  
realizacj  zlece  produkcyjnych, wyodr b-
niono równie  najwa niejsze cele, które pro-
ces utrzymania ruchu ma do spe nienia. S  to 
na przyk ad konserwacje, przegl dy maszyn 
i urz dze  oraz wszelkie naprawy, usuwanie 

awarii i remonty, które wykonywane s  na 
bie co, od razu po zaistnieniu takiej koniecz-
no ci. To równie  prowadzenie rejestru infra-
struktury technicznej zak adu, dbanie o cz -
ci zamienne oraz potrzebne zapasy. Utrzy-

manie ruchu obejmuje równie  zapewnienie 
pracownikom bezpiecznych warunków pracy 
oraz maksymalizacj  wydajno ci i efektywno-
ci produkcji. W realizacji ka dego z tych dzia-
a  niezb dne jest przyj cie odpowiedniej 

dla danej firmy strategii utrzymania ruchu.

Narz dzia wspomagaj ce 
utrzymanie ruchu
Jednak nie tylko wybór odpowiedniej stra-
tegii wspomaga proces utrzymania ruchu. 
W tym celu stosuje si  równie  ró norodne 
narz dzia wspomagaj ce – od darmowych 
programów komputerowych, arkuszy kalkula-
cyjnych po profesjonalne systemy kompute-
rowego wsparcia utrzymania ruchu (CMMS). 
Innym typem narz dzi s  czujniki wizyj-
ne, które staj  si  obecnie integraln  cz -
ci  ogólnie poj tej produkcji. Poprzednika-

mi czujników wizyjnych by y systemy kamer, 
jednak niewiele firm decydowa o si  na tak 
kosztowne rozwi zanie. Na szcz cie dzi -
ki ci g emu rozwojowi technologii, spadko-
wi cen poszczególnych komponentów i nowej 
my li technicznej zacz to tworzy  narz dzia 
o wiele bardziej zaawansowane, a w dodat-
ku znacznie mniejsze i prostsze w obs udze. 
Czujniki wizyjne wypieraj  systemy wizyjne, 
oferuj c dodatkowe funkcje dostosowane 
do zró nicowanych potrzeb u ytkowników. 
Jednak ich najwi ksz  zalet  jest wspomnia-
na prostota u ytkowania. Systemy wizyjne s  
zazwyczaj integrowane w procesie produk-
cji jedynie przez specjalistów (wykwalifikowa-
ny w tym celu personel lub zewn trzne fir-
my integracyjne), natomiast czujniki wizyjne 
mog  by  u ywane przez ka dego. Wszelkie 
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Jaros aw Szmalc
in ynier wsparcia technicznego w ifm electronic

Czujniki wizyjne w profilaktyce 
utrzymania ruchu
Era Przemys u 4.0 i Fabryk Przysz o ci to czas nowatorskich rozwi -
za , których punktem przewodnim jest maksymalne zwi kszenie 
produkcji i usprawnienie logistyki, przy jednoczesnym obni eniu 
kosztów. Czwarta rewolucja przemys owa skupia si  jeszcze bardziej 
na dzia aniach zwi zanych z utrzymaniem ruchu – ci g ej weryfikacji, 
ulepszania i prognozowania procesów produkcji.

ifm electronic Sp. z o.o.
ul. W glowa 7, 40-105 Katowice
tel. +48 32 705 64 00
e-mail: info.pl@ifm.com
www.ifm.com/pl

niezb dne elementy, takie jak: o wietle-
nie, optyka, uk ad przetwarzania czy wyj cia 
cyfrowe, znajduj  si  w kompaktowej obudo-
wie przemys owej. Integracja z zewn trznym 
PLC wspierana jest przez bloki funkcyjne, któ-
re s  od razu gotowe do u ycia. Dobrym przy-
k adem s  czujniki wizyjne ifm, wyposa o-
ne równie  w interfejs Ethernet, który jest 
wykorzystywany do transmisji danych, nasta-
wy parametrów, a tak e zdalnej komunika-
cji z dowolnego miejsca. Ka dy z czujników 
ma wyj cia dwustanowe sygnalizuj ce dobry/
z y element. Ze wzgl du na wysok  odpor-
no  na temperatur  czujniki wizyjne mog  
si  znajdowa  w samym centrum produk-
cji, zapewniaj c jak najdok adniejsze pomia-
ry i diagnostyk . Podobnie jak przy tworze-
niu odpowiedniej strategii utrzymania ruchu, 
wa ny jest tak e wybór odpowiedniego czuj-
nika, którego funkcje sprawdz  si  najlepiej 
w profilaktyce utrzymania ruchu konkretne-
go zak adu. ifm electronic w swojej ofercie 
posiada czujnik kontur rozpoznaj cy obiekty 
typu O2D, czujnik wizyjny O2V dzia aj cy jak 
licznik pikseli o identycznych warto ciach sza-
ro ci, czytnik kodów 2D (czujnik wizyjny O2I), 
czujnik 3D O3D badaj cy wszystkie 3 wymia-
ry obiektów, bazuj c na pomiarze czasu prze-
lotu wiat a ToF.

Okre lenie potrzeb 
Dokonanie dog bnej analizy potrzeb, wymo-
gów, procesów i celów produkcyjnych jest 
wi c niezb dne w prawid owej profilaktyce 
utrzymania ruchu. Dopiero przyjmuj c odpo-
wiedni  strategi  oraz wykorzystuj c narz -
dzia dopasowane do potrzeb zak adu, mo na 
stworzy  optymalny, a przede wszystkim d u-
gofalowy plan dzia ania, gwarantuj cy wydaj-
no  i efektywno  produkcji. Dzi ki zasto-
sowaniu czujników wizyjnych ifm electronic 
dzia ania te mog  by  realizowane atwo, nie-
drogo i skutecznie.
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Udana implementacja robota 
w procesie produkcyjnym zależy 
od kilku czynników zależnych od 

człowieka, ale też od możliwości technicz-
nych. Są to: wiedza inżyniera i operatora, 
środowisko programistyczne, interfejs 
użytkownika, dobór narzędzi, odpowied-
nia implementacja i – co najważniejsze 
– precyzyjne i powtarzalne środowisko 
pracy robota. Wynika to z faktu, że robot 
– mimo swojego zaawansowania techno-
logicznego – jest ślepy. Robot jest w sta-
nie wykonać zaprogramowaną operację 
w sposób powtarzalny, ale w przypadku 
zmiany pozycji narzędzia czy detalu samo-
dzielnie nie skoryguje pozycji, tak jak jest 
w stanie zrobić to człowiek. Niestety jest 
to duża wada dzisiejszych systemów. Wie-
dzą to także producenci robotów, którzy 
coraz częściej wyposażają roboty we wbu-
dowane kamery. Są to jak na razie sys-

temy dwuwymiarowe, w dodat-
ku bardzo podatne na zmienne 
warunki oświetleniowe. To samo dotyczy 
precyzji tych systemów, która nie przekra-
cza dziesiątych części milimetra. To jed-
nak wciąż za mało.

Równolegle coraz więcej firm – 
zarówno producentów sensorów, jak 
i robotów – zaczyna pracować nad sys-
temami trójwymiarowymi o dużej precy-
zji. Są to systemy polegające na wyświe-
tlaniu na detal pojedynczych bądź wielu 
linii przy pomocy lasera lub lampy dio-
dowej, a następnie zbieraniu profili ana-
lizowanych obiektów w postaci cyfrowej 
chmury punktów. Systemy takie opierają 
się głównie na profilometrach zamocowa-
nych na stałej ramie nad obszarem robo-
czym robota. Są one łatwe w instalacji 
i oprogramowaniu. Skanując przestrzeń, 
poszukują zadanego kształtu, a następnie 
wysyłają koordynaty znalezionego detalu 
do robota. Mają także pewne wady: ich 
konstrukcja wsporcza, na której są zain-
stalowane, zajmuje miejsce, musi być 
odpowiednio sztywna, aby wyelimino-
wać ryzyko drgań, a same systemy się nie 

poruszają, zatem mogą być zasłonięte, 
np. pracującym ramieniem robota. Dla-
tego ich użycie ogranicza się obecnie do 
prostych aplikacji wyjmowania detalu 
z kosza.

Równolegle trwają prace nad sys-
temami zainstalowanymi na ramieniu 
robota, które dawałyby odpowiednią pre-
cyzję, liczoną w setnych częściach mili-
metra, a jednocześnie były algorytmicz-
nie połączone z kontrolerem robota w taki 
sposób, aby ten otrzymywał dane w cza-
sie rzeczywistym od systemu, jak praw-
dziwy zmysł wzroku. Jest to wciąż duże 
wyzwanie, gdyż powstałe w ten sposób 
olbrzymie ilości danych wymagają pro-
cesorów o bardzo dużej wydajności obli-
czeniowej, rzędu 2 teraflopów. Prace nad 
takimi systemami trwają także w Pol-
sce, gdzie budowany jest system automa-
tycznego pozycjonowania robota w prze-
strzeni, oparty właśnie na systemie 3D 
zainstalowanym na ramieniu robota. 

Krzysztof Kamiński Krzysztof Kamiński jest kierownikiem 
naukowym projektu w firmie ALNEA.

CE

Krzysztof Kamiński

Optyczne systemy
pozycjonowania robotów 
w przestrzeni
Dzisiejsze roboty przemysłowe 
są urządzeniami cechującymi 
się wysoką powtarzalnością 
i elastycznością. Na ramieniu 
robota można zainstalować kilka 
narzędzi, które są wymiennie 
wykorzystywane w produkcji. 
Obecnie roboty są też dużo 
tańsze, a co za tym idzie – bardziej 
dostępne. Potwierdzają to dane, 
które mówią o 29% wzroście 
sprzedaży robotów w 2017 r. 
Oznacza to, że roboty na dobre 
zaczynają wchodzić do zakładów 
produkcyjnych, w tym do małych 
i średnich przedsiębiorstw. 
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Wielu komentatorów i specjalistów uwa a, 
e Alnea to jedna z najszybciej rozwijaj cych 

si  spó ek zajmuj cych si  automatyzacj  
i robotyzacj  procesów produkcyjnych. Jakie 
kierunki dzia a  i cele przyjmuje obecnie fir-
ma? Jak przebiega wspó praca z klientem?
Alnea znana jest z procesów automatyza-
cji i robotyzacji, systemów kontroli wizyjnej 
czy z o onych stanowisk pó automatycznych 
i testerów. Okaza o si  jednak, e zapotrzebo-
wanie rynku zwi ksza si  nieustannie, dlate-
go tworzymy coraz bardziej skomplikowane 
i rozbudowane projekty linii produkcyjnych 
na zamówienie. Zupe n  nowo ci  s  wizu-
alizacje Virtual Reality – klient mo e obejrze  
w asn  lini  produkcyjn  w przestrzeni wirtu-
alnej, zaj  miejsce przy okre lonym stanowi-
sku roboczym i sprawdzi , czy zaproponowa-
ne rozwi zania s  optymalne. 

Czy naprawd  firmy produkcyjne potrzebu-
j  szkole ?
To zupe na nowo  w naszej dzia alno ci. Nie-
mniej wizja naszej firmy od samego pocz t-
ku obejmowa a dzielenie si  wiedz . Obec-
ne prowadzimy szkolenia specjalistyczne 
(lutowanie, programowanie) oraz doradztwo 
z zakresu optymalizacji linii produkcyjnych 
i analizy op acalno ci rozwi za . Zarówno 
z Polski, jak i od kontrahentów zagranicznych 
nap ywaj  pro by o prowadzenie wyk adów 
tematycznych, odczytów i prelekcji oraz orga-
nizowanie pokazów naszych robotów. Prze-
mys  4.0 potrzebuje ludzi oraz firm, które nie-
ustannie pe ni  misj  edukacyjn .

Jakie cele s  najwa niejsze dla firmy?
Cele naszej firmy odpowiadaj  wprost na 
wymagania klientów. Nasi in ynierowie sta-
wiaj  sobie za cel skrócenie czasów produk-
cyjnych, utrzymanie jako ci i powtarzalno-
ci procesu produkcyjnego, wyeliminowanie 

b du czynnika ludzkiego, popraw  ergono-
mii i bezpiecze stwa pracy oraz optymali-
zacj  procesu. Ka dy z tych elementów jest 
niezmiernie wa ny dla naszych klientów 
i z powodzeniem wdro yli my kilkadziesi t 
projektów o ró nym stopniu zaawansowania. 
Jednak to wyniki ROI (zwrot z inwestycji) daj  
atw  odpowied , dlaczego klienci cz sto 

wracaj  i pracuj  z nami nad kolejnymi linia-
mi produkcyjnymi.

Jak rozpocz  wspó prac  z tak  firm  
jak wasza?
Proponujemy kilka modeli wspó pracy, jed-
nak najefektywniejszy rozpoczyna si  pod-
pisaniem umowy wst pnej. Klient otrzymu-
je status priorytetowy, co wi e si  z przy-
dzieleniem dedykowanego in yniera Alnea 
i natychmiastowym rozpocz ciem prac. Przy-
gotowujemy szczegó ow  koncepcj  produk-
tu, pomagamy w doborze komponentów, 
tworzymy animacj  3D oraz pe n  wycen  
linii produkcyjnej. Na ka dym etapie oferuje-
my bezp atne konsultacje i doradztwo. Dzi -
ki temu uzyskujemy wielokrotnie szybszy czas 
realizacji, zdecydowanie lepszy dobór kom-
ponentów i co bardzo wa ne, klient obni a 
finalnie cen .

Jakich form kontaktu oczekuj  klienci?
Jeste my dost pni w Internecie, gdzie na 
www.alnea.pl mo na si  zapozna  z pe n  
ofert , a przede wszystkim – obejrze  reali-
zacje na naszym kanale YouTube oraz na 

fanpage'u Alnea. Mo na si  skontaktowa  
z nami e-mailowo lub telefonicznie. Cz sto 
klienci wybieraj  spotkania w naszej siedzibie 
w Stawigudzie przy ulicy Piaskowej 7. Ciekaw-
sz  opcj  jest mo liwo  zamówienia wizyty 
w Pa stwa firmie, podczas której prezentuje-
my nasze osi gni cia i niejednokrotnie wizy-
tujemy hal , dokonuj c wst pnych ogl dzin 
obszarów produkcyjnych przeznaczonych do 
automatyzacji i robotyzacji – wystarczy napi-
sa  do nas na biuro@alnea.pl i umówi  ter-
min z odpowiednim wyprzedzeniem.

Alnea idzie kolejny krok dalej
w automatyzacji i robotyzacji przemys u

Alnea Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 7, 11-034 Stawiguda
tel. 89 519 02 83 
biuro@alnea.pl 
www.alnea.pl 
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P rzemysły takie jak elektronika 
użytkowa, gdzie wymaga się znacz-
nej personalizacji i wysokiej jako-

ści wyrobów, wymuszają znaczące zmiany 
w całym przemyśle. Zastosowanie syste-
mów zintegrowanych robotów przemy-
słowych może rozwiązać tu wiele proble-
mów. Przedsiębiorstwa pracują w coraz 
krótszych cyklach biznesowych i marke-
tingowych. A to oznacza większą perso-
nalizację produktów i produkcję na rynek 
lokalny. Przemysł przestawia się zatem 
z masowego wytwarzania jednego wyrobu 
na produkcję niewielkich ilości niezwykle 
zróżnicowanych produktów. 

Tradycyjny model wytwarzania nie 
zniknie szybko, gdyż jest dobrze dopa-
sowany do produkcji masowej. W takich 
tradycyjnych zakładach roboty przemy-
słowe są umiejscowione w konkretnych 
punktach linii produkcyjnej i zaprogramo-
wane do wykonywania konkretnych czyn-
ności. Typowy robot przemysłowy jest 
niezwykle efektywny, dokładny i nieza-
wodny. Jednakże tradycyjne roboty nie 
widzą swojego otoczenia, nie czują pro-
duktów, które obsługują, i nie współpra-
cują z ludźmi.

Aby spełnić przyszłe wymagania zmie-
niającego się globalnego modelu produk-
cji, roboty – jeżeli mają poprawić efek-
tywność pracy i podnieść jakość wyro-
bów – w przyszłości muszą być bardziej 
elastyczne i zręczne, adaptując się jedno-
cześnie do stale zmieniających się potrzeb 
konsumentów.

Jedną z kluczowych cech przyszłych 
inteligentnych robotów będzie adapta-

cja do różnorodnych aplikacji, jakimi 
mogą być zarówno zakład przemysłowy, 
jak i prywatny dom. Muszą mieć rów-
nież możliwość połączenia z siecią dla 
wymiany informacji z innymi inteligent-
nymi urządzeniami oraz umiejętność ucze-
nia się za pomocą algorytmów sztucznej 
inteligencji i współpracy z Big Data czy 
chmurą. Muszą również mieć prosty i bez-
pieczny interfejs do komunikacji z ludźmi 
oraz możliwość przemieszczania się.

Inteligentne roboty
Największe światowe firmy pracują obec-
nie nad stworzeniem bardziej inteli-
gentnych robotów. Google uczy swoje 
6-osiowe roboty podnoszenia obiek-
tów o różnych kształtach, wykonanych 
z różnych materiałów. Roboty te nie są 
w żaden sposób wstępnie zaprogramo-
wane, ich działania są więc bardzo niepo-
radne, gdyż maszyny dopiero zaczynają 
uczyć się nowych kształtów. Czerpią jed-
nak stosowną wiedzę z każdego wykona-
nego ruchu i znajdują wreszcie właściwą 
strategię podniesienia nowego przed-

Wilmer Zhou

Roboty zmieniają 
globalny rynek produkcji
Roboty przemysłowe muszą stać się zręczniejsze i bardziej 
elastyczne, gdyż coraz więcej aplikacji z ich zastosowaniem będzie 
dotyczyło rolnictwa, medycyny i przemysłu motoryzacyjnego.

W skrócie

 →  Roboty w przyszłości będą 
musiały robić więcej, niż 
tylko pracować na liniach 
montażowych.

 →  Collaborative robots to 
roboty zaprojektowane do 
współpracy z ludźmi i zapo-
trzebowanie rynku na takie 
roboty będzie znacząco 
rosło w następnych latach.

 →  Roboty są w coraz więk-
szym stopniu wykorzysty-
wane w rolnictwie, medy-
cynie oraz przemyśle 
motoryzacyjnym.

Aby spełnić przyszłe 
wymagania zmienia-
jącego się globalnego 
modelu produkcji, roboty 
muszą być bardziej ela-
styczne i zręczne, adaptu-
jąc się jednocześnie do 
stale zmieniających się 
potrzeb konsumentów.
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miotu. Robot uczy się zatem na podstawie 
swoich sukcesów i niepowodzeń, a dzięki 
udostępnianiu danych w chmurze może 
dzielić się wiedzą z innymi robotami.

Firma Fanuc prowadzi podobne bada-
nia z algorytmem głębokiego uczenia, 
który również, na zasadzie prób i błędów, 
pozwala na naukę podnoszenia obiektów 
dowolnie rozmieszczonych w przestrzeni 
z dokładnością do 90%. Fanuc współpra-
cuje z firmą Nvidia, producentem ukła-
dów GPU, oferując usługi sztucznej inte-
ligencji, pozwalające określić przestoje 
w zakładach produkcyjnych i możliwości 
poprawy efektywności aktualnie pracują-
cych tam robotów przemysłowych. Zna-
czący potencjał aplikacji opartych na głę-
bokim uczeniu maszynowym obejmuje 
między innymi minimalizowanie przesto-
jów dzięki opracowaniu optymalnego har-
monogramu serwisów, oraz optymalizację 
ruchów robotów przez zastosowanie sys-
temów wizyjnych i analizy danych z róż-
norodnych czujników.

Współpraca robotów i ludzi
Roboty przeznaczone do współpracy 
z ludźmi (collaborative robots lub cobots) 
nie są tak efektywne ani dokładne jak 
współczesne roboty przemysłowe, które 
zostały zaprojektowane do specyficznych 
zadań. Mają one jednak wiele zalet, do 
których należy zwiększone bezpieczeń-
stwo, mobilność, elastyczność, zwartość 
czy choćby łatwość montażu, zaprogra-
mowania i wdrożenia. Firma IHS Mar-
kit przewiduje, że rynek robotów nowej 
generacji w najbliższych latach wzrośnie 
ze 108 milionów USD w 2015 r. do 570 
milionów USD w 2020 r. 

Roboty współpracujące są tak projek-
towane, aby „rozumiały” otaczające je 
środowisko oraz współdziałały z obsłu-
gującymi je ludźmi, co stanowi całkowite 
zaprzeczenie robotów pracujących obec-
nie na liniach produkcyjnych. Technologia 
idzie w kierunku opracowania intuicyj-
nych interfejsów, które umożliwią obsługę 
całych systemów robotów bez długotrwa-
łych szkoleń i przy jednoczesnym ograni-
czeniu zużycia energii.

Roboty współpracujące z ludźmi to 
temat popularny na całym świecie i wielu 
producentów robotów oferuje na rynku 
swoje rozwiązania z tego segmentu, żeby 
wspomnieć tylko robota YuMi firmy ABB, 
roboty UR3, UR5 i UR10 firmy Univer-
sal Robots, roboty Sawyer i Baxter firmy 
Rethink Robotics czy robota CR-35iA 
firmy Fanuc.

Zgodnie z badaniem „Service Robots 
& Drones Report 2016”, przeprowadzo-
nym przez IHS Markit, rynek profesjonal-
nych robotów usługowych w roku 2015 
został oszacowany na 2,6 miliarda USD, 
a jego wartość w roku 2020 przewiduje 
się na 12,8 miliarda USD. Po roku 2020 
globalny rynek profesjonalnych robotów 
usługowych ma rosnąć jeszcze szybciej 
i przewiduje się, że w roku 2030 osiągnie 
poziom 80,6 miliarda USD, przy czym 
większość rozwiązań przejdzie już ze sta-
dium prototypów do komercyjnej produk-
cji.

Popyt na profesjonalne rozwiązania 
systemów robotów osiąga wartość wielu 
miliardów USD. Przemysły takie jak rol-
nictwo, logistyka, medycyna i ochrona 
zdrowia czy pomoc domowa należą do 
obszarów ludzkiej aktywności najszybciej 
adaptujących się do nowych usług świad-

czonych przez najnowsze generacje robo-
tów. Automaty coraz częściej zastępują 
rolników w wielu uciążliwych pracach 
polowych. Są one wykorzystywane do 
takich prac, jak siew, sadzenie, zbiór plo-
nów, usuwanie chwastów, opryski, sorto-
wanie czy transport materiałów.

Medycyna oraz ochrona zdrowia mają 
również ogromny udział we wdraża-
niu różnego typu robotów. Przy spada-
jących cenach robotów wspomagających 
operacje chirurgiczne są coraz częściej 
obecne w salach szpitalnych, a przemysł 
medyczny jest jednym z obszarów, w któ-
rych zastosowanie robotów rośnie szcze-
gólnie szybko. Przy starzejącej się popu-
lacji światowej, szczególnie w krajach 
wysoko rozwiniętych, jak Niemcy czy 
Japonia, szybko rośnie również popyt na 
roboty domowe ułatwiające życie ludzi 
starszych.

Mobilność jest jednym z elementów 
odróżniających współczesne roboty usłu-
gowe od tradycyjnych robotów przemy-
słowych. Można je dziś sklasyfikować na 
cztery typy, biorąc pod uwagę środowi-
sko i mobilność: roboty lądowe, roboty 
powietrzne/kosmiczne/drony, roboty 
wodne/podwodne oraz roboty noszone/
egzoszkielety.

Wyszczególnione tutaj typy robo-
tów są związane ze środowiskiem, w któ-
rym mają pracować, i z ich możliwo-
ściami ruchowymi. Robot wyposażony 
w koła dobrze zaadaptuje się w środowi-
sku rozwiniętej infrastruktury (jako auto-
nomiczny pojazd w fabryce lub domowy 
robot sprzątający), podczas gdy robot 
wyposażony w kończyny będzie odpo-
wiedni dla środowiska naturalnego.

Wilmer Zhou Wilmer Zhou jest starszym analitykiem 
w IHS Markit.
 CE

Warto rozważyć

Jakie inne przemysły mogą 
skorzystać na robotyzacji 
i dlaczego?

↙ IHS Markit przewiduje, że globalny rynek 
robotów dynamicznie wzrośnie do 2020 r. 
Największy wzrost rynku jest oczekiwany 
w segmencie robotów przemysłowych oraz 
profesjonalnych robotów usługowych.

2015
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AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

D oświadczenia pozyskane przez 
przemysł motoryzacyjny mogą 
być wykorzystane także w wielu 

innych gałęziach przemysłu. Na szcze-
gólną uwagę i analizę zasługuje pięć prze-
mian, a nawet przewag technologicz-
nych, oraz osiągnięć w dziedzinie bezpie-
czeństwa pracy. Dotyczą one identyfikacji 
wyrobów i zbierania danych produkcyj-
nych, modernizacji sprzętu, elementów 
wizji maszynowej, robotyki oraz syste-
mów bezpieczeństwa pracy.

1 Identyfikacja i śledzenie wyrobów 
oraz akwizycja danych

Każdego dnia produkowanych jest tysiące 
części samochodowych. Możliwość śle-
dzenia i zbierania danych o jakiejś części 
czy podzespole w procesie produkcyjnym 
zyskuje obecnie coraz więcej zwolenni-
ków w przemyśle motoryzacyjnym. Czę-
ści samochodowe są zwykle oznaczane za 
pomocą kodu kreskowego 2D, zaś pod-
zespoły na palecie są śledzone za pomocą 
tagów (znaczników) RFID (Radio-Frequ-
ency Identification – system identyfika-
cji radiowej). Dane z tych elementów są 
zbierane przez moduły połączone z pro-
gramowalnym sterownikiem przemysło-
wym (PLC) i wysyłane do bazy danych 
SQL (Structured Query Language – struk-
turalny język zapytań) w celu ich analizy. 
Na podstawie zebranych danych można 
obejrzeć całą historię danej części czy 
podzespołu i powiadamiać operatorów, 

że należy wykonać konserwację maszyn, 
zmianę oprzyrządowania, wymianę łożysk 
lub podjąć inne działania zwiększające 
wydajność produkcji. Dzięki temu można 
zapobiec problemom związanym z jako-
ścią oraz wyeliminować konieczność 
ponownego wytwarzania części.

2 Modernizacja przestarzałego 
sprzętu i zmiana struktur 

komunikacji danych 
W przemyśle motoryzacyjnym, podob-
nie jak w każdej innej branży, oczekuje 
się bezproblemowego działania systemów 
produkcyjnych. Zmiany sprzętu i usług 
mają bardzo duży wpływ na budżet firm 
i czas produkcji. Modernizowanie sprzętu, 
takiego jak sterowniki PLC, interfejsy 
operatorskie (HMI), serwonapędy oraz 
napędy o zmiennej częstotliwości (VFD), 
w celu zwiększenia niezawodności sprzętu 
i skrócenia czasu przestojów, są obecnie 
dominującym trendem zmian w przemyśle 
motoryzacyjnym.

Innym procesem o trendzie wzrosto-
wym jest migracja systemów komunika-
cji danych w kierunku sieci standardu 
Ethernet. Ta technika umożliwia realiza-
cję komunikacji sieciowej od hali produk-
cyjnej do biura zarządu, od maszyny do 
maszyny, raportowania Całkowitej Efek-
tywności Wyposażenia (OEE – Overall 
Equipment Effectiveness) oraz akwizycji 
danych na najniższym obiektowym pozio-
mie sieci. Ponadto Ethernet umożliwia 

Jim Sellito
Laura Mann

przewag technologicznych
branży motoryzacyjnej
– inne branże powinny się uczyć

W przemyśle motoryzacyjnym dokonało się wiele przemian i usprawnień technologicznych, które 
można zastosować również w innych gałęziach przemysłu. W jaki sposób wykorzystać osiągnięcia branży 
automotive (m.in. w takich obszarach, jak zbieranie danych, widzenie maszynowe, robotyka, systemy 
bezpieczeństwa) i „przeszczepić” je na grunt zakładów o innych profilach produkcyjnych?

5
W skrócie

 →  Przemysł motoryzacyjny 
dokonał kilku istotnych 
zmian i usprawnień w dzie-
dzinie poprawy efektyw-
ności i jakości swoich ope-
racji i bezpieczeństwa 
pracowników.

 →  Modernizacja przestarza-
łego sprzętu oraz ulepsze-
nie połączeń sieciowych jest 
sprawą zasadniczą na hali 
fabrycznej.

 →  Systemy wizji maszynowej 
oraz roboty mogą zwiększyć 
bezpieczeństwo pracowni-
ków i wydajność produkcji.



LIPIEC/SIERPIEŃ 2018 47

www.controlengineering.pl

pracę zdalną, co dla pracowników prze-
bywających na hali fabrycznej jest dużym 
ułatwieniem w realizacji większości ich 
podstawowych zadań.

3 Systemy wizji maszynowej
Fabryki motoryzacyjne wykorzy-

stują obecnie systemy wizji maszynowej 
do sprawdzania, czy części są dostępne 
na linii produkcyjnej lub weryfikowania 
poprawności wytworzenia danej części. 
Systemy wizji maszynowej umożliwiają 
sprawdzanie wyrobów szybciej i z więk-
szą dokładnością niż ludzie, co z kolei 
pozwala obniżyć ogólne koszty związane 
z utrzymaniem wysokiej jakości wyrobów.

4 Roboty
Systemy robotyczne są powszech-

nie stosowane w fabrykach motoryzacyj-
nych i znane z powtarzalności i dokład-
ności produkcji. Roboty nie ulegają zra-
nieniom, nie męczą się ani nie chodzą na 
zwolnienia lekarskie. Ponadto są bardzo 
użyteczne w pracach niebezpiecznych dla 
ludzi, takich jak malowanie czy spawanie. 
Oprócz tego robot może pomóc w podno-
szeniu ciężkich obiektów na linii monta-

żowej samochodów, zapewniając bezpie-
czeństwo operatorom.

Na początku inwestycja w roboty jest 
kosztowna ze względu na ceny sprzętu, 
oprogramowania, procedur zaprogramo-
wania oraz integracji, jednak długotermi-
nowo jest ona opłacalna, gdyż pozwala 
zaoszczędzić czas i pieniądze w trakcie 
późniejszej eksploatacji.

5 Systemy bezpieczeństwa pracy
Bezpieczeństwo pracowników w każ-

dej fabryce powinno być zawsze na pierw-
szym miejscu. OSHA (Occupational Safety 
and Health Administration, amerykań-
ska agencja bezpieczeństwa i zdrowia 
w pracy) opracowała wytyczne i programy 
ergonomiczne, przeznaczone dla przemy-
słu motoryzacyjnego. Właściwy sprzęt 
BHP, taki jak kurtyny świetlne, wyłącz-
niki awaryjne, maty bezpieczeństwa, lase-
rowe skanery monitorujące obszar oraz 
środki ochrony indywidualnej (PPE – Per-
sonal Protective Equipment) to tylko kilka 
przykładów zabezpieczeń stosowanych 
w nowoczesnej fabryce motoryzacyjnej. 
Obecnie osiągnięto już taki poziom bez-
pieczeństwa, że gdy pracownik narusza 

granicę strefy niebezpiecznej, to pracująca 
tam maszyna automatycznie zatrzymuje 
się, aby zapobiec np. zranieniu pracow-
nika. Dzięki tego typu postępom w dzie-
dzinie BHP pracownicy mogą bezpiecznie 
wykonywać swoje zadania.

Jim SellitoJim Sellito, wiceprezes ds. rozwoju firmy 
oraz Laura MannLaura Mann, koordynator marketingu 
w firmie Martin Control Systems 
(MartinCSI). Firma ta została Integratorem
Systemów Roku 2011. 
Redakcja tekstu: Chris VavraChris Vavra
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↙ Połączenia w sieci 
Ethernet umożli-
wiają producen-
tom z branży moto-
ryzacyjnej śledzenie 
wyrobów i zbieranie 
danych z procesów 
produkcji oraz reali-
zują komunikację od 
hali produkcyjnej do 
biura zarządu, ale 
również bezpośred-
nio od maszyny do 
maszyny na pozio-
mie obiektowym.
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Warto rozważyć

Jak jeszcze przemysł moto-
ryzacyjny (i wszystkie inne 
gałęzie przemysłu produkcyj-
nego) może ulepszyć reali-
zowane operacje i zwięk-
szyć wydajność produkcji, 
przy jednoczesnym zapew-
nieniu bezpieczeństwa pra-
cowników?

http://www.controlengineering.pl
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N owe zasilacze Quint4 maj  zintegro-
wany interfejs NFC, umo liwiaj cy 
ich parametryzacj  za pomoc  urz -

dze  mobilnych lub komputera. Dzi ki temu 
rozwi zaniu mo na dok adnie dostosowa  
zarówno warto ci progowe komunikatów 
sygnalizacyjnych, jak i charakterystyk  wyj-
ciow  zasilacza do potrzeb instalacji. Mo li-

we jest indywidualne skonfigurowanie ponad 
40 parametrów. Kolejn  zalet  jest mo li-
wo  skopiowania ustawie . Po wykonaniu 
parametryzacji zasilacza ustawienia mog  by  
w atwy sposób przeniesione na inne urz -
dzenia za pomoc  specjalnej aplikacji lub 
oprogramowania. Ponadto przyciski regu-
luj ce napi cia wyj ciowe mo na zabloko-
wa , a konfiguracj  zabezpieczy  has em, aby 
zapobiec nieautoryzowanemu dost powi.

Technologia SFB – selektywne
wyzwalanie wy czników 
instalacyjnych
Wa nym atutem czwartej generacji zasila-
czy QUINT jest ich rezerwa mocy. W przypad-
ku wyst pienia zwarcia po stronie wtórnej 

zasilacza technologia SFB dostarczy 6-krot-
no  pr du znamionowego przez 15 ms, 
co pozwoli na selektywne i magnetyczne 
wyzwolenie wy cznika nadmiarowo-pr -
dowego w uszkodzonym obwodzie, pod-
czas gdy reszta odbiorów pod czonych rów-
nolegle do zasilacza b dzie pracowa a dalej 
bez adnej przerwy w zasilaniu. Zapewnia to 
niezawodn  i tani  ochron  obwodów DC 
o napi ciu 24 V. W zale no ci od indywidu-
alnych potrzeb technologia SFB mo e zosta  
wy czona. 

atwa rozbudowa systemu
Wi kszo  instalacji mo e by  w pewnym mo-
mencie rozbudowana. Jednak czasami zda-
rza si , e ca kowity wymagany pobór pr du
nie jest poprawnie uwzgl dniony, co mo e 
prowadzi  do przestoju instalacji.

Przy rozbudowie instalacji mo na wyko-
rzysta  statyczn  rezerw  mocy zasilacza 
QUINT4, która zapewni w sposób ci g y a  do 
125 procent pr du znamionowego. Informa-
cja o takiej pracy mo e zosta  wys ana przez 
wyj cie sygnalizacyjne, dzi ki czemu u yt-
kownik ma wiadomo , e system pracuje 
pod du ym obci eniem, zapewniaj c jedno-
cze nie wystarczaj co du o czasu na podj cie 
odpowiednich kroków. W rezultacie rozbu-
dowa instalacji mo e by  w dowolnym czasie 
bezpiecznie wykonana.

Czwarta generacja
zasilaczy Quint Power
firmy Phoenix Contact
Ka da maszyna jest na swój sposób wyj tkowa, ale wi kszo  z nich ma 
jedn  wspóln  cech : nie mog  dzia a  bez energii elektrycznej. Dlatego 
w a nie zasilacze 24 V montowane w szafach sterowniczych odgrywaj  
kluczow  rol  w zapewnieniu prawid owego dzia ania instalacji. 
Czwarta generacja zasilaczy Quint Power firmy Phoenix Contact mo e 
by  atwo skonfigurowana i dostosowana do istniej cych warunków, 
aby zapewni  niezawodne zasilanie ka dego systemu i ka dej maszyny.

Rys. 1. Technologia SFB zapewnia selektyw-
ne wyzwolenie standardowych wy czników 
nadmiarowo-pr dowych, podczas gdy pozo-
sta e pod czone równolegle odbiorniki kon-
tynuuj  prac .
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Innymi czynnikami, które mog  prowadzi  
do spadku napi cia wyj ciowego, a w konse-
kwencji do przestojów, s  za czanie odbior-
ników o wysokim pr dzie rozruchowym lub 
jednoczesne uruchomienie kilku odbiorni-
ków 24 V. Dzi ki dynamicznej rezerwie mocy 
QUINT4 jest w stanie dostarczy  do 200 pro-
cent pr du znamionowego w ci gu pi -
ciu sekund. Dlatego zamiast np. zasilacza 
20 A wystarczy nam zasilacz 10 A.

Funkcja prewencyjnego 
monitorowania
Zaawansowana funkcja prewencyjnego 
monitorowania zapewnia szybkie wykrycie 
krytycznych sytuacji. Sygnalizacja jest realizo-
wana poprzez diody LED na przednim panelu 
i wyj cia sygnalizacyjne. 

Na przyk ad po zidentyfikowaniu silnika 
z problemem mechanicznym mo e on by  
naprawiony, zanim w innych odbiornikach 
nast pi spadek napi cia. W przypadku pra-
cy w trybie statycznej rezerwy mocy zasilacz 
dostarcza wi cej pr du ni  okre lona warto  
pr du znamionowego. Podczas takiej pra-
cy zasilacz i pod czone do niego odbiorniki 
b d  pracowa  prawid owo, a napi cie wyj-
ciowe utrzymywa  si  b dzie na poziomie 

24 V DC. Natomiast gdy podczas pracy w try-
bie statycznej rezerwy mocy obci enie wzro-
nie jeszcze bardziej i przekroczy poziom, 

który jest zbyt wysoki nawet dla dynamicz-
nej rezerwy mocy, napi cie wyj ciowe spad-
nie. Dlatego dzi ki ci g emu monitorowaniu 
napi cia i pr du wyj ciowego mo na podj  
odpowiednie dzia ania jeszcze przed wyst -
pieniem awarii.

Wysoka odporno  na obci enia 
mechaniczne i elektryczne
Nawet najmniejsze wahania napi cia siecio-
wego mog  spowodowa  awari  ca ej insta-
lacji. Nowy zasilacz Quint Power skutecznie 
zapobiega takim sytuacjom. Nawet wtedy, 
gdy po stronie wej cia wyst pi spadek napi -
cia trwaj cy do 20 milisekund, to moc wyj-
ciowa b dzie utrzymywana na sta ym pozio-

mie, a wszystkie pod czone odbiorniki b d  
dalej pracowa .

Ponadto zintegrowany iskiernik gazowy 
mo e zbocznikowa  pr d przed chronio-
nym urz dzeniem w zakresie od kilku tysi -
cy amperów, co zapewnia niezawodn  ochro-
n  przed przepi ciami. Wszystkie zasilacze 

Quint Power mog  pracowa  w zakresie tem-
peratur od –25°C do +70°C, a rozruch mo e 
by  przeprowadzony w temperaturze – 40°C. 
QUINT4 s  równie  wysoce odporne na 
wstrz sy i wibracje, co jest kluczowym wymo-
giem dla zastosowa  np. w instalacjach okr -
towych. Urz dzenia s  odporne na wstrz sy 
do 30 g i wytrzymuj  wibracje do 2,3 g. 

Efektywne wykorzystanie zasobów
Urz dzenia charakteryzuj  si  wysokimi war-
to ciami MTBF ( redni czas mi dzy awariami) 
wynosz cymi ponad milion godzin. W po -
czeniu z aktywn  funkcj  monitorowania 
poprzez diody DC-OK i wyj ciami sygnaliza-
cyjnymi gwarantuje niezawodne zasilanie dla 
wszystkich pod czonych odbiorników.

Zasilacze maj  sprawno  wynosz c  do 94 
procent. Dodatkowo, poprzez zintegrowane 
wej cie mo na wy cza  pod czone odbior-
niki, oszcz dzaj c w ten sposób energi  
i obni aj c koszty.

Zasilacze Quint4 mo na zamówi  skonfigu-
rowane wg swoich potrzeb. Wymagan  kon-
figuracj  mo na stworzy  na stronie WWW.
phoenixcontact.pl – po jej zapisaniu wygene-
rowany zostanie numer zamówieniowy, któ-
rego mo na u y  dowolnym momencie, aby 
zamówi  zasilacz.

Parameteryzacja poprzez NFC (komu-
nikacja bliskiego zasi gu) to interfejs 
transmisji przeznaczony do bezprze-
wodowej wymiany danych. Jej zasi g 
wynosi do kilku centymetrów z pr d-
ko ci  przesy ania do 424 kbps.
Quint4 obs uguje ten interfejs, umo -
liwiaj c operatorom szybkie i atwe 
dostosowanie parametrów, takich 
jak charakterystyki wyj ciowe i pro-
gi sygnalizacyjne. Przyciski na pane-
lu przednim s u ce do regulacji na-
pi cia mo na zablokowa  za pomo-
c  oprogramowania, aby zapobiec 
przypadkowej regulacji i ingerencji. 
Ponadto konfiguracja mo e by  a-
two przeniesiona na inne urz dzenia. 
Technologia NFC zapewnia separacj  
elektryczn , co znacznie zmniejsza 
liczb  usterek spowodowanych przez 
wy adowania elektrostatyczne (ESD). 
Parametryzacja mo e by  wykonywa-
na nawet wtedy, gdy urz dzenie po-
zostaje w oryginalnym opakowaniu, 
co znacz co upraszcza logistyk .

Rys. 2. Diodowy wykres s upkowy stale wska-
zuje aktualny poziom mocy wyj ciowej.

Rys. 3. Nowe zasilacze s  dost pne w wersjach jedno- i trójfazowych z pr dem znamionowym 
5 A, 10 A i 20 A.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, budynek nr 3/A
51-317 Wroc aw
tel. 71 398 04 10
www.phoenixcontact.pl
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O bliczenia w chmurze są obec-
nie gorącym tematem w kręgach 
automatyki przemysłowej. Jed-

nak, podczas gdy technologie Przemy-
słowego Internetu Rzeczy mogą zaofe-
rować fabrykom wiele korzyści, to nie 
każda firma przemysłowa w pełni wyko-
rzystuje możliwości związane z przenie-
sieniem swoich operacji do chmury obli-
czeniowej. Może to być spowodowane 
m.in.: obawami o cyberbezpieczeństwo, 
korporacyjną polityką dostępu do danych 
lub brakiem stosownych zasobów. Jed-
nak koncepcja wykonywania obliczeń 
na krawędzi sieci polega na przetwarza-
niu danych w urządzeniach brzegowych 
sieci, a następnie kierowaniu tych danych 
z powrotem na poziom fabryki, bliżej 
urządzeń je generujących. To może złago-
dzić niektóre obawy o cyberbezpieczeń-
stwo, ponieważ dane nie tylko nigdy nie 
opuszczają zakładu, ale mogą także słu-
żyć jako pomost do przyszłego rozwiąza-
nia przetwarzania danych w chmurze, 
gdy potrzeby firmy będą się zwiększały 
i zmieniały.

Inteligentne urządzenia brzegowe 
do przetwarzania danych
Inteligentne urządzenia brzegowe uła-
twiają przetwarzanie danych na poziomie 

fabryki. Zanim jednak jakieś urządzenie 
będzie mogło być uważane za inteligentne 
urządzenie brzegowe, musi wypełnić 
pewne wymagania. Pierwsze z nich polega 
na zebraniu danych z procesów przemy-
słowych. Po ich zebraniu i zapisaniu urzą-
dzenie brzegowe wykonuje swoje pod-
stawowe zadanie – analizę danych na 
podstawie wstępnie zaprogramowanych 
celów lub parametrów. Zadania te są 
wykonywane bezpośrednio w tym urzą-
dzeniu, z opcjonalną możliwością prze-
niesienia danych pionowo do chmury lub 
innych baz danych firmy, w celu utwo-
rzenia raportów typu dashboard, wyko-
rzystywanych przez kierownictwo firmy 
i fabryki.

Dane mogą być przesyłane do urzą-
dzeń brzegowych i/lub do chmury, przy 
wykorzystaniu powszechnie uznawanych 
standardów Internetu Rzeczy (IoT – Inter-
net of Things) oraz IIoT, takich jak OPC 
UA (OPC Unified Architecture), lekki pro-
tokół transmisji danych MQTT (Message 
Queuing Telemetry Transport) lub otwarty 
standard AMQP (Advanced Message 
QueuingProtocol). Upraszcza to przepro-
wadzenie przyszłych modernizacji, a sys-
temy sterowania oparte na komputerach 
typu PC są najlepiej dopasowane do tych 
rodzajów aplikacji ze względu na ich dużą 
otwartość na standardy informatyczne dla 
sprzętu, oprogramowania i pracy w sieci.

Inną ważną rzeczą do rozważenia 
w systemach sterowania opartych na 
komputerach typu PC jest ich skalowal-
ność sprzętowa. Inżynierowie automa-
tycy mogą rozpocząć pracę z małymi pro-

Eric Reiner

Systemy sterowania
oparte na komputerach typu PC 
– rozbudowa ich architektur 
od krawędzi sieci do IIoT
Urządzenia brzegowe sieci ułatwiają przetwarzanie danych 
na poziomie fabryki, zwiększając cyberbezpieczeństwo 
i wykorzystując standardy Przemysłowego Internetu Rzeczy 
(IIoT– Industrial Internet of Things).

FABRYKA 4.0

W skrócie

 →  Sposoby przetwarzania 
danych na poziomie fabryki 
przez inteligentne urządze-
nia brzegowe.

 →  Środki cyberbezpieczeństwa 
przemysłowych systemów 
ethernetowych i urządzeń 
brzegowych.

 →  Korzyści dla zakładów prze-
mysłowych z zastosowania 
automatyki na bazie kompu-
terów typu PC.
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cesorami wykonującymi najbardziej podstawowe polecenia 
i translacje protokołów, a następnie dokonać migracji w kie-
runku przemysłowych komputerów PC (IPC – Industrial PC) 
z potężnymi procesorami wielordzeniowymi oraz wbudo-
wanych komputerów PC, które będą realizowały zaawanso-
wane przetwarzanie i analizę danych na krawędzi sieci. Prze-
mysłowe komputery PC o większej mocy obliczeniowej mogą 
także odgrywać podwójną rolę jako kompletne sterowniki 
maszyn lub linii produkcyjnych.

Architektury systemów sterowania oparte na kompute-
rach typu PC umożliwiają wykorzystanie tej samej platformy 
sprzętowej w całym zakładzie produkcyjnym. Ten typ urzą-
dzeń automatyki może być użyty na przykład jako sterow-
nik programowalny (PLC), sterownik ruchu, sterownik robota 
i/lub brama sieciowa IoT oraz w wielu innych zastosowa-
niach. Komponenty sprzętowe używane przez chmurę obli-
czeniową to zwykle serwery, takie jak pracujące w centrach 
danych, obsługiwane przez duże firmy z branży informatycz-
nej lub mniejsze serwery nabywane przez duże firmy i pracu-
jące w nich jako chmury prywatne. 

Wykorzystywanie inteligentnego urządzenia brzegowego, 
takiego jak sterownik zbudowany na bazie komputera typu 
PC, może pomóc użytkownikom odfiltrować ważne dane 
z olbrzymich ilości generowanych w fabryce danych nie-
przetworzonych, zarówno w sytuacji gdy dane te pozostają 
w zakładzie, jak i są wysyłane do chmury. Będąc częścią roz-
wiązania usług w chmurze, inteligentne urządzenia brzegowe 
mogą zmniejszyć związane z tym wydatki niezależnie od tego, 
czy opłaty za usługi w chmurze zależą od ilości przesyłanych 
danych, czy liczby komunikatów wysyłanych do chmury.

Technologia automatyki opartej na komputerach typu PC 
umożliwia wdrażanie takich architektur komunikacji typu 
hala fabryczna – chmura, które nie wymagają kosztownych 
zarządzalnych przełączników sieciowych, pochodzących od 
zewnętrznego dostawcy urządzeń informatycznych. Konstruk-
torzy oraz producenci maszyn mogą uzyskać dostęp do pew-
nych wstępnie zintegrowanych technologii IoT i opartych na 
chmurze. Związany z tym sprzęt informatyczny jest częścią 
standardowej oferty przemysłowych komputerów typu PC 
oraz urządzeń We/Wy.
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Ultra-szybkie  
systemy PC-based
z Ethernetem czasu rzeczywistego

www.beckhoff.pl/EtherCAT-System
 Sterowanie PC-based
  bezpośrednie podłączenie modułów wejść/wyjść do portu Ethernet
  zmiany aplikacji PLC i napędów z poziomu oprogramowania

 Moduły I/O
  EtherCAT sprowadzony do każdego pojedynczego sygnału
  szeroki wybór sygnałów
  różne warianty wykonania (IP 20, IP 67)
  zintegrowana technologia XFC (eXtreme Fast Control)

 Napędy EtherCAT
  serwonapędy o wysokiej dynamice
  niespotykanie szybki czas reakcji

Architektury systemów sterowa-
nia oparte na komputerach typu PC 
umożliwiają wykorzystanie tej samej 
platformy sprzętowej w całym zakła-
dzie produkcyjnym. Ten typ urzą-
dzeń automatyki może być użyty 
np. jako sterownik programowalny 
(PLC), sterownik ruchu, sterownik 
robota i/lub brama sieciowa IoT.

http://www.beckhoff.pl/EtherCAT-System
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Wszystkie prace związane z programo-
waniem lub konfiguracją połączeń siecio-
wych IoT są wykonywane na tej samej 
uniwersalnej platformie, wykorzystywanej 
do programowania sterowników PLC, ste-
rowników ruchu, robotów, zabezpieczeń 
oraz interfejsów operatorskich (HMI). 
Pomimo że nie sprawi to, aby programi-
sta sterowników ruchu stał się szybko 
„ekspertem od Internetu Rzeczy”, to jed-
nak bardzo ułatwi efektywną pracę pro-
gramistom i ich zespołom. W ten spo-
sób zaawansowana analityka i filtrowanie 

danych mogą być wykonywane w śro-
dowisku programistycznym, które jest 
dobrze znane zespołom inżynierów.

Cyberbezpieczeństwo 
w inteligentnych urządzeniach 
brzegowych
Połączenie przemysłowego systemu ether-
netowego o wysokich parametrach, takie-
go jak EtherCAT, i protokołu komunikacji
pionowej, takiego jak OPC UA, dostarcza
całą gamę wbudowanych zabezpieczeń,
które nie wymagają już dodatkowego za-
programowania. Na poziomie hali fabrycz-
nej i maszyn system EtherCAT posiada 
zintegrowane zabezpieczenia, które blo-

kują próby włamań ze źródeł zewnętrz-
nych, a ponadto nie wymaga użycia adre-
sów IP. Domyślnie urządzenia EtherCAT 
typu slave niszczą ramki danych nienale-
żące do tego systemu. Ramki te mogą sta-
nowić wprowadzone złośliwe oprogramo-
wanie (malware) lub wirusy, niebędące 
częścią procesu sterowania. 

Te przypadkowe „fałszywe” ramki 
danych nie są przesyłane przez system 
EtherCAT, ale są natychmiast zatrzymy-
wane bez utraty ważnych danych proce-
sowych. Ponadto EtherCAT umożliwia 

tunelowanie danych przez standardowe 
urządzenia TCP/IP, które są podłączone 
do systemu jako część jego architek-
tury. Ponieważ EtherCAT nie wymaga 
użycia przełączników sieciowych, to ist-
nieje pewne zagrożenie, że jakieś ramki 
zewnętrzne zostaną wprowadzone do sys-
temu sterowania na początku. Jednak, 
jeśli tak się stanie, ramki te zostaną auto-
matycznie zniszczone.

Dla celów integracji pionowej standard 
OPC UA dostarcza wbudowane szyfro-
wanie sesji, podpisywanie komunikatów, 
sekwencjonowanie pakietów (w celu blo-
kowania ponownych ataków), uwierzytel-
nianie itd. Protokoły MQTT i AMQP ofe-
rują podobne środki cyberzabezpieczeń

i szyfrowania danych dla celów komu-
nikacji z chmurą. Dalsze zabezpiecze-
nia mogą być wdrożone poprzez sto-
sowne planowanie infrastruktury IT pod 
kątem wdrożenia firewalli, które dostar-
czą wystarczającego zabezpieczenia dla 
pracy z chmurą publiczną. Jeżeli jest to 
uzasadnione, użytkownicy końcowi mogą 
rozważyć posiadanie własnej chmury pry-
watnej, działającej całkowicie w granicach 
systemu informatycznego przedsiębior-
stwa. Gdy właściwe komponenty tech-
nologiczne są już zainstalowane i uru-
chomione, to użytkownicy mogą być 
spokojni, że ich dane są zaszyfrowane 
i zabezpieczone przed cyberatakami. 

W przyszłości urządzenia inteligentne 
muszą zapewnić równowagę pomię-
dzy wysokimi parametrami technicz-
nymi a kompaktowymi wymiarami. Obec-
nie dostępne jednostki centralne (CPU) 
to czterordzeniowe procesory posiadające 
dużą moc obliczeniową pomimo niewiel-
kich wymiarów. Wyposażone w nie prze-
mysłowe komputery PC mogą więc być 
wykorzystywane jako kompletne sterow-
niki maszyn i/lub bramy sieciowe IoT 
do przesyłania danych w celu przetwa-
rzania ich w chmurze. Komputery typu 
IPC mogą z łatwością zintegrować prze-
mysłowe protokoły ethernetowe takie 
jak EtherCAT i standardy komunika-
cji z chmurą, takie jak OPC UA i MQTT. 
Przy wykorzystaniu odpowiedniego opro-
gramowania sterującego do komputerów 
PC sprzęt IPC staje się prawdziwym kom-
puterem przemysłowym. Zaawansowane 
koncepcje IoT i Przemysłu 4.0 zmieniają 
się niezwykle szybko i to właśnie ten 
rodzaj elastyczności i adaptacji sprzętu 
i oprogramowania pomoże konstruktorom 
maszyn oraz użytkownikom końcowym 
pozostać na czele branży przemysłowej.

Eric Reiner Eric Reiner jest specjalistą ds. rynku prze-
mysłowych komputerów typu PC w firmie 
Beckhoff Automation.

CE

Warto rozważyć

Czy zabezpieczenia wbudo-
wane w przemysłowe sys-
temy ethernetowe i pro-
tokoły komunikacyjne są 
wystarczające do ochrony 
przetwarzania danych?

FABRYKA 4.0

↗ Inteligentne urządzenia brzegowe ułatwiają przetwarzanie danych na poziomie fabryki, umożli-
wiając wymianę danych procesowych z chmurą.
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FABRYKA 4.0

I dea Przemysłu 4.0 kojarzy się ści-
śle z automatyzacją produkcji. Z dru-
giej strony powszechnie mówi się 

o tym, że głównymi aktorami tej rewolucji 
przemysłowej są ludzie. Oba poglądy są 
słuszne, a fundamentem czwartej rewolu-
cji przemysłowej jest komunikacja pomię-
dzy ludźmi a maszynami przy wsparciu 
technologii IT.

W tradycyjnym środowisku produkcyj-
nym, z liniami lub stanowiskami produk-
cyjnymi dedykowanymi produkcji jednego 
wyrobu, bezpieczeństwo pracowników 
jest stosunkowo łatwe do monitorowa-
nia. Ocena ryzyka wszystkich aspektów 
wykonywanej pracy – od kontaktu z poje-
dynczym elementem aż do końca łańcu-
cha produkcyjnego – może być zawarta 
w postaci wytycznych, które obowiązują 
aż do zmian technologii lub modernizacji 
urządzeń pracujących w łańcuchu techno-
logicznym. Bezpośrednie zagrożenie może 
być zminimalizowane, a ryzyka – dopóki 
stosowane są odpowiednie procedury – 
zneutralizowane.

Zapewnienie bezpieczeństwa 
w zmiennym środowisku
Tymczasem fabryka pracująca zgodnie 
z wytycznymi Przemysłu 4.0 to wiele 
skomplikowanych wyzwań. Przebudowa 
linii produkcyjnej w krótkim czasie, gwał-
towna zmiana oprzyrządowania linii pro-
dukcyjnej bądź zmiana lokalizacji głów-
nych maszyn mogą stanowić nie lada 
wyzwanie dla zachowania wymogów bez-
pieczeństwa, a liczba możliwych konfigu-
racji może wymagać osobnego oszacowa-
nia ryzyka każdej z nich. Bezpieczeństwo 
ludzi i danych nie może być ignorowane, 
jeśli mają zostać spełnione wymagania 
lokalnych, państwowych i międzynarodo-
wych przepisów.

W tym ostatnim może pomóc 
technologia
Przemysł 4.0 umożliwia podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa przez groma-
dzenie dużej ilości danych w czasie rze-
czywistym, a następnie inicjowanie dzia-
łań z wyprzedzeniem, zanim potencjalne 
ryzyko się urzeczywistni. Na maszynach 
montowane są czujniki, których zadaniem 
jest ostrzegać przed zachowaniami pra-
cowników mogącymi prowadzić do ryzyka 
wypadku. Pośród innych rozwiązań cieka-
wym przykładem są inteligentne kamery, 
automatycznie rozpoznające i zgłaszające 
do centrów dyspozycyjnych każde niety-
powe zachowanie, takie jak np. wkrocze-
nie do obszaru zamkniętego.

Wielu projektantów proponuje rów-
nież wyposażyć urządzenia w czujniki, 
które wykryją wtargnięcie człowieka do 
strefy zabronionej lub zbytnie zbliżenie się 
do niektórych elementów maszyn. Wyni-
kiem takiego alarmu może być zatrzyma-
nie maszyny lub – jak w przypadku robo-
tów przemysłowych – spowolnienie ich 
ruchów do szybkości bezpiecznej, dającej 
czas pracownikowi na opuszczenie zagro-
żonego obszaru. 

Ten typ zabezpieczeń jest również 
zalecany w przypadku zmian lokaliza-
cji maszyn produkcyjnych. Dawniej, gdy 
planowano zmianę lokalizacji maszyny, 
wszystkie zabezpieczenia musiały być 
sprawne, a maszynę należało wyłączyć 
z sieci. Obecnie, w realiach dynamicznie 
zmieniającego się środowiska produkcyj-
nego zgodnego z wytycznymi Przemysłu 
4.0, wymaga się, aby nie wstrzymywać 
ruchu maszyn przy ich rekonfiguracji, 
gdyż prowadzi to do konieczności ich póź-
niejszego rozruchu, a to wiąże się choćby 
z problemami jakościowymi pierwszej 
partii wyprodukowanych wyrobów.

Wiele technologii kompatybilnych 
z Przemysłem 4.0 oferuje zintegrowane 
technologie bezpieczeństwa. Przykładem 

może być napęd elektryczny, który auto-
matycznie generuje raporty, gdy tylko 
wykryje problem.

Sieci bezpieczeństwa, 
analiza ryzyk
Sieci komunikacyjne dedykowane syste-
mom bezpieczeństwa to między innymi 
openSafety, Sercos i Profinet, jak rów-
nież inne standardowe protokoły komu-
nikacyjne mające wersje bezpieczeństwa. 
Wszystkie one zostały rozwinięte ze star-
szych, „przewodowych” wersji, łączą-
cych urządzenia obiektowe, i umożliwiają 
przepływ większej ilości informacji oraz 
wydłużenie czasu pracy aparatury.

Jako alternatywę można zastosować 
dedykowane moduły bezpieczeństwa ana-
lizujące stan przewodów sieci, dzięki 
czemu w niektórych aplikacjach nie ma 
konieczności budowy oddzielnych sieci 
bezpieczeństwa.

Kluczowe jest stosowanie dobrych 
praktyk w zakresie bezpieczeństwa: 
konieczne jest przeprowadzenie analizy 
ryzyk dla różnych możliwych sytuacji (dla 
każdej konfiguracji maszyn branej pod 
uwagę), a operatorzy muszą przejść sto-
sowne szkolenia, aby mogli efektywnie 
działać w dynamicznym środowisku. Nie 
można zaniechać żadnych działań prowa-
dzących do zapewnienia bezpieczeństwa 
pracownikom, bez względu na to, jaki 
proces technologiczny rozpatrujemy.

Pojedyncze urządzenia mogą być bez-
pieczne, ale współpracujące ze sobą 
w różnych konfiguracjach mogą już stwa-
rzać zagrożenie. W środowisku Przemysłu 
4.0 może się pojawić potrzeba zaprogra-
mowania alternatywnych dróg dla urzą-
dzeń autonomicznych lub robotów, które 
napotkają na swojej drodze niespodzie-
wane przeszkody. Jednak współpracując 
z dostawcami komponentów i wykwali-
fikowanymi inżynierami z branży bezpie-
czeństwa, możliwe jest stworzenie śro-
dowiska pracy zgodnego z wymaganiami 
technologii Przemysłu 4.0.

Andrew Minturn Andrew Minturn jest kierownikiem pro-
duktu w Bosch Rexroth.
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Andrew Minturn

Przemysł 4.0 optymalizuje bezpieczeństwo
Przemysł 4.0 na nowo definiuje środowisko pracy i potrafi nie-
zwykle szybko je zmieniać, zgodnie z wymaganiami klientów. 
Zmienne środowisko produkcyjne stanowi jednak duże wyzwanie 
dla zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
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Opis topologii
Obecnie tworzenie rozwi za  i us ug 
w chmurze jest ta sze i atwiejsze ni  kiedy-
kolwiek wcze niej, co jeszcze bardziej zwi k-
sza powszechno  us ug i produktów z zakre-
su IIoT i Przemys u 4.0. Dzisiaj uruchomie-
nie dedykowanego serwera b d  maszyny 
wirtualnej pod nasz  aplikacj  u najpopular-
niejszych dostawców chmurowych, takich 
jak: AWS, Azure lub Google Cloud platform, 
wymaga od u ytkownika tylko „wyklikania” 
konfiguracji. Ponadto dostawcy udost pniaj  
coraz wi cej us ug dzia aj cych bezserwero-
wo (z ang. serverless), co oznacza, e dostaw-
ca dostarcza jedynie w sk  funkcjonalno , 
z której korzysta u ytkownik, zajmuj c si  
wszystkim, co dzieje si  pod mask . Oznacza 

to, e u ytkownik nie musi zajmowa  si  kon-
figuracj  i utrzymaniem serwerów i mo e si  
skupi  na samej funkcjonalno ci. 

Jedn  z takich us ug jest tzw. IoT Core od AWS,
który jest gotowym brokerem protoko u MQTT. 
W dalszej cz ci artyku u zostanie opisana in-
tegracja oprogramowania ThingsPro na kom-
puterze UC-8112-LX firmy Moxa, przy korzy-
staniu z us ugi AWS IoT Core, oraz dalsze prze-
twarzanie danych w chmurze. Oprogramowa-
nie ThingsPro ma funkcje zbierania danych 
z urz dze  Modbus RTU/TCP, tak wi c nie-
wielkim kosztem i nak adem si  mo na zbu-
dowa  rozwi zanie do odczytu danych z urz -
dze  u ywaj cych protoko u Modbus, takich 
jak liczniki energii, liczniki mediów, czujniki 
ci nienia, dataloggery itp., i eksportowa  te 
dane do chmury, np. w celu archiwizacji, dal-
szej analizy czy wizualizacji.

ThingsPro
Jest to oprogramowanie firmy Moxa, które 
mo na zainstalowa  na komputerze UC-8112 
tego samego producenta. Jego g ówn  funk-
cj  jest automatyczne odpytywanie urz dze  
Modbus RTU lub TCP Slave oraz udost pnia-
nie b d  wysy anie dalej danych. Komputer 
UC-8112 mo e te dane udost pnia  za pomo-
c  interfejsu RESTful API, znanego ze wiata 
IT, oraz za pomoc  Modbus TCP jako slave.
Je li chodzi o dalsze przesy anie takich danych,
to oprogramowanie to ma zaimplementowa-
nego klienta AWS IoT, ogólnego klienta MQTT 
oraz klienta Sparkplug, a konfiguracja odby-
wa si  przez przegl dark . Przesy anie i udo-
st pnianie danych Modbus nigdy nie by o 

Piotr Goc owski

Przemys  4.0 w praktyce 
– Modbus w chmurze
Przemys  4.0, IIoT i rozwi zania chmurowe to obecnie bardzo 
popularne poj cia w wiecie przemys u i IT. Has a te s  przez wielu 
interpretowane jako czysty marketing i wymy lanie ko a na nowo, 
jednak nic bardziej mylnego. Obecnie dost pne s  innowacyjne 
narz dzia i infrastruktura, które razem tworz  synergiczne po czenie, 
atwiejsze do wdro enia ni  kiedykolwiek.

 Opisywana topologia ThingsPro + us ugi AWS.

 UC-8100-ME – wzmocniona wersja 
komputera UC-8112.
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tak proste i intuicyjne. Komputer UC-8112-LX
mo na wyposa y  w modu  HSPA lub LTE, aby 
móg  wysy a  dane, np. pomiarowe i diagno-
styczne z farmy wiatrowej, gdzie nie ma prze-
wodowego dost pu do sieci WAN, umo li-
wiaj c jednocze nie zdalny dost p za pomo-
c  szyfrowanego po czenia OpenVPN.

Konfiguracja jest intuicyjna – na pocz tku na-
le y ustawi  interfejs sieciowy i doda  szablon
odczytywanych rejestrów Modbus. Nast p-
nie nale y doda  adresy i porty hostów, z któ-
rych dane b d  odczytywane (w przypad-
ku Modbus TCP), lub skonfigurowa  porty 
szeregowe dla Modbus RTU. Na ko cu mo -
na sprawdzi , czy konfiguracja jest popraw-
na, klikaj c „TEST” w ustawieniach interfejsu 
Modbus. Je li u ytkownik chce wysy a  dane 
do chmury AWS, to wystarczy, e skonfiguru-
je klienta AWS IoT oraz doda „Rzecz” w kon-
soli AWS IoT. Po dodaniu wystarczy pobra  
dwa certyfikaty, klucz, topic, adres endpo-
int, port i wprowadzi  oraz zaimportowa  te 
dane w konsoli ThingsPro. Je li u ytkownik 
nie pope ni  nigdzie b du, to od teraz przy 
ka dej zmianie warto ci rejestru Modbus 
odpytywanego urz dzenia warto  ta b dzie 
wysy ana do AWS IoT protoko em MQTT – 
oczywi cie komputer musi mie  dost p do 
Internetu – komórkowo lub przez Ethernet. 

AWS IoT Core
AWS IoT Core to us uga wiadczona na zasa-
dzie SaaS, czyli oprogramowanie jako us uga.
U ytkownik nie musi martwi  si  o serwery,
na których wiadczona jest ta us uga, oraz 
o budow  i utrzymywanie oprogramowania.
Jest to, tak naprawd , broker protoko u MQTT,
czyli serwer, z którym cz  si  klienci, aby wy-
sy a  lub odbiera  dane. Do za o enia konta 
w AWS wystarczy karta kredytowa i jedynie 

15 minut. Przez pierwszy rok od za o enia 
konta mo na testowa  – w pewnych limitach 
– wi kszo  us ug za darmo. Ceny standardo-
we za us ugi nie s  te  zbyt wygórowane, np. 
je li do AWS IoT 5 komputerów UC-8112-LX 
b dzie wysy a  jedn  wiadomo  o wielko ci 
274 bajty co 1 minut , a ka da z takich wia-
domo ci wywo a jedn  akcj , to wtedy mie-
si czny koszt us ugi IoT Core wyniesie oko o 
1 dol. Je li ka da taka wiadomo  b dzie uru-
chamia a akcj , np. funkcj  lambda, to wte-
dy w przypadku stosunkowo prostej funkcji, 
trwaj cej 500 ms i alokuj cej 320 MB pami -
ci RAM, koszt us ugi Lambda wyniesie rów-
nie  oko o 1 dol. miesi cznie. Je li u ytkow-
nik chcia by na koniec zapisywa  te dane 
w us udze S3 (dysk chmurowy) za po rednic-
twem funkcji w us udze Lambda, wówczas na 
koszt S3 sk ada oby si : 0,0245 dol. za 1 GB 
przechowywanych danych miesi cznie oraz 
1,2 dol. za wszystkie akcje zapisu. atwo poli-
czy , e miesi czny ca kowity koszt tych us ug 

wyniesie ok. 3,3 dol., w przypadku gdy w S3 
przechowywane by oby maksymalnie 4 GB 
danych, czyli oko o 12,3 z  (3,4 z /dolar). Jak 
wida , jest to niska kwota, bior c po uwag  
funkcjonalno , jak  si  zyskuje.

Podsumowanie
UC-8112 + oprogramowanie ThingsPro 
+ us ugi chmurowe tworz  bardzo cieka-
w  synergiczn  mieszank , która umo liwia 
tworzenie nowoczesnych aplikacji w my l 
idei przemys u 4.0 i IIoT. ThingsPro umo li-
wia wysy anie danych z sieci przemys owych 
do dostawców chmurowych, a tam dalsz  
ich obróbk , przetwarzanie, wizualizowanie, 
wysy anie powiadomie  e-mail/SMS, ucze-
nie maszynowe, przechowywanie, wizuali-
zowanie, upublicznianie i wiele wi cej. Je li 
nawet z jakich  przyczyn u ytkownik chce tyl-
ko przechowywa  dane w S3 AWS, a korzy-
sta  z us ug innego dostawcy, np. hostin-
gu, bez adnego problemu mo na odczyty-
wa  takie dane za pomoc  dostarczanych api 
i sdk Amazona. Mo liwo ci jest wiele, dla-
tego ThingsPro jest bardzo elastycznym roz-
wi zaniem do czenia danych z sieci prze-
mys owych z us ugami chmurowymi i innymi 
aplikacjami.

Elmark Automatyka Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 76
05-075 Warszawa Weso a
tel. 22 541 84 60, fax: 22 541 84 61
www.moxa.elmark.com.pl

 Tak wygl daj  wiadomo ci przesy ane od UC-8112 do AWS IoT Core we wbudowanym 
w konsol  AWS kliencie MQTT.

 ThingsPro to oprogramowanie instalowane na komputerach UC-8112-LX firmy Moxa.
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W drożenie przemysłowej sieci 
bezpieczeństwa oparte na 
Ethernecie może być prostsze 

przy zastosowaniu standardowych narzę-
dzi konfiguracyjnych, które są łatwiejsze 
w programowaniu i późniejszym użytko-
waniu, co pozwala zmniejszyć koszty oraz 
ograniczyć złożoność aplikacji. 

Normy dla protokołów 
bezpieczeństwa 
Większość norm dotyczących protoko-
łów bezpieczeństwa w zakresie trans-
misji danych przez Ethernet obowiązuje 
od ponad 15 lat. Podstawowe specyfi-
kacje określające wymagania nowocze-
snych cyfrowych systemów bezpieczeń-
stwa zostały ujęte w następujących 
normach: Międzynarodowa Komisja Elek-
trotechniczna (IEC) 61508 Bezpieczeń-
stwo funkcjonalne elektrycznych/elek-
tronicznych/programowalnych systemów 
bezpieczeństwa oraz IEC 61784-3 Prze-
mysłowe sieci komunikacyjne – Profile 
– Część 3: Funkcjonalne magistrale bez-
pieczeństwa Fieldbus – Zasady ogólne 
i definicje profili (Bezpieczeństwo proto-
kołu EtherCAT określane jest jako funk-
cjonalny bezpieczny profil komunikacji 
[FSCP 12] w specyfikacji IEC 61784-3). 
Pierwsze cyfrowe systemy bezpieczeństwa 
dotyczyły sterowników z odrębnymi, wła-
snymi magistralami komunikacji. Był to 
krok naprzód we wdrażaniu bezpieczeń-
stwa, jednak wymagał on dodatkowego 
sprzętu, oprogramowania, licencji oraz 
dodatkowej magistrali Fieldbus dla pro-

jektanta maszyny i użytkowników końco-
wych. 

Dostępność szybkich i wydajnych sys-
temów Ethernetu przemysłowego, takich 
jak EtherCAT, pozwoliła na zastosowa-
nie koncepcji „black channel”, rekomen-
dowanej przez IEC 61784-3. Towarzy-
szyło temu jednak ważne zalecenie, aby 
poziom bezpieczeństwa kanału danych 

nie przekraczał 1% maksymalnego praw-
dopodobieństwa awarii dla wybranego 
poziomu bezpieczeństwa (SIL), dla któ-
rego projektowany był profil bezpieczeń-
stwa. Pozwala to na „stunelowanie” izolo-
wanego protokołu bezpieczeństwa w sys-
temie Fieldbus, co znacznie upraszcza 
zastosowanie sprzętu i oprogramowania. 
Większość urządzeń dla bezpieczeństwa 
funkcjonalnego EtherCAT dla EtherCAT 
(FSoE) ma poziom SIL3. 

Joey Stubbs

Bezpieczeństwo przemysłowych 
sieci komunikacyjnych
Ethernet przemysłowy staje się coraz łatwiejszy do stosowania 
w aplikacjach bezpieczeństwa przemysłowego. Normy, trendy 
i technologie wspomagają przemysłowe systemy bezpieczeństwa 
oparte na Ethernecie.

Narzędzia do konfigu-
rowania i programowa-
nia są dostępne bezpłat-
nie u różnych dostawców 
sprzętu i oprogramo-
wania EtherCAT. Za ich 
pomocą można skonfigu-
rować urządzenia FSoE 
dowolnego dostawcy, co 
eliminuje konieczność 
stosowania dodatkowych 
narzędzi, szkoleń oraz 
potrzebę zakupu dodat-
kowych licencji.

SIECI I KOMUNIKACJA
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Trendy dla FSoE 
Trendy dla FSoE (Fail Safe over Ether-
Cat) zakładają możliwość użycia sterow-
ników bezpieczeństwa oraz urządzeń wej-
ściowych/wyjściowych (I/O) od różnych 
dostawców. 27 firm produkuje urządzenia 
mogące współpracować z systemem FSoE. 
Jest to zgodne z ogólnym założeniem 
dopuszczającym udział wielu dostawców 
w zakresie EtherCAT, który obejmuje 200 
dostawców sterowników głównych, 105 
dostawców urządzeń I/O i 160 dostaw-
ców napędów. 

Ponadto dostępność serwonapędów 
z bezpiecznymi funkcjami ruchu zopty-
malizowała strukturę automatyki dla 
dostawców i użytkowników produktów 
z zakresu sterowania ruchem. Sterowniki 
ruchu mogą wydawać polecenia z zakre-
su funkcji bezpieczeństwa bezpośred-
nio do napędów dla bezpiecznego zatrzy-
mania, bezpiecznego momentu obroto-
wego i bezpiecznej pozycji (ramka). Nie 
występuje już także konieczność odłą-
czania zasilania od napędów elektrycz-
nych, co zawsze stanowiło temat dysku-
sji o tym, czy np. wirujące swobodne koło 
zamachowe rzeczywiście jest najbezpiecz-
niejszym stanem po wyzwoleniu przycisku 
awaryjnego. 

Korzyści z zaawansowanych 
technologii 
Narzędzia konfiguracji dla FSoE wraz 
z upływem czasu stały się bardziej znor-
malizowane. Użytkownik nie musi już 
posługiwać się dedykowanymi narzę-
dziami programowania dla systemów bez-
pieczeństwa ani licencjami dla produk-
tów różnych dostawców. Narzędzia kon-
figuracji i programowania są dostępne 
bezpłatnie u różnych dostawców sprzętu 
i oprogramowania EtherCAT i za ich 
pomocą można skonfigurować urządzenia 
FSoE dowolnego dostawcy, co eliminuje 
konieczność zastosowania dodatkowych 
narzędzi programowania, szkoleń w zakre-
sie różnych platform programowych 

i języków programowania oraz koniecz-
ność zakupu dodatkowych licencji. W ten 
sposób użytkownik FSoE może z łatwo-
ścią wdrożyć systemy bezpieczeństwa na 
poziomie SIL3 przy jednoczesnym zmniej-
szeniu kosztów i złożoności aplikacji. 
Dzięki takim oszczędnościom użytkownik, 
oprócz korzyści finansowych, może także 
wdrożyć więcej technologii bezpieczeń-
stwa w różnych lokalizacjach.

Joey Stubbs Joey Stubbs jest przedstawicielem Ameryki 
Północnej w EtherCAT Technology Group.

 CE

Polecenia funkcji 
bezpieczeństwa dla 
napędów 

Bezpieczny moment obrotowy wyłą-
czony (STO): odłącza zasilanie silnika 
bez odłączania zasilania napędu. STO 
używane jest w sytuacjach zatrzyma-
nia awaryjnego oraz w celu zapobie-
gania niespodziewanym ruchom sil-
nika. 

Bezpieczne zatrzymanie: realizuje 
kontrolowane zwolnienie prędkości 
obrotowej silnika do bezpiecznego 
zatrzymania, a następnie aktywuje 
funkcję STO. 

Bezpieczna pozycja: ta funkcja prze-
nosi rzeczywiste parametry położenia 
elementu regulowanego do sterow-
nika wyższego poziomu. Funkcja ta 
może służyć do realizacji ruchu pozy-
cyjnego dla określonych osi. Jeśli bez-
pieczna pozycja znajduje się poza 
zakresem, ruch osi zostanie zatrzy-
many przez funkcję STO.

↗ Dzięki protokołom komunikacyjnym nowej generacji, takim jak EtherCAT, nowoczesne koncep-
cje bezpieczeństwa mogą być realizowane w zakresie istniejących systemów Fieldbus.
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Warto rozważyć

Systemy bezpieczeństwa 
powinny pracować w sieci, 
zamiast być połączone indy-
widualnie. Jakie niesie to za 
sobą oszczędności?

standardowy 
sterownik

PLC

wejścia
bezpieczeństwa

czujniki
bezpieczeństwa

wyjścia
bezpieczeństwa

napędy z funkcją
bezpieczeństwa

sterownik
bezpieczeństwa

Użytkownicy syste-
mów bezpieczeństwa nie 
muszą już używać narzę-
dzi programowania ani 
dedykowanych licen-
cji indywidualnie od każ-
dego dostawcy.

www.controlengineering.pl

http://www.controlengineering.pl
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Stefan Ziegler
Marketing Communications, 
Beckhoff Automation

EtherCAT P: maksymalna elastyczno  dzi ki modu owi Mini Box 
o stopniu ochrony IP67

Mniej kabli, wi cej miejsca
i pe ny zakres diagnostyki
Technologia One Cable Automation (OCA) firmy Beckhoff – bazuj ca 
na kablu EtherCAT P lub jego wersji hybrydowej ze z czami z serii 
ECP i ENP – oferuje szereg mo liwo ci poprawy efektywno ci 
procesów automatyzacji maszyn i urz dze . Przedstawiamy nowe 
modu y I/O o stopniu ochrony IP67 do stosowania w systemach OCA 
i wyja niamy, jakie zalety przynosi ultrakompaktowa konstrukcja 
i szeroki zakres funkcji diagnostycznych tych urz dze .

Zalety technologii
Jak sama nazwa wskazuje, koncepcja One 
Cable Automation zak ada, e jeden kabel 
umo liwia wymian  danych i zasilanie ca ej 
maszyny lub systemu. Takie rozwi zanie 
pozwala znacznie ograniczy  koszty materia-
u, nak ady na okablowanie, zapotrzebowa-

nie na miejsce, a tak e prawdopodobie stwo 
pope nienia b du podczas instalacji. Co wi -
cej, OCA stwarza równie  optymalne warunki 

do budowy maszyn modu owych. Je li 
bowiem mo na zrealizowa  funkcje komu-
nikacji i zasilania modu u napi ciem 24 czy 
400 V za pomoc  jednego kabla, nie ma te  
przeciwwskaza  do podzia u urz dzenia na 
poszczególne segmenty, np. przeno nik i jed-
nostk  etykietuj c . To za  rodzi dalsze korzy-
ci, w tym przede wszystkim wzrost elastycz-

no ci oraz uproszczenie instalacji i procesu 
oddania maszyny do u ytku.

Podstawowa koncepcja OCA opiera si  na 
kablu EtherCAT P ze z czem M8, który umo -
liwia przesy  sygna ów komunikacyjnych 
i energii elektrycznej nie tylko za pomoc  jed-
nego kabla, ale tak e tych samych przewo-
dów miedzianych w ramach standardowego 
kabla ethernetowego AWG 22. Ze wzgl du na 
ich niewielk  grubo  maksymalne dopusz-
czalne napi cie pr du przep ywaj cego 

Porównanie wymiarów ultrakompaktowych modu ów Box EtherCAT P i nowego 2-kana owego modu u EPP3632 do monitoringu stanu maszyn 
w standardowej obudowie ze stopniem ochrony IP67. 
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przez kabel wynosi do 3A. Dlatego Ether-
CAT P wietnie sprawdzi si  jako ród o zasi-
lania kompaktowych, cyfrowych modu ów 
I/O lub mniejszych nap dów. W przypadku 
wi kszych napi , np. w ca ych segmentach 
maszyn, zastosowanie znajd  z cza z serii 
ECP i ENP. Pierwsze z nich integruje w jednym
kablu hybrydowym przewody EtherCAT P 
– o tym samym rozk adzie jak z cze M8 do 
przesy u sygna ów komunikacyjnych i ener-
gii elektrycznej – oraz dodatkowe, wi ksze 
y y zasilania. W odró nieniu od niego z -

cze ENP, cho  identyczne w budowie, do 
transmisji danych wykorzystuje standardo-
w  sie  EtherCAT. A poniewa  wszystkie trzy 
warianty kabli mog  by  stosowane równole-
gle w ramach jednego systemu, u ytkownik 
mo e wybra  tak  kombinacj  po cze , któ-
ra najlepiej sprawdzi si  w danej aplikacji, np. 
wykorzysta  zintegrowany w z czu ECP kabel 
EtherCAT P do budowy architektury logicz-
nej maszyny niezale nie od funkcji zasilania 
energi  elektryczn . Je li natomiast jako sie  
szkieletowa w komunikacji mi dzy maszyna-
mi u ywany jest EtherCAT, mamy do dyspo-
zycji ENP. Tego typu z cze lepiej sprawdzi si  
tak e w budowie sieci rozlokowanej na znacz-
nej przestrzeni.

EtherCAT P nie tylko ogranicza nak a-
dy na okablowanie i zapotrzebowanie na 
przestrze , ale tak e dzi ki kompakto-
wym rozmiarom z czy umo liwia zmniej-
szenie wymiarów obudów. To za  pozwoli-
o na stworzenie nowej serii ultrakompak-

towych modu ów I/O. Nowa seria modu ów 

I/O o wymiarach 30×86×20 mm jest o 50% 
bardziej kompaktowa ni  oferowane dotych-
czas modu y I/O EtherCAT P. Obejmuje ona 
czterokana owy modu  wej ciowy EPP1000 
i bardzo elastyczny EPP2334 z czterema kana-
ami w funkcji wej /wyj  do pod czenia 

czujników cyfrowych. Ich uzupe nienie sta-
nowi : modu  EtherCAT P/EtherCAT EPP9001 
z dystrybucj  napi cia, umo liwiaj cy zasila-
nie i komunikacj  standardowych urz dze  
pracuj cych w sieci EtherCAT bezpo rednio 
na maszynie oraz modu  I/O Box PP9022 do 

szczegó owej analizy napi cia i pr du w uk a-
dzie zasilania. Mniejsze wymiary mog  mie  
ogromne znaczenie w przypadku bardzo 
ograniczonej przestrzeni instalacyjnej, a jed-
nocze nie idealnie wpisuj  si  we wszech-
obecn  tendencj  do miniaturyzacji. Decy-
duj c  rol  odgrywa tu jednak wi ksza ska-
lowalno  systemu, tj. mo liwo  wyboru 
– oprócz dotychczasowych modu ów o mio-
kana owych – tak e mniejszego, czterokana-
owego wariantu. Nowa kompaktowa obu-

dowa mo e si  okaza  przydatna tak e przy 
rozszerzaniu serii o modele z jeszcze mniej-
sz  liczb  kana ów lub 1–2-kana owe analo-
gowe modu y Box, przyczyniaj c si  do dal-
szego zwi kszania skalowalno ci tych rozwi -
za , a tym samym ich lepszego dostosowania 
do wymaga  danej maszyny lub jej pojedyn-
czych segmentów.

Rola technologii One Cable 
Automation w diagnostyce 
i monitoringu stanu maszyn
Rosn ca modu owo  maszyn i urz dze  
sprawia, e kwestie diagnozowania i moni-
torowania ich stanu coraz bardziej zyskuj  
na znaczeniu. Ogólnie rzecz bior c, w przy-
padku ka dego systemu istotne jest, aby ka -
de urz dzenie wchodz ce w jego sk ad zasi-
lane by o pr dem o odpowiednim napi -
ciu (np. 24 V) lub nat eniu. Kontrola tych 
parametrów wymaga a do tej pory sporego 
wysi ku. Teraz – dzi ki zastosowaniu nowe-
go ultrakompaktowego modu u Box Ether-
CAT P EPP9022 – mo na j  przeprowadzi  

Ultrakompaktowe 
modu y Box Ether-
CAT P doskona-
le wpisuj  si  we 
wszechobecny trend 
do miniaturyzacji, 
a dodatkowo zapew-
niaj  wi ksz  ska-
lowalno  na pozio-
mie I/O.

W porównaniu ze 
standardowym 
modelem (EPP2338, 
po lewej) ultrakom-
paktowy modu  
Box EtherCAT P (np. 
EPP1004, po prawej) 
cechuje si  o 50% 
mniejsz  przestrze-
ni  zabudowy.
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szybko i atwo z poziomu systemu sterowa-
nia. EPP9022 umo liwia diagnostyk  i pomiar 
napi cia linii US (zasilanie systemu i czujni-
ków) i UP (napi cie peryferyjne dla urz dze  
wykonawczych) oraz pr du IS i IP – zarów-
no okresowo przy pierwszym uruchomieniu 
urz dzenia, jak i stale w trakcie jego pracy. 
Podczas uruchamiania systemu zakres napi -
cia wy wietlany jest na module za pomo-
c  ró nokolorowych diod LED – bez koniecz-
no ci u ywania oprogramowania EtherCAT 
Master. Za  pomiary zebrane w trakcie pra-
cy urz dzenia dost pne s  jako dane pro-
cesowe w programie Master. Tym samym 
EPP9022 spe nia wszystkie wymogi stawia-
ne systemom diagnostycznym: oferuje pe n  
analiz  stanu maszyn oraz mo liwo  szyb-
kiego wykrywania b dów i przeprowadza-
nia precyzyjnej konserwacji predyktywnej. 
Dla ka dego przedsi biorstwa najwa niejsz  
kwesti  jest zapewnienie niezawodnej pra-
cy urz dze , a EPP9022 jest istotnym i cen-
nym narz dziem umo liwiaj cym osi gni -
cie tego celu – i to ju  na etapie projektowa-
nia i pierwszego uruchomienia maszyny. Co 
istotne, mo na go zaimplementowa  na ró -
nych odcinkach kabla EtherCAT P: ulokowany 
po rodku danego segmentu, mo e pos u y  
do pomiaru w czasie rzeczywistym przep y-
wu, a tym samym i zu ycia pr du; zlokalizo-
wany na jednym z ko ców, pozwala mierzy  
napi cie pr du, aby zdiagnozowa , czy jest 
ono wystarczaj ce do pod czenia urz dze  
wykonawczych lub czujnika. Optyczny wska -
nik stanu napi cia za pomoc  diod LED zloka-
lizowanych bezpo rednio na module okazuje 

si  szczególnie przydatny w trakcie pierw-
szego uruchomienia urz dzenia. Trzy pozio-
my: zielony, ó ty i czerwony – z predefinio-
wanymi warto ciami granicznymi, np. 20,4 V 
wed ug normy IEC 61131 dla barwy zielo-
nej, oraz mo liwo ci  indywidualnej regula-
cji – pozwalaj  w mgnieniu oka zdiagnozowa  
aktualny stan sieci.

Nowo ci  jest tak e tradycyjnych rozmiarów
2-kana owy EPP3632 do monitoringu stanu
maszyn. Pod wzgl dem funkcjonalno ci nowy 
Box EtherCAT P jest identyczny ze sprawdzo-
nym modu em EtherCAT EL3632, dzi ki czemu
u ytkownicy mog  1:1 wykorzysta  dotych-
czasowe umiej tno ci w zakresie monitorin-
gu stanu maszyn. W przeciwie stwie do swo-
jego poprzednika nowy produkt wyró nia si  
jednak stopniem ochrony IP67, co pozwala 
na jego monta  bezpo rednio na maszynie. 
Takie rozwi zanie ogranicza nak ady na oka-
blowanie i sprzyja tworzeniu maszyn modu-
owych, a dodatkowo – dzi ki skróceniu kabla 

czujnika – zmniejsza jego podatno  na zak ó-
cenia. Mo na do niego pod czy  maksymal-
nie dwa czujniki IEPE – ka dy z dwoma zaci-
skami. Sygna  wej ciowy jest próbkowany 
zgodnie z zasad  nadpróbkowania z cz sto-
tliwo ci  do 50 000 próbek/s na kana . Dzi ki 
mo liwo ci zmiany filtrów i pr dów zasilania 
modu  mo na atwo dostosowa  do wyma-
ga  ró nych aplikacji.

W ofercie firmy pojawi y si  równie  dwa 
nowe modu y infrastrukturalne Box EP9221-
-0057 i EP9224-0037. Umo liwiaj  one 

jednocze nie przed u enie z cza B17-ENP 
i jego rozdzielenie na jeden lub cztery porty 
EtherCAT P, a tym samym kaskadyzacj  ca e-
go systemu. Pod wzgl dem funkcjonalno ci 
ró ni  si  jedynie liczb  kana ów. Istotne ró -
nice wyst puj  natomiast w ich konstrukcji: 
model jednokana owy EP9221-0057 – dzi -
ki p askiej obudowie i bocznemu umiejsco-
wieniu portów B17 i EtherCAT P M8 – mo -
na atwo zamontowa  na stanowisku robo-
czym. Oba modu y infrastrukturalne wietnie 
sprawdz  si  w diagnostyce maszyn, zapew-
niaj c sta y monitoring ich stanu, a tak e 
mo liwo  ograniczenia lub nawet ca kowite-
go odci cia dop ywu napi cia systemowego 
US i peryferyjnego UP. Mo na je tak e wyko-
rzysta  do analizy warto ci napi cia i pr dów 
wej ciowych na wyj ciu EtherCAT P. Ich g ów-
n  funkcj  jest jednak rozdzielenie sieci szkie-
letowej EtherCAT na z cza EtherCAT P. Dzi -
ki wi kszemu przekrojowi kabla ENP i pi cio-
bolcowemu z czu B17-ENP modu y typu 
box mog  by  zasilane napi ciem do 14 A 
(na US/UP), a tym samym dostarcza  pr d 
na znacznie wi ksze odleg o ci ni  EtherCAT P.
Dlatego wietnie sprawdz  si  zarówno jako 
komponenty centrów sterowania i g ównych 
szaf sterowniczych zlokalizowanych z dala od 
maszyn, jak te  istotny element procesów po-
dzia u urz dze  na modu y. Podzia  ten sta-
nowi z kolei pierwszy krok na drodze do stwo-
rzenia rozleg ej sieci szkieletowej EtherCAT, 
w której poszczególne segmenty maszyn 
b d  po czone z modu ami infrastruktural-
nymi typu box (w funkcji rozga ziaczy lub 
rozdzielaczy gwiazdowych) za pomoc  kabli 
EtherCAT P. W przysz o ci na tej samej zasa-
dzie b dzie mo na budowa  równie  sieci
o wy szych pr dach i wi kszej rozleg o ci
przestrzennej. W sieciach takich modu y 
infrastrukturalne mog yby by  zasilane przez 
z cze B23-ENP lub nawet B36-ENP i wypo-
sa one w z cza wyj ciowe B17 lub B23 
(zamiast EtherCAT M8).

Linki:
www.beckhoff.pl/ethercatp
www.beckhoff.pl/ecp-enp

Nowe rozdzielacze 
zasilania EP9221-
-0057 (po lewej) 
i EP9224-0037 – ze 
z czami B17-ENP 
do wy szych pr dów 
i wi kszych odle-
g o ci – integruj  
w sobie komunika-
cj  EtherCAT, dwie 
linie 24 V i przewód 
ochronny.

Beckhoff Automation Sp. z o.o.
abieniec, ul. Ruczajowa 15

05-500 Piaseczno, Polska
tel.: +48 22 750 47 00
fax: +48 22 757 24 27
e-mail: info@beckhoff.pl
www.beckhoff.pl
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B ezpieczeństwo sieci według PI 
North America obejmuje użycie 
profilu ProfiSafe jako dodatkowej 

warstwy oprogramowania stosowanej dla 
sieci Profinet (Ethernetu przemysłowego) 
i Profibus (poziom urządzeń). 

Według PI North America rozwiązanie 
ProfiSafe: 

 →  zwiększa bezpieczeństwo funkcjonalne ist-
niejących sieci automatyki pracujących na 
tych samych przewodach,

 →  w porównaniu do systemów zbudowa-
nych z obwodów indywidualnych wymaga 
mniej inżynierii, mniej przewodów, jest 
szybsze do uruchomienia i prostsze 
w konserwacji, 

 →  dostępne od 2001 roku, w roku 2016 
obejmowało już niemal 7 milionów dzia-
łających urządzeń ProfiSafe, 
 →  może być używane przez sieci bezprze-
wodowe (na przykład WLAN i Bluetooth) 
oraz otwarte sieci Ethernet,

 →  działa na zasadzie zmniejszenia prawdo-
podobieństwa błędu w zakresie danych 
przesyłanych pomiędzy certyfikowanymi 

urządzeniami a sterownikami i obejmuje 
kontrolę bezpieczeństwa, 
 →  działa bez zakłóceń, bez wpływu na pod-
łączone standardowe protokoły typu BUS 
i systemy automatyki,
 →  może mieć zastosowanie w aplikacjach 
bezpieczeństwa do SIL3 zgodnie z normą 
IEC 61508/IEC 62061 lub Kategorii 4 
zgodnie z normą EN 954-1 albo PL „e” 
zgodnie z normą ISO 13849-1. 

– Aby wdrożyć ProfiSafe, należy w pierw-
szej kolejności ocenić ryzyko, opraco-
wać strategię jego ograniczania (obej-
mującą elementy sterowania, ochrony, 
sygnalizacji itp.), zainstalować sterow-
nik ProfiSafe, urządzenia wejściowe i wyj-
ściowe oraz okresowo dokonywać ponow-
nej oceny ryzyk. ProfiSafe może także pra-
cować z AS-i Safety at Work – powiedział 
Michael Bowne, dyrektor zarządzający PI 
North America, powołując się na mate-
riały szkoleniowe ProfiSafe. 

Opracowanie: Mark T. HoskeMark T. Hoske, menedżer 
treści CFE Media
 CE

Mark T. Hoske

Warstwa bezpieczeństwa dla sieci
Organizacja PI North America, promująca sieci Profinet i Profibus 
w przemyśle, objaśnia użycie rozwiązania ProfiSafe dla sieci 
Ethernetu przemysłowego, Profinetu oraz sieci Profibus 
dla poziomu urządzeń.

W skrócie

 →  Profil ProfiSafe jest 
dostępny do użytkowa-
nia wraz z sieciami Profinet 
i Profibus. 

 →  Sieć bezpieczeństwa Profi-
Safe jest bardziej elastyczna 
i tańsza niż systemy oparte 
na urządzeniach indywi-
dualnie połączonych ze 
sterownikami. 

 →  Użytkowanie ProfiSafe jest 
dokładnie dokumentowane, 
a organizacja PI North Ame-
rica służy pomocą w tym 
zakresie. 

Z której technologii lub usługi zamierzają Państwo skorzystać? 
Jakie rozwiązania rozważają Państwo wdrożyć w celu wspierania 

mobilności, Ethernetu lub technologii bezprzewodowych? 

 0 20 40 60 80 100

czujniki technologiczne/dyskretne, 
systemy wizyjne, zasilacze 

przewodowe lub bezprzewodowe 
rozwiązania sieciowe

silniki, napędy i siłowniki

systemy sterowania

PC, IPC, urządzenia mobilne, 
aplikacje wbudowane itp.

HMI, SCADA, historian itp.

systemy dystrybucji energii, 
zabezpieczenia, systemy obudów

pompy, zawory, pozycjonery

aparatura analityczna, testowa 
i sprzęt kalibracyjny

bezpieczeństwo procesów 
technologicznych i maszyn

systemy kontroli ruchu i robotyka

projektowanie, analiza, PLM, ERP, MES,
procesy wsadowe, harmonogramowanie,

SCM, IoT
17%

78%

64%

62%

50%

49%

42%

39%

38%

36%

31%

30%

↗ Sterowniki, sprzęt sieciowy i oprogramowanie interfejsu operatora to najczęściej stosowane 
technologie wspierające mobilność, Ethernet lub technologie bezprzewodowe. Urządzenia 
bezpieczeństwa podczas pracy w sieci stosuje 31% respondentów. 
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W ielu producentów oferuje moż-
liwość rozbudowy prostych 
kontrolerów, co w konsekwen-

cji pozwala realizować funkcje obsługi 
bardziej złożonych urządzeń lub nawet 
całych systemów technologicznych. Jest 
to możliwe dzięki technologii wielordze-
niowej stosowanej w nowoczesnych pro-
cesorach.

Obecnie bezpośrednio z poziomu kom-
putera przemysłowego można realizować 
wiele funkcji dotychczas przewidzianych 
wyłącznie dla sterowników PLC, włącza-
jąc w to kontrolę ruchu, systemy bez-
pieczeństwa, obsługę interfejsów HMO, 
a także pomiar i monitorowanie stanów. 
Wszystkie te funkcje mogą być realizo-
wane przez kontrolery bazujące na pro-

Damian Żabicki

Sterowanie oparte 
na komputerach przemysłowych
Jako zalety sterowania opartego na komputerach przemysłowych należy wymienić kontrolę 
w prostej formie przy optymalnej skalowalności zarówno oprogramowania, jak i sprzętu. 
Zapewnia to łatwą migrację między systemami oraz możliwość rozbudowy w przypadku 
zmieniających się potrzeb aplikacyjnych.
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cesorach wielordzeniowych. Co istotne, 
odpowiedni kontroler powinno się dobie-
rać również w zależności od sposobu 
montażu (szyna, panelowo, w szafie).

Sterowanie może być zintegrowane 
z panelem HMI, dzięki czemu jedno urzą-
dzenie służy zarówno do wizualizacji, jak 
i realizacji funkcji czy algorytmów ste-
rowania. Dzięki nowoczesnym pamię-
ciom masowym możliwe jest zmniejszenie 
liczby części ruchomych (np. klasyczne 
dyski pamięci), co gwarantuje wyższy 
poziom niezawodności i trwałości, zwłasz-
cza w przypadku aplikacji o znaczeniu 
krytycznym.

W razie potrzeby kontroler oparty na 
PC można bezproblemowo zmienić na 
mocniejsze urządzenie, pracujące na tej 
samej platformie programowej. Prace 
w tym zakresie z reguły sprowadzają się 
do przełożenia nośnika pamięci, najczę-
ściej karty Compact Flash, ze starego do 
nowego urządzenia.

Zdalna obsługa
W nowoczesnych systemach sterowa-
nia opartych na komputerach ważny jest 
zdalny dostęp do danych, sterowanie oraz 
obsługa alarmów. Dzięki odpowiednim 
modułom oprogramowania system można 
urozmaicić powiadamianiem o zaistnia-
łych zdarzeniach za pomocą wiadomości 
tekstowych lub przy użyciu poczty elek-
tronicznej. W rozwiązaniach tego typu 
uwzględnia się strukturę typu „klient-ser-
wer”. Oprogramowanie „klient”, które 
żąda alertów, jest w stanie pracować 
na stacjach sieciowych z jednoczesnym 
odwoływaniem się do usług świadczonych 
przez „serwer”. Komunikaty są wysyłane 
w oparciu o standardową pocztę elektro-
niczną za pomocą Internetu lub protokołu 
SMTP. Ważna jest przy tym możliwość 

docierania informacji za pomocą wiado-
mości SMS.

W niektórych aplikacjach przewi-
dziano możliwość generowania informacji 
do określonych grup odbiorców, np. użyt-
kowników indywidualnych (przez telefon 
komórkowy lub e-mailem), czy też wybra-
nej grupy użytkowników. Można zasto-
sować również harmonogramy będące 
mechanizmami automatycznego wybiera-
nia adresatów.

Integracja
Niemal wszystkie aplikacje sterująco-wi-
zualizacyjne implementowane i obsługi-
wane za pomocą komputerów bazują na 
zintegrowanym środowisku projektowym. 
Kluczową rolę odgrywają narzędzia gra-
ficzne, które zdecydowanie skracają czas 
projektowania takich aplikacji.

Nowoczesne zintegrowane sys-
temy automatyki wymagają współpracy 
zarówno na płaszczyźnie sprzętowej, jak 
i programowej, przy czym dla prawidło-
wej pracy systemu ważna jest wymiana 
danych pomiędzy urządzeniami steru-
jącymi, wykonawczymi i pomiarowymi. 
Konieczne jest odpowiednie skonfigu-
rowanie interfejsów (porty szeregowe, 
gniazda TCP/IP itp.) oraz integracja pro-
tokołów komunikacyjnych i zapewnie-
nie mechanizmów odnoszących się do 
wymiany i archiwizowania danych.

W ostatnim etapie integruje się 
poszczególne moduły oraz realizowane 
przez nie funkcje i dodaje kontrolki gra-
ficzne, łącząc je z właściwymi kanałami 
i umieszczając w odpowiednim miejscu 
na ekranie. Nie bez znaczenia są przy tym 
możliwości w zakresie przekazywania 
danych do innych programów sterujących 
i aplikacji komputerowych.

Ethernet to podstawa
Systemy sterowania bazujące na kompu-
terach przemysłowych mogą wykorzysty-
wać do wymiany danych sieć Ethernet. 
Zalet wynikających ze stosowania urzą-
dzeń z interfejsem Ethernetu przemysło-
wego jest przynajmniej kilka. Kluczowe 
pozostaje przede wszystkim łatwe wyko-
nywanie sieci ze względu na jej całkowite 
zestandaryzowanie, obejmujące: złącza, 
kable, korytka, gniazda, panele dystrybu-
cyjne, szafy itp. Oprócz tego ważne są też: 
możliwość łatwego sprawdzenia sieci przy 

użyciu znormalizowanych testów, kom-
patybilność interfejsu komunikacyjnego 
urządzeń oraz elastyczność konfiguracji 
przeprowadzanej za pomocą przeglądarki 
internetowej. Warto podkreślić też uni-
wersalność, dzięki której do sieci Ether-
net można podłączać urządzenia z inter-
fejsami szeregowymi oraz całe sieci bazu-
jące na standardzie RS.

Ethernet przemysłowy jest jedną 
z najszybciej rozwijających się techno-
logii transmisji danych w przemyśle. 
Można zaobserwować stały trend integra-
cji w ramach tego standardu interfejsów 
z urządzeniami w niższych poziomach ste-
rowania (poziom obiektowy), np. z czuj-
nikami. Dobierając rozwiązanie do kon-
kretnego systemu, należy zwrócić uwagę 
na wymagania aplikacji, co wpływa na 
dobór urządzeń, odpowiedniego protokołu 
i okablowania. Coraz większe znacze-
nie mają bezprzewodowe techniki trans-
misji danych, które stają się konkuren-
cyjne w odniesieniu do rozwiązań prze-
wodowych. Innym ważnym zagadnieniem 
jest ochrona danych. Dlatego w modułach 
switchy przemysłowych pojawiają się zin-
tegrowane routery z funkcją firewall lub 
uwierzytelniania użytkowników.

Zaleca się też stosowanie rozwiązań 
o zwiększonej niezawodności i odporności 
na trudne środowisko przemysłowe. Tań-
sze urządzenia oznaczają pozorne oszczęd-
ności, są zazwyczaj usuwane przy pierw-
szej awarii powodującej przestój w reali-
zowaniu procesu technologicznego.

Uzupełnieniem warstwy sprzętowej 
jest odpowiednie oprogramowanie moni-
torująco-diagnostyczne infrastrukturę sie-
ciową, czyli wszystkie urządzenia w sieci 
Ethernetu przemysłowego, takie jak swit-

www.controlengineering.pl

Obecnie bezpośrednio 
z poziomu komputera 
przemysłowego można 
realizować wiele funk-
cji dotychczas przewidzia-
nych wyłącznie dla ste-
rowników PLC.

W przypadku procesów 
krytycznych należy stoso-
wać urządzenia sieciowe 
umożliwiające zbudowa-
nie sieci redundantnych 
o jak najkrótszym czasie
reakcji, gwarantujących 
ciągłość komunikacji 
w sytuacji awaryjnej.
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che, routery, komputery przemysłowe, 
panele operatorskie, roboty, sterowniki, 
kamery itp.

Na polskim rynku Ethernetu przemy-
słowego dostępna jest szeroka gama urzą-
dzeń – od konwerterów typu RS na Ether-
net, poprzez serwery portów, media kon-
wertery skrętka-światłowód, przetworniki 
różnych wielkości, moduły wejść/wyjść, 
po switche niezarządzalne i zarządzalne 
oraz routery.

W systemach automatyki dużym uzna-
niem cieszą się konwertery Ethernet na 
porty typu RS, które są stosowane w ist-
niejących sieciach RS opartych na magi-
strali RS-485, interfejsie RS-232 czy 
CLO, a używane jako punkty dostępowe 
z Internetu do lokalnej sieci RS.

Przy wyborze elementów infrastruk-
tury Ethernetu przemysłowego należy 
kierować się potrzebami wykonywanej 
sieci. Jeżeli kontrolowany proces jest wol-
nozmienny i podlega nadzorowi przez 
obsługę, to nie ma potrzeby stosowania 
rozwiązań opartych na sieci ze strukturą 
pierścienia. Nie trzeba również uwzględ-
niać urządzeń sieciowych przeznaczonych 
do systemów czasu rzeczywistego.

W przypadku procesów krytycznych, 
od których może zależeć życie ludzkie, 
czy też w efekcie ich niewłaściwej pracy 
mogą powstać ogromne straty materialne, 
należy zastosować urządzenia sieciowe 
umożliwiające zbudowanie sieci redun-
dantnych o jak najkrótszym czasie reakcji 
na uszkodzenie łącza.

Moduły I/O 
Nowoczesne moduły wejścia/wyjścia są 
niezbędne w systemach automatyki i ste-
rowania. Zadaniem modułów I/O jest 
zbieranie sygnałów z urządzeń wykonaw-
czych oraz czujników różnych parametrów 
rozlokowanych w obiekcie, na urządze-
niach itp., a następnie ich integrowanie 
i przetwarzanie. Niejednokrotnie zasto-

sowanie znajdują tu bezprzewodowe sys-
temy wymiany danych.

Dla użytkowników modułów 
I/O ważna jest prosta, a zarazem ela-
styczna konfiguracja punktów analogo-
wych i dyskretnych. Nie bez znaczenia 
pozostaje również ergonomika obsługi 
urządzenia, polegająca między innymi 
na łatwym podłączaniu przewodów oraz 
umieszczaniu modułów na szynie. Klu-
czową rolę odgrywa możliwość rozbudo-
wania systemu. Przy wyborze modułów 
zwraca się uwagę na mieszanie wejść/
wyjść analogowych z dyskretnymi oraz 
funkcję diagnostyki i separacji optycznej.

W przemysłowych aplikacjach bardzo 
często moduły I/O współpracują ze ste-
rownikami PLC. Niejednokrotnie moduły 
zbierają wiele różnych typów sygnałów 
w pojedynczym węźle sieciowym. Wejścia 
mogą mieć postać sygnałów analogowych, 
cyfrowych oraz pochodzących z termopar, 
czujników RTD i znaczników RFID. Na 
uwagę zasługuje możliwość komunikowa-
nia z innymi sieciami poprzez interfejsy 
DeviceNet, CANopen lub Profibus.

W nowoczesnych systemach automa-
tyki i sterowania większość połączeń mię-
dzy modułami wykonuje się za pomocą 
sieci standardu Ethernetu przemysło-
wego. Warto wspomnieć tu również o pro-
tokołach sieci rozproszonych, dedykowa-
nych do obsługi modułów poziomu obiek-
towego (czujniki, elementy wykonawcze). 
Obecnie można nabyć moduły zasi-
lane za pomocą technologii PoE (Power 
over Ethernet) i z wbudowanym serwe-
rem WWW, umożliwiającym zdalne kon-
figurowanie, monitorowanie i sterowanie 
z wykorzystaniem przeglądarki interne-
towej. Należy podkreślić, że w oferowa-
nych na rynku modułach I/O zwraca się 
uwagę na ograniczenie ilości kabli połą-
czeniowych.

Panele operatorskie
Projektując aplikacje przemysłowe z sys-
temem sterowania i wizualizacji, można 
wykorzystać do tego celu nowoczesne 
panele dotykowe operatorskie – zarówno 
jako podstawowe urządzenia wizualizacji, 
jak również terminale operatorskie. Złożo-
ność aplikacji, rodzaj zastosowanych urzą-
dzeń sterowniczych, medium komunika-
cyjne oraz protokół komunikacji poszcze-
gólnych elementów sieci determinują 
dobór odpowiedniego panelu.

Najnowocześniejsze panele opera-
torskie wykonywane jako dotykowe 
panele ekranowe zapewniają zaawanso-
waną grafikę, gwarantującą nowocze-
sny wygląd i co ważne, wysoką rozdziel-
czość, komunikatywność panelu. Jego roz-
miar (matryca) powinien być odpowiednio 
duży, co gwarantuje przejrzystość pro-
gramu i samej aplikacji wizualizacyjnej. 
Należy przy tym pamiętać, że nie zawsze 
jest potrzebna duża matryca z bardzo 
wysoką rozdzielczością i kolorami, szcze-
gólnie jeśli chodzi o niewielkie aplikacje.

Podstawowym kryterium uwzględnia-
nym przy doborze panelu są zastosowane 
porty komunikacyjne i obsługa protoko-
łów komunikacyjnych. Panele najczęściej 
są wyposażone w porty RS-232/RS-485/
RS-422, RS-485/422/MPI 12 Mb. 
Oprócz tego instalowane są porty USB 
(do programowania, drukarek, skanerów), 
gniazda kart CF, wyjścia audio i odpo-
wiednie gniazda rozszerzeń. Nie zawsze 
dostępny jest interfejs Ethernet i port 
światłowodowy. Panel należy tak dobrać, 
aby obsługiwał wszystkie protokoły urzą-
dzeń projektowanych w aplikacji. W zasa-
dzie już we wczesnej fazie projektowania 
wiadomo, jakie funkcje będzie obsługiwał 
panel i jakie urządzenia będą do niego 
podłączone i przez niego obsługiwane.

Ważnym elementem przy wyborze 
panelu jest też dostępność oprogramowa-
nia do konfiguracji i programowania apli-
kacji oraz prosta obsługa, co zdecydowa-
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słowej nadal istnieje 
silna tendencja do ogra-
niczania ilości kabli 
połączeniowych.

W nowoczesnych syste-
mach HMI uniwersalność 
aplikacji zyskuje się dzięki 
projektowaniu uniwersal-
nych obiektów wizualiza-
cyjnych. Po zainstalowa-
niu programu powstałe 
elementy konstrukcyjne 
i szablony ułatwiają two-
rzenie narzędzi raporto-
wania oraz analiz na róż-
nych poziomach nadzoro-
wania procesów.
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nie wpływa na koszt oraz czas wykonania systemu sterowa-
nia. Dodatkowo panele wyposażane są w karty pamięci do 
archiwizacji danych, serwery WWW służące do bezpośred-
niego połączenia z siecią internetową i możliwością podglądu 
aplikacji z komputera stacjonarnego przez przeglądarkę inter-
netową. Przy wyborze panelu operatorskiego warto uwzględ-
nić też cenę urządzenia, na którą wpływ ma głównie zasto-
sowany ekran i liczba portów komunikacyjnych. Ważna jest 
optymalizacja poszczególnych kryteriów.

Optymalizacja
Każda fabryka jest inna, a co za tym idzie – ilość alarmów 
i powiadomień znacznie się różni. Alarmy mają przy tym 
różną hierarchię ważności i nie wszystkie muszą być widoczne 
na interfejsie głównym aplikacji. Stąd też w niektórych syste-
mach przewiduje się funkcję podsumowania zaistniałych alar-
mów, które dodatkowo mogą być filtrowane i organizowane 
zgodnie z bieżącymi potrzebami procesu i operatora.

W nowoczesnych systemach HMI uniwersalność aplika-
cji zyskuje się dzięki projektowaniu uniwersalnych obiek-
tów wizualizacyjnych. Tym sposobem po zainstalowaniu pro-
gramu, powstałe elementy konstrukcyjne i szablony zdecydo-
wanie ułatwiają tworzenie narzędzi raportowania oraz analiz 
na różnych poziomach nadzorowania procesów. W oferowa-
nych na rynku systemach odchodzi się od struktur organiza-
cyjnych z mniejszymi podsystemami. Unika się w ten sposób 
nieefektywności spowodowanej rozłącznym analizowaniem 
danych. Ważne jest, aby konfiguracja zapewniała wprowa-
dzanie danych we właściwym kontekście, bez konieczności 
ponownego przetwarzania. Jeżeli operator analizuje określone 
dane, to nie powinien tej samej czynności powtarzać jego 
przełożony czy też menedżer. Ewentualna ponowna analiza 
informacji powinna być przeprowadzona w odmienny sposób 
na potrzeby uzyskania innych danych wyjściowych.

Optymalizacja interfejsów HMI w dużej mierze zależy 
od urządzenia, na którym odbywa się obsługa systemu. 
Stąd też dostępne na rynku panele operatorskie pozwalają 
na wymianę informacji pomiędzy urządzeniami sterowania 
a człowiekiem. Zastosowanie paneli operatorskich zapewnia 
nie tylko zmianę parametrów pracy systemu sterowania, lecz 
również zgłaszanie błędów i sygnalizowanie stanów alarmo-
wych w maszynach. Za pomocą ekranu użytkownik może być 
informowany o przebiegu procesu technologicznego. Panele 
operatorskie to nie tylko współpraca ze sterownikami PLC. 
Coraz częściej urządzenia te są uzupełnieniem przemienników 
częstotliwości, zasilaczy czy też serwonapędów. O funkcjonal-
ności panelu operacyjnego decyduje przede wszystkim sposób 
wymiany danych z systemami automatyki. Warto zatem zwró-
cić uwagę na złącza urządzenia, dzięki którym znacznie prost-
sza jest rozbudowa istniejącego systemu. Niektóre panele cha-
rakteryzują się bardzo prostym sposobem przełączania mię-
dzy trybami pracy HMI i HMI-PLC.

Damian ŻabickiDamian Żabicki jest dziennikarzem, redaktorem, autorem zaj-
mującym się tematyką techniczną i przemysłową, a także spe-
cjalistą public relations firm z branży technicznej.
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N ajnowsza wersja normy IEC-
-61131-3 (PN-EN 61131-3), 
znanej powszechnie w środowi-

sku automatyków, zawiera język progra-
mowania obiektowego (Object-Oriented 
Programming – OOP). Chociaż OPP jest 
często kojarzony z poważnie brzmiącą ter-
minologią, to w rzeczywistości polega 
na zwykłym organizowaniu i uprasz-
czaniu. Organizowanie oznacza tu spo-
sób, w jaki elementy programu są grupo-
wane i jak wykorzystywane są mechani-
zmy grupowania. Dobrze zorganizowane 
programy są bardziej intuicyjne, a praca 
z nimi jest ułatwiona. Właściwości pro-
gramowania OOP zostały zaprojektowane 
w celu promowania i ułatwiania tworze-
nia zaawansowanych projektów organi-
zacyjnych. Upraszczanie oznacza więc 
w tym przypadku uproszczony interfejs 
projektu programowego, który jest pre-
zentowany w świecie zewnętrznym. Pod 

tą powierzchnią w programie przechowy-
wane są złożone szczegóły, funkcje, wraz 
z samym obiektem.

Czym są obiekty?
W programowaniu OOP obiekt łączy 
związane z nim funkcje i dane, na których 
one operują, w jedną odrębną całość, 
która modeluje stan i zachowanie urzą-
dzeń, procesów i innych elementów, urzą-
dzeń świata zewnętrznego. W normie IEC-
-61131-3 obiekty są implementowane 
jako bloki funkcyjne o pewnych dodat-
kowych możliwościach. Takie bloki funk-
cyjne mogą definiować metody i właści-
wości dla dalszego podziału kodu pro-
gramu i rozbudowy interfejsów. Metody 
i właściwości mogą być implementowane 
przy użyciu dowolnego języka z opisanych 
w normie IEC-61131-3. Wybór języka 
jest dokonywany metodą indywidualną 
lub na podstawie właściwości, co ułatwia 
użycie najlepiej dopasowanego języka pro-
gramowania sterowników, zależnie od 
okoliczności. 

Przedstawiony w tekście przykładowy
projekt zawiera blok funkcyjny, który 
implementuje prosty licznik up/down 
(liczący w górę i w dół), i jest zdefinio-
wany tak, jak pokazano na rys. 1. Ter-
min „klasa”, używany w innych języ-
kach OOP, jest synonimem „bloku funk-
cyjnego”. Obydwa terminy odnoszą się 
do definicji, które muszą zostać skon-
kretyzowane w programowaniu przed 
ich wykorzystaniem. Elementy klas lub 
bloków funkcyjnych są określane jako 
„obiekty”. 

Definiowanie metod
Metody są funkcjami, które mają dostęp 
do definiowania danych wewnętrznych 
i parametrów bloku funkcyjnego. Mogą 
one także mieć parametry wejścia i wyj-

Richard Jafrate

Programowanie obiektowe 
sterowników PLC
Programowanie obiektowe (OOP) polega na organizowaniu 
i upraszczaniu elementów programu w celu optymalizacji struktur 
kodu programu – przy użyciu obiektów, metod i właściwości.

↗ Rys. 1. Przykładowy projekt zawiera blok funkcyjny, który implementuje prosty licznik up/down 
i jest w pełni zdefiniowany w strukturze programu.

Opisany w artykule przykładowy 
projekt został przygotowany przy 
użyciu zintegrowanego środowiska 
deweloperskiego (IDE) firmy Bedrock 
Automation. Jest ono dostępne do 
pobrania za darmo ze strony produ-
centa.

Kod źródłowy przykładowego pro-
jektu można pobrać ze strony firmy 
Mitek Automation.

//      Prosty licznik Up/Down

//      Zwiększenie wartości licznika przy rosnącym sygnale

//      Zmniejszenie wartości licznika przy rosnącym sygnale

//      PRAWDA, gdy wartość licznika osiąga maksimum

//      Bieżąca wartość licznika 

//      PRAWDA podczas zliczania w górę
//      PRAWDA podczas zliczania w dół

//      Wartość maksymalna
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ścia oraz wartości zwrotne, tak jak zwy-
kłe funkcje.

Metodę można zdefiniować przy uży-
ciu języka drabinkowego (Relay Ladder) 
jako języka implementacji. Gdy parametr 
wejściowy jest prawdą (TRUE), to war-
tość licznika zaczyna wzrastać, aż do osią-
gnięcia wartości maksymalnej. Parame-
try PMaxCount (maksymalna wartość 

licznika) i Count (bieżąca wartość licz-
nika) są definiowane w głównej struk-
turze (main body) bloku funkcyjnego. 
Ponieważ metody mają dostęp do danych 
i parametrów bloku funkcyjnego, to 
PMaxCount i Count mogą być z nich 
pobrane i wykorzystane w metodzie. 
Wartość zwrotna jest zapisywana jako 

CountUp (zliczanie w górę), która jest 
nazwą samej metody.

Zmienna NotMax (nie maksymalna) 
jest definiowana w metodzie i umiesz-
czana na stosie wywołań (ang. call 
stack) metody. Oznacza to, że wartość 
z poprzedniego wykonania nie jest utrzy-
mywana. Zmienne zdefiniowane w głów-
nej strukturze bloku funkcyjnego są 
umieszczane w pamięci i utrzymują swoje 
wartości od wykonania do wykonania.

Druga z metod, która zmniejsza war-
tość licznika, jest definiowana przykła-
dowo z wykorzystaniem języka struktu-
ralnego (Structured Text – ST) jako języka 
implementacji. Gdy parametrem wejścio-
wym jest TRUE, to wartość licznika jest 
zmniejszana, aż osiągnie wartość zerową. 
Count jest parametrem wyjściowym 
bloku funkcyjnego, zaś wartość zwrotna 
jest zapisywana jako CountDn (zlicza-
nie w dół) nazwa metody. Ta metoda daje 
łatwy i wygodny sposób organizowania 
programu poprzez dzielenie go na mniej-
sze, łatwiejsze do zarządzania elementy. 
Ponadto jest ona zaprojektowana tak, aby 
łatwo można było mieszać i dopasowywać 
różne języki programowania.

Bardzo prosto wywołuje się te metody 
z poziomu głównej struktury – korpusu 
(body) bloku funkcyjnego, jak pokazano 
na rys. 2. Ponieważ metody te są zdefi-
niowane przy użyciu słowa kluczowego 
„PRIVATE” (prywatny), to mogą one być 
wywoływane w granicach samego bloku 
funkcyjnego. Metody zdefiniowane przy 

użyciu słowa kluczowego „PUBLIC” 
(publiczny) mogą być także wywoływane 
zewnętrznie.

Definiowane właściwości
Właściwości są funkcjami, które zacho-
wują się jak zmienne i mogą być użyte 
w wyrażeniach w taki sam sposób jak 
zmienne. Zamiast przywiązania do kon-
kretnej lokalizacji pamięci, właściwość 
jest związana ze swoimi funkcjami get() 
i set(). Gdy dane są odczytywane z wła-
ściwości, to wykonywana jest jej funk-
cja get() [uzyskaj]. Gdy dane są zapisy-
wane do właściwości, to wykonywana jest 
jej funkcja set() [ustaw], jak pokazano na 
przykładzie w lewej kolumnie.

Słowa kluczowe „PUBLIC” i „PRIVATE”
mogą być także użyte do kontroli 
dostępu do własności. „PRIVATE” ozna-
cza, że właściwość może być użyta tylko 
wewnętrznie w granicach definiującego 
ją bloku funkcyjnego. Jednak słowa klu-
czowe „PUBLIC” i „PRIVATE” mogą być 
także użyte z definicją funkcji get() i set(). 
Umożliwia to odczyt zewnętrzny i zapis 
wewnętrzny właściwości.

W swojej najbardziej podstawowej for-
mie właściwości zapisują dane do zmien-
nych wewnętrznych i odczytują z nich 
dane. Ich dodatkowe możliwości mogą 
być wykorzystane do walidacji warto-
ści danych lub wykonania innych opera-
cji. Na przykład do programu może być 
dodana właściwość MaxCount. Pozwala 
to na ustawienie maksymalnej warto-
ści licznika jako specyficznej wartości 
oraz odczytanie jego wartości bieżącej. 
Dane przepływają pomiędzy funkcjami 
set() i get() za pomocą nazwy właściwo-
ści MaxCount tak, jakby były one zmien-
nymi. Funkcja get() zwraca wartość 
zmiennej bloku funkcyjnego PMaxCo-
unt. Funkcja set() waliduje wartość wej-
ściową poprzez zapewnienie, że jest to 

↗ Rys. 2. Użytkownicy mogą wywoływać te metody z poziomu głównej struktury – korpusu bloku 
funkcyjnego – i używać słów kluczowych, które działają jako zabezpieczenia dla metod.

Użycie
Wykonywana

operacja

SomeProperty :=A; SomeProperty.=(A);

A :=SomeProperty; A :=SomeProperty.get();

(SomeProperty – JakaśWłaściwość)

//      Prosty licznik Up/Down

W górę

We

We

W dół

Wartość
licznika

Wartość max.

Gotowe

Zliczanie w dół

Zliczanie w górę

//      Zwiększenie wartości licznika przy rosnącym sygnale

//      Zmniejszenie wartości licznika przy rosnącym sygnale
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Dobrze zorganizowane 
programy są bardziej 
intuicyjne, a praca z nimi 
jest ułatwiona. Właści-
wości programowania 
OOP zostały zaprojekto-
wane w celu promowa-
nia i ułatwiania tworzenia 
zaawansowanych projek-
tów organizacyjnych.
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liczba dodatnia przed zapisaniem wyniku 
do PMaxCount.

W następnej części analizowanego 
przykładu do projektu zostaje dodana 
właściwość Reset (resetowanie, kasowa-
nie) przy użyciu języka drabinkowego, jak 
pokazano na rys. 3. Właściwość Reset nie 
ma swojej własnej zmiennej, która byłaby 

odczytywana i zapisywana. Gdy zapisy-
wana jest wartość TRUE, to wykonywana 
jest operacja resetowania. Gdy odczyty-
wana jest właściwość, to wyrażenie jest 
szacowane i zwracany jest wynik. 

Warto zwrócić uwagę na sposób, 
w jaki struktura i organizacja projektu 
są odzwierciedlone w drzewie struk-

tury organizacyjnej projektu. Każdy pro-
gram, blok funkcyjny, metoda i właści-
wość w projekcie są reprezentowane 
przez węzeł. Podwójne kliknięcie na węźle 
otworzy je, tak jak zakładkę na stronie 
dokumentu w oknie głównym. Zakładki 
mogą być odłączone i wyświetlone jako 
osobne okna. Funkcje get() i set() są 
odłączone, tak więc obydwie mogą być 
wyświetlone wraz z definicjami właści-
wości.

Optymalizacja elementów 
programu za pomocą OOP
O programowaniu obiektowym można 
oczywiście napisać znacznie więcej, ale 
wszystko sprowadza się do jego podsta-
wowego celu, jakim jest organizowanie 
elementów programu w optymalny spo-
sób. Obiekty, metody i właściwości są 
podstawowymi środkami osiągania tego 
celu, dlatego najważniejsze jest zrozumie-
nie i opanowanie tej koncepcji i przedsta-
wionych w artykule elementów organiza-
cji struktur takich programów.

Przygotowania do programowania 
obiektowego należy rozpocząć zatem od 
małych kroków w celu nabycia umiejętno-
ści organizowania najpierw konwencjonal-
nych programów, natomiast na projekty 
korzystające z obiektów przyjdzie czas 
później. Zaznajomienie się z wykorzysta-
niem technik opisanych w artykule uła-
twi wyobrażenie sobie wszystkich pozo-
stałych możliwości OOP. Warto je poznać 
i wypróbować. 

Richard Jafrate Richard Jafrate jest założycielem firmy 
Mitek Automation. Opracowanie tekstu: 
Chris Vavra, redaktor produkcji w CFE 
Media.
 CE

↗ Rys. 4. Program może definiować dane wewnętrzne, parametry, metody i właściwości, 
dokładnie tak jak bloki funkcyjne.

Przycisk resetowaniaPrzycisk resetowania Reset licznikaReset licznika

Kontrolka LED „reset”Kontrolka LED „reset”

Kontrolka LED „gotowe”Kontrolka LED „gotowe”

Reset licznikaReset licznika

PrzyciskPrzycisk
„w górę”„w górę”

PrzyciskPrzycisk
„w dół”„w dół”

PrzyciskPrzycisk
„stan niski”„stan niski”

PrzyciskPrzycisk
„stan wysoki”„stan wysoki”
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STEROWANIE

↗ Rys. 3. Właściwość Reset nie ma swojej własnej zmiennej, która jest odczytywana 
i zapisywana.

//      Resetowanie wartości licznika
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W programowaniu OOP 
obiekt łączy związane 
z nim funkcje i dane, 
na których one operują, 
w odrębną całość, która 
modeluje stan i zacho-
wanie urządzeń, proce-
sów i innych elementów 
świata zewnętrznego.
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KONTROLA PROCESU

O brazowanie hiperspektralne było 
niechętnie stosowane w aplika-
cjach przemysłowych z uwagi na 

skomplikowane procesy analizy danych. 
Technologia ta wykorzystuje zjawisko 
polegające na absorbowaniu przez mate-
riały organiczne światła o różnych długo-
ściach w obszarze widma podczerwieni, 
w zależności od własności materiału. 
Każdy materiał organiczny ma więc swój 
wzorzec pochłaniania światła, na podsta-
wie którego może być zidentyfikowany.

W tej technologii przy użyciu wiązek 
promieniowania podczerwonego padają-
cych na czujnik budowane są serie obra-
zów. Obrazy te są połączone do postaci 
trójwymiarowych hiperspektralnych sze-
ścianów i zawierają wszystkie informacje 
niezbędne do określenia składu chemicz-
nego każdego piksela, z których najwięcej 
jest wykorzystywanych przez chemików 
lub matematyków do obróbki danych. 
Cały proces był do niedawna niezwykle 
kosztowny i miał zastosowanie jedynie 
w niewielu aplikacjach, takich jak sorto-
wanie odpadów do recyklingu.

Nowe otwarcie
Obecnie technika ta prężnie się rozwija 
dzięki nowej generacji szybkiego i wydaj-
nego oprogramowania. Spektrograf wyko-
rzystuje kamerę czułą na promieniowa-
nie podczerwone. Umożliwia on sorto-
wanie odbitego światła na poszczególne 
składniki według długości fali. Takie sor-
towanie określane jest jako „obrazowanie 
chemiczne kolorem” i umożliwia badanie 
własności chemicznych materiałów przez 
inżynierów wizji maszynowej.

Oprogramowanie przejmuje w czasie 
rzeczywistym dane z sześcianów hiper-
spektralnych, wymagane do stworze-
nia obrazu, w którym każdy piksel jest 
zakodowany zgodnie z chemicznym skła-
dem rozpatrywanego punktu obrazu. Jest 
to niezwykle cenne, gdyż system dostar-

cza informacje niedostępne przy użyciu 
innych technologii wizji maszynowej.

Zamiast analizować pełne spektrum 
danych, można skoncentrować się na 
kilku długościach fal specyficznych dla 
określonego materiału lub identyfikować 
specyficzne zanieczyszczenia, które mogą 
się pojawić podczas procesu produk-
cji. Ograniczenie ilości danych do analizy 
zwiększa szybkość działania systemu, a co 
za tym idzie – skraca czas analizy.

Nowoczesne oprogramowanie umoż-
liwia nastawienie kamery na intuicyj-
nie oczekiwane kolory. Oferuje inter-
fejs użytkownika, w którym można zde-
finiować kluczowe parametry i otrzymać 
dane początkowe. Od tego momentu dane 
hiperspektralne są szczegółowo analizo-
wane w celu zdefiniowania najlepszego 
modelu obiektu. Następnie obrazy z zako-
dowanymi kolorami są przekształcane 
w standardowe obrazy wizji maszynowej. 
Proces w czasie rzeczywistym wykorzy-
stuje takie techniki wizyjne, jak analiza 
poziomu szarości czy wykrywanie obsza-
rów obrazu o specyficznych własnościach 
(blob detection) i wykonuje odpowiednie 
sortowanie kolorów.

Zastosowanie kolorów chemii 
w praktyce
Dużą zaletą obrazowania hiperspektral-
nego jest to, że wiele materiałów opako-
waniowych jest niewidocznych dla świa-
tła podczerwonego, co umożliwia doko-
nanie inspekcji materiałów wewnątrz 
zamkniętego opakowania. Taka technika 
może mieć szerokie zastosowanie w prze-
myśle spożywczym i farmaceutycznym, 
w których zanieczyszczenia produktu na 
linii pakowania mogą mieć poważne kon-
sekwencje dla zdrowia konsumentów. 
Skutki takich zanieczyszczeń mogą rów-
nież podważyć reputację producenta, 
spowodować masowy zwrot produktu, 
a nawet konieczność zamknięcia całej 
linii produkcyjnej, przynajmniej do czasu 
wyjaśnienia przyczyn powstałej sytuacji.

Rob Webb Rob Webb jest specjalistą technicznym 
w firmie Stemmer Imaging.
 CE

Rob Webb

Obrazowanie hiperspektralne
Rozwój oprogramowania uczynił obrazowanie hiperspektralne 
mniej kosztownym, co pozwala na wykorzystanie tej technologii 
w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym w celu kontroli 
jakości i pakowania.

W skrócie

 →  Obrazowanie hiperspek-
tralne powstaje z obrazów 
budowanych warstwowo za 
pomocą wiązek promienio-
wania podczerwonego pada-
jących na czujnik.

 →  Nowoczesne oprogramo-
wanie istotnie przyspie-
sza przetwarzanie danych, 
ograniczając koszty zasto-
sowania obrazowania 
hiperspektralnego.

 →  Obrazowanie hiperspek-
tralne może służyć do ana-
lizy produktów zamkniętych 
wewnątrz opakowań, szcze-
gólnie w warunkach steryl-
nej produkcji.
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J ednym z największych wyzwań 
w produkcji alkoholu jest proces 
butelkowania. Dla producentów 

       alkoholu pytaniem nie jest: „Czy 
możemy wyprodukować dany towar?”, 
ale raczej: „Czy możemy rozlać go do 
butelek na tyle szybko, by sprostać zamó-
wieniom?”. Sposób rozlewania alkoholu 
do butelek może stanowić tzw. wąskie 
gardło całej produkcji. 

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego w two-
jej firmie pojawiają się problemy z wydaj-
nością, to być może warto przyjrzeć się 
sprzętowi, rodzajom butelek i/lub głów-

nym ciągom technologicznym. Warto też 
wziąć pod uwagę poniższe trzy aspekty, 
aby usprawnić produkcję i zwiększyć 
wydajność. 

1 Określ realistyczne zadania i wska-
źniki oraz wykonaj analizę Całko-

witej Efektywności Wyposażenia (OEE).
Producenci zastanawiają się niekiedy, 
dlaczego ich sprzęt nie spełnia wyma-
gań eksploatacyjnych, formułując swoje 
rozczarowanie przykładowo w następu-
jący sposób: „Kupiliśmy maszynę, która 
może wyprodukować 500 butelek na 

Scott Baesler

sposoby na zwiększenie 
wydajności zakładu 
spirytusowego

Zakłady produkujące alkohol mogą zwiększyć produkcję oraz efektywność przez określenie realistycznych 
zadań, wprowadzenie standaryzacji oraz zlecenie przeprowadzenia analizy Całkowitej Efektywności 
Wyposażenia (OEE) stronom trzecim.

3

ZARZĄDZANIE
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minutę, czemu zatem tak się nie dzieje?”. 
Powodów tej sytuacji może być oczywi-
ście wiele, jednak najprościej jest obwi-
nić za wszystko maszynę. Chociaż nie-
kiedy zwiększenie wydajności to kwe-
stia dokupienia większej ilości sprzętu, to 
przed zainwestowaniem w nową technolo-
gię warto jednak określić realistyczne klu-
czowe wskaźniki efektywności (KPI). Nie 
oczekujmy jednak niemożliwego. 

Nie spodziewajmy się, że maszyna 
mogąca produkować 500 butelek na 
minutę będzie pracować z oczekiwaną 
wydajnością, jeśli nie przeanalizowaliśmy 
ogólnego parametru OEE. Nowy sprzęt 
sam w sobie nie rozwiąże problemów 
związanych z OEE. 

Pierwszym krokiem do poprawy 
wydajności jest zrozumienie podstawo-
wych założeń i określenie realistycznych 
zadań. Jedną z najlepszych metod, aby to 
zrealizować, jest przeprowadzenie analizy 
OEE, która obejmuje wirtualną symula-
cję celem przebadania procesów produk-
cyjnych oraz pakowania, występujących 
w zakładzie. 

Analiza obejmuje wskaźniki uwzględ-
niające wszystkie zmienne, które deter-
minują sposób funkcjonowania zakładu 
– nie tylko pracy sprzętu – i porównuje 
bieżącą produkcję z potencjałem zakładu 

oraz idealną, oczekiwaną jego wydajno-
ścią. Na przykład, w drodze symulacji 
można ustalić, że zainstalowany sprzęt 
może produkować 1000 butelek na 
minutę, ale ogólna analiza OEE wykaże, 
jak wyglądałoby to w rzeczywistości, bio-
rąc pod uwagę istniejące procesy techno-
logiczne i organizacyjne. 

Wiele czynników ma wpływ na efek-
tywność zakładu – od uciążliwych zmian 
organizacyjnych po częste, bezowocne 
spotkania. Proste korekty codziennych 
czynności znacząco poprawiają wydajność 
bez konieczności zakupu nowego sprzętu. 

2 Rozważ zmianę butelek z nietypo-
wych na standardowe. 

Jednym z kluczowych aspektów produkcji 
alkoholu jest proces pakowania. W sprze-
daży alkoholi butelki same w sobie stano-
wią potężne narzędzie marketingowe. 

Jednak produkcja alkoholu w szero-
kiej gamie opakowań oznacza konieczność 
zaprojektowania linii pakujących w spo-
sób pozwalający na obsłużenie różnych 
rodzajów butelek. 

Jeśli zakład wytwarza różnorodne pro-
dukty i rozważa analizę OEE, należy 
postawić sobie następujące pytania: 

 → Jak szybkie jest przezbrojenie linii? 
 → Ile faktycznie butelek znajduje się na 
linii? 
 → Jak szybko pracuje sprzęt w przypadku 
butelek nietypowych, a jak w przypadku 
butelek standardowych? 

Jeśli naszym celem jest maksymalna 
wydajność, należy rozważyć przejście na 
standardowe rodzaje butelek. Zaprojek-
towanie linii pakowania dla butelek stan-
dardowych ograniczy konieczność czę-
stego przezbrajania linii i ułatwi magazy-
nowanie. Ponieważ w produkcji alkoholi 
marketing odgrywa kluczową rolę, zasto-
sowanie butelek standardowych może być 
tym bardziej istotne, jeśli ważne są dla 
nas efektywność i zyskowność produkcji.

3 Zleć przeprowadzenie analizy OEE 
podmiotowi zewnętrznemu. 

Jeżeli wydaje się, że w zakresie efek-
tywności produkcji osiągnięto sytu-
ację patową, podmiot zewnętrzny może 
pomóc w znalezieniu nowych dróg do jej 
poprawy. 

 → Rozpocznij od analizy sprzętu: Jakie są 
jego możliwości? Ile ma lat? 
 → Następnie przeanalizuj, w jaki sposób 
funkcjonuje zakład: Co działa nie tak, jak 
powinno? Co wykonano poprawnie? Jaka 
jest aktualna wydajność?

Te informacje będą ci potrzebne do zna-
lezienia odpowiedniego partnera, który 
przeprowadzi analizę OEE. Skąd jednak 
wiedzieć, czy warto to robić? Oto naj-
bardziej oczywiste oznaki, które sygna-
lizują, że najwyższa pora zwrócić się do 
eksperta: 

 → mniejsza niż oczekiwana wydajność pro-
dukcyjna sprzętu, 
 → mniejsze niż oczekiwane ogólne wskaźniki 
wydajności całego zakładu, 

 → zbyt duża liczba wprowadzanych zmian, 
 → mnogość problemów na liniach produk-
cyjnych, 

 → zbyt duże straty butelek, 
 → zbyt częste przestoje produkcyjne, 
 → zbyt częste wyłączenia. 

Te sygnały ostrzegawcze zwykle nietrudno 
zauważyć, jednak najczęściej nic się 
z nimi nie robi lub traktuje jako normę. 
Przemysł alkoholowy to wyjątkowa nisza 
o wyjątkowych potrzebach. Przed zatwier-
dzeniem zakupu podstawowego sprzętu 
lub innymi znaczącymi zmianami wyko-
naj badania, aby poznać obszary, w które 
należy zainwestować i uzyskać najlepszy 
zwrot z inwestycji. 

Scott Baesler Scott Baesler – starszy kierownik produktu 
w Stellar (partner merytoryczny CFE 
Media). Opracowanie: Jack Smith, mene-
dżer zawartości w CFE Media.
 CE 

Warto rozważyć

Jaką całkowitą efektywność 
wyposażenia uzyskują Pań-
stwo dla najbardziej krytycz-
nych procesów?

Proste korekty codzien-
nych czynności często 
znacząco poprawiają 
wydajność bez koniecz-
ności zakupu nowego 
sprzętu.

www.controlengineering.pl
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F irmy przetwarzające stałe materiały 
sypkie muszą dokonywać pomiaru 
poziomu w zbiornikach i zasobni-

kach, podobnie jak ma to miejsce w przy-
padku materiałów płynnych. Jednakże ist-
nieją oczywiste różnice, które sprawiają, 
że zadanie to jest o wiele trudniejsze, gdy 
chce się uzyskać dokładny objętościowy 
lub masowy pomiar dla materiałów 
stałych. Największą różnicą jest spo-
sób zachowania się materiałów stałych, 
a dokładniej – brak płynięcia, w przeci-
wieństwie do substancji ciekłych.

Niektóre z ciał stałych są na tyle syp-
kie, że występują jako osobne cząstki. 
Zdarza się, że materiał się zbryla, ale 
głównym założeniem jest, że taki materiał 
może być przesypywany (przynajmniej 
w większości przypadków). Jeżeli zbiornik 
jest całkowicie wypełniony materiałem, 
wówczas pojawiają się większe problemy 
niż tylko pomiar objętości czy poziomu.

Poszukiwanie poziomu 
materiału stałego
Ciecze, nawet te o wysokiej lepkości, 
dążą do wyrównania poziomu w zbior-
niku. Ciała stałe z kolei formują stosy. 
Jeżeli materiał dostarczany jest do zbior-
nika przewodem bądź rynną, najwyższy 
poziom materiału będzie zawsze bezpo-
średnio pod podajnikiem.

Różnica pomiędzy najwyższym a naj-
niższym punktem w zbiorniku może być 
duża lub mała, w zależności od rodzaju 
materiału i innych czynników.

Charakterystyka formowania się stosu 
określana jest za pomocą kąta tarcia 
wewnętrznego szkieletu ziarnowego, który 
określa, jak strome zbocze stosu może 
powstać, zanim cząstka zsunie się niżej 
(tabela 1). Cząstki granulatu do produkcji 
tworzyw sztucznych nie tworzą wysokich 
stosów, ponieważ ich okrągłe drobiny 

z łatwością zsuwają się po zboczu stosu. 
Inne produkty, nawet gdy nie są lepkie, 
mogą tworzyć większe stosy, ze względu 
na rozmiar cząstek lub naturalną kohe-
zję. W większości przypadków materiały 
charakteryzują się kątem tarcia wynoszą-
cym 30–45 stopni. Nawet mokry piasek, 
poruszający się swobodnie, nie uformuje 
zbocza o kącie większym niż 45 stopni.

Wyobraźmy sobie okrągły zbiornik 
z dnem w kształcie stożka, jak pokazano 
na rys. 1. Napełniany jest z rury znaj-

Lydia Miller

Prawidłowy dobór urządzeń 
do pomiaru poziomu 
materiału w zbiorniku
Jest wiele sposobów pomiaru poziomu materiału w zbiorniku, 
jednak muszą być one odpowiednio dobrane do danego 
zastosowania. W artykule zostaną omówione najważniejsze 
czynniki wpływające na pomiar poziomu materiałów sypkich 
w zbiornikach i zasobnikach.

POMIARY

Techniki pomiaru ciał 
sypkich polegają głów-
nie na pomiarze odległo-
ści w kierunku pionowym 
w zbiorniku, a osprzęt 
pomiarowy znajduje się 
na wieku zbiornika i skie-
rowany jest w dół. 
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dującej się na górze, w równej odległo-
ści pomiędzy środkiem a ścianą zbior-
nika. Ujście na dole zbiornika znajduje 
się na środku, a ścianki stożka tworzą 
kąt 45 stopni. Gdy zbiornik jest napeł-
niany, materiał gromadzi się pod przewo-
dem doprowadzającym i rozchodzi się na 
boki. Gdy zakończy się doprowadzanie 
materiału, w zbiorniku pozostanie stoż-
kowy stos, ze ściankami nachylonymi pod 
kątem tarcia wewnętrznego materiału. 
Najniższy poziom materiału w zbiorniku 
będzie blisko ścianek zewnętrznych, naj-
dalej od punktu zsypu. Gdy ujście zbior-
nika zostanie otworzone, materiał bezpo-

średnio nad otworem spustowym zosta-
nie wysypany, tworząc dziurę zasypywaną 
przez górne partie materiału.

Trzy technologie pomiaru 
poziomu ciał stałych
Techniki pomiaru ciał sypkich polegają 
głównie na pomiarze odległości w kie-
runku pionowym w zbiorniku, a osprzęt 
pomiarowy znajduje się na wieku zbior-
nika i skierowany jest w dół. Trzy rodzaje 
przyrządów pomiarowych to: sensor 
z falowodem, radar bezkontaktowy oraz 
czujnik ultradźwiękowy.

Każdy z nich ma indywidualne cechy 
związane z tym, w jaki sposób odzwier-
ciedla charakterystykę ciał sypkich. 
W normalnych warunkach wszystkie 
trzy pomiary dokonywane są w oparciu 
o czas, w jakim sygnał wysyłany w stronę 
materiału odbija się od niego i powraca 
do czujnika. 

W czujniku radarowym z falowo-
dem mierzony jest tylko niewielki punkt, 

o średnicy 2,5–5 cm materiału otaczają-
cego rurkę czujnika. Przyrząd nie potrafi 
stworzyć obrazu całej powierzchni przy 
pomocy jednego punktu, ale w niektó-
rych zastosowaniach jeden punkt może 
w zupełności wystarczyć. Radar bezkon-
taktowy i czujniki ultradźwiękowe potra-
fią odczytać większy zakres powierzchni, 
ale wciąż mogą dostarczać niekompletny 
obraz. Czy dana metoda jest wystarcza-
jąca, zależy od potrzeb procesu.

Poznaj ograniczenia czujników 
pomiarowych
Przyrządy z falowodem, jak widać na 
rys. 1, wyposażone są w sondę zaprojek-
towaną w taki sposób, by zagłębiać się 
w materiał. Sygnał wysyłany przez czuj-
nik porusza się wzdłuż sondy, napotyka 
powierzchnię materiału i powraca do 

↙ Rys.1. Ten hipotetyczny zbiornik przedstawia 
wszystkie trzy technologie pomiarowe: sen-
sor radarowy z falowodem, sensor radarowy 
i sensor ultradźwiękowy.
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Tabela: Kąt formowania się powierzchni 
materiałów sypkich

Materiał Kąt

Pył 40°

Asfalt (kruszony) 30–45°

Kreda 45°

Glina (sucha) 25–40°

Ziemia 30–45°

Granit 35–40°

Żwir 30–45°

Piach (suchy) 34°

Piach (mokry) 45°

Woda 0°

↙ Większość swo-
bodnie spływają-
cych materiałów 
nie może formować 
zbocza powierzchni 
o kącie większym 
niż 45 stopni, jed-
nakże ma tu zna-
czenie także wilgoć, 
która niekorzystnie 
wpływa na właści-
wości przywierania 
do siebie materiału.

www.controlengineering.pl

Ciecze, nawet te o wyso-
kiej lepkości, dążą do 
wyrównania poziomu 
w zbiorniku. Ciała stałe 
z kolei formują stosy.

http://www.controlengineering.pl
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czujnika, pozwalając na bardzo dokładny 
pomiar odległości materiału od czuj-
nika. W porównaniu do radaru bezkon-
taktowego sygnał porusza się wzdłuż falo-
wodu, co jest zaletą w przypadku die-
lektrycznych zastosowań (materiały 
nieprzewodzące prądu elektrycznego).

Niektóre sondy wykonane są z mate-
riałów elastycznych, a inne ze sztywnych 
rurek. Sondy podatne są lepszym rozwią-
zaniem w przypadku ciał stałych z uwagi 
na to, że gdy materiał zacznie się poru-
szać podczas napełniania lub opróżniania 
zbiornika, siły pochodzące od materiału 
mogą zgiąć lub złamać sztywną sondę.

Siła ściskająca generowana jest na sku-
tek zanurzenia sondy w głąb materiału, 
prowadząc do znacznych naprężeń ściska-
jących podczas napełniania zbiornika lub 
rozładunku. Sonda może zostać wyrwana 
z obudowy czujnika lub, co gorsza, dobrze 
zamocowany czujnik może spowodować 
otwarcie się wieka zbiornika. Jednakże 

siła ta może zostać obliczona, co pozwoli 
zapobiec takiej sytuacji. W zależności od 
materiału częste ruchy samego materiału 
blisko sondy nierzadko powodują jej zuży-
cie cierne. Jednak w przypadku właści-
wego zastosowania czujnik z falowodem 
może być rozwiązaniem bardzo dokład-
nym, a przy tym uzasadnionym ekono-
micznie.

Dielektryki i gęstość nasypowa
Radar bezkontaktowy i oprzyrządowa-
nie ultradźwiękowe wykorzystuje zjawi-
sko rozsyłania sygnału przez powietrze, aż 
sygnał dotrze do czoła materiału, po czym 
mierzony jest czas odbicia fali (rys. 2). 
Dokładność pomiaru zależy od siły 
i powtarzalności powracającego sygnału. 
Podstawową różnicą między czujnikiem 
ultradźwiękowym a radarowym jest zdol-
ność do wytworzenia mocnego sygnału. 
Przyrządy radarowe wykorzystują zjawi-
sko względnej przenikalności elektrycz-
nej materiału, a przyrządy akustyczne – 
gęstości nasypowej.

W przypadku radaru bezkontakto-
wego emitowany jest sygnał elektroma-
gnetyczny. Gdy sygnał napotka mate-
riał o zmiennej przenikalności elektrycz-
nej, część energii fali elektromagnetycznej 
jest odbijana. Tę granicę stanowi miejsce 
styku powietrza w zbiorniku ze znajdu-
jącym się w nim materiałem, który może 
być zarówno ciekły, jak i stały. Im wyższa 
wartość przenikalności elektrycznej mate-
riału, tym mocniejsze odbicie fali.

Kąt stożka powierzchni materiału sta-
nowi problem przy pomiarach poziomu 
materiałów stałych. Jeżeli powierzchnia 
materiału jest płaska, sygnał odbijany jest 
bezpośrednio do przyrządu pomiarowego, 
lecz jeżeli sygnał napotka zbocze, część 
sygnału może być odbita w stronę ścianki 
zbiornika i nie zostać wychwycona przez 
czujnik. Jednakże w większości przypad-
ków ilość sygnału odbijanego w stronę 
czujnika jest wystarczająca, zapewniając 
możliwość odczytu poziomu, lecz w przy-
padku materiału o niskiej przenikalności 
elektrycznej i dużym kącie tarcia odczyt 
może być utrudniony. Odpowiednie algo-
rytmy w przyrządach oraz paraboliczne 
anteny mogą być pomocne przy prowa-
dzeniu pomiarów materiałów stałych.

Pomiary akustyczne mają podobną 
charakterystykę, aczkolwiek są mię-
dzy nimi pewne różnice. Fala dźwiękowa 

wysyłana przez przyrząd pokonuje drogę 
w powietrzu, zanim dotrze do czoła mate-
riału w zbiorniku lub jego ścianek bocz-
nych. Siła odbicia fali jest określona przez 
gęstość nasypową, czyli masę materiału 
w określonej przestrzeni. Oznacza to, że 
jeśli powierzchnia materiału jest puszysta, 
absorbuje więcej energii fali dźwiękowej, 
a odbicie fali jest słabsze.

Również w tym przypadku sytuacje, 
w których stanowi to poważne wyzwanie, 
bywają bardzo rzadkie, ale warto pamię-
tać o tym w przypadku niektórych proble-
matycznych materiałów. Ponieważ szero-
kość fali jest większa niż przy czujnikach 
radarowych, przyrząd może otrzymy-
wać informacje o średniej wysokości całej 
powierzchni, jaką mierzy.

W niektórych zbiornikach poziom 
informacji jest na tyle dokładny, że 
pozwala to na określenie poziomu zawar-
tości zbiornika z dokładnością wynoszącą 
5%, jednakże zbiorniki o dużych rozmia-
rach będą potrzebować kilku czujników, 
by uzyskać podobną dokładność pomiaru.

Lydia MillerLydia Miller – Senior Marketing Engineer 
w zespole Rosemount Process Level w fir-
mie Emerson Process Management.
 CE

↗ Rys. 2. Czujnik radarowy bezkontaktowy 
i czujniki akustyczne mogą mierzyć względ-
nie dużą powierzchnię, jednak dokładność 
pomiaru zależy od odległości materiału od 
czujnika.
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Warto rozważyć

W jaki sposób różne przy-
rządy współpracują ze sobą, 
zwiększając wydajność okre-
ślonej aplikacji?

POMIARY

Podstawową różnicą mię-
dzy czujnikiem ultradźwię-
kowym a radarowym 
jest zdolność do wytwo-
rzenia mocnego sygnału. 
Przyrządy radarowe 
wykorzystują zjawisko 
względnej przenikalno-
ści elektrycznej materiału, 
a przyrządy akustyczne 
– gęstości nasypowej.
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W ielu programistów aplikacji 
sterowania automatyki prze-
mysłowej opiera swoją wiedzę 

i umiejętności między innymi na doświad-
czeniach w korzystaniu z produktów 
Allen-Bradley firmy Rockwell Automa-
tion, ponieważ spora część infrastruktury 
sterowników zainstalowanej w produk-
cji składa się właśnie z programowalnych 
sterowników logicznych A-B (PLC). Jed-
nak rodzina ControlLogix firmy Rockwell 
Automation to duży przełom w zakre-
sie możliwości PLC, oferujących takie 
ulepszenia, jak: wykorzystanie zmien-

nych symbolicznych (tagi), opcja korzysta-
nia z typów danych definiowanych przez 
użytkownika (UDT) oraz instrukcje dodat-
kowe (AOI). Przypisanie zmiennych sym-
bolicznych do rejestrów może się odby-
wać także lokalnie dla danego programu, 
co pozwala na jego powielenie celem 
ponownego użytkowania. 

Wszystkie wymienione możliwości, 
z wyjątkiem zmiennych symbolicznych, 
istniały już wiele lat temu na innych plat-
formach. Norma IEC 61131, definiująca 
języki programowania sterowników PLC, 
obowiązuje w swych kolejnych wersjach 
mniej więcej od 1993 roku i była stoso-
wana do instalowanych już wówczas ste-
rowników PLC. Jedną z najważniejszych 
różnic pomiędzy starszymi systemami 
opartymi na obsłudze struktur rejestrów 
a nowocześniejszymi rozwiązaniami jest 
zdolność do budowania bloków kodów 
z możliwością ponownego użycia. Plat-
formy obsługujące takie kody muszą cha-
rakteryzować się trzema istotnymi właści-
wościami: 

Frank Lamb

Zalety kodu
z możliwością ponownego użycia
w programowaniu sterowników PLC
Kod z możliwością ponownego użycia dla programowalnych 
sterowników logicznych (PLC) zapewnia użytkownikowi elastyczność 
oraz możliwość budowy struktur, które można eksportować 
pomiędzy aplikacjami. 

W skrócie

 →  Platformy obsługujące kody 
z możliwością ponownego 
użycia wymagają również 
obsługi typów danych defi-
niowanych przez użytkow-
nika (UDTs), zabezpieczo-
nych samodzielnych bloków 
oraz zmiennych lokalnych/
globalnych. 

 →  Kod z możliwością ponow-
nego użycia stanowi kry-
tyczny aspekt dla szyb-
kiego tworzenia wydajnych 
programów. Wiele plat-
form pozwala na korzysta-
nie z kodów z możliwością 
ponownego użycia, a każda 
z nich ma swoje unikatowe 
metody.

↗ Kod z możliwością ponownego użycia stanowi bardzo istotny aspekt w procesie szybkiego two-
rzenia wydajnych programów, niezależnie od specyfikacji platformy.
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1.  Zmienne lokalne vs globalne 
Kod z możliwością ponownego użycia 
musi obejmować zmienne, które mają 
zastosowanie dla każdego rodzaju kodu; 
z jedynym formatowaniem danych tylko 
przy tworzeniu kodu oryginalnego. Ozna-
cza to, że nie powinno się zmieniać nazw 
listy zmiennych symbolicznych (tagów 
rejestrów) lub symboli dla każdego przy-
padku aplikacji kodu lub jego wywołania. 
Na przykład kilkukrotne powielanie pod-
programu oraz iteracja dostępnych w nim 
adresów, mimo oszczędności czasu, nie 
jest w rzeczywistości kodem z możliwo-
ścią ponownego użytkowania.

2. Typy danych definiowanych przez 
użytkownika (UDT)
Tworzenie UDT pozwala na budowa-
nie struktur, które można eksportować 
pomiędzy aplikacjami. Umożliwiają one 
opisanie komponentów przy pomocy ter-
minów rodzajowych, takich jak: „Pręd-
kość”, „Start”, „Odrzut” i innych. UDT 
nie wymagają systemów opartych na 

rejestrach, niemniej jednak wymagają 
zaawansowanego użycia symboli. 

3.  Zabezpieczone bloki samodzielne 
Ważne jest, aby kod był zawarty w bloku 
umożliwiającym wprowadzanie i wypro-
wadzanie zmiennych, a także by był 
chroniony w sposób uniemożliwiający 
użytkownikowi zmianę jego danej struk-
tury. Wymaga to hasła lub klucza progra-
mowego. 

W niniejszym artykule wspomniano 
tylko o niektórych istotnych wymaga-
niach. Pozostałe cechy, jak np. możli-
wość pisania kodów w innych językach 
programowania sterowników PLC, takich 
jak np. tekst strukturalny, i zgodnych 
z normą IEC, również sprawiają, że plat-
formy dedykowane do tworzenia kodów 
stają się coraz wydajniejsze i bardziej 
przyjazne, służąc szybkiemu opracowywa-
niu kodu. 

Niezależnie od tego, czy platforma 
wykorzystuje podprogramy z lokalnymi 
zmiennymi lub konfigurowalnymi pole-

ceniami, kody z możliwością ponow-
nego użycia stanowią niezwykle istotny 
aspekt w procesie szybkiego tworzenia 
wydajnych programów dla sterowników 
PLC. Wiele platform pozwala na budo-
wanie i korzystanie z kodów z możliwo-
ścią ponownego użycia, a każda z nich ma 
swoje unikatowe metody i zasady wspie-
rania tego typu narzędzi. 

Frank LambFrank Lamb jest założycielem Automation 
Consulting Services Inc.
 CE

Warto rozważyć

Jakie korzyści przyniosło 
Państwu zastosowanie kodu 
z możliwością ponownego 
użycia i jakie wyzwania się 
z tym wiązały?
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W iększość inżynierów specyfi-
kujących sprzęt w projektach 
myśli o czujnikach jako o cyfro-

wych lub analogowych urządzeniach zbli-
żeniowych, fotoelektrycznych, czujnikach 
przepływu lub ciśnienia, termoparach 
i tym podobnych. Jeśli zapytamy o klasy-
fikacje czujników, to najczęściej dzielimy 
je na analogowe lub cyfrowe, lokalne lub 
zdalne do systemu sterowania, optyczne 
lub indukcyjne itd.

Ale czujniki można postrzegać również 
jako fizyczne sygnały do systemu stero-
wania. Szersze myślenie o tym, czym jest 
czujnik, otwiera wiele nowych możliwo-
ści. Czy przycisk jest czujnikiem? Tak – 
wykrywa i przekazuje decyzję operatora 
o wykonaniu jakiegoś działania. A prze-
kaźnik? Też jest czujnikiem – przekazuje 
stan urządzenia lub maszyny.

Innym kryterium klasyfikacji czujni-
ków niż zasada działania jest ich funk-
cjonalność. Większość czujników należy 
do dwóch kategorii: takich, które wykry-
wają stan maszyny (np. krańcówki, enko-
dery, fotokomórki, czujniki wibracji) 
i takich, które wykrywają stan procesu 
(np. czujniki przepływu i ciśnienia, wizja 
maszynowa, czujniki zbliżeniowe).

Taki sposób myślenia o czujni-
kach uświadamia nam, że nie wszyst-
kie one mogą być charakteryzowane 
w prosty sposób, jak na przykład analo-
gowe lub cyfrowe. Dobrym przykładem 
są tutaj systemy wizyjne. Współczesne 
metody identyfikacji wykorzystują sys-
temy optyczne oraz miliony indywidual-
nych pikseli obrazu. Współczesne wejście 
do systemu sterowania może być prostym 
sygnałem dwustanowym „tak/nie” lub 
ciągiem sygnałów cyfrowych, które muszą 
być odkodowane. Ale konieczne jest zro-
zumienie technologii wizji maszynowej, 
zanim ją wyspecyfikujemy na obiekt.

Inne przykłady to enkoder i resolver. 
Sygnały wyjściowe mogą tu przybierać 

kształt cyfrowych impulsów lub analogo-
wego sygnału sinusoidalnego, ale sygna-
łów tych nie można bezpośrednio prze-
słać na cyfrowe lub analogowe karty wej-
ściowe systemu sterowania. Musi to być 
wzięte pod uwagę wraz z analizą użytych 
czujników i całkowitymi kosztami, gdy 
specyfikujemy karty wejściowe systemu.

Termopary są również elementami 
analogowymi, ale nie można ich podłą-
czyć bezpośrednio do standardowych kart 
wejściowych systemu. Karty wejściowe 
dedykowane dla termopar zawierają algo-
rytm, który określa charakterystykę pod-
łączonej termopary. Co więcej, ze względu 
na naturę pomiaru nie można podłączyć 
termopary bezpośrednio do listwy zaci-
skowej, a następnie miedzianymi przewo-
dami dalej z kartą wejściową. 

Przykłady innych nietypowych czujni-
ków przemysłowych: 
 →  Czujnik prądów wirowych: czujnik induk-
cyjny wkładany do otworu w elemencie
maszyny w celu kontroli naciętego gwintu.
 →  Pojemnościowy próbnik przenikania 
jonów: naładowany elektrycznie próbnik 
oraz elektroda odniesienia, umieszczane 
po obu stronach elementu plastikowego 
w celu określenia, czy porowatość pla-
stiku umożliwia przenikanie jonów przez 
badany element.

 →  Spektrometr masowy: system pomiarowy 
przeznaczony do wykrywania np. obecno-
ści trujących substancji.

 →  Kamera UV: aplikacja z dziedziny wizji 
maszynowej – gumowa uszczelka pokryta 
czułą na promieniowanie ultrafioletowe 
cieczą, filmowana w ultrafiolecie w celu 
stwierdzenia, czy kształt uszczelki został 
uformowany prawidłowo.

 →  Kontrola prawidłowego montażu głowicy 
silnika samochodowego: system składający
się z niezależnych transformatorów różni-
cowych, określających położenie płaszczy-
zny pokrywy do sprawdzenia, czy uszczelka 
głowicy została założona poprawnie.

Niezależnie od tego, czy mówimy o anali-
zie awarii istniejącego sprzętu, czy o pro-
jektowaniu nowych urządzeń, zrozu-
mienie tego, jak wszystkie występujące 
w projekcie czujniki współpracują z syste-
mem sterowania jest istotnym elementem 
dobrze rozumianej wiedzy.

Frank Lamb Frank Lamb jest założycielem Automation 
Consulting Services Inc.
 CE

Frank Lamb

Czujniki od podstaw: 
wejścia systemu sterowania
Myślenie o czujnikach jako fizycznych wejściach do systemu 
sterowania pomaga inżynierom odkryć więcej możliwości ich 
zastosowania.

W skrócie

 →  Inżynierowie powinni 
traktować czujniki jako 
fizyczne wejścia do systemu 
sterowania.

 →  Czujniki mogą być klasy-
fikowane zgodnie z ich 
funkcjami.

 →  Szersze myślenie o czujni-
kach, wykraczające poza ich 
klasyfikację na analogowe 
i cyfrowe, otwiera nowe per-
spektywy ich zastosowania.

OD PODSTAW
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Jekko SPX424 to wszechstronny miniżuraw, dla którego wąskie 
i trudno dostępne miejsca nie są przeszkodą. Mieści się on w poje-
dyncze drzwi i jest wyposażony w hydrauliczny wysięgnik pomoc-
niczy. Wysokość wysięgnika to maks. 15 metrów przy udźwigu 
300 kg. Model SPX424 z maksymalnym udźwigiem 2,4 tony, 
jako jedyny w swojej klasie, może być transportowany na 
3,5-tonowej lawecie. Zakres obrotu wysięgnika wynosi 
360°, co upraszcza obsługę ładunku, a system kontroli 
obciążenia, alarm przechyłu i podwójny system zabez-
pieczenia liny gwarantują doskonałe bezpieczeństwo. Miniżuraw może być zasilany przez 
silnik Diesla Kubota lub przez 4 akumulatory. Jedną z ważniejszych cech tego modelu 
jest zaawansowany system bezpieczeństwa LMI – system kontroli obciążenia. Cztery roz-
kładane podpory mozna ustawić w wielu pozycjach i pod różnymi kątami, co przekłada 
się na automatyczne dostosowanie obciążenia do obszaru roboczego. 

www.jekko.com.pl

 Jekko

Miniżuraw Jekko SPX424

Hybrydowe rozruszniki silnika CONTACTRON umożliwiają szybki 
i niezawodny rozruch oraz przełączanie kierunku pracy silników 
o mocy od 50 W do 3 kW. Kompaktowa konstrukcja pozwala na ich 
łatwą instalację – zarówno w zdecentralizowanych skrzynkach roz-
dzielczych, jak i w centralnych szafach sterowniczych. Różne wersje 
pozwalają na dobór urządzenia dopasowanego do potrzeb. Oprócz 
wariantów specjalnych, np. z ochroną silnika czy dedykowanych do 
pracy w układach zatrzymania awaryjnego do SIL 3 i Pl e, dostępne 
są również urządzenia, które poprzez bramkę IFS można przyłączyć 
do magistrali: Profibus DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP™, CANopen®, 
DeviceNet™, Profinet. Dodatkowo w ofercie hybrydowych rozrusz-
ników silnika znajdują się urządzenia ze zintegrowanym interfej-
sem I/O-Link. Wszystkie wersje sieciowe, w tym również te z inter-

fejsem I/O-Link, umożliwiają przesyłanie do sterownika danych procesowych, takich jak 
np. komunikaty diagnostyczne lub prąd silnika.

www.phoenixcontact.pl

 Phoenix Contact

Hybrydowe rozruszniki silnika z interfejsem I/O-Link

Czteroosiowy robot SCARA SR-3iA to pierw-
szy reprezentant nowej serii manipulatorów 
SCARA, poszerzających ofertę firmy FANUC 
w zakresie kompaktowych robotów prze-
mysłowych. Jest synonimem szybkiej i pre-
cyzyjnej obsługi procesów pick & place, 
montażu, testowania, inspekcji oraz pako-
wania. Połączenie niewielkiego rozmiaru 
oraz funkcjonalności to doskonałe rozwią-
zanie dla wielu gałęzi przemysłu, w tym: 
przemysłu spożywczego, elektroniki użytko-
wej, produkcji komponentów samochodo-
wych, branży tworzyw sztucznych, automa-
tyki laboratoryjnej oraz produkcji urządzeń 
i akcesoriów medycznych. Lekki i prosty 
w formie projekt robota gwarantuje dosko-
nałe efekty produkcyjne oraz oszczędno-
ści w zakresie przestrzeni hali produkcyjnej. 
SCARA SR-3iA oferuje udźwig 3 kg, zasięg 
400 mm, skok pionowy 200 mm oraz pełen 
kąt obrotu ramienia wynoszący 360°. Łatwą 
integrację zapewniają: wbudowane prze-
wody powietrzne, linie zasilające i sygna-
łowe oraz zawory elektromagnetyczne. 
Nowy interfejs SCARA iRProgrammer umoż-
liwia konfigurację i programowanie robota 
za pomocą komputera PC lub tabletu.

www.fanuc.pl

Nowy model C6017 uzupełnia serię kom-
puterów przemysłowych firmy Beckhoff 
o rozwiązanie oferujące maksymalną kom-
paktowość i elastyczność montażu oraz 
większą liczbę portów i zintegrowany zasi-
lacz UPS. Kompaktowe wymiary C6017 
(82×82×66 mm) sprawiają, że pod wzglę-
dem gabarytów jest on porównywalny 
z modelem C6015 – najmniejszym z rodziny 
ultrakompaktowych komputerów prze-
mysłowych firmy. Inżynierowie opraco-
wali model C6017, w którym dotychcza-
sowe złącze DisplayPort, zintegrowany 
adapter sieci Ethernet z podwójnym por-

tem 100/1000Base-T oraz złącza USB 3.0 
i 2.0 uzupełnione zostały o dwa porty RJ45 
i dwa złącza USB 2.0. Co więcej, model ten 
może zostać także dodatkowo wyposażony 
w wydajny zasilacz USB z 1-sekundowym 
podtrzymaniem zasilania, który w razie 
przerwy w zasilaniu sieciowym zabezpiecza 
przed utratą wrażliwych danych. Dzięki zin-
tegrowanemu procesorowi Intel® Atom™, 
wyposażonemu nawet w cztery rdze-
nie, pasywnemu układowi chłodzenia oraz 
wytrzymałej obudowie z aluminium i cynku 
odlewanego pod ciśnieniem nowy kompu-
ter przemysłowy firmy Beckhoff sprawdzi 

się w realizacji zadań z zakresu automaty-
zacji, wizualizacji procesów i komunika-
cji w aplikacjach wymagających niskiej lub 
średniej wydajności sprzętowej.

www.beckhoff.pl

 Beckhoff

Komputer przemysłowy C6017
Firma prezentuje

Firma prezentuje

 FANUC

Robot SCARA SR-3iA

http://www.phoenixcontact.pl
http://www.jekko.com.pl
http://www.beckhoff.pl
http://www.fanuc.pl
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 Phoenix Contact

Technologia PLCnext: otwarta platforma sterowania 
dla automatyzacji przyszłości

Otwarta platforma sterowania, oparta na 
innowacyjnej technologii PLCnext, umożli-
wia równoległe programowanie w oparciu 
o znane narzędzia programowe, takie jak: 
Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink i PC 
Worx, a także dowolne połączenie/mikso-
wanie utworzonego z nich kodu programu. 
Dzięki technologii PLCnext można łączyć 
funkcje z procedurami z C/C++, C# lub 
Matlab Simulink, np. zgodnie z IEC 61131-3. 
Umożliwia to łatwą integrację oprogramo-
wania ze społeczności open source w syste-
mie automatyzacji Phoenix Contact.

Nowy program PC Worx Engineer – plat-
forma inżynierii adaptacyjnej służy do pro-
gramowania zgodnie z IEC 61131-3, a także 
konfigurowania, diagnozowania i wizualizacji
całego systemu. Podstawowa wersja opro-
gramowania jest darmowa. Liczne moduły 
rozszerzeń można kupić osobno, co pozwala 
użytkownikowi połączyć własne oprogra-
mowanie za pomocą wybranych dodatków 
funkcyjnych. Moduły automatyzacji wielo-
krotnego użytku oraz kompleksowa obsługa 
koncepcji bezpieczeństwa i ochrony kompu-
terów PC Worx Engineer skracają czas pro-

jektowania. W efekcie platforma oprogra-
mowania jest wydajnym i przyszłościowym 
narzędziem inżynieryjnym.

www.phoenixcontact.pl

Firma Turck rozbudowała ofertę o kolejny 
moduł hybrydowy I/O. Seria TBPN, dedy-
kowana do obsługi protokołów Profinet i Profi-
safe, w unikatowy sposób łączy w jednej obudowie obsługę 
sygnałów bezpiecznych i standardowych, zapewniając wysoki stopień ochrony IP65/
IP67/IP69K oraz możliwość pracy w dwóch trybach: jako moduł zdalnych I/O współpra-
cujący z urządzeniem nadrzędnym oraz jako w pełni samodzielny sterownik bezpieczeń-
stwa realizujący zadania ochrony. Nowy model o oznaczeniu TBIP ma wszystkie wyżej 
wspomniane zalety, ale został przygotowany do obsługi protokołów Ethernet/IP oraz 
CIP Safety. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony moduły hybrydowe mogą być instalo-
wane bez dodatkowej obudowy.

www.turck.pl

Weintek cMT3090 + CODESYS tworzy pro-
dukt, który integruje sprzęt w postaci panelu 
HMI serii cMT z oprogramowaniem CoDe-
Sys PLC, zgodnym z normą IEC 61131-3. 
Do dyspozycji są języki programowania, 
takie jak: FBD/LD/IL/ST/SFC/CFC. W wyniku 
zespolenia urządzenia HMI z logiką stero-
wnika PLC powstał unikatowy produkt. 
Można go rozszerzyć o moduły We/Wy roz-
proszonych serii iR marki Weintek, uzysku-
jąc prawie kompletny układ (pozostaje go 
tylko wyposażyć w czujniki i aktory). Jest 
to rozwiązanie innowacyjne, które umożli-
wia tworzenie łatwej do rozbudowy, bardziej 
zwartej i elastycznej architektury aplikacji. 

Program PLC jest tworzony w CoDeSys, 
adresując podłączone do panelu We/Wy 
w protokołach CANopen lub Modbus TCP, 
a niebawem także EtherCAT. Część układu 
wykonawczego i dostarczającego informację 
o obiekcie sterowanym jest więc zamknięta. 
Wizualizacja tworzona jest osobno w śro-
dowisku EasyBuilderPro i komunikuje się 
ona z wewnętrznym CoDeSys PLC. Urucho-
miona jest równolegle na osobnym rdze-
niu procesora, nie zakłócając części sterują-
cej aplikacji. Dzięki magistrali wewnętrznej 
iBus można bardzo szybko uzyskać informa-
cję o stanie We/Wy.

www.multiprojekt.pl

 Weintek

Panel HMI z wewnętrznym 
CoDeSys PLC

System GuardLink umożliwia łączenie szeregowe urządzeń bezpie-
czeństwa, gwarantując dostęp do diagnostyki poszczególnych urzą-
dzeń. Zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa, diagnostykę, 
możliwość zdalnego resetowania i wysyłania poleceń odryglowa-
nia przez pojedynczy czterożyłowy kabel, którym można połączyć 
ze sobą do 32 urządzeń.

Technologia GuardLink jest zintegrowana z przekaźnikami 
i komponentami bezpieczeństwa Allen-Bradley Guardmaster, co 
umożliwia użytkownikom dostęp do informacji o ich stanie z całej 
instalacji bezpieczeństwa. Połączenie urządzeń bezpieczeństwa do 
inteligentnych trójników z technologią GuardLink oraz standardo-
wym okablowaniem do przekaźników bezpieczeństwa Guardma-

ster zapewnia lepszą widoczność całego systemu.
System GuardLink jest kompatybilny z platformą Logix i ma predefiniowane nazwy 

zmiennych w aplikacji Rockwell Software Studio 5000. Uproszczona budowa oraz zredu-
kowana ilość niezbędnego okablowania zapewnia łatwą instalację typu plug-and-play.

www.rockwellautomation.pl

 Rockwell Automation

System bezpieczeństwa Allen-Bradley 
Guardmaster GuardLink

 Turck

Nowy protokół modułu
bezpieczeństwa

Firma prezentuje

Firma prezentuje

http://www.rockwellautomation.pl
http://www.turck.pl
http://www.multiprojekt.pl
http://www.phoenixcontact.pl


NOWOŚCI I PROMOCJE

W SKLEPIE INTERNETOWYM

FIRMY ASTOR

EPSKITCPE100-PR
→   Stand Alone CPU; 
→ 1 MB RAM i FLASH; 
→  1.2 GHz Dual Core; 2x Eth; 1x USB
→  Profinet IRT; 2x RJ45; 1024B  

(input + output)
→  Zakres temperatur pracy:  

od -40 do +70 st.C
→   Obsługa Modbus TCP Client/Server, EGD, 

SRTP, Profinet, OPC-UA

 JET-NET-5010G
→   7 portów RJ-45 10 / 100-TX oraz  

3 porty combo RJ-45/SFP 
→   RSTP, Rapid Super Ring, Rapid Dual 

Homing
→   SNMP oraz LLDP
→   Funkcje: VLAN, GVRP, QoS,  

IGMP Snooping, Rate Control, 
→   Port Trunking, Online Multi-Port Mirroring
→   Temperatura pracy -25...70°C
→   Gwarancja: 54 miesiące

→  Kontroler PACSystems 

CPE100 + Profinet 

RSTi-EP

→    Switch ethernetowy 

gigabitowy Korenix

www.astor.com.pl/sklep

TPCF-15A-3AM7U-SW3
→  Dotykowy komputer przemysłowy 15”, 

pamięć 4 GB RAM, dysk 160 GB SSD, 
aluminiowa obudowa

→  Licencja Wonderware InTouch 2012 RT  
z I/0 3000 zmiennych

→  System operacyjny Windows 7

→  Komputer przemysłowy 

z Wonderware InTouch

9990
PLN NETTO

28740 NETTO

2990 
PLN NETTO

5220 NETTO

2780
PLN NETTO

AS24DRV45C5-PR
→  Moc: 5,5 kW
→  Zasilanie: 3 x 400 V AC
→  I/O: 5 DI, 3 DO, 2 AI, 2 AO
→  RS-485 z obsługą Modbus RTU
→  Funkcja STO
→  Bezpłatne oprogramowanie
→  30 miesięcy gwarancji

→  Falownik trójfazowy  

z STO 5,5 kW

999
PLN NETTO

Giełda Control Engineering Polska
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FELIETON

Jednym ze sztandarowych przykładów 
spektakularnie przegranego wyścigu 
komercyjnego był przypadek BlackBerry, 
wypartego przez iPhone’a. Do 2010 r. 
Blackberry wciąż posiadał 20% udziałów 
w światowym rynku telefonów komórko-
wych. Dzisiaj model ten figuruje wyłącz-
nie we wspomnieniach niegdysiejszych 
użytkowników. Nie ma prostej odpowie-
dzi, by wytłumaczyć porażkę producenta 
Blackberry – kanadyjskiej firmy Rese-
arch in Motion (RIM). Można spekulo-
wać, że jej przyczyną była kwestia zbyt 
późnego dostosowania się do technolo-
gicznych trendów – np. BlackBerry nie-
wystarczająco szybko wyposażył swój 
model w ekran dotykowy. Łatwo jednak 
zauważyć, że tym, co różniło BlackBerry 
od iPhone’a, był fakt, że podczas gdy 
ten pierwszy był produkowany w całości 
in-house w fabrykach należących do RIM, 
kolejne generacje iPhone’a były arcydzie-
łem tworzonym przez sprawny zespół 
firm: Apple’a jako projektanta urządzenia, 
Corninga jako dostawcy ekranów z Gorilla 
Glass (czyli „czegoś więcej niż szkło”), 
wielu różnych azjatyckich montowni oraz 
licznych i bardzo zróżnicowanych projek-
tantów aplikacji i podmiotów, do których 
użytkownicy mieli dostęp dzięki tym apli-
kacjom. Można więc zaryzykować tezę, 
że na rynku zwycięstwo nad kanadyjskim 
samotnikiem odniósł międzynarodowy 
ekosystem.

Ekosystem w biznesie nie jest poję-
ciem nowym, choć ostatnio przeżywają-
cym renesans. James Moore, amerykań-
ski ekonomista, już w 1993 r., porównu-
jąc sposób funkcjonowania firm do praw 
rządzących naturą, wprowadził do lite-
ratury naukowej pojęcie koewolucji jako 
wspólnego dostosowywania się całego 
łańcucha wartości do nowych uwarun-
kowań rynkowych. Moore podawał przy-
kłady gigantów technologicznych – oprócz 

Apple’a także takie firmy, jak IBM, Ford 
czy Wal-Mart, które jako liderzy swo-
ich ekosystemów dbali, by cały łańcuch 
dostosował się odpowiednio do zmian 
zachodzących w środowisku gospodar-
czym. 

Przykłady te pokazują, że łączenie się 
przedsiębiorstw w ekosystemy nie jest 
niczym rewolucyjnym. Tym, co różni 
sytuację obecną od tej z lat 90., jest jesz-
cze szybsze tempo zmian i coraz krótszy 
cykl życia technologii. W interesie liderów 
technologicznych leży, by cały ekosystem 
dotrzymał tempa. 

Co jednak, gdy firmy nie należą do 
ekosystemu globalnego lidera? A co, jeśli 
na rynku tych globalnych liderów brak? 
Klaus Schwab w wydanej w 2016 r. przez 
Światowe Forum Ekonomiczne „Czwartej 
Rewolucji Przemysłowej” wyraźnie pod-
kreślał, że o ile państwa rozwinięte, wkra-
czając na ścieżkę transformacji cyfrowej, 
mają szansę skokowo zwiększyć wydaj-
ność i dochodowość, o tyle państwa śred-
nio rozwinięte mogą tylko do pewnego 
stopnia skorzystać z szans, jakie daje 
rewolucja cyfrowa. Natomiast sytuacja 
państw rozwijających się w dobie cyfry-

zacji zdaje się wręcz zagrożona margina-
lizacją. Dlatego inkluzywna transforma-
cja wymaga ingerencji tam, gdzie zawodzą 
rynkowe mechanizmy.

Ten stan rzeczy rozumie Komisja Euro-
pejska, która w ramach inicjatywy Digiti-
sing European Industry uruchomiła pro-
gram Digital Innovation Hubs (DIH), pro-
mujący budowę i rozwój sieci pewnego 
typu konsorcjów o silnych i elastycz-
nych powiązaniach wewnętrznych, któ-
rych głównym zadaniem jest transforma-
cja przemysłu i budowa lokalnych ekosys-
temów. 

O ile w krajach „starej UE” model 
DIH jest przeważnie sprawnie implemen-
towany ze względu na historyczne uwa-
runkowania instytucjonalne, o tyle w pań-
stwach „nowej Europy” model DIH (poza 
nielicznymi wyjątkami) jest budowany od 
podstaw. W Polsce, według katalogu pro-
wadzonego na zlecenie Komisji, mamy 
obecnie cztery operacyjne DIH-y i kilka-
naście innych w różnych stadiach przy-
gotowania. Ich wsparciem ma się doce-
lowo zająć budowany obecnie nowy orga-
nizm – Platforma Przemysłu Przyszłości, 
która ma być integratorem i koordynato-
rem lokalnych ekosystemów, a także lide-
rem upowszechniającym trendy, dystry-
buującym wiedzę i wspierającym budowę 
koniecznych kompetencji.

Agata GierczakAgata Gierczak – ekspert w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii. W projek-
cie Platforma Przemysłu Przyszłości zaan-
gażowana w tworzenie krajowego
ekosystemu na rzecz Przemysłu 4.0. Dok-
torantka w Szkole Głównej Handlowej;
naukowo bada oddziaływanie zmiany 
technologicznej na procesy gospodarcze, 
w tym zajmuje się problemem zawodnych 
mechanizmów rynkowych w kontekście
cyfryzacji.
 CE 

Ekosystem jako technika przetrwania 
w czwartej rewolucji przemysłowej

Ekosystem w biznesie nie jest pojęciem nowym, choć ostatnio przeżywającym renesans. 
W obliczu czwartej rewolucji przemysłowej wygrają ci, którzy współpracują i razem 

dostosowują się do zawrotnego tempa zmian.

Łączenie się przedsię-
biorstw w ekosystemy 
nie jest niczym rewolucyj-
nym. Tym, co różni sytu-
ację obecną od tej z lat 
90., jest jeszcze szybsze 
tempo zmian i coraz krót-
szy cykl życia technologii.



W iosną 2016 r. firmy Maxam 
Inc. i Yaskawa America Inc. 
opracowały system trans-

portu asfaltu dla firmy Gallagher Asphalt, 
znajdującej się w miejscowości Thorn-
ton w stanie Illinois, USA. System trans-
portowy jest tu wykorzystywany do zała-
dunku silosów asfaltu, jak również do 
dystrybucji produktu z silosów do indy-
widualnych odbiorców. System trans-
portowy napędzany silnikami elektrycz-
nymi składa się ze zbiornika o pojemności 
ośmiu ton zapewniającego szybki transfer 
materiału oraz zbiornika załadowczego.

Istniejący 200-tonowy zbiornik asfaltu 
został zmodernizowany, zastępując wysłu-
żone rozwiązanie oparte na przenośnikach 
taśmowych. Pięć przenośników taśmo-
wych o mocy 40 KM każdy i ich nieefek-
tywne silniki elektryczne zostały zdemon-
towane i usunięte z instalacji. Stary sys-
tem transportu, wykorzystujący łańcuchy 
napędowe i ogrzewaną stalową rynnę 
transportową, potrzebował znacznie wię-
cej mocy niż nowe rozwiązanie. 

Obecnie zainstalowany system trans-
portu wykorzystuje dwa napędy elek-
tryczne w technologii Matrix. Jeden napęd 
o mocy 60 KM służy do napędu wózka 
głównego, drugi – o mocy 30 KM – napę-
dza zbiornik załadowczy. Wózek główny 
napędzany jest czterema silnikami elek-

Mike Grant

Napędy w technologii Matrix 
zmniejszają zużycie energii
Przetwornice częstotliwości w technologii Matrix zostały zainstalowane do napędu systemu 
transportowego w celu ograniczenia zużycia energii oraz zmniejszenia kosztów utrzymania ruchu. Nowe 
rozwiązanie wyposażone w system regeneracji energii pozwala zaoszczędzić 1500 USD rocznie.

W skrócie

→  Napędy elektryczne w tech-
nologii Matrix zostały użyte 
do modernizacji systemu 
transportowego w firmie 
Gallagher Asphalt w celu 
zmniejszenia zużycia energii 
i kosztów utrzymania ruchu.

→  Napędy elektryczne oparte 
na technologii Matrix zasi-
lają wielosilnikowy system 
wózków i zbiornika transpor-
towego asfaltu.

→  Roczne oszczędności uzy-
skane dzięki moderniza-
cji systemu transportowego 
wynoszą 1500 USD.

↗ 40-konny napęd U1000 zasila dwa silniki 
napędzające zbiornik załadowczy.
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trycznymi i ma zamontowany ruchomy 
zbiornik załadowczy poruszany dwoma 
dodatkowymi silnikami. Wózek główny 
i zbiornik muszą się poruszać z taką samą 
ustaloną prędkością. System zaprojekto-
wano tak, aby odznaczał się dużą efek-
tywnością energetyczną oraz wymagał 
niewielu prac serwisowych. 

System transportowy pracuje od lutego 
2016 r. Technologia wymaga, aby sil-
nik osiągał maksymalną prędkość w ciągu 
ok. 1,5 sekundy. Następnie silnik pra-
cuje z pełną prędkością około 4 sekund, 
po czym redukuje obroty do zera w ciągu 
ok. 3,5 sekundy. Cały proces powtarza 
się po upływie ok. 10 sekund. W trady-
cyjnych rozwiązaniach podczas hamowa-
nia silnika energia jest tracona na rezysto-
rach lub regenerowana, jak w standardo-
wych napędach AC.

Gallagher Asphalt aplikowała do firmy 
Commonweaith Edition w Illianopolis 
o finansowy grant związany ze szczególną 
oszczędnością energii elektrycznej, którą 
osiągnięto dzięki zastosowaniu napę-
dów elektrycznych w technologii Matrix. 
Koszt, który ponosi Gallagher, wynosi 
0,076 centa/kWh. Instalacja pracuje 
dziennie 8,5 godziny, pięć dni w tygo-
dniu, 40 tygodni w roku. Około 20% 
czasu technologicznego jest wykorzystane 
na odzysk energii elektrycznej, co stanowi 
ok. 340 godzin w roku.

Zakładając, że każdy silnik w cza-
sie cyklu regeneracyjnego jest hamo-
wany w 100%, mniejszy napęd (o mocy 
30 KM) generuje oszczędności o warto-
ści 500 USD rocznie, natomiast większy 
napęd (o mocy 60 KM) pozwala zaoszczę-
dzić 1000 USD rocznie w porównaniu do 
rozwiązań standardowych oraz typowych 
napędów regulowanych AC z systemami 
odzysku energii.

Mike Grant Mike Grant jest specjalistą w zakresie 
napędów elektrycznych w firmie Yaskawa 
America Inc.
 CE 

Warto rozważyć

Na ile twój system stero-
wania silnikami ogranicza 
koszty zużycia energii?
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← Stary system trans-
portu, wykorzystu-
jący łańcuchy napę-
dowe i ogrzewanie 
rynny transporto-
wej, zużywał znacz-
nie więcej energii 
niż nowe rozwiąza-
nie.

← System transportu 
asfaltu napełnia 
sześć silosów służą-
cych do ładowania 
cystern samochodo-
wych.

← System transportu 
asfaltu zaprojekto-
wany przez firmę 
Maxam do napełnia-
nia silosów asfaltu 
wykorzystuje dwa 
napędy przemy-
słowe typu U1000 
w technologii Matrix 
firmy Yaskawa.
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– Nasze urządzenia mają więcej części niż 
Jumbo Jet – stwierdza dyrektor generalny 
jednej z firm produkujących drukarki. 
To zdanie podkreśla kluczowy problem 
wszystkich producentów: skupienie uwagi 
na zmniejszeniu kosztów pracy i kosz-
tów komponentów w okresie spowolnie-
nia gospodarczego mimowolnie kompli-
kuje produkcję wielu wyrobów. Wydaje 
się, że ta tendencja nie zmieni się w naj-
bliższym czasie.

Tradycyjnie ograniczenie kosztów 
koncentruje się na poprawie wydajno-
ści pracy i zakupie komponentów z naj-
tańszych źródeł. To ostatnie jest o tyle 
ważne, że koszty półproduktów i materia-
łów często stanowią ponad połowę kosz-
tów ponoszonych przez zakład produk-
cyjny.

Producenci zwykle jednak nie analizują 
projektu wytwarzanego wyrobu. Tym-
czasem dogłębna analiza funkcjonalności 
wytwarzanych produktów poprzez zmiany 
projektu wyrobu pomaga niekiedy zredu-
kować koszty materiałów aż o 15%.

Analiza i inżynieria wartości
Analiza wartości/inżynieria wartości (VA/
VE) jest metodą używaną do unikania 
kosztów (gdy jest zastosowana w trak-
cie projektowania wyrobu) lub ich ograni-
czenia (gdy zostanie zastosowana już po 
wdrożeniu produkcji). Użycie tej metody 
do przeprojektowania wyrobu zwiększa 
jego wartość przez zagwarantowanie tej 
samej funkcjonalności przy niższych kosz-
tach.

Doświadczenie jednak pokazuje, że 
zdecydowana większość producentów 
zastosowała tę metodę fragmentarycz-
nie i nie wykorzystała w pełnym stopniu 
możliwości ograniczenia kosztów i osią-
gnięcia maksymalnego poziomu wzrostu.

Firmy przodujące w wykorzystaniu 
techniki VA/VE stosują szersze, wręcz 
kompleksowe podejście do problemu, co 
pozwala im na znaczące obniżenie kosz-
tów materiałowych przy jednoczesnym 
spełnieniu wszystkich wymagań swoich 
klientów.

Przykładowo duży dostawca zawo-
rów na rynek ropy i gazu (obroty około 
5 miliardów USD) podjął ostatnio typowe 
kroki, aby poprawić wyniki finansowe 
firmy, nim zdecydował się na analizę 
funkcjonalną swoich wyrobów.

Andreas Doerken

kroki do redukcji kosztów 
materiałowych

Całościowe, oparte na współpracy i pragmatyczne podejście do koncepcji analizy wartości i inżynierii 
wartości (ang. Value Analysis/Value Engineering – VA/VE) pozwala producentom obniżyć koszty 
materiałowe przy jednoczesnym zwiększeniu wartości produktu dla klienta.

3
W skrócie

→  Analiza wartości/inżynie-
ria wartości (VA/VE) jest 
metodą uniknięcia lub 
redukcji kosztów.

→  Firmy, które chcą zasto-
sować technikę VA/VE, 
powinny na nowo zdefinio-
wać, zaprojektować i wdro-
żyć swoje wyroby dla uzy-
skania najlepszych wyników 
finansowych.

→  Firmy powinny stosować 
technikę VA/VE w sposób 
ciągły, aby utrzymać pozycję 
konkurencyjną na rynku.

e-wydanie
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Firmy przodujące 
w wykorzystaniu tech-
niki VA/VE stosują szer-
sze, wręcz kompleksowe 
podejście do problemu, 
co pozwala im na zna-
czące obniżenie kosz-
tów materiałowych przy 
jednoczesnym spełnie-
niu wymagań swoich 
klientów.



Tradycyjny proces VA/VE polega na 
analizie każdego elementu zaworu, z opi-
saniem jego funkcjonalności i ogranicza-
niem potrzeb materiałowych wszędzie 
tam, gdzie tylko jest to możliwe. Zamiast 
takiego podejścia dostawca dokonał cało-
ściowej analizy produktu, która wyka-
zała, że 75% kosztów produkcji pochła-
niały drugorzędne funkcje zaworu (takie 
jak zabezpieczenie przed korozją, utrzy-
manie pozycji zaworu w rurociągu, obu-
dowa zaworu), podczas gdy tylko 25% 
kosztów produkcji było związanych z jego 
podstawową funkcją (czyli regulacją prze-
pływu ropy).

Firma zaprojektowała zatem cał-
kiem nowy zawór typu intra-tube, miesz-
czący się wewnątrz rurociągu. To wyeli-
minowało wiele drugorzędnych funkcji 
i związanych z tym kosztów, a jednocze-
śnie uprościło produkt. Większość zbęd-
nych w tym momencie elementów zaworu 
zostało wyeliminowanych, zwiększa-
jąc wartość produktu dla użytkowników 
i prowadząc do maksymalnego wzrostu 
firmy.

Poprzez strategiczne i elastyczne podej-
ście do techniki VA/VE producent zre-
dukował koszty materiałowe związane 
z produkcją elementów zaworów o 70%, 
zwiększając jednocześnie zadowolenie 
klientów dzięki znaczącemu obniżeniu 
ceny swoich wyrobów.

Trzy kluczowe kroki 
optymalizacji VA/VE

1 Zdefiniować, które produkty gene-
rują największe zyski. Poczynając 

od analizy wszystkich produktów, usta-
lić, które z nich należy zmodernizować 
w pierwszej kolejności. Sukces pierwszego 

projektu będzie motywował kierownictwo 
i zespół do rozwijania tej inicjatywy, cele 
więc muszą być jasno zdefiniowane i zro-
zumiałe.

Jako element tego procesu należy prze-
analizować cały łańcuch dostaw oraz 
ustalić wskaźniki jakości. Przeprowadzić 
należy przy tym stosowną analizę stra-
tegicznych celów przedsiębiorstwa, tak 
aby podejmowane działania były z nimi 
zgodne. Celem nie musi być tylko ograni-
czenie kosztów materiałowych, ale rów-
nież poprawa funkcjonalności, skrócenie 
czasu dostaw oraz inne aspekty mające 
wpływ na rozwój firmy.

2 Zaprojektować produkt spełniający 
podstawowe funkcje przy minimal-

nych kosztach, ale bez obniżenia jego 
jakości i warunków dostawy. Należy być 
konsekwentnym i zarazem elastycznym. 
Aktywnie analizować założenia podczas 
całego procesu. Przykładowo, zamiast 
pytać, czy ten element można wyprodu-
kować z mniejszej ilości tworzywa sztucz-
nego, pytaj, czy istnieje inny sposób reali-
zacji podstawowej funkcjonalności pro-
duktu i spełnienia oczekiwań klienta za 
pomocą tych samych lub zmienionych 
elementów? Czy wszystkie te funkcje są 
naprawdę niezbędne?

Zrób analizę produktów konkurencyj-
nych, aby zobaczyć, jak te same funkcje 
zostały zrealizowane w inny sposób.

3 Wdrożyć strategię ciągłych zmian. 
Warto przeprowadzić warsztaty VA/

VE i wprowadzić strukturę zarządzania, 
która umożliwi stosowne przyporząd-
kowanie odpowiedzialności i zapewni 
zrównoważony rozwój. Nie należy iść na 
skróty lub stosować rozwiązań teoretycz-
nych, które nie prowadzą do konkretnych 
efektów. Sukces w zastosowaniu techniki 
VA/VE wymaga zaangażowania pracow-
ników z doświadczeniem we wdrażaniu 
takich rozwiązań oraz wsparcia ze strony 
wyższego kierownictwa i wszystkich pra-
cowników.

Istotne jest, aby w ciągu całego pro-
cesu byli w niego zaangażowani udzia-
łowcy firmy, dostawcy, niektórzy klienci, 
zespół inżynierski i produkcyjny, aby 
można było uwzględnić różne punkty 
widzenia. Należy prowadzić szerokie dys-
kusje dotyczące trudnych problemów, aby 
przeanalizować szczegółowo możliwości 
udoskonalenia produktu.

Inny przykład – duży (o obrotach prze-
kraczających 10 miliardów USD) produ-
cent  urządzeń dla rynku spożywczego 
znacząco zredukował koszty maszyny do 
obróbki mięsa dzięki rozmowom z użyt-
kownikami i dokonaniu znaczącego jej 
przeprojektowania według nowych kryte-
riów, jak łatwość serwisowania, prostsza 
technologia produkcji czy zmniejszenie 
kosztów zakupów.

Projekt urządzenia był zgodny z przed-
stawionymi potrzebami klientów. Dzięki 
wyeliminowaniu lub połączeniu funkcji, 
które nie były istotne dla użytkowników, 
i ograniczeniu liczby podzespołów pro-
ducent ograniczył koszt maszyny o 20% 
i skrócił czas dostawy o 12%.

Wnioski
Zastosowanie całościowego i pragmatycz-
nego podejścia do techniki VA/VE umoż-
liwia producentowi ograniczenie kosz-
tów materiałowych i jednocześnie pod-
nosi wartość produktu dla użytkownika. 
To zaś przekłada się na wyższe dochody 
i wzrost wartości firmy.

Technika ta powinna być stosowana 
w sposób ciągły, aby firma była cały czas 
konkurencyjna na rynku. I na koniec 
należy pamiętać o tym, że dla potwier-
dzenia wartości tej metody warto zadbać 
o sukces pierwszych projektów.

Andreas Doerken Andreas Doerken jest wiceprezesem firmy 
Argo Consultants.
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Warto rozważyć

Co jeszcze możesz zrobić, 
aby zoptymalizować VA/VE, 
i jaki może to mieć wpływ na 
produkcję?
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Sukces w zastosowaniu 
techniki VA/VE wymaga 
zaangażowania pracow-
ników z doświadczeniem 
we wdrażaniu takich roz-
wiązań oraz wsparcia 
ze strony wyższego kie-
rownictwa i wszystkich 
pracowników. Nie należy iść na skróty 

lub stosować rozwiązań 
teoretycznych, które nie 
prowadzą do konkretnych 
efektów.



Tytuł Fabryka Roku ma na celu:

  Wyłonienie zakładów, które osiągnęły najwyższy poziom  

doskonałości operacyjnej

  Ukazanie efektywności zakładu produkcyjnego

  Określenie najlepszych praktyk w zarządzaniu

Zgłoś fabrykę do konkursu na stronie

www.fabrykaroku.pl

Konkurs organizowany przez czasopisma:

http://www.fabrykaroku.pl
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