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Temat numeru

Chmura obliczeniowa 
w przemyśle
Cloud computing pozwala zwiększyć oszczędności, 
wydajność operacyjną oraz bezpieczeństwo

  Raport: 
Przenośne urządzenia pomiarowe

  Czujniki dyskretne – rodzaje czujników 
i najlepsze praktyki zawodowe

  Architektura usieciowionego 
przedsiębiorstwa

Zagłosuj na Produkt Roku 2018! 
www.pr.controlengineering.pl

 XVI edycja konkursu

Produkt Roku 2018

http://www.pr.controlengineering.pl
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TwinCAT – platforma sterowania 
dla Przemysłu 4.0

www.beckhoff.pl/Industrie40
Wprowadzając na rynek systemy PC-based Control, fi rma Beckhoff stworzyła podwaliny pod 
rozwój aplikacji Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy. Środowisko inżynierskie i platforma sterowa-
nia TwinCAT pozwala na rozszerzenie systemów sterowania maszyn o funkcjonalności umożli-
wiające realizację zadań z zakresu Big Data, komunikacji w chmurze, predyktywnego utrzymania 
ruchu oraz szczegółowej analizy danych w celu zwiększenia efektywności procesów produkcyj-
nych. TwinCAT wspiera standardowe protokoły komunikacji w chmurze, co pozwala na łatwą 
integrację usług i serwisów chmurowych z systemami sterowania maszyn. Zaś moduł TwinCAT 
Analytics nie tylko pozwala na analizę przyczyn postoju i realizację koncepcji predyktywnego 
utrzymania ruchu, ale także oferuje szereg możliwości optymalizacji pracy maszyn pod kątem 
zużycia energii i realizacji procesów.

http://www.beckhoff.pl/Industrie40
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Chmura/chmury to temat, który jest na ustach wielu osób – zarówno w zna-
czeniu dosłownym – meteorologicznym, jak i przenośnym, oznaczającym chmurę 
obliczeniową, czyli cloud computing. Ostatnie dni, tygodnie, a nawet miesiące 
nie należały do słonecznych – pogodynki nad wyraz często informowały nas 
o zachmurzeniu o różnym stopniu nasilenia – od małego poprzez umiarkowane 
aż do dużego. Tak wyglądało i niestety wciąż jeszcze przez jakiś czas będzie 
wyglądać nasze niebo. Przenieśmy teraz swój wzrok z nieba spowitego chmu-
rami na ziemię, a ściślej na przedsiębiorstwa, i zastanówmy się nad tym, jakie 
zachmurzenie panuje w tym obszarze. Czy cloud computing nad dobre zawład-
nęło firmami, podobnie jak chmury niebem? 

Jak wynika z najnowszego raportu Eurostatu, w 2018 r. 26,2% przedsię-
biorstw z UE zatrudniających co najmniej 10 osób korzystało z usług chmury 
obliczeniowej. W ciągu ostatnich kilku lat gwałtownie wzrosło wykorzystanie 
cloud computing – w 2014 r. średnia wynosiła 19%, natomiast w 2016 r. – 
21%. A co z Polską? Okazuje się, że plasujemy się na trzecim miejscu… niestety 
od końca (11,5%). Owszem, posuwamy się do przodu, ale bardzo małymi krocz-
kami. Tendencja wzrostowa idzie w parze ze wzrostem świadomości przedsię-
biorców co do korzyści związanych z migracją do modeli opartych na chmurze. 
O korzyściach tych piszemy w artykułach poświęconych tematyce chmury obli-
czeniowej, stanowiącej temat numeru. Znajdą tam Państwo również garść infor-
macji na temat modeli chmury obliczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
SaaS (Software as a Service) i PaaS (Platform as a Service), jak również sporo 
wskazówek co do tego, w jakich obszarach powinno znaleźć zastosowanie cloud 
computing. 

Wracając do raportu Eurostatu, okazuje się, że z usług chmurowych znacz-
nie częściej korzystają duże przedsiębiorstwa (56% przedsiębiorstw zatrudniają-
cych co najmniej 250 osób) niż małe (23% przedsiębiorstw zatrudniających nie 
więcej niż 49 osób). To właśnie duże firmy odpowiadają za największy wzrost 
(21%) wykorzystania cloud computing w ciągu ostatnich czterech lat. 

Chmura to obecnie naturalna „siedziba” danych – nic dziwnego więc, że roz-
wiązanie to jest szczególnie popularne w przypadku firm zajmujących się anali-
tyką Big Data. 

A skoro mowa o Big Data, warto zapoznać się z treścią artykułu zatytuło-
wanego „Wdrażanie mechanizmów analityki Big Data w systemach sterowa-
nia opartych na komputerach przemysłowych”, który zamieszczamy na łamach 
magazynu. 

W niniejszym wydaniu znajdą Państwo również sporo interesujących i przy-
datnych informacji dotyczących m.in. czujników dyskretnych, trendów rozwojo-
wych w zarządzaniu napędami VFD, automatycznego doboru nastaw regulato-
rów PID, a także efektywnego zarządzania bezpieczeństwem procesów. Serdecz-
nie zapraszamy do lektury.

Agata Abramczyk, redaktor naczelna

agata.abramczyk@trademedia.pl
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Rozmowa z Krzysztofem Puczko, dyrekto-
rem zarządzającym w fi rmie Delta Elec-
tronics.
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62  Oprogramowanie w chmurze przeznaczo-
ne dla przemysłu
Wybór oprogramowania w chmurze ob-
liczeniowej lub podejścia hybrydowego 
może przyczynić się do oszczędności kosz-
tów oraz zwiększenia efektywności opera-
cyjnej i poziomu cyberbezpieczeństwa.

66  Sterowanie w chmurze: Ile to kosztuje?
Przetwarzanie informacji w chmurze zy-
skuje w przemyśle na popularności ze 
względu na konieczność podniesienia i za-
chowania wysokiej wydajności procesów. 

68 Produkcja w chmurze
Sprostanie wyzwaniom i maksymalizacja 
korzyści z rozwiązań dostępnych w chmu-
rze obliczeniowej są możliwe tylko dzięki 
poznaniu modeli usług chmury obliczenio-
wej i powiązanego z nimi ryzyka.

69   raport

PRZENOŚNE URZĄDZENIA 
POMIAROWE
Pod pojęciem „przenośna aparatura po-
miarowa” kryje się ogromna liczba urzą-
dzeń znajdujących zastosowanie w wielu 
różnych obszarach, m.in. takich jak ener-
getyka, produkcja, budownictwo czy bran-
ża wodno-kanalizacyjna. 

75   sterowanie

75 Automatyczny dobór nastaw regulato-
rów PID – część 1
W artykule opisano zalety i wady regula-
torów proporcjonalno-różniczkująco-cał-
kujących (PID) z funkcją automatycznego 
doboru nastaw. 

78 Wdrażanie mechanizmów analityki 
Big Data w systemach sterowania 
opartych na komputerach przemysło-
wych
W erze technologii Internetu Rzeczy (IoT) 
inżynierowie automatycy mogą użyć sys-
temów sterowania opartych na kompute-
rach przemysłoych do wykorzystania pro-
cedur i mechanizmów analityki Big Data, 
które pomogą im w uzyskaniu użytecz-
nych informacji dla swoich fi rm w czasie 
rzeczywistym.

81 kontrola procesu

81  Środek układu współrzędnych dla ste-
rowników ruchu
Układ odniesienia jest punktem referen-
cyjnym, który defi niuje położenie 
sześciu stopni swobody dla sterownika 
PLCopen. 

84  Rodzaje czujników i najlepsze praktyki za-
wodowe
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Sukces pomiaru wielkości fi zycznych zależy 
od tego, jakie czujniki zostaną użyte do da-
nego zastosowania.
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informacji w całym przedsiębiorstwie, tak 
aby mogła wykorzystać zalety inteligentnej 
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Przemysłu 4.0
Inteligentne systemy napędów pełnią waż-
ną rolę w budowie maszyn, 
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konfi guracji i osiągów, oraz wspierają 
adaptację technologii i rozwiązań 
Przemysłu 4.0.

94  Cztery trendy rozwojowe 
w zarządzaniu VFD
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nie silnikami zaowocowało wzrostem po-
pularności napędów o regulowanej często-
tliwości (VFD).
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ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA 
DLA PRZEMYSŁU 4.0
W artykule podjęto próbę przeanalizowa-
nia aspektów zagadnienia bezpieczeństwa 
ludzi w systemach czwartej rewolucji prze-
mysłowej.
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EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE
BEZPIECZEŃSTWEM PROCESÓW 
PRZEMYSŁOWYCH POMAGA 
ZAPOBIEGAĆ WYPADKOM
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KOSZTÓW
Celem wszystkich inwestujących w automa-
tyzację czy robotyzację powinna być opty-
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Dane diametralnie zmieniły nasz świat. Każdy proces – zarówno zewnętrzna in-
terakcja z klientem, jak i wewnętrzne zadanie realizowane przez pracownika – 
zostawia po sobie ślad w postaci cyfrowych informacji. Ilość cyfrowych zasobów 
generowanych przez ludzi i maszyny rośnie dziś dziesięciokrotnie szybciej niż 
ilość tradycyjnych danych biznesowych.

Jak zwiększyć wydajność polskiego prze-
mysłu?
Polska znajduje się obecnie wśród krajów o najsilniejszym 
przemyśle. Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w 
Polsce wzrosła o 5% r/r we wrześniu 2018 r. Dla porównania w 
całej Unii Europejskiej było to jedynie 1,1% – wynika z danych 
Eurostatu. Czy polski przemysł może nie tylko rosnąć, ale także 
stać się jeszcze bardziej wydajny?

Automatyzacja procesów sposobem 
na zwiększenie efektywności produkcji
Dzięki automatyzacji każdy zakład jest w stanie całkowicie wy-
eliminować lub znacznie ograniczyć straty w zakresie transpor-
tu, wyposażenia w dodatkowe maszyny, a nawet oczekiwania 
na produkcję danego detalu. W jaki więc sposób i za pomocą 
jakich urządzeń można unowocześnić i usprawnić produkcję, 
by była jeszcze bardziej efektywna?

Trendy technologiczne, które wpłyną 
na branżę zabezpieczeń 
Jakie trendy będą w bieżącym roku kształtować branżę no-
wych technologii, szczególnie w zakresie monitoringu i zabez-
pieczeń? Sztuczna inteligencja, przetwarzanie w chmurze czy 
cyberbezpieczeństwo to przykłady kluczowych kierunków, któ-
re będą się coraz bardziej rozwijać.

Codziennie nowe informacje na:

www.controlengineering.pl

Aktualności

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

Prognozy na 2019 rok 
w branży IT: edge computing, 
blockchain i sztuczna 
inteligencja.

 
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 mate-
riały rodzimych auto-
rów, a także tłuma-
czenia artykułów 
z amerykańskich edycji m.in. „Control Engi-
neering” oraz „Plant Engineering”. Dostępne 
są w wersji drukowanej i cyfrowej, pod adre-
sem: www.controlengineering.pl. Najnowsze 
dodatki to „Elektryka" i „Bezpieczeństwo".
 

Raporty 

Wszystkie raporty drukowane w „Control 
Engineering Polska” dostępne są pod adre-
sem: www.controlengineering.pl. 
Trzy najnowsze to:
• Przenośne urządzenia pomiarowe
•  Zarządzanie energią w zakładach 

przemysłowych
• Komunikacja bezprzewodowa

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

 

Mierniki w diagnostyce 
urządzeń elektrycznych
Przyrz dy pomiarowe s  obecnie
wyposa ane w coraz nowsze 
technologie

  Zabezpieczenia obwodów 
w s u bie bezpiecze stwa

  Jak idea Przemys u 4.0 
wp ynie na instalacj  elektryczn  
w zak adach przemys owych?

  IIoT a optymalizacja 
uk adów elektrycznych

  Ochrona obwodu
„wszystko w jednym"

www.controlengineering.pl, www.utrzymanieruchu.pl

Dodatek do:

Dodatek do:

Prace zwi zane z pomiarami elektrycznymi 
musz  by  wykonywane ze wiadomo ci  
zagro e , jakie im towarzysz .

  Bezpieczny dost p do stref pracy maszyny

  Zabezpieczanie sieci przemys owych 
systemów sterowania

  Audyt BHP w dziale utrzymania ruchu

Pomiary elektryczne:

Bezpieczeństwo 
jako narzędzie
podstawowe

Firmy wspó pracuj ce:

2019 ludzi • maszyn • procesów • danych
Bezpieczeństwo

ludzi • maszyn • procesów • danych2019

Wydanie IXWydanie IXWydanie IX

Consultant  onsultant  Sp. z o.o.Sp. z o.o.

Jak zaspokoić potrzeby związane z inteligentnym 
zarządzaniem danymi w 2019 roku?

Więcej artykułów 
na temat zarządza-
nia danymi znajdą 
Państwo na stronie: 
www.controlengine-
ering.pl Źr
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Ubiegłoroczne zarobki specjalistów z 
zakresu automatyki w Stanach Zjednoczo-
nych. Źródło Ankieta Control Engineering 
w zakresie Kariery & Zarobków

   50%  użytkowników końcowych 
                           oświadczyło, że ich sprzęt HMI 
zawiera co najmniej jedno łącze Ethernet 
(10/100/1000 Base-T). Źródło: Ankieta Con-
trol Engineering w zakresie Oprogramowa-
nia & Sprzętu HMI 

   36%  użytkowników końcowych 
                           preferuje zakup silników oraz 
powiązanych napędów o prędkości zmien-
nej oraz produktów sterowanych prądem 
zmiennym/stałym jako oddzielnych kompo-
nentów. Źródło: Ankieta Control Engineering 
w zakresie Silników & Napędów

   44% użytkowników końcowych                            
                           oczekuje zwiększenia prze-
pływu informacji ze strony IIoT i/lub Indu-
strie 4.0 oraz innowacji w ich zakładach. Źró-
dło: Ankieta Control Engineering w zakre-
sie Przemysłowego Internetu Rzeczy & Indu-
strie 4.0

Respondenci ankiety Mobilność, 
Ethernet & Komunikacja bez-
przewodowa Control Engineering 

w Stanach Zjednoczonych zidentyfi-
kowali pięć głównych aspektów doty-
czących integracji, wykorzystania oraz 
wydatkowania środków w obrębie tech-
nologii Ethernet, jak również określili 
sposoby pomocy użytkownikom auto-
matyki, sterowania i aparatury w zakre-
sie zwiększenia wydajności:

1 Technologie: Ponad połowa respon-
dentów wykorzystuje, kupuje lub 

specyfikuje przełączniki (62%), prze-
wody albo kable (61%), sieci (53%) czy 
routery (52%) ethernetowe.

2Wykorzystanie: Większość użyt-
kowników końcowych wykorzystuje 

w pracy technologie Ethernet (w zakła-
dzie/do realizacji operacji); 36% z nich 
wdraża te technologie do nowych przed-
sięwzięć, a 33% wykorzystuje je w loka-
lizacjach klientów. 

3 Integracja: Trzy czwarte respon-
dentów zadeklarowało, że ich ele-

menty sterowania, automatyki oraz 
oprzyrządowanie są w pewnym stop-
niu/wysoce zintegrowane z technolo-
giami Ethernet. W ciągu ostatnich 12 
miesięcy integracja urządzeń Ether-
net stanowiła wyzwanie dla 62% firm, 
które jednak same uporały się z zaist-
niałymi problemami, w odróżnieniu od 
11%, które były zmuszone skorzystać 
z usług stron trzecich. 

4 Bezpieczeństwo: Zasady określone 
przez działy IT są przestrzegane 

w 54% firm w trakcie wdrażania środ-
ków bezpieczeństwa dla urządzeń Ether-
net; 20% z nich wykorzystuje zasady 
lokalnych działów, a 8% polega na 
samodzielnych decyzjach pracowników 
w zakresie bezpieczeństwa. 

5Wydatki: 53% respondentów sza-
cuje, że spodziewane wydatki na 

produkty i usługi Ethernet wzrosną 

Wykorzystanie i integracja 
technologii Ethernet

badania rynku

Online

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

w ciągu kolejnego roku; zdaniem 38% 
pozostaną na poziomie identycznym jak 
w roku ubiegłym. Większość budżetu 
przeznaczonego na technologie Ethernet 
wydatkowana jest raczej na produkty 
oraz oprogramowanie, a nie na usługi.

Amanda Pelliccione Amanda Pelliccione jest dyrektorem 
ds. badań w CFE Media.

CE

Średnie wynagrodzenie roczne 
poniżej 

50 000 USD

90 000 do 
99 999 USD

50 000 do 
69 999 USD

100 000 USD 
lub więcej

70 000 do 
89 999 USD

41%

25%

14%

15%

5%
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Korzyści z technologii 
Ethernetu przemysłowego

dostęp do danych

krótsze przestoje 

wzrost wydajności

lepsze zarządzanie zasobami

łatwość użycia

wydajniejsza konserwacja

oszczędność kosztów

oszczędność czasu (prędkość)

53%

35%

32%

20%

17%

29%

20%

16%

↗ Ponad połowa respondentów ankiety oświadczyła, że wykorzystuje technologie Ethernetu 
przemysłowego. 

www.controlengineering.pl/category/badanie-rynku/


Proste, otwarte i ustandaryzowane
Rozwi zania firmy Beckhoff dla Przemys u 4.0 i Internetu Rzeczy
Rosn ca integracja technologii informatycznych i sektora automatyki zaowocowa a rozwojem nowych 
us ug chmurowych do komunikacji i zarz dzania danymi, tworzonych z my l  o przemys owych 
systemach sterowania. Jako rozszerzenie klasycznych funkcji sterowania aplikacje z zakresu Big Data, 
data mining czy monitoringu stanu i energii umo liwi  tworzenie zaawansowanych, przysz o ciowych 
systemów automatyki. Za  nowe produkty dla Przemys u 4.0 i Internetu Rzeczy firmy Beckhoff maj  
za zadanie u atwi  ich implementacj  w procesach przemys owych.

K oncepcje Przemys u 4.0 i Internetu 
Rzeczy opieraj  si  na za o eniu maksy-
malnego usieciowienia i ci g ej komu-

nikacji mi dzy urz dzeniami. Patrz c przez 
pryzmat klasycznej piramidy komunikacyjnej,
mamy tu do czynienia z wymian  ogromnych 
ilo ci danych mi dzy czujnikami i warstwami 
nadrz dnymi. Jednak wa n  rol  w tym pro-
cesie odgrywa tak e horyzontalna komunika-
cja mi dzy sterownikami PLC. Aby umiej tnie
zarz dza  owym przep ywem danych, konie-
czne jest wdro enie odpowiedniego systemu 
sterowania bazuj cego na technologiach PC-
based, które stanowi  dzi  kluczowy element 
sterowania automatyk  przemys ow . 

Przyk adem takiego rozwi zania mo e by  
nowy system projektowania i sterowania pro-
cesami TwinCAT 3, który dzi ki zintegrowane-
mu modu owi TwinCAT IoT umo liwia efek-
tywn  komunikacj  w ramach Przemys u 4.0 
i Internetu Rzeczy. Uzupe niony o dostosowa-
ne do potrzeb IoT modu y I/O firmy Beckhoff, 
pozwala na prost  bezprzewodow  integra-
cj  aplikacji dzia aj cych w chmurach publicz-
nych i prywatnych.

Zbieranie, agregacja i analiza 
danych procesowych
Kluczowym czynnikiem decyduj cym 
o wypracowaniu warto ci dodanej i osi gni -
ciu za o onych celów biznesowych s  dane 
procesowe, w tym przede wszystkim infor-
macje zbierane przez czujnik i przekazywane 
przez sie  Fieldbus do sterownika PLC. Dane 
te mog  by  wykorzystywane do kontroli sta-
nu instalacji bezpo rednio z poziomu syste-
mu sterowania, przy wykorzystaniu bibliote-
ki danych Condition Monitoring zintegrowa-
nej z oprogramowaniem TwinCAT 3. Pozwala 

to na znaczn  redukcj  czasów przestojów 
i kosztów naprawy maszyn.

W sektorach produkcji wykorzystuj cych wie-
le równoleg ych systemów sterowania ana-
liza danych w ramach jednego tylko syste-
mu nie zawsze jest wystarczaj ca. Niekiedy 
do przeprowadzenia pe nej analizy i wysnucia 
wniosków na temat ca ego systemu potrze-
ba zagregowanych danych z wielu lub wszyst-
kich systemów sterowania danej linii produk-
cyjnej lub typów maszyn. Do tego niezb d-
na jest jednak odpowiednia infrastruktu-
ra IT. Stosowane dot d rozwi zania bazowa y 
przede wszystkim na centralnej serwerowni, 
w czonej do sieci przedsi biorstwa i wypo-
sa onej w magazyn danych w formie syste-
mu bazodanowego. Dzi ki temu oprogramo-
wanie do analizy danych mia o bezpo red-
ni dost p do zagregowanych danych zgroma-
dzonych w bazie.

Mimo e takie rozwi zanie funkcjonowa o 
poprawnie, sprawia o wiele problemów. Po 
pierwsze, wymaga o inwestycji w niezb dn  
infrastruktur  IT, w tym drogi sprz t i opro-
gramowanie do obs ugi serwera. Rodzi o tak-
e trudno ci natury kadrowej: rosn ca z o-
ono  sieci integruj cych maszyny i linie 

produkcyjne, zw aszcza w przypadku zak a-
dów rozmieszczonych w kilku ró nych lokali-
zacjach, stwarza a konieczno  zatrudnienia 
odpowiedniego personelu zdolnego wdro-
y  tego typu system. Nie bez znaczenia by a 

te  jego ma a skalowalno , znajduj ca wyraz 
w ograniczonej pojemno ci dysków oraz 
wydajno ci procesora i/lub pami ci RAM. 
W efekcie ka da rozbudowa linii produkcyj-
nej o nowe maszyny czy jednostki sterowni-
cze wymaga a r cznej przebudowy ca ej sieci. 
Serwer musia  bowiem rosn  razem z przed-
si biorstwem, aby móc zebra  i przetworzy  
dodatkowe dane.

FIRMA PREZENTUJE

Sven Goldstein Mened er produktu TwinCAT 
w firmie Beckhoff Automation
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Droga do chmury publicznej 
Wad tych pozbawione s  us ugi komunikacyj-
ne i bazodanowe funkcjonuj ce w chmurze.
Umo liwiaj  one bowiem u ytkownikowi wy-
biórcze spojrzenie na sprz t i oprogramowa-
nie le ce u ich podstaw. Owa „wybiórczo ”
oznacza, e podczas korzystania z us ugi u yt-
kownik nie musi si  martwi  o sprawy zwi -
zane z serwerem, a jedynym jego obowi z-
kiem jest odpowiednie korzystanie z us ug. 
Kwestie napraw i konserwacji infrastruktury
IT spoczywaj  bowiem na barkach dostawcy
owych us ug. Systemy tego typu mo na po-
dzieli  na tzw. chmur  publiczn  i prywatn . 

Dostawcy us ug w chmurze publicznej, np. 
Microsoft Azure™ lub Amazon Web Servi-
ces™ (AWS), udost pniaj  u ytkownikom 
ró norodne us ugi oferowane przez ich cen-
tra komputerowe. Obejmuj  one zarówno 
maszyny wirtualne, w których u ytkownik 
sam sprawuje kontrol  nad systemem opera-
cyjnym i zainstalowanymi aplikacjami, jak te  
pojedyncze us ugi komunikacyjne i zarz dza-
nia danymi. Niektóre z nich umo liwiaj  tak e 
dost p do algorytmów uczenia maszynowe-
go, które na podstawie danych maszyn i pro-
cesu produkcyjnego mog  realizowa  zada-
nia prognozowania i klasyfikacji okre lonych 

ze sob  za pomoc  centralnej us ugi chmu-
rowej. Po drugie, z perspektywy urz dzenia 
ko cowego komunikacja w chmurze z udzia-
em oprogramowania po rednicz cego (mes-

sage brokera) ma charakter typowych po -
cze  wychodz cych – niezale nie od tego, czy 
dane s  wysy ane (publikacja), czy otrzymy-
wane (subskrypcja). Taka architektura powo-
duje, e znika potrzeba konfiguracji po cze  
przychodz cych, np. w firewallach czy ko -
cowych urz dzeniach sieciowych, co znacz-
nie redukuje koszty tworzenia i utrzymania 
infrastruktury. Transfer danych odbywa si  za 
pomoc  „lekkich”, standardowych protoko-
ów komunikacyjnych, np. MQTT lub AMQP, 

wyposa onych we wbudowane zabezpiecze-
nia, takie jak szyfrowanie transferu czy uwie-
rzytelnianie za pomoc  message brokera. 
Scenariusze komunikacyjne oparte na wzor-
cu publikacja/subskrypcja s  tak e stosowane 
w ramach standardowego protoko u komuni-
kacyjnego OPC UA. Dzi ki temu baza dost p-
nych protoko ów poszerzy a si  o kolejny 
standard transportu danych do chmury.

Chmura prywatna 
Wzorzec publikacja/subskrypcja mo na jed-
nak z powodzeniem wykorzysta  nie tyl-
ko w systemach chmury publicznej, ale tak-
e w wewn trznej sieci przedsi biorstwa. 

W przypadku protoko ów MQTT i AMQP 
niezb dna infrastruktura w postaci mes-
sage borkera mo e zosta  w prosty spo-
sób zainstalowana na dowolnym kompute-
rze. Umo liwia to zarówno wdro enie komu-
nikacji maszyna-maszyna (M2M), jak i po -
czenie systemu sterowania z dowolnym 

FIRMA PREZENTUJE

zbiorów danych. Tre ci niezb dne do prze-
prowadzenia analizy s  w tym przypadku 
udost pniane za po rednictwem us ug komu-
nikacyjnych.

Us ugi takie bazuj  zwykle na protoko ach 
komunikacyjnych, a te opieraj  si  na wzor-
cu publikacja/subskrypcja. Takie rozwi zanie 
– dzi ki lu nemu powi zaniu (loose coupling) 
wszystkich komunikuj cych si  ze sob  apli-
kacji – oferuje wiele korzy ci: po pierwsze, 
uczestnicy procesu komunikacji nie musz  si  
zna  ani udost pnia  swoich danych adreso-
wych, gdy  wszystkie aplikacje komunikuj  si  

Rys. 1. Komunikacja 
wed ug wzorca 
publikacja/subskrybcja 
w sieci firmowej

Rys. 2. Aplikacja TwinCAT IoT Data Agent 
– proste w konfiguracji i obs udze narz dzie 
do po czenia z chmur , tak e za po rednic-
twem protoko u OPC UA
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urz dzeniem wyj ciowym, np. smartfonem. 
Dost p do urz dze  wyj ciowych jest w tym 
przypadku zabezpieczany dodatkowo przez 
systemy typu firewall (rys. 1). Dzi ki rozsze-
rzeniu specyfikacji protoko u o wzorzec publi-
kacja/subskrypcja uproszczeniu ulegnie tak-
e konfiguracja i korzystanie ze scenariu-

szy komunikacji 1:N w sieci maszynowej przy 
wykorzystaniu OPC-UA.

Produkty dla Przemys u 4.0 i IoT
Firma Beckhoff oferuje swoim u ytkowni-
kom ró norodne rozwi zania umo liwiaj ce 
prost  i ustandaryzowan  integracj  z us u-
gami komunikacyjnymi i zarz dzania dany-
mi w chmurze. Przyk adem mog  by  modu-
y IoT zintegrowane z systemem automa-

tyki TwinCAT3, które umo liwiaj  wymian  
danych procesowych za pomoc  standardo-
wych protoko ów komunikacyjnych bazuj -
cych na wzorcu publikacja/subskrypcja oraz 
dost p do specjalnych us ug komunikacyj-
nych i wymiany danych w chmurze. Us ugi te 
mog  by  realizowane zarówno w chmurach 
publicznych, takich jak Microsoft Azure™ czy 
Amazon Web Services™ (AWS), jak i prywat-
nych. Dost p do funkcji IoT mo e natomiast 

odbywa  si  przez modu y funkcyjne bez-
po rednio z poziomu systemu sterowania 
albo za pomoc  zewn trznej aplikacji Twin-
CAT IoT Data Agent, która umo liwia prosty 
wybór danych w konfiguratorze graficznym 
i ich transfer do konkretnej us ugi. Jej zalet  
jest tak e mo liwo  integracji us ug chmu-
rowych ze starszymi urz dzeniami wyposa o-
nymi w system TwinCAT. Sam transfer danych 
procesowych mo e by  realizowany tak e 
za po rednictwem standardowego protoko-
u komunikacyjnego OPC UA, co umo liwia 

korzystanie z danych pochodz cych z syste-
mów sterowania innych ni  TwinCAT (rys. 2). 
Opcjonalna aplikacja na smartfony pozwala 
z kolei ledzi  komunikaty alarmowe i infor-
macje o statusie maszyny z dowolnego miej-
sca z dost pem do sieci.

Sygna y I/O mog  by  tak e przesy ane bez-
po rednio – bez oprogramowania systemo-
wego – za pomoc  koncentratora danych IoT 
EK9160 firmy Beckhoff. Dost p do nich jest 
mo liwy przez konfigurowaln  stron  inter-
netow , która pozwala w prosty sposób 
zmienia  parametry danych I/O w celu ich 
przes ania do chmury. Koncentrator ca kowi-
cie przejmuje zadanie przesy u cyfrowych lub 

analogowych warto ci I/O do chmury. Modu  
koncentratora sk ada si  z EK9160 oraz nie-
mal dowolnej liczby wydajnych, superszyb-
kich modu ów EtherCAT. Dane s  wysy ane 
do chmury w przyjaznym w obs udze, ustan-
daryzowanym formacie JSON z mo liwo ci  
dodatkowego szyfrowania, a wbudowane 
rozszerzenia pozwalaj  na ich lokalne bufo-
rowanie w razie przerwania po czenia inter-
netowego, a tak e monitoring przy czonych 
protoko ów Fieldbus. Dzi ki takiemu rozwi -
zaniu sygna y I/O mog  by  gromadzone nie 
tylko za po rednictwem sieci EtherCAT, ale 
tak e np. CANopen lub Profibus.

www.beckhoff.pl/twincat-iot

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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Do tematyki konferencji wprowadził 
uczestników Michał Parda, trener i kon-
sultant, zwolennik poszukiwania i elimi-
nacji wszelkiego rodzaju marnotrawstwa 
w przedsiębiorstwie przy użyciu narzę-
dzi Lean SixSigma. Jak stwierdził, warto 
dziś otwierać się na nowe perspektywy, 
również te biznesowe, a także poznawać 
tych, którzy wyróżniają się i wiodą prym 
na rynku. 

Cele, jakie stoją dziś przed zakładami 
przemysłowymi, to przetrwać i gene-
rować zysk. Wszystko, co nowe, niesie 
ze sobą wyzwania, i dotyczy to również 
wdrażania idei Fabryki 4.0. 

Zarządzanie bezpieczeństwem maszyn, 
transformacja w dobie Przemysłu 4.0 
oraz innowacyjność
W pierwszym wystąpieniu Karolina 
Rduch, HSE Manager w Faurecia Wał-
brzych, przedstawiła problematykę 
zarządzania bezpieczeństwem maszyn 
wprowadzanych do zakładu. Rozwią-
zanie zastosowane w zakładzie Faure-
cia stworzono zespołowo przez ostatnie 
trzy lata. Dzięki temu nowy pracownik 
od razu zna wszystkie swoje obowiązki 
i może bezpiecznie pracować. 

Jak podała Karolina Rduch, zakład 
funkcjonuje już od 18 lat, zatrudnia ok. 
600 osób i produkowane są w nim ele-

menty związane z mechanizmami otwie-
rania szyb w samochodach. W proce-
sie produkcyjnym stosuje się technolo-
gie, w których występują wysokie tem-
peratury, korzysta się z pras itp. Dlatego 
dla bezpieczeństwa pracowników ważne 
jest standaryzowanie procesu wdraża-
nia nowych maszyn. Należy też spełnić 
wiele wymagań korporacyjnych. Prele-
gentka poruszyła kwestie nadzoru całego 
procesu wprowadzenia nowych maszyn. 

W kolejnym wystąpieniu o trans-
formacji zakładu w dobie Przemysłu 
4.0 na przykładzie Faurecia Wałbrzych 
Zakład Struktur mówił Tomasz Chuć, 
zastępca dyrektora Zakładu Struk-

Wydawnictwo Trade Media International

Jak budować przewagę konkurencyjną, 
czyli konferencja Fabryka Roku 2018
Już po raz drugi przedstawiciele branży produkcyjnej w Polsce spotkali się podczas konferencji Fabryka Roku, by rozmawiać 
o praktycznych aspektach nowoczesnych rozwiązań wspierających zakłady produkcyjne. W 16 prelekcjach specjaliści, praktycy 
i przedstawiciele kadry kierowniczej zakładów mogących pochwalić się sukcesami na rynku przedstawili wizję nowoczesnego 
zakładu dążącego do realizacji koncepcji Przemysłu 4.0. Pokazali też, jak w praktyce budować przewagę konkurencyjną na 
poziomie operacyjnym i z sukcesem rozwijać działalność. Wydarzenie odbyło się 5 grudnia w warszawskim hotelu Marriott.
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tur Faurecia Wałbrzych. Zakład pro-
dukuje struktury metalowe dla prze-
mysłu motoryzacyjnego. Wyposażony 
jest w trzy zautomatyzowane linie 
produkcyjne. 

Tomasz Chuć zwrócił uwagę na 
zalety wykorzystania drukarki 3D 
do wykonywania części zamiennych. 
Można je od razu uzyskać, kiedy są 
potrzebne, szybko je prototypować. 
Nie ponosi się też kosztów związa-
nych z usługami firm zewnętrznych. 
Można obniżyć koszty utrzymania 
(zapas części zamiennych, czas reak-
cji na przestoje w produkcji, nieza-
leżność od dostawców przy modyfi-
kacjach i zakupach). Obecnie wyko-
nuje się w tej technologii w zakła-
dach części z tworzyw sztucznych, 
ale będą też wykonywane z metalu. 
Tomasz Chuć omówił też projekt eli-
minacji pracy ręcznej, wykorzystania 
wózków automatycznych i systemu 
znaczników RFID w logistyce. Kolejny 
etap w rozwoju zakładu to wykorzy-
stanie robotów i cobotów jako odpo-
wiedzi m.in. na brak pracowników na 
rynku pracy. 

Kreowanie innowacyjnych roz-
wiązań, będących odpowiedzią na 
wyzwania sektora aluminium na 
przykładzie Impexmetal, przedsta-
wił Paweł Rutecki, dyrektor roz-
woju i inwestycji w Impexmetal Alu-
minium Konin. W zakładzie prowa-
dzi się własne badania i wdraża opra-
cowane rozwiązania. Obecnie zakład 
produkuje rocznie np. 150 tys. ton 
wlewków i 100 tys. ton wyrobów 
walcowanych. To znaczne ilości. Jak 
stwierdził Paweł Rutecki, ważna jest 
współpraca nauki i przemysłu. Rynek 
wyrobów aluminiowych jest jednym 
z najbardziej dynamicznych rynków 
surowców na świecie. Sektor alumi-
nium stawia na innowacyjne techno-
logie, np. wielowarstwowe wyroby 
platerowane oraz stopy aluminium 
o innowacyjnych cechach. W branży 
ważny jest dziś recykling aluminium 
oraz jego zalety, takie jak: nieograni-
czone możliwości przerabiania, sta-
bilny poziom jakości, znikome straty 
metalu, a wtórna obróbka to tylko ok. 
5% pierwotnego wkładu energii.

Produkcja kotłów, Smart Factory 
i wizja przemysłu cyfrowego
Jak utrzymać pozycję lidera branży 
produkcji kotłów w obliczu świa-
towych zmian rynku energetycz-
nego? Na tak postawione pytanie sta-
rał się odpowiedzieć Mariusz Twar-
dawa, dyrektor działu technicz-
nego w Zakładzie Produkcji Kotłów 
RAFAKO. Firma dywersyfikuje swoje 
produkty, kierując je też na rynek gazu 
i ropy naftowej. 

Mariusz Twardawa wspomniał 
o zintegrowanym systemie zarządza-
nia w firmie. Zakład Produkcji Kotłów 
działa od 70 lat w Raciborzu i dyspo-
nuje pięcioma halami produkcyjnymi 
oraz zatrudnia w tej części 1150 pra-
cowników. Trudno jest w nim auto-
matyzować procesy, bo każdy projekt 
jest inny i wykonywany przez wyspe-
cjalizowanych spawaczy. Zakład ma 
jedną z największych w Europie zauto-
matyzowaną linię do spawania ścian 
membranowych/szczelnych – automat 
dwunastogłowicowy o wydajności ok. 
10 tys. m na dobę i wadliwość poni-
żej 0,02% oraz wiele innych stano-
wisk spawalniczych. Dzięki wprowa-
dzeniu zautomatyzowanych procesów 
spawania wadliwość wykonywanych 
złączy spadła poniżej 1%. Firma przy-
stąpiła do systemu zarządzania EMAS 
i jest pierwszą z Polski, która wypeł-
niła związane z tym wymagania. 

Zakład Produkcji Kotłów RAFAKO 
dba o bezpieczeństwo pracowników 
i jako swoje osiągnięcie podaje fakt, iż 
od dwóch lat nie zanotował zgłoszeń 
podejrzenia o chorobie zawodowej. 
Firma uczestniczy też m.in. w projek-
cie E-BUS, tworząc konstrukcje nośne 
pojazdów. 

Michał Pieczara, dyrektor zarzą-
dzający w firmie FlexLink Systems 
Polska mówił o wspólnej drodze do 
Smart Factory. Firma należy do wło-
skiej grupy Coesia i zajmuje się sys-
temami transportu. Prelegent zwró-
cił uwagę, że w procesie paletyzacji 
i depaletyzacji bardzo dobrze spraw-
dzają się coboty i systemy inteligent-
nych palet. Przedstawił rozwiązanie 
z zakresu miksowania, czyli umieszcza-
nia wielu produktów na jednej pale-

cie. Od wielu lat firma FlexLink wpro-
wadza nowe technologie oraz rozwią-
zania, wznosząc produkcję na nowy 
poziom efektywności i wydajności. 

W kolejnym wystąpieniu Monica 
Miches, Principal Consultant – 
Europe z firmy analitycznej Frost & 
Sullivan przedstawiła wizję przyszłości 
przemysłu cyfrowego. Mówiła o wyko-
rzystaniu technologii kognitywnych 
czy Big Data w inteligentnej produkcji. 

Na fabryki cyfrowe składają się 
dziś cztery aspekty funkcjonalne. 
Pierwszy to Usługi 2.0, czyli eksplo-
rowanie nowych ścieżek dla innowa-
cji usługowych, takich jak platformy 
wykorzystujące chmurę obliczeniową 
oraz technologie ICT. Kolejna to ewo-
lucja łańcucha dostaw, w tym cyfry-
zacja i telekomunikacja. Obserwu-
jemy konwergencję przemysłu IT z OT 
i wymianę pomysłów, technologii 
i procesów między światami techno-
logii informacyjnej, operacyjnej i tele-
komunikacji. Będzie to istotą czwartej 
rewolucji przemysłowej. 

Nowoczesne odwodnienia przedsta-
wił Tomasz Łapa, dyrektor zarządza-
jący w firmie ACO Elementy Budow-
lane. Firma jest częścią dużej grupy 
i równocześnie firmą rodzinną działa-
jącą już od 72 lat. Obecnie składa się 
z 30 zakładów produkcyjnych o róż-
nych profilach. Jest prekursorem 
odwodnień z polimerobetonu. 

Tomasz Łapa mówił o kreowa-
niu odwodnień przyszłości, sposo-
bach organizacji pracy Grupy oraz 
o możliwości redukcji wysokości 
opłat w ramach tzw. podatku od desz-
czu. Można to osiągnąć dzięki zasto-
sowaniu systemów rozsączających, 
co pozwala zmniejszyć stawkę opłat 
i uzyskać zwrot z inwestycji w ciągu 
2–3 lat. 

Stefan Życzkowski, prezes 
zarządu w firmie ASTOR przedstawił 
dziesięć zasad prowadzenia biznesu 
w dobie szybko następujących zmian 
zarządczych i technologicznych. Wśród 
nich wymienił następujące reguły: biz-
nesu nie da się robić w pojedynkę, 
konkurencja rozwija i hartuje oraz że 
firmę można rozwijać, wykorzystując 
uczciwe zasady. 

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Eksperci od zarządzania zmianą 
wskazują, że kluczowe dla skutecz-
nej i długotrwałej zmiany są takie 
czynniki, jak: kultura organizacyjna 
współpracy, wizja i sens, komunika-
cja, motywacja zespołu, dobrze zde-
finiowane korzyści, plan transforma-
cji oraz zaangażowanie i postawa lide-
rów. U podstaw dobrze poprowadzo-
nej zmiany oraz umiejętności odnaj-
dywania się w obecnej rzeczywistości 
są zasady, jakimi warto się kierować 
w biznesie. 

Ireneusz Borowski, Senior Mana-
ger, Partner Success Management, 
EuroCentral w firmie Dassault 
Systèmes przekonywał, że ideę Prze-
mysłu 4.0 można również zaszcze-
pić w małych i średnich przedsiębior-
stwach – jest ona uniwersalna i nie 
odnosi się do wielkości firmy. Das-
sault Systèmes wspiera swoją ofertą 
takie podmioty. Jak się okazuje, 90% 
przedsiębiorstw traci najwięcej czasu 
na komunikację międzywydziałową. 
Wrasta więc znaczenie platform PLM 
i umieszczenie ich w chmurze. Dane 

przechowywane w chmurze są też bar-
dziej bezpieczne.

Badania, bezpieczny rozwój i świat 
robotów
O tym, że prace badawczo-rozwo-
jowe są kluczem do sukcesu, mówił 

w trakcie swojego wystąpienia Krzysz-
tof Kuźmicki, dyrektor techniczny 
w Fabryce Łożysk Tocznych – Kra-
śnik. W Kraśniku łożyska zaczęto pro-
dukować już w 1948 r.
 Obecnie firma zatrudnia 2 tys. pra-
cowników. Ma certyfikaty jakościowe 
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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:

designed by Freepik

http://www.fabrykaroku.pl
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i rocznie produkuje ok. 500 odmian 
różnych łożysk. Wykorzystuje wart 
ponad 1 mln zł program do projek-
towania łożysk. Pozwala on na szyb-
kie wykonanie prototypu. Dziś wpro-
wadza się wiele nowych rozwią-
zań, np. łożyska z koszami z tworzyw 
sztucznych czy łożyska cichobieżne. 
W zakładach prowadzone są prace 
badawczo-rozwojowe oraz stworzono 
Centrum Badań i Rozwoju dofinanso-
wane ze środków z UE. Powstaje sys-
tem wibroakustyczny przy współpracy 
z Politechniką Świętokrzyską. Rocznie 
opracowuje się powyżej 30 nowych 
konstrukcji łożyskowych. Zrealizo-
wane projekty badawcze to innowa-
cyjna technologia kształtowania wła-
ściwości eksploatacyjnych wałeczko-
wych łożysk tocznych z wykorzysta-
niem laserowego hartowania i tekstu-
rowania. 

W projekcie w ramach Programu 
Badań Stosowanych NCBiR brało 
udział konsorcjum. W jego skład 
wchodziły: Wojskowa Akademia Tech-
niczna (lider konsorcjum), Politech-
nika Warszawska oraz Fabryka Łożysk 
Tocznych – Kraśnik. W wyniku reali-
zacji projektu opracowano konstrukcję 
i technologię wykonania łożysk wal-
cowych dwurzędowych z bieżniami 
wykonanymi technologią laserowego 
teksturowania, przeznaczonych do 
pracy w walcarce. Rozwój tej technolo-
gii umożliwia wzrost trwałości łożysk 
stosowanych w przemyśle ciężkim 
(walcownie stali). 

Jak bezpiecznie się rozwijać, na 
przykładzie rozwoju 3M Superhub 

we Wrocławiu przedstawił Anthony 
Crawford, dyrektor operacji produk-
cyjnej 3M w Polsce, członek zarządu 
3M Wrocław i 3M Poland Manufac-
turing. Firma stawia na bezpieczeń-
stwo pracowników i wychodzi w tym 
zakresie poza obowiązujące standardy. 
Anthony Crawford omówił najlepsze 
praktyki w obszarze EHS, które poma-
gają w bezpiecznym rozwoju. 

O innowacyjnym systemie trans-
portu pojazdów AGV LeanCart 
w uciążliwych warunkach produkcyj-
nych i magazynowych opowiedzieli 
Paweł Drab, prezes zarządu i Marcin 
Plewa, kierownik działu B+R w fir-
mie Lean-Tech. Omówili oni m.in.: 
zastosowanie technologii robotycznych 
(ROS, SLAM), hybrydowej nawigacji 
(RTLS + SLAM), pozwalającej na lep-
sze zlokalizowanie się robota w prze-
strzeni, najnowsze techniki komuni-
kacji i przesyłania danych oraz ela-
styczne oprogramowanie dostosowane 
do potrzeb kontrahenta. Podkreślili 
wagę modułowej konstrukcji robota 
i możliwość zmiany jego rozmiarów, co 
pozwala dostosować go do warunków, 
w których ma działać. 

O robotyzacji w dobie Przemysłu 
4.0 mówił Jakub Bańcer, specjalista 
ds. nowych projektów w FANUC Pol-
ska. Firma ma 40 hal produkcyjnych 
w Japonii. Wyznacznikiem ich nowo-
czesności jest, że na jednego pracow-
nika przypada w nich 80 robotów. 
Zdaniem Jakuba Bańcera warto zauto-
matyzować całe linie produkcyjne. 
FANUC stosuje system ZDT (Zero 
Down Time). Robot wysyła informacje 

o konieczności jego przeglądu. W robo-
tach wykorzystuje się też systemy 
wizyjne, czujnik siły – zmysł dotyku 
oraz sztuczną inteligencję. 

Od platformy Nazca po organizacje 
turkusowe
Platformę Nazca – polską odpowiedź 
na Industry 4.0 – przedstawił Artur 
Pollak, prezes zarządu w firmie APA. 
W swoim wystąpieniu zwrócił on 
uwagę na zanikanie bariery człowiek-
maszyna. Jak powiedział, ludzie boją 
się zmian i robotyzacji, ponieważ boją 
się utraty miejsc pracy. 

Trudno dziś dostrzec wszystkie 
czynniki, jakie decydują o procesie. Na 
szczęście mogą w tym pomóc maszyny 
i odpowiedni system pomiarowy, który 
wyłowi z oceanu informacji te najistot-
niejsze, niezauważalne dla człowieka 
przesłanki, generujące koszty lub czas. 

W jednym z ostatnich wystąpień 
Rafał Pancewicz, Implementation 
Manager w firmie 3D Phoenix, omó-
wił zagadnienia związane z produkcją 
części zamiennych przy wykorzysta-
niu druku 3D. Dziś są to również czę-
ści o dużej wytrzymałości, tworzone 
z kompozytów. Można też produko-
wać wiele połączonych części od razu 
w jednym elemencie. 

Na zakończenie konferencji 
Fabryka Roku 2018 o tym, że inno-
wacja jest bliżej, niż myślimy, oraz 
o organizacjach turkusowych mówił 
Marek Wzorek, założyciel i CEO 
ecoCoach, ekspert od organizacji 
turkusowych, Executive, Teal i Biz-
nes Coach, mentor i trener, wykła-
dowca. Mówił o tym, że dziś odcho-
dzi się w firmach od hierarchii lub 
ją przynajmniej stara się zminima-
lizować. W ten sposób można wal-
czyć z brakiem zaangażowania i rota-
cją pracowników. Zwrócił również 
uwagę na to, że innowacyjności firmy 
poszukują często w skomplikowanych 
narzędziach IT, w nowych metodach 
pracy, w skomplikowanych uspraw-
nieniach, podczas gdy jest ona najczę-
ściej bardzo blisko.

Po zakończeniu konferencji odbyła 
się gala wręczenia nagród w konkur-
sie Fabryka Roku 2018. Relacja z tego 
wydarzenia zostanie opublikowana 
w najbliższym wydaniu magazynu 
Control Engineering Polska (marzec/
kwiecień 2019). 
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Cyfryzacja europejskiego przemysłu
Przemysł to jeden z filarów europej-
skiej gospodarki. Według danych Komi-
sji Europejskiej zrzesza on ok. 2 mln 
przedsiębiorstw zatrudniających łącz-
nie ponad 33 mln osób. Internet rze-
czy, przetwarzanie danych w chmurze, 
zaawansowana analiza ogromnych zbio-
rów danych, sztuczna inteligencja i ucze-
nie maszynowe czy drukowanie 3D to 
główne trendy, na których ma bazować 
w najbliższych latach. Według szacun-
ków Unii Europejskiej cyfryzacja produk-
tów i usług w ciągu najbliższych 5 lat 
może zwiększyć roczny przychód gene-
rowany przez europejską gospodarkę, 
o ponad 110 mld euro rocznie.

Sektory chcące korzystać z najbar-
dziej nowoczesnych rozwiązań muszą 
się zmierzyć z poważną konkurencją ze 
strony bardziej rozwiniętych technolo-
gicznie rejonów świata. W tyle zostaje 
wiele małych i średnich przedsiębiorstw, 
pojawiają się również duże dyspropor-
cje między poziomem cyfryzacji prze-
mysłu poszczególnych państw i regio-
nów. Nierówności te obrazuje raport 
„State of Data Innovation in the EU”, 
przygotowany przez ośrodek analityczny 
Center for Data Innovation, w którym 
zaprezentowano, w jaki sposób pań-
stwa członkowskie UE rozwijają się 

pod względem cyfryzacji. Polska zajęła 
w tym rankingu niewysokie 20. miejsce; 
wyprzedziły nas takie kraje, jak Litwa, 
Łotwa czy Słowacja.

W wyrównywaniu tych różnic ma 
pomagać europejska platforma cyfry-
zacji przemysłu, która ma zapew-
nić wszystkim firmom w Europie – od 
start-upów po duże fabryki – możli-
wość korzystania z innowacji cyfrowych 
wspierających modernizację produk-
tów, ulepszanie procesów i dostosowy-
wanie modeli biznesu do zmian zacho-
dzących w gospodarce cyfrowej. Tym 
samym w ciągu kolejnych kilku lat pań-
stwa członkowskie, UE i przedsiębior-
stwa planują wspólnie zainwestować 
ponad 50 mld euro w cyfryzację euro-
pejskiego przemysłu.

Polski przemysł nie nadąża?
W jaki sposób trend ten przekłada się 
na polski przemysł? Interesujące wnio-
ski dostarcza raport „Wyzwania pol-
skich przedsiębiorstw w erze Industry 
4.0”, przygotowany i opublikowany 
w czerwcu ubiegłego roku przez firmę 
analityczną ASD Consulting. W badaniu 
autorzy sprawdzali, czy polskie firmy 
są gotowe na wdrożenie rozwiązań ofe-
rowanych przez Przemysł 4.0 oraz na 
jakim etapie zaawansowania technolo-

gicznego są obecnie. Po analizie odpo-
wiedzi ponad 130 menedżerów pro-
dukcji, reprezentujących kilkanaście 
różnych branż, m.in. urządzeń elek-
trycznych, spożywczej, motoryzacyj-
nej, przemysłu ciężkiego czy przetwór-
stwa tworzyw sztucznych, okazało się, 
że zaledwie 8% firm, których reprezen-
tanci brali udział w badaniu, wykorzy-
stuje analizę danych dotyczących poten-
cjalnych awarii lub eksploatacji części. 
Wskazywali też na bardzo niski udział 
automatycznego zbierania danych, 
będącego ważnym elementem Przemy-
słu 4.0. Z drugiej strony aż 43% bada-
nych w ciągu 2 najbliższych lat, a 16% 
w trakcie 2–5 lat chce wdrożyć w swo-
ich przedsiębiorstwach rozwiązania słu-
żące do analizy danych, co pokazuje, 
że menedżerowie zdają sobie sprawę 
z konieczności inwestycji w cyfryzację 
oraz doskonalenia produkcji.

Zainteresowanie nowymi technolo-
giami ze strony polskich przedsiębiorstw 
potwierdzają też dane zawarte w rapor-
cie PwC, dotyczące wyzwań współcze-
snej produkcji w Przemyśle 4.0. Zgod-
nie z przewidywaniami do 2020 r. 
wydatki polskich firm na działania zwią-
zane z transformacją cyfrową zwiększą 
się do 7,7% ich rocznych przychodów.

Jest o co walczyć. Capgemini pro-
gnozuje, że inwestycje w inteligentne 
fabryki zwiększą efektywność produk-
cji o 27% w ciągu najbliższych 5 lat, co 
przełoży się na wzrost wartości dodanej 
dla światowej gospodarki w wysokości 
500 mld dolarów.

www.elmodis.com

ELMODIS

Polski przemysł otwarty na cyfryzację?
Poziom cyfryzacji zakładów produkcyjnych z roku na rok wzrasta. Czy oznacza to, że 
polskie fabryki są gotowe na wdrażanie rozwiązań oferowanych przez Przemysł 4.0?
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– Edge computing jest odmieniane ostatnio przez wszystkie 
przypadki, a mimo to wciąż nie potrafimy go jednoznacznie 
zdefiniować. Jednak to właśnie brak jednego wąskiego okre-
ślenia tego terminu sprawia, że architektura ta daje nam nie-
mal nieograniczone możliwości. Przetwarzanie na obrzeżach 
łączy dziedziny, które do tej pory nie szły ze sobą w parze, 
i pozwala odciążyć centra danych, zwiększając wydajność 
procesów – mówi Urszula Fijałkowska, dyrektor sprzedaży 
APC w firmie Schneider Electric.

Odpowiedź na potrzeby Internetu Rzeczy
Jednym z głównych obszarów zastosowania edge computing 
jest Internet Rzeczy. Dzięki połączonym przedmiotom nasze 
otoczenie staje się inteligentniejsze. To z kolei sprawia, że 
rośnie zapotrzebowanie na przesyłanie i analizowanie coraz 
większej ilości danych.  

– Edge computing sprawia, 
że nie musimy wciąż przesy-
łać wszystkich danych do sys-
temów centralnych. Nie tylko 
odciąża to sieci transmisyjne, ale 
także sprawia, że wszystkie inte-
ligentne urządzenia, zaczynając 
od dronów, a na coraz bardziej 
autonomicznych samochodach 
kończąc, mogą szybciej reago-
wać na to, co dzieje się w ich oto-
czeniu. Edge computing znajduje 
zastosowanie przede wszystkim 
w sektorze prywatnym. Poza 
Internetem Rzeczy przetwarzanie 
na obrzeżach może być wykorzystywane w automatyce, tele-
komunikacji – sieci 5G, ale też w produkcji czy ochronie zdro-
wia – dodaje Urszula Fijałkowska.

Zachmurzona wizja przyszłości
Szerokie możliwości zastosowania edge computing stawiają 
pod znakiem zapytania przyszłość chmury. Na pierwszy rzut 
oka zdecentralizowane przetwarzanie na obrzeżach wydaje 
się przeciwieństwem scentralizowanej chmury. Jednak bez 
względu na to, czy chmura okaże się wsparciem w rozwoju 
edge computing, czy przeciwnie – zastąpi ją, pewne jest, że 
jest to technologia przyszłości, której rozwojowi należy się 
bacznie przyglądać.

www.schneider-electric.pl

Schneider Electric

Chmura to przeżytek.
Nadchodzi edge computing

Cyfrowa transformacja niesie za sobą coraz większe 
zapotrzebowanie na przepustowość sieci transmisyjnych. 
Czas na kolejny po chmurze etap rozwoju systemów IT – 
edge computing, czyli przetwarzanie danych na obrzeżach 
(z ang. edge) sieci, jak najbliżej ich źródła. Takie rozwiązanie 
nie tylko odciąża sieci transmisyjne, ale także umożliwia 
szybsze przetwarzanie kluczowych danych.
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*OUR SUCCESS DEPENDS 100% ON YOUR
PRODUCTIVITY. THAT IS WHY WE DEVELOPED 
‘MULTI-SPINDLE MACHINING’ UP TO FOUR TIMES 
MORE PRODUCTION OUT-PUT WITHOUT ANY 
ADDITIONAL FLOOR SPACE REQUIREMENT. 

W W W. S W - M AC H I N E S . D E 
be productive. be SW

T E C H N O L O G Y
M A C H I N E S
S Y S T E M S

Łukasz Łapaj | Sales Manager
  Phone +48 790 829 800

http://www.sw-machines.de
http://www.schneider-electric.pl
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– Duże międzynarodowe organiza-
cje są zadowolone z korzyści uzyska-
nych podczas testowania naszych robo-
tów i obecnie inwestują w całe floty pra-
cujące w wielu zakładach. Niektóre firmy 
kupują aż 15–25 robotów MiR za jednym 
razem – mówi Thomas Visti, prezes MiR. 
– Nasze roboty ułatwiają tym przedsię-
biorstwom kierowanie się w stronę coraz 
popularniejszej masowej kastomizacji – 
produkcji większej ilości personalizowa-
nych produktów w mniejszych seriach, 
wymagającej zwinnego zakładu produk-
cyjnego z elastyczną logistyką. Nasza 
przyjazna użytkownikowi technologia 
dobrze wpisuje się w ten model.

Wzrost – nowe produkty i rozwiąza-
nie „robot jako usługa” – korzyści dla 
większej liczby firm
Oprócz zwiększonej sprzedaży par-
tii robotów do firm takich jak Toyota, 
która już używa robotów MiR do opty-
malizacji logistyki w zakładach w USA 
i Azji, wynik MiR w 2018 r. wynikał 
także z wprowadzenia na rynek robota 
MiR500. MiR spodziewa się, że 2019 
roku przyniesie premiery kolejnych 
produktów.

– W 2019 r. będziemy nadal kon-
centrować się na dostarczaniu rozwią-
zań, na które firmy zgłaszają zapotrze-
bowanie. To oznacza, że zaoferujemy 
wsparcie także przedsiębiorstwom przy-
zwyczajonym do leasingowania takich 
maszyn, jak elektryczne wózki widłowe 
i systemy AGV – uruchamiamy 
z naszymi partnerami program „robot 
mobilny jako usługa”. Teraz możemy 
obniżyć początkową inwestycję i dzięki 
temu sprawić, że stosowanie naszych 
współpracujących robotów mobilnych 
będzie dla firm prostsze i atrakcyjniej-
sze – mówi Thomas Visti.

www.mobile-industrial-robots.com

ABB dostarczy stację elektroener-
getyczną do największej w Europie 
fabryki baterii do samochodów elek-
trycznych, należącą do LG Chem, jed-
nego z największych koncernów che-
micznych na świecie. Kluczowe ele-
menty jej wyposażenia obejmują trans-
formator, ograniczniki przepięciowe 
i rozdzielnicę w izolacji gazowej, które 
zapewnią bezpieczne i niezawodne 
dostawy energii.

Nowa fabryka baterii do samocho-
dów elektrycznych w Biskupicach Pod-
górnych niedaleko Wrocławia będzie 
wytwarzać do 250 000 baterii rocz-
nie. Jest to pierwszy obiekt, w którym 
na wielką skalę będą powstawać bate-
rie litowo-jonowe dla przemysłu samo-
chodowego i wytwarzane będą wszyst-

kie komponenty baterii – od elektrod 
do ogniw, modułów, po kompletne 
moduły zasilające.

Stacja elektroenergetyczna to naj-
ważniejsza część systemu elektroener-
getycznego. Dystrybuuje energię elek-
tryczną z sieci, a prawidłowe działanie 

stacji jest kluczowe dla bezpieczeństwa 
energetycznego zasilanego obiektu. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku 
fabryk o wysokim poziomie automaty-
zacji, w których problemy z dostawami 
energii powodują kosztowne przestoje.

www.new.abb.com

Mobile Industrial Robots

MiR zgodnie z prognozami niemalże potraja 
sprzedaż

Mobile Industrial Robots (MiR), pionier i lider na rynku autonomicznych robotów 
mobilnych (AMR), zrealizował cel ustanowiony po 2017 r. – w 2018 r. osiągnął 
160-procentowy wzrost przychodów. Sukces wynika w dużej mierze ze współpracy 
z międzynarodowymi klientami, czego przykładem jest Toyota Motor Corporation, 
która inwestuje we floty robotów mobilnych w celu zoptymalizowania logistyki 
wewnętrznej i budowania przewagi konkurencyjnej w produkcji i łańcuchu dostaw.

ABB

CABB zasili największą fabrykę baterii do samochodów elektrycznych 
w Europie, zlokalizowaną w Polsce

Stacja elektroenergetyczna i kluczowe technologie zapewnią niezawodne zasilanie fabryki baterii do samochodów elektrycznych, 
wspierając zrównoważony transport.
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TAURON

Sztuczna Inteligencja i Big Data wspierają zarządzanie elektrownią

Pierwszy model predykcyjny, wykorzystujący nowoczesne modele wykrywania anomalii i przewidywania awarii, został wdrożony 
w należącej do TAURON Elektrowni Łagisza. Działanie systemu sprowadza się do analizy dużych zbiorów danych sensorowych z 
wykorzystaniem najnowocześniejszych metod sztucznej inteligencji (m.in. Deep Learning – nowoczesna odmiana sieci neuronowych).

Głównym zadaniem systemu klasy Pro-
duct Data Management, zainstalowa-
nego w Łagiszy, jest inteligentne wspo-
maganie procesu zarządzania eksploata-
cją, ukierunkowane na zmniejszenie ilo-
ści awarii, podniesienie gotowości oraz 
bezpieczeństwa technicznego maszyn.

Dzięki zaawansowanym techni-
kom typu Data Mining, a w szczegól-
ności uczenia maszynowego, system na 
podstawie próby historycznych danych 
eksploatacyjnych (danych z sensorów, 
danych dotyczących zaistniałych awa-
rii i wykonanych napraw oraz opisują-
cych proces produkcyjny, tryby pracy 
maszyn, jak również różnego rodzaju 
modeli eksploatacyjnych) buduje mate-
matyczne modele predykcyjne.

W kolejnym kroku, na podstawie bie-
żących danych z czujników przekazywa-
nych do modelu predykcyjnego online, 
system daje możliwość wykrywania nie-
prawidłowości w pracy maszyn, a nawet 
przewidywania awarii na wiele godzin 
przed jej wystąpieniem.

– Dzięki takiej wiedzy istnieje możli-
wość prowadzenia uzasadnionego ekono-
micznie serwisu prewencyjnego, a w kon-
sekwencji minimalizowania prawdopo-
dobieństwa wystąpienia awarii oraz jej 
skutków – podkreśla Kazimierz Szynol, 
prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

Modele i analizy predykcyjne wyko-
rzystują historyczne i bieżące dane 
w celu przewidywania przyszłych zda-
rzeń, potencjalnych zagrożeń i możli-
wych trendów. Najważniejszym pro-
cesem jest budowa modeli analitycz-
nych, na podstawie których dokony-
wana będzie aktualna predykcja stanu 
technicznego maszyn (wykrywanie ano-
malii i przewidywanie awarii). Model 
analityczny powstaje w oparciu o dane 
historyczne i gdy zostanie wygenero-
wany, stanowi pewnego rodzaju „czarną 
skrzynkę”, przez którą, w kolejnym 
kroku, przepuszczane są bieżące dane 
celem uzyskania predykcji aktualnego 
stanu technicznego maszyn.

Strategia predykcyjnego utrzymania 
ruchu bloków energetycznych na bazie 

wniosków z analizy danych daje możli-
wość oceny stanu technicznego maszyn 
oraz przewidywania wystąpienia ich 
awarii, jak również pomaga identyfiko-
wać ich przyczyny.

Strategia predykcyjnego utrzyma-
nia ruchu bloków energetycznych daje 

możliwość świadomego zarządzania 
eksploatacją maszyn oraz procesem 
produkcyjnym.

www.tauron.pl

pl.rs-online.com

Kim chciałeś zostać, będąc dzieckiem?
Twoja ambicja zaprowadziła Cię do świata inżynierii, a Twoje pomysły 

kształtują jego przyszłość. Jednak by robić to, co robisz najlepiej, potrzebujesz 

czasu na skupienie się na tym, co naprawdę się liczy.

Jesteśmy dystrybutorem produktów dla automatyki, elektroniki i utrzymania 

ruchu i od 80 lat pomagamy naszym klientom osiągnąć ich cele.

Wspieramy wszystkich pełnych inspiracji. Wspieramy inżynierów jutra.

Profesjonalna pomoc techniczna | Wiodący dostawcy | Dostawa do 24h lub do 48h

We’re here 

https://pl.rs-online.com/web/
http://www.controlengineering.pl
http://www.tauron.pl
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Universal Robots zwiększa w ten spo-
sób możliwości dotarcia do lokalnych 
przedsiębiorstw, którym zastosowa-
nie robotów współpracujących może 
pomóc w usprawnianiu procesów pro-
dukcyjnych, a tym samym podnosze-
niu konkurencyjności. W gronie part-
nerów Universal Robots w Polsce jest 
także Elmark Automatyka, Encon-Ko-
ester i Jorgensen EasyTech.

– Rozbudowujemy i optymalizu-
jemy sieć partnerów w Polsce, uwzględ-
niając zarówno położenie geograficzne, 
jak i doświadczenia oraz specjalizacje 
naszych dystrybutorów. Dane Międzyna-
rodowej Federacji Robotyki pokazują, że 
robotyzacja w Polsce postępuje, a w naj-
bliższych latach się zintensyfikuje. Sieć 
dystrybutorów Universal Robots, do któ-
rej należą teraz także 5sAUTOMATE, 

Adva, Bosky i easycobots.com, pozwala 
przybliżyć technologię robotów współpra-
cujących szerszej grupie firm, ze szczegól-
nym uwzględnieniem małych i średnich 
polskich przedsiębiorstw. Współpraca 
człowieka z robotem to element, który 

zdecydowanie może im pomóc w zwięk-
szaniu elastyczności i efektywności pro-
dukcji – powiedział Marcin Gwóźdź, 
menedżer ds. rozwoju sprzedaży w Pol-
sce w Universal Robots.

www.universal-robots.com

Universal Robots

Kolejne firmy wśród polskich partnerów Universal Robots

Universal Robots rozszerzył grono polskich partnerów o czterech nowych dystrybutorów: 5sAUTOMATE, Adva, Bosky 
i easycobots.com. Nowe firmy mają swoje siedziby kolejno we Wrocławiu, w Gdyni, Kielcach i Piasecznie k. Warszawy. 

Źr
ód

ło
: U

ni
ve

rs
al

 R
ob

ot
s

Konferencja & Wystawa 
9 kwietnia 2019 r., Warszawa

  Przemysłowy Internet Rzeczy    Fabryka 4.0 – Fabryka Przyszłości
  Big Data – Jak zarządzać i korzystać    Cyberbezpieczeństwo    AI    Digital Twin

  Rzeczywistość rozszerzona    Rzeczywistość wirtualna    Coboty 
    Najnowsze trendy    Badania i Rozwój

Organizator:

IV EDYCJA

Partnerzy wydarzenia:

www.przemysl40.eu

http://www.universal-robots.com
http://www.przemysl40.eu


Z ewn  trzne akumulatory o pojemno  ci 
do 40 Ah pod  czane s   do modu u 
UPS, co zapewnia d ugi czas pracy na 

zasilaniu awaryjnym. W zale  no  ci od aplika-
cji mo  na zastosowa   wersj   20 A lub 40 A. 
Monta   odbywa si   bez u  ycia narz  dzi. 

Dodatkowo wariant 20 A ma szeroko    jedy-
nie 65 mm, wi  c zajmuje bardzo ma o miej-
sca w szafie sterowniczej. 

Emparro ACCUcontrol stale monitoruje 
wewn  trzn   rezystancj   baterii. W przypadku 

osi  gni  cia limitu urz  dzenie wysy a 
ostrze  enie poprzez styk sygnalizacyjny, 
dzi  ki czemu mo  na dokona   wymiany bate-
rii podczas najbli  szego planowanego ser-
wisu. W ten sposób mo  na unikn    nieplano-
wanych przestojów i konieczno  ci umawiania 
dodatkowych wizyt serwisanta. 

Akumulatory pracuj ce w niskiej tempera-
turze zapewniaj   wi  ksz   wydajno   , a ich 
 ywotno    jest d u  sza, dlatego Emparro 

ACCUcontrol oferuje mo  liwo    adowania
uzale  nion   od temperatury. Napi  cie ado-
wania jest dostosowywane do temperatury
otoczenia, co zapewnia maksymaln    ywot-
no    nawet przy wy  szych temperaturach. 

atwe pod czenie do IPC:
• Emparro ACCUcontrol mo na atwo pod -

czy  do komputera PC za pomoc  mini USB.
• Komputer mo na bezpiecznie wy czy  

w przypadku awarii zasilania.
• Status napi cia zasilania i adowania akumu-

latora mo na monitorowa  na bie co.
• Stan pracy mo na udokumentowa  w pro-

tokole.
• Parametry pracy mo na atwo konfigurowa .

Modu y akumulatorowe 
Emparro ACCUcontrol

FIRMA PREZENTUJE

Murrelektronik 02 art spons press.indd   5 2019-01-31   09:41:24

  murrelektronik.pl

Emparro ACCU control
Utrzymanie sprawności maszyn

Niezawodne zasilanie w przypadku awarii
  Zapobieganie przestojom maszyn dzięki płynnemu przełączaniu 

na pracę na baterii w przypadku awarii

  Maksymalna żywotność dzięki możliwości ładowania uzależnionej 
od temperatury

  Wysoka niezawodność pracy dzięki wszechstronnym opcjom 
kontroli i diagnostyki z konserwacją zapobiegawczą

  Zapobieganie utracie danych dzięki funkcji wyłączania dla IPC 
łatwo dostępnej przez software komputera

https://www.murrelektronik.pl/
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Nowy sprzęt spełnia najwyższe świa-
towe standardy, co pozwoli nie tylko 
jeszcze lepiej dbać o jakość własnych 
produktów, ale również umożliwi roz-
szerzenie palety usług laboratoryjnych 
na skalę międzynarodową.

Obecnie zakres usług obejmuje 
badania: kompatybilności elektroma-
gnetycznej, warunków klimatycznych 
i środowiskowych, bezpieczeństwa, 
wibracji i udarów, warunków trans-
portowych oraz – przede wszystkim 
– wzorcowania przyrządów analogo-
wych i cyfrowych. Warto pamiętać, że 
podobnie jak np. samochody, produkty 
szeroko pojętej automatyki powinny 
być systematycznie sprawdzane, by 
zapewnić użytkownikom właściwy nad-
zór nad procesami i poprawne wartości 
pomiarów. Szczególnie powinny zwra-
cać na to uwagę firmy, które posiadają 
certyfikaty jakości ISO.

– Inwestycja w najnowsze i naj-
wyższej klasy wyposażenie labora-
toryjne to jeden z najistotniejszych 
etapów rozwoju produktów i usług 

Lumelu. Chcemy być pewni, i taką 
gwarancję dać również naszym odbior-
com, że badane przez nas produkty 
są w 100% bezpieczne, zgodne z nor-
mami i odporne na zakłócenia w środo-
wisku, w którym pracują. Tę gwaran-
cję dają nam również wysokiej klasy 
specjaliści pracujący w dziale badań 
i rozwoju, który rokrocznie bada kilka 
tysięcy produktów. Aby podkreślić ofe-
rowaną obecnie wysoką jakość naszych 
usług, w przyszłym roku planujemy 
również przeprowadzić proces akre-
dytacji naszego laboratorium. Nasza 
firma, jako członek grupy kapitałowej, 
ma również nowoczesne laboratorium 
badawcze w Nashik (Indie). To tam 
znajduje się najwyższej klasy komora 
GTEM (Gigahertz Trasverse Electroma-
gnetic) do badań EMC (kompatybilno-
ści elektromagnetycznej), w której jeste-
śmy w stanie badać obiekty, nawet 
wielkości czołgu – powiedział Dinesh 
Musalekar, prezes LUMEL SA 
i LUMEL ALUCAST.

www.lumel.com.pl

LUMEL

Lumel rozbudowuje laboratorium pomiarowe

W ostatnim czasie Lumel podjął decyzję o rozbudowie laboratorium badawczo-
-rozwojowego. Zakupy wyposażenia zrealizowano w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – nabyto sprzęt m.in. takich firm, 
jak FLUKE, Tektronix, TIRA, AMETEK i ANGELANTONI. 

HARTING

Firma HARTING 
otworzyła zakład 
produkcyjny koło 
Bydgoszczy

8 stycznia 2019 r. w Osielsku koło 
Bydgoszczy została otwarta fabryka 
koncernu HARTING Technology Group. 
Polski zakład HCS (HARTING Customised 
Solutions) oferuje wsparcie w zakresie 
opracowania, rozwoju rozwiązań 
„szytych na miarę” w ramach rozwiązań 
łączeniowych.
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Polski zakład, którego powierzch-
nia wynosi ponad 500 m², uroczyście 
otworzyli: Philip Harting, prezes firmy 
HARTING, Andreas Conrad, dyrek-
tor operacyjny HARTING Technology 
Group, Christian Schumacher, dyrek-
tor zarządzający HCS oraz Mariusz 
Matejczyk, dyrektor zarządzający HAR-
TING Polska. 

– Ten krok wzmacnia naszą globalną 
obecność i jeszcze bardziej przybliża nas 
do naszych klientów – powiedział Phi-
lip Harting, podkreślając, że Polska 
w ciągu ostatnich kilku lat poczyniła 
ogromny postęp ekonomiczny, który 
może być wzorem dla innych regionów 
w Europie. Stopa bezrobocia, podobnie 
jak inflacja, były w tym czasie niższe 
w porównaniu z innymi krajami, przy 
jednoczesnym dużym wzroście gospo-
darczym i malejącym długu publicz-
nym. 

– Te dane mówią same za siebie 
i ułatwiły nam podjęcie decyzji o roz-
poczęciu produkcji w Polsce – wyjaśnił 
prezes firmy HARTING.

www.harting.pl

AKTUALNOŚCI

http://www.lumel.com.pl
http://www.harting.pl
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II etap konkursu 
Produkt Roku 2018
Głosowanie Czytelników

Zapraszamy do głosowania!
http://pr.controlengineering.pl

Redakcja magazynu Control Engi-
neering Polska już po raz szes-
nasty zaprasza Państwa do 

udziału w głosowaniu w konkursie 
„Produkt Roku”. Ideą konkursu jest 
wyłonienie najciekawszych i zasługują-
cych na szczególną uwagę produktów i 
rozwiązań, które pojawiły się na rynku 
robotyki i automatyki przemysłowej w 
minionym roku. 

Na kolejnych stronach prezentujemy 
produkty i usługi zakwalifikowane do 
finału konkursu „Produkt Roku 2018”, 
pogrupowane w dziewiętnastu katego-
riach. 

W głosowaniu może wziąć udział 
każdy. Odbywa się ono pod adresem: 
pr.controlengineering.pl i trwa do 15 
lutego 2019 r. Aby ułatwić Państwu 

wybór i oddawanie głosów, każdy pro-
dukt opatrzyliśmy kodem QR, prowa-
dzącym do opisów znajdujących się 
na stronie internetowej. Laureaci kon-
kursu, czyli zdobywcy tytułu „Produkt 
Roku 2018” w poszczególnych kate-
goriach, zostaną zaprezentowani na 
łamach majowo-czerwcowego wydania 
naszego magazynu.
 Redakcja 

Spis kategorii

Czujniki kontaktowe    22 

Czujniki bezkontaktowe    22 

Komunikacja przewodowa    26 

Oprogramowanie przemysłowe    28

Mobilne aplikacje    30 

Roboty mobilne    31 

Roboty przemysłowe    34 

Przemysł 4.0    34 

Komputery przemysłowe (Industrial Personal Computer – IPC)    36 

Systemy wizyjne/Systemy RFID    38 

Technika napędowa – Silniki    40

Roboty współpracujące    44 

Technika napędowa – Przemienniki częstotliwości    44 

Panele operatorskie    45

Roboty przemysłowe – Osprzęt    48 

PLC/PAC    49 

Bezpieczeństwo    52 

Komunikacja bezprzewodowa    53 

Kontrola procesu    54

http://pr.controlengineering.pl/produkty/glosowanie
http://pr.controlengineering.pl
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LIKA HM58P 
ELDAR
Programowalny enkoder absolutny z interfejsem SSI lub wyjściem równoległym. Idealnie nadaje się do 
zastosowania w utrzymaniu ruchu lub aplikacjach, gdzie są używane enkodery o różnych rozdzielczościach. 
Wysoka rozdzielczość 18 bitów oraz 16 384 pozycji pozwala na dokładne pozycjonowanie urządzenia. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/1/852

Płaski enkoder SENDIX F5888M Motor-Line 
Kübler
EnkoderSendix F5888M w wersji Motor-Line charakteryzuje się szczególnie małą głębokością zabudowy, 
wynoszącą tylko 43 mm, przy wałku drążonym mającym maks. 15 mm. Otwiera to nowe możliwości, gdy 
chodzi o wymiary silnika oraz instalacje w ciasnych przestrzeniach. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/1/792

CZUJNIKI KONTAKTOWE

Kompaktowe czujniki prędkości obrotowej z IO-Link 
ifm electronic 
Cechy kompaktowych czujników prędkości obrotowej z wbudowanym monitorem kontrolnym i IO-Link 
to m.in.: różne konstrukcje do różnych zastosowań; tryby pracy: pojedynczy (Single), dwupunktowy 
(Two Point) lub tryb okna (Window); wiele dodatkowych funkcji przez IO-Link; możliwość montażu zabudo-
wanego i niezabudowanego.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/1/776

System pomiarowy High Speed TireScan 
P.P.H. WObit E.K.J. Ober
High Speed TireScan rejestruje wpływ prędkości, ruchu i sił bezwładności na oponę poruszającą się z pręd-
kością do 265 km/h. Niezawodny układ elementów wykrywających ciśnienie skanuje z częstotliwością 20 
kHz, podczas gdy opona porusza się po macie pomiarowej. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/1/808

Enkoder SENDIX 5888 PROFINET IO 
Kübler
Enkoder wieloobrotowy SENDIX 5888 PROFINET IO doskonale nadaje się do zastosowania w trudnych 
warunkach zewnętrznych, m.in. dzięki wysokiemu stopniowi IP67 i wytrzymałej konstrukcji budowy. Ideal-
nie nadaje się do aplikacji czasu rzeczywistego.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/1/783

CZUJNIKI BEZKONTAKTOWE

Nowa seria czujników ultradźwiękowych Micro Detectors – UK1*/G* 
w obudowie M18
SELS 
Czujniki Micro Detectors, cechujące się wszechstronnością i łatwością użycia, zostały opracowane 
z myślą o lepszej wydajności procesów i większej uniwersalności zastosowań. Dzięki intuicyjnemu menu 
programowania w prosty sposób można ustawić wymagane funkcjonalności. Dużą zaletą czujników jest 
możliwość wyboru trzech różnych funkcji wyjścia zainstalowanych na tym samym czujniku. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/834

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/1/792
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/1/852
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/1/783
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/1/808
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/1/776
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/834


W spó czesny przemys  czerpie 
ogromne korzy ci ze wspó pracy 
z Internetem oraz wewn trznymi 

sieciami przemys owymi. Najpopularniejsze 
sieci, takie jak Ethernet, staj  si  znakomitym 
narz dziem w r kach administratora, który 
w jednym miejscu mo e sprawowa  pe n  
kontrol  nad wszystkimi procesami zachodz -
cymi w fabryce.

Wzrost znaczenia technologii IT w aplika-
cjach przemys owych zwi zany jest z rosn -
cymi potrzebami komunikacyjnymi w auto-
matyce oraz z d eniem do szybkiej interak-
cji mi dzy komputerami centralnymi i urz -
dzeniami wykonawczymi. Opracowane dla 
tej sieci czujniki musz  by  bardziej sku-
teczne w procesie komunikacji i automatycz-
nej kontroli. Firma Kübler wysz a naprzeciw 
oczekiwaniom rynku i stworzy a lini  enko-
derów absolutnych Sendix F5868 i F5888 
Ethernet/IP. Sygna y pomiarowe z tych enko-
derów s  transmitowane przez standardow  
sie  Ethernet, za  dok adne czasy cyklów 
pozwalaj  uzyska  informacj  w czasie rze-
czywistym, co zwi ksza wydajno  ca ego 
obiektu. Usprawnione mo liwo ci diagno-
styczne pozwalaj  na wczesne wykrywa-
nie stanów krytycznych za pomoc  panelu 

operacyjnego. Kolejnym atutem jest krótki 
czas uruchomienia, który odbywa si  bez-
po rednio po za czeniu napi cia zasilaj -
cego. Z kolei pojedyncze przerwanie prze-
wodu transmisji nie prowadzi do zatrzyma-
nia ca ego obiektu. W przypadku takiej awa-
rii DLR zapewni adresowanie u ytkowni-
ków z drugiego kierunku przesy u, co zapew-
nia ci g o  informacji pozycji bez zb dnej 
straty czasu. Ponadto do kontrolera zostaje 

natychmiast przekazana informacja o lokali-
zacji uszkodzenia, co pozwala na jego szybk  
wymian  lub napraw . Solidna konstrukcja 
o ysk Safety-Lock zapewnia tym enkoderom 

prawid ow  prac  nawet przy b dach mon-
ta owych, wstrz sach oraz wibracjach. 

Z my l  o mo liwo ciach, jakie daje Ethernet 
firma Kübler zaprojektowa a równie  spe-
cjalne pier cienie lizgowe SR120, pozwala-
j ce przesy a  sygna y elektryczne zarówno  
zasilaj ce, jak i steruj ce z platformy stacjo-
narnej do obrotowej lub odwrotnie. Ta tech-
nologia jest typowo stosowana w sto ach 
obrotowych lub w robotach przemys owych, 
które musz  powtórzy  swój ruch i zadania 
miliony razy ze sta  i powtarzaln  dok ad-
no ci . W takim przypadku elementy stero-
wania i uk ad nap dowy s  cz sto integro-
wane z ruchomymi lub wiruj cymi cz ciami 
maszyny. Statyczna cz  konstrukcji s u y 
jako rama. Wówczas przesy  pr du i danych 
nast puje za po rednictwem pier cieni li-
zgowych. Typowymi zastosowaniami tech-
nologii pier cienia lizgowego s : sto y obro-
towe lub pomiarowe, maszyny testowe oraz 
wszelkie formy urz dze  automatyki i robo-
tów przemys owych. Znakomitym przyk a-
dem obrazuj cym dzia anie pier cienia lizgo-
wego s  wywa arki, gdzie bardzo inteligentny 
modu  pomiaru i kontroli monitoruje jako  
i wymagan  precyzj  bilansowania i wywa-
ania wa u. Tutaj wszystkie dane s  dost pne 

w czasie rzeczywistym: od kalibracji przez 
optymalizacj  – z niesymetrycznych wa ów 
– do pomiaru k ta niesymetrycznych wa ów. 
Wykrywalne s  nawet istniej ce ju  zaburze-
nia rodowiska maszyny. Podczas dzia ania 
urz dzenia rejestrowane s  wszystkie, nawet 
ma e regulacje oraz zmiany pneumatyczne, 
elektryczne i ci nieniowe, które mog  poja-
wi  si  w procesie. Dzi ki tym parametrom, 
powtórzenia zadania mog  by  realizowane 
z minimalnym czasem wymiany. 

Dodatkowym atutem sieci Ethernet jest mo -
liwo  atwej i praktycznie nieograniczonej
mo liwo ci rozbudowy struktury urz dze .
W automatyzacji tak szybko zmieniaj cej si  
jak obecnie istotnym elementem jest mo li-
wo  rozbudowy lub modernizacji posiada-
nego parku maszynowego. Ethernet nie wy-
maga budowy struktury w postaci ringu czy 
gwiazdy. W przypadku korzystania z tej sieci 
tylko ludzka wyobra nia i potrzeby fabryki 
wytaczaj  schemat struktury urz dze .

Wiecej na: YouTube: Kubler Poland 
Facebook: @KublerPoland

Mo liwo ci Ethernetu

FIRMA PREZENTUJE                              CZUJNIKI KONTAKTOWE

Fot. Enkodery absolutne Sendix F5868 
i F5888 Ethernet/IP

Kubler 02 art spons press.indd   5 2019-01-29   10:01:39
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C zujniki fotoelektryczne to bardzo 
popularna gama produktów stoso-
wanych w automatyce przemys owej. 

D ugo mo na by by o wylicza , jak wiele ró -
nych produktów tego typu mo na znale  na 
rynku i do jakich zastosowa  s  one idealne. 
Jedn  z grup s  czujniki pomiarowe, które 
cz sto wyposa one s  w wi zki laserowe 
klasy 1 lub 2, czyli w zasadzie bezpieczne dla 
cz owieka. 

W przypadku aplikacji wymagaj cych wyso-
kiej precyzji czujniki laserowe s  w sta-
nie zaoferowa  rozdzielczo ci rz du mikro-
metrów. Oczywi cie osi gni cie takiej 

dok adno ci odbywa si  kosztem zasi gu, 
który w przypadku tej gamy produktów 
liczony jest w dziesi tkach, niekiedy w set-
kach milimetrów. Seria LM150 nale y do 
tej klasy urz dze . Oferuje zasi g detek-
cji od 50 do 150 mm przy rozdzielczo ci na 
poziomie 4 mikrometrów. Jednym z najistot-
niejszych parametrów czujnika jest mini-
malny dryft temperaturowy wynosz cy 
tylko ±0,008 mm/°C. W aplikacjach wyma-
gaj cych wysokiej precyzji zmiany tempe-
ratury s  czynnikiem, który mocno zaburza 
odczyty pomiarowe. LM150 jest doskona ym 
rozwi zaniem dla takich sytuacji. Ponadto 
dzi ki triangulacyjnej technice pomiaru 

LM150 posiada odporno  na zmian  koloru 
obiektu. Doskonale radzi sobie równie  
z b yszcz cymi powierzchniami obiektów.

Seria LM150 zosta a wyposa ona w wytrzy-
ma , wykonan  w stopniu ochrony IP67 
obudow  ze stali nierdzewnej. Jej niewiel-
kie rozmiary, wynosz ce 35,8×23,5×48,5 mm 
pozwalaj  na implementacj  urz dzenia 
w niewielkich przestrzeniach monta owych. 

LM150 – nowy wymiar 
pomiaru laserowego
Maszyny, przed którymi stawia si  wy rubowane wymagania 
w zakresie dok adno ci, potrzebuj  najlepszych „zmys ów” do 
sprostania temu zadaniu. Laserowy czujnik pomiarowy LM150 
zapewnia wysok  precyzj  oraz najwy sz  jako  wykonania

CZUJNIKI BEZKONTAKTOWE                              FIRMA PREZENTUJE                             

Czujnik LM150 z powodzeniem wykrywa nawet drobne zmiany odleg o ci.

Laserowy czujnik pomiarowy LM150 wyposa-
ono w diody LED stanu.

Turck 02 art spons press.indd   4 2019-01-31   17:46:57



Obudow  czujnika wyposa ono jedynie 
w podstawowe diody LED stanu. Ca y pro-
ces programowania realizowany jest przez 
zewn trzny programator RSD1, który za 
pomoc  z cza M12 mo na pod czy  do 
czujnika laserowego na sta e, uzupe niaj c go 
tym samym nie tylko o element programu-
j cy, ale równie  o wy wietlacz bie cej war-
to ci pomiarowej. Modu  RSD1 wyposa ony 
zosta  w pami  6 konfiguracji, które mo na 

przes a  do pod czonego do niego czujnika. 
Po zako czeniu tej operacji modu  mo na 
od czy . Czujnik LM150 b dzie z powodze-
niem dzia a  samodzielnie. 

Dzi ki zastosowaniu rozdzielnej koncep-
cji czujnika i wy wietlacza/programatora 
zwi ksza si  spektrum dost pnych aplika-
cji. Z powodzeniem mo na dopasowa  si  do 
ró nych warunków panuj cych na maszynach 
produkcyjnych. Ponadto wysoka wytrzyma-
o  obok precyzyjnego pomiaru pozwala na 

zastosowanie serii LM150 w trudnych warun-
kach panuj cych w licznych aplikacjach prze-
mys owych.

Precyzyjna detekcja pozwala na kontrol  jako ci produktów.

Laserowy czujnik pomiarowy LM150 Programator RSD1

Turck 02 art spons press.indd   5 2019-01-31   17:46:57
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Kurtyna automatyki w wersji refleksyjnej – seria CR0 Micro Detectors
SELS
Nowa koncepcja kurtyny: wspólna listwa dla czterech nadajników i trzech odbiorników, a po przeciwnej 
stronie, jako element odbiciowy, typowy reflektor optyczny. Cechy produktu: wygoda instalacji, duża odpor-
ność na wibracje, zasięg do 4,5 m, rozdzielczość 6–10 mm, wysokość optyczna 69 mm, funkcja blanking, 
IO-Link, detekcja obiektów transparentnych itd.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/820

BOS 21M ADCAP 
Balluff
Produkt pozwala uzyskać dostęp do niezbędnych i precyzyjnych danych dotyczących procesów zachodzą-
cych w trakcie pracy urządzeń. Czujnik wykorzystuje do komunikacji interfejs IO-Link, a dzięki opcji zapro-
gramowania go na 1 z 4 trybów wykrywania danych o pracy urządzeń można dopasować go do konkretnych 
potrzeb przedsiębiorstwa czy fabryki. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/765

LIKA SME54 
ELDAR
W pełni konfigurowalny inkrementalny enkoder liniowy. W zależności od potrzeb istnieje możliwość zapro-
gramowania rozdzielczości w zakresie 1,25 mm–0,08 μm, czasu trwania impulsu zerowego, a także kierunku 
pomiaru, co pozwala na bardzo wszechstronną adaptację enkodera w dowolnej aplikacji przemysłowej.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/847

LM150KIQP 
Turck
Czujnik serii LM to nowa propozycja wśród dalmierzy laserowych. Cechuje się bardzo dobrymi parametrami 
rozdzielczości, liniowości oraz współczynnika temperaturowego. Dzięki programatorowi RSD oraz protoko-
łowi IO-Link czujnik jest bardzo uniwersalny. Wykonany w obudowie ze stali nierdzewnej w IP67 – dosko-
nale sprawdza się w trudnych aplikacjach przemysłowych.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/804

CZUJNIKI BEZKONTAKTOWE

FL Switch 4004T-8PoE-4SFP 
Phoenix Contact
Ethernet Switch z PoE+ (Power over Ethernet) typu switch zarządzalny, zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3at. 
Wybrane zalety produktu: osiem portów PoE+ 10/100/1000 Mb/s o mocy 60 W, cztery standardowe porty 
10/100/1000 Mb/s, cztery porty SFP 1000 Mb/s, łączna moc systemu PoE 240 W, obsługa ramek Jumbo do 
10 240 bajtów.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/723

Konwerter RS-232 – IO-Link 
Balluff
Konwerter RS-232 – IO-Link umożliwia bezpośrednie połączenie urządzeń z portem RS-232 do terminalu 
wyposażonego w interfejs IO-Link. Integracja nie wymaga stosowania kart RS-232. Jest to praktyczne, 
a zarazem łatwe do wdrożenia rozwiązanie zapewniające jednolitą i pełną komunikację ze wszystkimi urzą-
dzeniami oraz dwukierunkową transmisję danych ze sterownikiem. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/766

KOMUNIKACJA PRZEWODOWA
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F irma Emerson wprowadzi a mo liwo  
zintegrowania wielu stref bezpiecze -
stwa na pojedynczej wyspie zaworo-

wej ASCO Numatics™ serii 503. Umo liwia 
to utworzenie maksymalnie trzech niezale -
nych stref bezpiecze stwa elektropneuma-
tycznego przy jednoczesnej obecno ci nie-
zale nych sekcji bez zabezpiecze  na jednej 
wyspie zaworowej. Alternatywne rozwi zania 
umo liwiaj  odizolowanie wy cznie jednej 
strefy na ka d  wysp . 

– Dzi ki podej ciu do bezpiecze stwa funkcjo-
nalnego polegaj cemu na podziale na strefy 
projektanci mog  spe nia  wymogi dyrek-
tywy maszynowej 2006/42/WE oraz normy 
ISO 13849-1, a jednocze nie ogranicza  liczb  
elementów i z o ono ci typowych dla istnie-
j cych obwodów bezpiecze stwa. Dzi ki tej 
funkcji producenci oryginalnego wyposa enia 
(OEM) oraz u ytkownicy ko cowi mog  bez 
trudu i niedrogo skonfigurowa  maksymal-
nie trzy obwody bezpiecze stwa w maszynie, 
korzystaj c z jednej wyspy zaworowej ASCO 

Numatics™ serii 503 z elektronik  Fieldbus G3 
– powiedzia  Scott Weickel, wiceprezes ds. 
rozwi za  in ynieryjnych w zakresie automa-
tyzacji maszyn w firmie Emerson. 

Nasze proste, przyjazne dla u ytkownika 
podej cie do bezpiecze stwa oparte na 
podziale na strefy umo liwia ograniczenie 
liczby elementów, oszcz dno  przestrzeni 
oraz zwi kszenie elastyczno ci projektu. 
Dzi ki wyspie zaworowej ASCO Numatics™ ze 
strefami bezpiecze stwa operator nie musi 
wy cza  ca ej maszyny, zwalniaj c spr one 
powietrze redundantnym zaworem bezpie-
cze stwa/zaworem spustowym. Zamiast tego 
mo liwe jest skonfigurowanie wyspy zaworo-
wej do wy czania ci nienia pilotowego lub 
zasilania tylko tej grupy zaworów, które ste-
ruj  ruchem maszyny w pobli u operatora.

– Jako e funkcj  stref bezpiecze stwa opra-
cowano dla standardowej wyspy zawo-
rowej ASCO Numatics™ serii 503, nie jest 
konieczna rekonfiguracja, za  u ytkownik 

ma optymaln  gam  opcji wyboru zaworów, 
akcesoriów i wymogów dotycz cych prze-
p ywu – powiedzia  Weickel. – Co wi cej, ela-
styczne podej cie znacz co ogranicza koszty 
systemu bezpiecze stwa i zapewnia cenn  
przestrze  w maszynie, któr  mo na wyko-
rzysta  do innych celów.

Wyspa zaworowa ASCO Numatics™ ze stre-
fami bezpiecze stwa zosta a oceniona przez 
jednostk  certyfikuj c  TÜV Rheinland (nr 
raportu: 968/FSP 1228.00/16) i jest zgodna 
z kategori  3 PLd.

Pneumatyczna wyspa zaworowa ASCO 
Numatics™ to produkt, który zakwalifikowa  
si  do drugiego etapu konkursu na Produkt 
Roku 2018 magazynu Control Engineering 
Polska w kategorii Bezpiecze stwo.

Oddaj swój g os na ten produkt na stronie: 
pr.controlengineering.pl

FIRMA PREZENTUJE                              BEZPIECZEŃSTWO

Firma Emerson umo liwia redukcj  kosztów 
oraz z o ono ci dzi ki wyspom zaworowym 
ze strefami bezpiecze stwa

O firmie Emerson

Firma Emerson (NYSE: EMR), z siedzib  w St. Louis, Missouri (USA), to globalny lider cz cy technologi  i in ynieri , zapewniaj ce innowacyjne 
rozwi zania dla klientów na rynkach przemys owym, komercyjnym i konsumenckim na ca ym wiecie. Emerson dostarcza rozwi zania w ramach 
dwóch segmentów biznesowych: Automation Solutions (sterowanie procesami, automatyka przemys owa, technologie monta owe, aparatura 
elektryczna i o wietleniowa) oraz Commercial & Residential Solutions (rozwi zania komercyjne i mieszkalne). Wi cej informacji znale  mo na 
pod adresem www.Emerson.com.

Nowe strefowe funkcje bezpiecze stwa umo liwiaj  izolacj  nawet 
trzech stref bezpiecze stwa na maszynie z jedn  wysp  zaworow , 
co poprawia produktywno  oraz redukuje koszty.

Emerson 04 art spons press.indd   5 2019-01-31   19:18:35
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Serwer portów szeregowych NP301 
CONSTEEL Electronics
Zaprojektowany jest do szybkiego podłączenia urządzeń wyposażonych w port szeregowy do sieci Ethernet. 
Serwer jest wyposażony w 1 port RS-232/422/485 oraz jeden port 10/100Base-T(X). Funkcjonalność ser-
wera portów sprawia, że jest on idealnym urządzeniem do podłączenia zdecentralizowanych elementów 
z komunikacją szeregową do sieci Ethernet w oparciu o IP. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/703

EPIC® POWERLOCK A1 C 
Lapp Kabel
Złącze do nieekranowanych, jednożyłowych przewodów zasilających. Cechy produktu: złącze pulpitowe, 
proste, z płaską uszczelką w zestawie; styk osadzany przez specjalny kołek blokujący; obudowa bez styków; 
odporność na działanie czynników mechanicznych w trudnych warunkach otoczenia; złączka wtykowa 
w zharmonizowanych kolorach, zgodnie z normą europejską.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/745

Switch zarządzalny TREE M-5TX IP67 PROFINET 5x10/100BT IP67 plastik M12
Murrelektronik
Switche zarządzalne IP67 gwarantują szybki przesył danych i doskonałą komunikację sieciową. Oferują roz-
budowane funkcje diagnostyczne i ułatwiają szybkie rozwiązywanie problemów w celu znaczącej redukcji 
kosztownych przestojów. Są kompaktowe i całkowicie szczelne, co gwarantuje ich wytrzymałość i trwałość. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/797

System XTran wraz z oprogramowaniem TXCare 
TEKNISKA POLSKA Przemysłowe Systemy Transmisji Danych
System wielousługowych sieci szkieletowych zaprojektowany do zastosowań w przemyśle, ze szczególnym 
wskazaniem sieci infrastruktury krytycznej. Następca systemów klasy TDM, np. rozwiązań SDH.XTran, ofe-
ruje lepsze parametry przepustowości oraz obsługę praktycznie wszystkich protokołów przemysłowych przy 
zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/811

KOMUNIKACJA PRZEWODOWA

PT-G7828 
Elmark Automatyka
Switch przemysłowy PT-G7828 to bardzo wydajny, w pełni gigabitowy przełącznik modułowy warstwy trze-
ciej (L3), wyposażony w standardzie w 4 porty gigabitowe oraz 6 gniazd rozszerzeń na moduły interfejsowe 
i 2 gniazda na moduły zasilania. Przełącznik został zaprojektowany, by sprostać wysokim wymaganiom urzą-
dzeń transmisyjnych przeznaczonych do przemysłowych sieci ethernetowych w energetyce. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/729

OPROGRAMOWANIE PRZEMYSŁOWE

ControlMaestro 
Sabur
To efektywny i otwarty system SCADA, który odzwierciedla kierunki rozwoju zgodne z koncepcją Industry 
4.0. Pozwala na pełną kontrolę procesów technologicznych w obiektach przemysłowych, infrastruktural-
nych, a także automatyce budynkowej. Służy do nadzoru i wizualizacji, dostarczając bieżące i historyczne 
dane procesowe z obiektów technologicznych do dyspozytorni, stacji zarządczych, sal konferencyjnych itp.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/844

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/729
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/811
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/797
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/745
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/703
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/844
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IoTWorX ICONICS 
Elmark Automatyka
IoTWorX łączy technologię IoT z urządzeniami wspierającymi Internet Rzeczy, tworząc gotowe do pracy 
w chmurze rozwiązania dedykowane energetyce, automatyce budynkowej, produkcji i zastosowaniom prze-
mysłowym. Opierając się na rozwiązaniach HMI/SCADA, produktach analitycznych i mobilnych firmy ICO-
NICS, możliwe jest zastosowanie aplikacji typu Software as a Service (SaaS) i IoT. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/747

TwinCAT HMI 
Beckhoff Automation
OprogramowanieTwinCAT HMI integruje system do tworzenia wizualizacji bezpośrednio w środowisku 
Microsoft Visual Studio; umożliwia korzystanie z otwartego standardu HTML5 i zapewnia wysoką wydaj-
ność i responsywność tworzonych interfejsów oraz ich niezależność od platformy sprzętowej, spełniając tym 
samym wymogi stawiane rozwiązaniom zgodnym z koncepcją Industry 4.0.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/841

OPROGRAMOWANIE PRZEMYSŁOWE

GE Historian 7.0 SP.6. z Web Trend Client 
VIX Automation
Ten przemysłowy system archiwizacji danych pozwala na podejmowanie trafnych decyzji na podstawie 
danych z produkcji w czasie rzeczywistym. Historian to serwer bazodanowy, zapewniający skuteczne zbiera-
nie, przetwarzanie i archiwizację danych procesowych. Wyróżnia się szybkością działania, wydajnością, ska-
lowalnością oraz łatwością wdrożenia i eksploatacji.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/825

http://www.sabur.com.pl
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/841
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/747
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/825
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Oprogramowanie do parametryzacji LR DEVICE 
ifm electronic
Oprogramowanie do parametryzacji LR DEVICE przy zastosowaniu mastera IO-Link umożliwia: prostą
 i szybką parametryzację mastera IO-Link, czytelną prezentację, prostą i szybką parametryzację urządzeń 
IO-Link (połączenie punkt-multipunkt) oraz przenoszenie zestawu parametrów. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/782

OPROGRAMOWANIE PRZEMYSŁOWE

Saia PCD Supervisor 
Sabur
Saia PCD Supervisor oferuje operatorom i programistom elastyczną i przyszłościową platformę do zarządza-
nia ich systemami i procesami. To kompletne rozwiązanie do inteligentnego zarządzania budynkami i infra-
strukturą, pozwalające na szybsze podejmowanie strategicznych decyzji oraz ograniczenie kosztów opera-
cyjnych. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/843

Toughpad FZ-G1
Panasonic
FZ-G1 to w pełni wzmocniony tablet wyposażony w procesor 7. generacji Intel Core i5 i system Windows 
10 Pro. Ma 8 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 256 GB. Urządzenie funkcjonuje do 11 godzin na 
standardowej baterii. Jego ekran (10,1 cala) można obsługiwać 10 palcami lub wodoodpornym rysikiem. 
Wytrzymuje upadek z wysokości 180 cm; jest odporny na wodę i pył (IP65).

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/39/730

MOBILNE APLIKACJE

Field Xpert SMT70
Endress+Hauser Polska
Tablet do konfiguracji urządzeń to przenośny programator do zarządzania aparaturą obiektową w stre-
fach bezpiecznych i zagrożonych wybuchem. Jest przeznaczony dla personelu odpowiedzialnego za urucho-
mienie i konserwację punktów pomiarowych, a także do zarządzania urządzeniami obiektowymi poprzez 
cyfrowy interfejs komunikacyjny oraz prowadzenia dokumentacji punktów pomiarowych.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/39/739

ProblemBOX – System sugestii pracowniczych
Lean Action Plan
Aplikacja ProblemBox jest skierowana do firm, które chcą korzystać z wiedzy i doświadczenia swoich pra-
cowników. Dzięki niej można rozwijać program sugestii pracowniczych w firmie, a tym samym obniżać 
koszty, poprawiać bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszać rotację pracowników. Zgłoszenia można dodawać 
z wykorzystaniem aplikacji na Androida oraz iOS.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/39/772

MobileHMI ICONICS 
ELMARK Automatyka
MobileHMI jest nieocenionym narzędziem informacyjnym dla kadry kierowniczej czy służb utrzymania 
ruchu. Aplikacja może być dzielona lub spersonalizowana przy użyciu zaawansowanych zabezpieczeń, aby 
umożliwić dostosowanie dostępu do informacji w oparciu o role. Dzięki MobileHMI użytkownicy są natych-
miast informowani o krytycznych alarmach, które są dostarczane do urządzeń przenośnych.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/39/748

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/843
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http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/39/739
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/39/730
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MiR500 
Mobile Industrial Robots ApS
Współpracujący robot mobilny MiR500, o udźwigu do 500 kg, potrafi automatycznie pobierać, przeno-
sić i dostarczać palety z prędkością do 7,2 km/h. Dzięki zaawansowanej technologii MiR500 widzi wszyst-
kie przeszkody w promieniu 360° i autonomicznie znajduje najbardziej efektywną trasę wiodącą do celu – 
nawet w dynamicznych środowiskach i w otoczeniu ludzi.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/46/836

Robot przemysłowy MOBOT® AGV FlatRunner MW 
P.P.H. WObit E.K.J. Ober
Samojezdny robot mobilny MOBOT® AGV FlatRunner MW służy do automatyzacji transportu wewnętrz-
nego. Jego zadaniem jest autonomiczny transport towarów między wyznaczonymi punktami. Idealnie 
nadaje się do przewożenia ciężkich ładunków, takich jak palety, duże paczki czy niewymiarowe detale.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/46/759

KMR iiwa 
KUKA CEE GmbH
Autonomiczny, mobilny robot KMR iiwa potrafi współpracować z człowiekiem. W jednym systemie łączy 
zalety lekkiego robota przemysłowego LBR iiwa o wysokiej czułości i autonomicznej platformy mobilnej. 
Robot KMR iiwa jest niezależny od miejsca i wyjątkowo uniwersalny – to idealna odpowiedź na wymagania 
Industrie 4.0.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/46/809

ROBOTY MOBILNE

http://www.sabur.com.pl
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/46/809
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/46/759
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/46/836


   
Wyznacznik trendów w robotyce
O d lat konsekwentnie utrzymujemy 

pozycj  jednego z wiod cych na 
wiecie producentów inteligentnych 

rozwi za  automatyzacyjnych. Naszym klien-
tom oferujemy kompleksowe rozwi zania: 
od poszczególnych komponentów po w pe ni 
zautomatyzowan  instalacj . 

Naszym celem jest wyznaczanie trendów 
w automatyzacji opartej na pracy robotów. 
Innowacje i technologia s  podstaw  dzia-
a , które podejmujemy. Koncentrujemy si  

na potrzebach naszych klientów, dlatego sta-
wiamy na wysokiej jako ci indywidualne roz-
wi zania, pozwalaj ce przedsi biorcom uzy-
ska  przewag  konkurencyjn  na rynku mi -
dzynarodowym. 

LBR iiwa – robot stworzony 
do pracy z cz owiekiem
Wraz z LBR iiwa nadesz a nowa era w robo-
tyce przemys owej. LBR to skrót od 
„Leichtbauroboter” (lekki robot przemy-
s owy), LBR iiwa oznacza „intelligent indu-
strial work assistant”. Niezwyk a precyzja, 

• Zdolno  uczenia si  
LBR iiwa to inteligentny robot, który potrafi 
si  uczy . Wybieraj c jeden z trzech trybów 
pracy, mo na go zaprogramowa  w opar-
ciu o symulacj . Wskazuj c dan  pozy-
cj , robot zapami tuje wspó rz dne punktu 
na torze. W czasie przerwy pracownik mo e 
atwo wstrzyma  dzia anie LBR iiwa i stero-

wa  nim poprzez dotyk.

• Niezwyk a czu o  
LBR iiwa potrafi szybko rozpozna  kontury 
i dostosowa  si  do obiektu. Jest w stanie 
samodzielnie wyszuka  nawet najdrobniejsze 
cz ci. Dzi ki rejestracji prawid owej pozy-
cji monta owej b yskawicznie i bardzo pre-
cyzyjnie montuje cz ci ze specyficzn  dla 
osi dok adno ci  momentu wynosz c  ±2% 
momentu maksymalnego.

• Samodzielno  w dzia aniu 
LBR iiwa jest wyposa ony w uk ad sterowa-
nia KUKA Sunrise Cabinet. Pozwala na szyb-
kie uruchomienie nawet w przypadku kom-
pleksowych zada . Jest to bardzo pomocne, 
szczególnie w przypadku monotonnych, nie-
ergonomicznych zada . LBR iiwa wykona je 
niezawodnie i samodzielnie. Dodatkowo, 
w po czeniu z chmur , robot automatycz-
nie analizuje, optymalizuje i raportuje wyniki 
swojej pracy.

• Lekko  
LBR iiwa to lekki robot przemys owy dost pny 
w dwóch wariantach. Mniejszy z maksymal-
nym ud wigiem 7 kg, o zasi gu 800 mm 
i masie 23,9 kg oraz wi kszy z maksymalnym 
ud wigiem 14 kg, o zasi gu 820 mm i masie 
29,9 kg.

KMR iiwa – doskona e po czenie 
autonomii i mobilno ci 
KMR iiwa to system cz cy wszystkie zalety 
lekkiego robota przemys owego LBR iiwa 
o wysokiej czu o ci i autonomicznej plat-
formy mobilnej. Nieograniczona przestrze  
pracy, wysoka elastyczno  i niezale no  

 ROBOTY PRZEMYSŁOWE                              FIRMA PREZENTUJE                             

LBR iiwa – robot stworzony do pracy z cz owiekiem

bezpiecze stwo oraz wysoka czu o  to tylko 
kilka cech innowacyjnego robota LBR iiwa. 
Stworzony do pracy z cz owiekiem, niewy-
magaj cy adnych zabezpiecze  ochronnych, 
doskonale sprawdza si  w zak adach produk-
cyjnych ró nego rodzaju. wietnie radzi sobie 
ze wszystkimi pracami zwi zanymi z pomia-
rami, paletowaniem, pakowaniem, nano-
szeniem klejów, rodków uszczelniaj cych 
i innych materia ów, mocowaniem i zaciska-
niem, monta em, za adunkiem. 

• Ergonomia i precyzja w dzia aniu
LBR iiwa kszta tem przypomina ludzk  r k . 
Czujniki momentów przegubów robota LBR 
iiwa oraz si y w siedmiu osiach pozwalaj  
na bezb dne rozpoznawanie obiektów oraz 
natychmiastowe zmniejszenie si y oraz pr d-
ko ci. Robot nie zacina si  ani nie blokuje 
przy pracy z delikatnymi podzespo ami. Jest 
to mo liwe dzi ki automatycznej regulacji 
pozycji i gibko ci.
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sprawiaj , e KMR iiwa mo e by  stosowany 
w zak adach produkcyjnych niemal w ka dej 
bran y. 

• Niezwyk a czu o  i samodzielno  
Wysoka czu o  zapewnia maksymalne 
bezpiecze stwo podczas pracy z cz owie-
kiem. Wystarczy dotyk, aby wstrzyma  dzia-
anie robota. Dodatkowo mobilna platfor-

ma jest wyposa ona w oprogramowanie 
KUKA.NavigationSolution, co pozwala na 
samodzieln  nawigacj  po przestrzeni hali 
produkcyjnej. Monitoruj c otoczenie, natych-
miastowo reaguje po napotkaniu na swojej 
drodze cz owieka lub przedmiotu. Nawet na 
ma ej powierzchni robot KMR iiwa uzyskuje 
dok adno  pozycjonowania rz du ±5 mm. 

• Mobilno  
Specjalnie zaprojektowane ko a Mecanum 
umo liwiaj  wykonywanie przez mobiln  
platform  wielokierunkowych ruchów i obro-
tów o 360 stopni. Ko o sk ada si  z kilku rolek 
zamontowanych pod k tem 45 stopni. Taka 
maksymalna mobilno  pozwala na skrócenie
czasów cykli i przestojów w procesie produkcji.

• Niezale ne zasilanie 
Zarówno platforma, jak i robot s  zasilane 
pr dem bezpo rednio z akumulatorów litowo-
-jonowych. Daje to du  niezale no  podczas 
pracy systemu.

KUKA KMR iiwa dzia a w systemie KUKA 
Sunrise.OS. Jest to oprogramowanie, które 
posiada innowacyjne funkcje do programo-
wania, planowania i projektowania aplikacji 
do obs ugi lekkich robotów przemys owych.

KUKA ready2_educate 
– modu  szkoleniowy otwieraj cy 
drzwi do wiata robotyki
KUKA ready2_educate to modu  szkoleniowy 
przeznaczony g ównie dla szkó , uczelni i za-
k adowych o rodków szkoleniowych. Jego 
g ównym celem jest wprowadzenie uczest-
ników do wiata robotyki oraz praktyczna 
nauka obs ugi robotów.

ready2_educate to pierwszy krok do nauki 
korzystania z robotów przemys owych. 
Poniewa  jest to pr nie rozwijaj ca si  dzie-
dzina, warto pozna  jej tajniki.

Modu  szkoleniowy sk ada si  z ma ego robota 
KR 3 AGILUS i uk adu sterowania KR C4 com-
pact – dodatkowo jest ju  wyposa ony i skon-
figurowany do specjalnych dydaktycznych 
zastosowa .

Za pomoc  modu u szkoleniowego ready2_
educate mo na realizowa  i wykonywa  
zadania o ró nym stopniu trudno ci. Od pro-
stych zada  uk adania w stosy do komplekso-
wych przesuwów po torze i odpowiedniego 
programowania logiki.

Razem ku przysz o ci
Firma KUKA jest synonimem innowacji w auto-
matyzacji. W dynamicznie rozwijaj cym si  
otoczeniu rynkowym wci  szukamy skutecz-
nych rozwi za , które pomog  naszym klien-
tom w optymalizacji i poprawie wydajno ci 
pracy w zak adach produkcyjnych. 

Wkrótce roboty stan  si  decyduj cymi ele-
mentami fabryki przysz o ci, w której cen-
trum znajdzie si  cz owiek. Nasze produkty 
skutecznie poprawiaj  i umacniaj  wspó -
prac  ludzi i maszyn w rodowisku pracy.

Wi cej na temat oferty KUKA: www.kuka.com

FIRMA PREZENTUJE                               ROBOTY PRZEMYSŁOWE

KMR iiwa – doskona e po czenie 
autonomii i mobilno ci

KUKA ready2_educate – modu  szkoleniowy wprowadzaj cy uczestników do wiata robotyki
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Roboty serii FR 
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Nowa seria robotów przemysłowych Mitsubishi Electric łączy w sobie krótsze czasy trwania cyklu ze skalo-
walnymi funkcjami bezpieczeństwa i oferuje wszechstronne opcje komunikacji w celu zapewnienia łatwej 
integracji z systemami produkcyjnymi, a także nowe możliwości stworzone przez wdrożenie sztucznej inteli-
gencji.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/30/753

Seria robotów TX2 
Stäubli Łódź
Szybkie i precyzyjne roboty TX2 to następna generacja 6-osiowych ramion robotów. Ta nowa linia robotów 
redefiniuje wydajność z idealnym połączeniem szybkości, wytrzymałości, rozmiaru i precyzji. Roboty te mają 
unikalne cechy, które sprawiają, że można je dostosować do wszystkich gałęzi przemysłu, w tym do wrażli-
wych i złożonych środowisk.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/30/768

LBR iiwa 
KUKA CEE GmbH
To pierwszy produkowany seryjnie robot o wysokim stopniu czułości, umożliwiającym współpracę 
człowieka z robotem. LBR to skrót od „Leichtbauroboter” (lekki robot przemysłowy), iiwa oznacza „intelli-
gent industrial work assistant”. Ten niezwykle czuły robot współpracujący jest dostępny w dwóch wersjach: 
o udźwigu wynoszącym 7 i 14 kg.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/30/810

ROBOTY PRZEMYSŁOWE

KUKA ready2_educate 
KUKA CEE GmbH
KUKA ready2_educate to moduł szkoleniowy służący do nauki obsługi robotów. Jest przeznaczony głównie 
dla szkół, uczelni i zakładowych ośrodków szkoleniowych. Moduł szkoleniowy to kompletny pakiet startowy 
i idealny partner otwierający drzwi do świata robotyki.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/30/814

i4 SCARA 
Omron Electronics
Roboty i4 SCARA mają za zadanie istotnie ograniczyć nakłady pracy związane z robotyzacją, a także znacząco 
zwiększyć wydajność w przemyśle przetwórczym. Rodzina i4 oferuje komunikację w sieci EtherCAT, włącza-
jąc w to synchronizację z innymi urządzeniami automatyki. Seria i4 wizualizuje dane robocze, monitoruje 
ich status za pomocą innowacyjnych, wbudowanych sygnałów dla serwisu prewencyjnego.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/30/732

Oprogramowanie IoT Gateway 
Bosch Rexroth
Oprogramowanie pozwala łatwo i ekonomicznie pozyskiwać informacje z różnych sterowników PLC, otwie-
rając maszyny na nowoczesne rozwiązania IT. Dane zbierane z maszyn pomagają optymalizować procesy 
produkcyjne i kontrolować jakość produktu. Rozwiązanie nie ingeruje w logikę sterowania maszyną czy 
automatykę urządzeń i elementów wykonawczych. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/826
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S zeroki panel HMI 800×480 zosta  za-
projektowany w odpowiedzi na du e 
zapotrzebowanie rynku. Popularny 

rozmiar pozwala nada  maszynie najnowo-
cze niejszy wygl d i jednocze nie wyposa y
j  w bardzo wydajny sterownik PLC. Wbudo-
wany port Ethernet pozwala na komunika-
cj  z wi kszo ci  maszyn i urz dze  dost p-
nych na rynku.

Wej cia oraz wyj cia mo na dobra  w zale -
no ci od wymaga  projektu. Konfiguracja 
obejmuje cyfrowe, analogowe, szybkie wej-
cia/wyj cia, jak równie  PT100/termopary 

i pomiar wagi/ci nienia. Mog  by  pod -
czone bezpo rednio na tylnej obudowie ste-
rownika za pomoc  jednego z modu ów Snap 
oraz modu ów na szyn  DIN przez adapter 
rozszerze  lokalnych lub zdalnych na odle-
g o  1 kilometra. Vision V700 jest op a-
calnym rozwi zaniem dla aplikacji do 1000 
punktów wej /wyj .

Komunikacja jest realizowana przez Ethernet, 
sieci komórkowe oraz przemys owe proto-
ko y, takie jak Modbus, DF1 slave, BACnet, 
J1939, CANopen i inne. Sterownik jest wypo-
sa ony w port Ethernet, port USB do pro-
gramowania oraz port RS-232/RS-485. 
Dodatkowo sterownik mo na wyposa y  
w jeszcze jeden port RS-232/RS-485 oraz port 
CANbus. Wbudowany slot na karty micro SD 
pozwala na zapis danych i tworzenie kopii 
zapasowej aplikacji. 

Sterownik V700 mo e si  komunikowa  z do-
wolnym urz dzeniem po stworzeniu w asnej 
ramki komunikacyjnej. Bezpo rednie po -
czenie mo na uzyska  przez port mini-USB 
lub zdalnie, u ywaj c GPRS/GSM oraz innych 
sieci IP w celu pobierania danych lub wgra-
nia programu do sterownika. Kolejn  wa n  
zalet  jest mo liwo  powiadomienia ope-
ratora urz dzenia o wyst pieniu nietypowej 
sytuacji poprzez e-mail lub SMS. Umo liwia 
to zdalne zarz dzanie w czasie rzeczywistym. 

Opcje wy wietlania s  praktycznie nieogra-
niczone. Operator maszyny komunikuje si  
bezpo rednio z aplikacj  przez rezystancyjny 
ekran dotykowy lub zdalnie, przez darmow  
aplikacj  Remote Operator, która wy wie-
tla dane, kolorowe wykresy oraz przyci ga-
j ce uwag  ekrany alarmowe. P aski panel 

i stopie  ochrony IP66 sprawiaj , e Vision 
V700 wietnie pasuje do przemys u spo yw-
czego i farmaceutycznego lub wsz dzie tam 
gdzie wyst puje du e zapylenie, cieranie 
albo inne szkodliwe warunki. 

Producenci maszyn zyskuj  na intuicyjnym 
i darmowym oprogramowaniu VisiLogic, 
które pozwala na szybk  konfiguracj  sprz tu, 
programowanie aplikacji oraz projektowanie 
ekranów HMI. Biblioteka bloków funkcyjnych 
z opcj  „przeci gnij i upu ” pozwala na reali-
zacj  z o onych zada  sterowania, jak np. 
regulacja PID. Dost pna jest równie  bogata 
biblioteka obrazów przemys owych. 

Unitronics jest pionierem w produkcji i pro-
jektowaniu sterowników PLC zintegrowanych 
z panelami HMI oraz wbudowanymi wej-
ciami i wyj ciami. Wytrzyma e serie sterow-

ników PLC spe niaj  ró nego rodzaju wyma-
gania. Jedno intuicyjne oprogramowanie 
do tworzenia ca ej aplikacji oraz najlepsze 
w swojej klasie wsparcie techniczne jest ca -
kowicie darmowe.

Sterownik PLC Vision V700-T20BJ 
ze zintegrowanym panelem operatorskim

FIRMA PREZENTUJE                                PLC/PAC
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Komputer panelowy VL2 PPC 9000 EX 
Phoenix Contact 
W pełni konfigurowalny komputer panelowy nowej serii Valioline 2. Dostępny jest w trzech rozmiarach 
ekranów: 15,5, 18,5 i 21,5 cala. Procesor Intel® Core™ i7-6822EQ 2 GHz/2,8 GHz. Możliwość konfiguracji: 
wielkości ekranu, pamięci RAM, dysku SSD, złączy PCI/PCIe oraz RS-232/422/485, gniazd rozszerzeń oraz 
systemu operacyjnego.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/43/725

System paletowy HU 
FlexLink Systems Polska
System HU przenosi ładunki do 200 kg na palecie i jest całkowicie elektrycznym rozwiązaniem. Nowy prze-
nośnik jest dostarczany w postaci wstępnie zmontowanej w znormalizowanych modułach ze wstępnie zdefi-
niowaną logiką sterowania, co skraca czas konfiguracji i instalacji. Ma solidną konstrukcję i szereg znormali-
zowanych narzędzi.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/791

OpShield
TEKNISKA POLSKA Przemysłowe Systemy Transmisji Danych
OpShield służy do budowy systemów cyberbezpieczeństwa w zasobach sieci przemysłowych OT. System jest 
przeznaczony do stosowania w sieciach tzw. infrastruktury krytycznej; może pełnić dwojaką rolę, w zależ-
ności od zastosowania i konfiguracji – może pracować jako IDS (Intrusion Detection System) oraz jako IPS 
(Intrusion Prevention System).

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/731

RealWear HMT-1 
Elmark Automatyka
HMT-1 ma wiele zalet, takich jak np.: całkowicie bezdotykowa obsługa (sterowanie za pomocą głosu działa 
nawet w głośnym otoczeniu), potężny dźwięk (wbudowany głośnik oraz audio jack, pozwalający na podłą-
czenie słuchawek chroniących słuch), niezrównana redukcja szumów (cztery zintegrowane mikrofony oraz 
zaawansowane algorytmy).

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/749

Sterownik PLC NX1 
Omron Electronics
Sterownik NX1 to najnowsze rozwiązanie rozszerzające platformę OmronSysmac. NX1 to modułowy sterow-
nik, w którym zintegrowano wszystkie kluczowe dla sterowania nowoczesnymi maszynami funkcje: stero-
wanie, motion, kontrolę bezpieczeństwa oraz komunikację z systemami teleinformatycznymi. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/733

FactoryTalk Analytics for Devices 
Rockwell Automation
System przeszukuje sieci przemysłowe, automatycznie wykrywa urządzenia, analizuje i przetwarza ich dane 
w informacje prezentowane w prostej i czytelnej formie dashboardów. Zdarzenia i komunikaty o potrzebie 
interwencji są porządkowane w „kartach działań”, dostępnych także z urządzeń mobilnych z możliwością 
nadawania priorytetów. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/828
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UC-5100 
Elmark Automatyka
Nowa seria komputerów przemysłowych UC-5100 ma wbudowany procesor RISC Cortex-A8, który został 
zoptymalizowany pod kątem różnorodnych zastosowań przemysłowych. Komputery mogą być z powodze-
niem używane jako inteligentne bramki do przetwarzania i przesyłania danych, a także do innych aplikacji 
służących do gromadzenia danych.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/43/728

Przemysłowe 2,5" dyski SSD z wbudowanym modułem szyfrującym
CSI
Seria 2,5" dysków SSD firmy Cactus, 240SE, została skierowana do tych sektorów przemysłu, w których klu-
czowe znaczenie ma bezpieczeństwo danych. Dyski 240SE idealnie sprawdzają się na rynku finansowym, 
w ochronie zdrowia, w aplikacjach elektroenergetycznych, security, a także w zastosowaniach wojskowych.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/43/717

Ultrakompaktowy komputer przemysłowy C6015 
Beckhoff Automation
Dzięki ultrakompaktowemu komputerowi przemysłowemu C6015, pełniącemu funkcję urządzenia IoT Edge, 
można z powodzeniem wdrożyć koncepcje maszyn ukierunkowane na realizację idei Przemysłu 4.0 i Inter-
netu Rzeczy (IoT) – i to nie tylko w nowych, ale także w istniejących parkach maszynowych.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/43/837

o o
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SH15 Blackline
DATALOGIC S.R.L.
SH15 to komputery przeznaczone do montażu w pojazdach lub na stanowiskach stacjonarnych. Komputery 
mają: szczelną konstrukcję przetestowaną pod kątem IP65/IP67, pojemnościowy ekran dotykowy z trzymi-
limetrowym szkłem przeciwodblaskowym i doskonałe możliwości roamingu Wi-Fi. Komputery są wyposa-
żone w energooszczędny czterordzeniowy procesor Intel® Core lub wydajne procesory Intel® Core i5. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/43/707

Kamery do zastosowań przemysłowych 
Balluff
Kamery zapewniają obraz najwyższej jakości oraz gwarantują wysoką prędkość transmisji.
Prosty w obsłudze interfejs BVS Cockpit umożliwia obsługę przemysłowej kamery, nawet bez wcześniej-
szego przygotowania, oraz jej konfigurację dostosowaną do potrzeb każdego użytkownika. Dostępne są 
wersje monochromatyczne i kolorowe.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/42/767

Anteny RFID z IO-Link 
ifm electronic
Anteny doskonale nadają się do szerokiego zakresu zastosowań dzięki elastycznemu ustawianiu parame-
trów, diagnostyce oraz obsłudze danych. Cechy produktu: 9 wersji do różnych aplikacji; łatwa wizualizacja 
parametrów anteny za pomocą LR DEVICE lub IO-Link master poprzez IODD; idealne do zadań identyfikacji 
przy małych ilościach danych.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/42/786

GRYPHON GD4500 
DATALOGIC S.R.L.
Skaner z głowicą imagerową, przeznaczony do użytku ogólnego, który oferuje szeroki wachlarz technolo-
gii zapewniających doskonałe działanie w ergonomicznej formie. Dedykowana optyka wykorzystuje czujnik 
megapikseli, wyróżniającą technologię dużej widoczności światła białego, by uzyskać jak najlepszą wielokie-
runkową możliwość odczytu.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/42/735

SYSTEMY WIZYJNE/SYSTEMY RFID

Portal SMART RFID 
Smart Technology Group
Urządzenie służy do prowadzonej w fabrykach, magazynach i halach produkcyjnych identyfikacji: automatycz-
nej (pracownik musi tylko przejechać wózkiem z produktami przez portal, by przeprowadzić identyfikację), 
zbiorczej (w jednej sesji można zidentyfikować dowolną liczbę produktów), dokładnej (precyzja wynosi 100%) 
oraz przez przeszkody (produkty nie muszą być wyciągane z pudeł lub opakowań, by je zidentyfikować).

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/42/822

System wizyjny Sensopart VISOR® Robotic 1.3 Mpx z oprogramowaniem 
do Universal Robots 
SELS 
System ma wbudowany interfejs komunikacyjny oraz przygotowane strategie kalibracji, transmisji danych i pobie-
rania obiektów. Dzięki oprogramowaniu URCap umożliwia prostą integrację i bezpośrednią wymianę danych mię-
dzy kamerą a robotem UR. Pozwala na równoczesne wyświetlanie podglądu widoku kamery i funkcji zarządzania 
zadaniami oraz dostarcza użytkownikowi wcześniej przygotowane skrypty kalibracji do zadań pick & place.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/42/819

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/43/707
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Z adania w sektorze automatyki staj  
si  coraz bardziej z o one, a wymaga-
nia wobec pracy robotów stale rosn . 

atwa integracja i u ytkowanie zyskuj  na 
znaczeniu. W odpowiedzi na oczekiwania 
rynku SensoPart opracowa  seri  czujników 
wizyjnych VISOR® Robotic, wspó pracuj -
cych z robotami Universal Robots. Specjalnie 
stworzone oprogramowanie URCap zapew-
nia prost  integracj  i bezpo redni  wymian  
danych pomi dzy kamer  a robotem UR, co 
pozwala na bardzo szybk  konfiguracj  zada  
automatyzacji.

Czujniki VISOR® Robotic maj  wbudowany 
interfejs komunikacyjny oraz przygotowane 
strategie kalibracji, transmisji danych i pobie-
rania obiektów. Oprogramowanie URCap 
pozwala na równoczesne wy wietlanie pod-
gl du widoku kamery i funkcji zarz dza-
nia zadaniami oraz przekazuje u ytkowni-
kowi wcze niej przygotowane skrypty kali-
bracji do zada  pick & place. Konwertuje 
dane i dostarcza informacje we wspó rz d-
nych robota do natychmiastowego u ycia 
przez system sterowania, dzi ki jednorazowej 
kalibracji dost pnym wzorcem lub poprzez 
manualne wskazanie listy par punktów. 
Zadanie jeszcze bardziej upraszczaj  dodat-
kowe funkcje, tj. odsuni cie w osi Z, korek-
cja punktu chwytaka czy kontrola dost p-
nej przestrzeni wokó  chwytaka. Typowe apli-
kacje z robotami, takie jak pobieranie, pozy-
cjonowanie czy przemieszczanie w uk adach 

inspekcyjnych, szybko i sprawnie mo e zosta  
ustawione r cznie bez konieczno ci zastoso-
wania zaawansowanego oprogramowania. 

Systemy VISOR® Robotic wspó pracuj  
z robotami Universal Robots serii UR3, UR5 
i UR10.

Charakterystyka czujnika VISOR® Robotic 
V20-RO-A2-R12:

• rozdzielczo  1280×1024 px 
• ogniskowa 12 mm, wbudowany filtr obiektywu
• czerwone wiat o LED

• szybka kalibracja wzorcem (50 mm, 100 mm, 
200 mm, 500 mm) lub kalibracja manualna
list  par punktów dopasowan  do pola 
widzenia

• strategia pobrania obiektu VISOR Pick
• zintegrowane i ustandaryzowane interfejsy 

(Profinet, Ethernet, EtherNet/IP, TCP/IP)
• kontrola dost pnej przestrzeni wokó  chwytaka
• odsuni cie p aszczyzny roboczej w osi Z
• przesuni cie punktu chwytania obiektu 

w zale no ci od jego kszta tu
• siedem typów detektorów lokalizuj cych do 

10 000 komponentów

Czujnik wizyjny VISOR® Robotic 1,3 Mpx 
„Szósty zmys ” robota Universal Robots – niezawodny w aplikacjach pick & place

FIRMA PREZENTUJE                               SYSTEMY WIZYJNE/SYSTEMY RFID
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SELS sp. z o.o. sp. k.
Autoryzowany dystrybutor 

System wizyjny VISOR® Robotic 
do systemów Universal Robots

   Czujnik wizyjny do aplikacji  
zrobotyzowanych pick&place

   Wysoka rozdzielczość 1.3 Mpx

   Prosta i szybka kalibracja

   Znajdowanie obiektów przy pomocy  
kilku kliknięć

   Bezpośrednia wymiana danych między 
kamerą a systemami Universal Robots

   Oprogramowanie URCap do łatwej  
komunikacji z robotem

http://www.sels.pl
http://www.czujnik.com.pl
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Czytnik kodów V430-F 
Omron Electronics
To wszechstronny czytnik kodów 1D/2D/DPM, który został zaprojektowany tak, aby cechowała go wyjąt-
kowa trwałość (stopień ochrony IP65/67), swoboda integracji z systemami identyfikacji (interfejs Ethernet) 
oraz unikalna łatwość konfiguracji (interfejs web). Ponadto V430-F oferuje wysoką wydajność dekodowania 
oraz opcję automatycznej regulacji ostrości.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/42/824

Elektroniczny moduł sterujący (kontroler) silnika 
Rittal
To innowacyjny hybrydowy układ sterowania silnikiem. Kompaktowe i wielofunkcyjne urządzenie przezna-
czone jest do instalacji na systemie szyn RiLine Compact, pozwala zaoszczędzić wiele miejsca w szafie oraz 
charakteryzuje się łatwym i szybkim montażem. Produkt łączy ze sobą zalety technologii półprzewodniko-
wej z zaletami technologii przekaźnikowej.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/711

System diagnostyki drganiowej 
ifm electronic
System monitorowania stanu online z interfejsem sieci przemysłowych. Cechy charakterystyczne rozwiąza-
nia: wymiana danych z PLC za pomocą sieci przemysłowej, optymalne monitorowanie stanu i procesów, 
3 porty Ethernet: oddzielna sieć dla biura i oddzielna dla maszyn, duża wewnętrzna pamięć historii z zega-
rem czasu rzeczywistego.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/788

Ezi-SERVO II EtherCAT 
ELDAR
Ezi-SERVOII EtherCAT to napęd serwokrokowy, który pracuje w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego 
z zaimplementowanym interfejsem EtherCAT, profil CiA 402. Standardowa rozdzielczość napędu wynosi 
10 000 kroków/obrót, a maksymalna 32 000 kroków/obrót. Napęd zapewnia płynny ruch obrotowy w zakre-
sie od 0,2 do 3000 obrotów/minutę. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/849

Silnik bezszczotkowy RP34M-221-018 + BRAKE 05-0065 + MMA52-1024-5-BZ-N
P.P.H. WObit E.K.J. Ober 
Silnik bezszczotkowy z serii RP34 charakteryzuje się wysoką wydajnością. Idealnie sprawdza się w aplika-
cjach wymagających nagłego przyspieszenia oraz wysokiej dokładności pozycjonowania. Silnik ma kompak-
tową konstrukcję i wysoki moment. Prezentowany model wyposażony jest w zintegrowany hamulec oraz 
enkoder.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/803

ABB Air Gap Inspector 
ABB
To nowatorska usługa pozwalająca na wizualną inspekcję stanu wnętrza silnika lub generatora w miejscu 
jego zainstalowania bez konieczności demontażu wirnika. Inspekcja dokonywana jest przy użyciu zaawanso-
wanego zrobotyzowanego przyrządu, który porusza się wewnątrz szczeliny powietrznej, dostarczając obrazu 
stanu wirnika oraz stojana maszyny.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/835

TECHNIKA NAPĘDOWA – SILNIKI

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/42/824
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/835
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/803
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/849
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/788
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/711


A BB Air Gap Inspector to nowa-
torska us uga wizualnej inspekcji 
stanu wn trza silnika lub genera-

tora. Kluczow  zalet  tej metody jest brak 
konieczno ci demonta u wirnika maszyny do 
przeprowadzenia inspekcji. 

Zaawansowany, niezwykle cienki przyrz d 
Air Gap Inspector, poruszaj c si  wewn trz 
szczeliny powietrznej maszyny, dostarcza
obraz stanu powierzchni wirnika i stojana,
uzwoje , klinów, z bów stojana, kana ów
powietrznych i elementów zako cze  
uzwoje .

Urz dzenie zapewnia wi ksze mo liwo ci 
w przeciwie stwie do standardowych kamer, 
których u ycie ograniczone jest do turbo- 
i hydrogeneratorów o bardzo du ej szczelinie 

powietrznej. Wykorzystanie rolek magne-
tycznych w urz dzeniu umo liwia zastoso-
wanie Air Gap Inspectora w ka dym silniku 
i generatorze synchronicznym o rozmiarze 
szczeliny powietrznej od 10 mm wzwy .

Kluczowe cechy i korzy ci:
• zmniejszenie kosztów, oszcz dno  czasu 

oraz ograniczenie ryzyka ze wzgl du na brak 
konieczno ci wyjmowania wirnika,

• zakres i jako  us ugi jest znacznie wi ksza 
w porównaniu do metod konwencjonalnych,

• 100% równomiernego pokrycia obrazem 
o wysokiej rozdzielczo ci na ca ej d ugo ci 
rdzenia stojana,

• rejestracja danych do pó niejszego wyko-
rzystania, dok adnej analizy i ewentual-
nej oceny, tak e na podstawie wykonanych 
zdj .

ABB Air Gap Inspector
Wizualna kontrola wn trza silników i generatorów
w miejscu ich zainstalowania

FIRMA PREZENTUJE                                TECHNIKA NAPĘDOWA – SILNIKI
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ZP-3 moduł dwuosiowy 
Güdel
Przykładowe cechy modułu ZP-3: obciążenie aż do 80 kg, zredukowana wysokość instalacji, zwiększona 
sztywność zginania i sztywność skrętna osi Z, udoskonalony układ automatycznego smarowania, a także 
zoptymalizowane pomoce montażowe i serwisowe.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/45/705

Kompaktowe stanowisko paletyzujące 
FlexLink Systems Polska
Stanowisko paletyzujące to kompaktowe, szybkie w montażu i łatwe w konfiguracji rozwiązanie. Zastoso-
wanie robota znacznie zmniejsza wykorzystaną powierzchnię – o ponad 50% w porównaniu z systemami 
wyposażonymi w roboty przemysłowe. Stanowisko nie wymaga systemu ogrodzeń ani klatki, co pozwala na 
ciągłość pracy.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/45/793

FANUC CR 15iA 
FANUC Polska
Robot ma udźwig 15 kg i zasięg 1441 mm. Nie wymaga użycia systemów bezpieczeństwa w postaci kurtyn 
lub wygrodzeń, które są niezbędne w przypadku tradycyjnych robotów. O wysokiej funkcjonalności robota 
decydują innowacyjne funkcje, spełniające normy ISO 10218-1:2011 i EN ISO 13849-1:2008 (Kategoria 3, 
PL=d), co potwierdza certyfikat TÜV.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/45/823

e-Series 
Universal Robots A/S
Roboty współpracujące e-Series (UR3e, UR5e, UR10e) zawierają innowacje technologiczne umożliwiające 
szybsze zastosowanie w szerszej gamie aplikacji oraz spełniają najnowsze standardy ISO dotyczące bezpie-
czeństwa. Zmodyfikowany panel sterowania oraz nowe oprogramowanie kontrolne sprawiają, że implemen-
tacja i programowanie robota jest prostsze niż kiedykolwiek.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/45/827

ROBOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

AX8000 
Beckhoff Automation
Oszczędność miejsca w szafie sterowania, uproszczenie obsługi oraz sterowanie z olbrzymią szybkością 
i precyzją – to trzy główne cechy wielokanałowego systemu AX8000, służącego do sterowania serwomecha-
nizmów wieloosiowych. W połączeniu z obsługą standardów firmy Beckhoff otrzymujemy urządzenie, które 
znajdzie swoje miejsce w każdym systemie automatyki przemysłowej.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/25/840

PowerFlex 755TM – Multidrive ze zwrotem energii do sieci 
Rockwell Automation
System modułowy przemienników PowerFlex 755TM zaprojektowano jako rozwiązanie napędu wielu silni-
ków w oparciu o dwa główne elementy składowe: zasilacze z funkcją pracy generatorowej na wspólnej szy-
nie DC z falownikami. Wspólna szyna DC umożliwia optymalne zwymiarowanie zasilania, tak aby zużycie 
energii było ściśle dopasowane do wymagań aplikacji.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/25/833

TECHNIKA NAPĘDOWA – PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/45/827
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/45/823
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/45/793
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/45/705
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/25/833
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/25/840
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EVO8000 z klawiaturą LCD 
ELDAR
W falownikach EVO8000, występujących w zakresie mocy do 30 kW, dostępne są funkcje kontroli momentu, 
poszukiwania prędkości, trawersy, regulator PID z funkcją pauzy, kinetyczne buforowanie momentu (KEB) 
i inne. Panel operatorski wyposażono w klawiaturę membranową oraz wyświetlacz LCD umożliwiający 
sprawdzenie do trzech parametrów w jednym czasie bez użycia komputera.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/25/848

TECHNIKA NAPĘDOWA – PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI

EazyLynk EZ070-WGA40 
ELDAR
EazyLynk EZ070-WGA40 jest dotykowym panelem operatorskim marki LiteOn z kolorowym wyświetlaczem 
o przekątnej 7" i rozdzielczości 800×480. Panel na pokładzie jest wyposażony w interfejsy komunikacyjne 
(RS-232/422/485, Ethernet, USB) oraz obsługuje ponad 350 protokołów komunikacyjnych.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/40/850

GOT2000 Rugged Model 
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Panel operatorski GOT2000 Rugged Model można z powodzeniem stosować w takich warunkach, jak wyso-
kie i minusowe temperatury pracy, promieniowanie UV czy wysoki poziom wibracji. Dodatkowym jego atu-
tem jest wysokie IP, a także jasność wyświetlacza, który świetnie sprawdzi się w aplikacjach przy dużym 
nasłonecznieniu. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/40/752

PANELE OPERATORSKIE

Industrial Thin Client V3 PRO 
Siemens 
ITC V3 to nowoczesne stacje klienckie do systemów wizualizacji w strukturach klient-serwer. Urządzenia te 
mogą pracować jako terminale klienckie w nowoczesnych systemach MES, ERP, SCADA czy własnych autor-
skich aplikacjach użytkowników. Wersje w wykonaniu PRO pozwalają na ich montaż na wysięgniku lub sto-
jaku, bez konieczności montowania szafki elektrycznej.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/40/855

Ekonomiczne panele dotykowe z 10,1-calowym wyświetlaczem 
Beckhoff Automation
Panele są wyposażone w ekrany TFT o przekątnej 10,1". Uzupełniają wcześniejszą ofertę odpowiedników 
7-calowych. Zostały zaprojektowane do aplikacji, w których najważniejszym kryterium jest niska cena pod-
zespołów. Zwiększają skalowalność systemów sterowania PC-based dla wrażliwych cenowo aplikacji w kla-
sie niskiej i średniej wydajności.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/40/838

Panel operatorski PanelView 5510 
Rockwell Automation
Panel został zaprojektowany dla użytkowników wymagających wysokiej integracji między panelem a ste-
rownikiem. Dzięki wspólnej platformie narzędziowej Studio 5000, intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, 
nowoczesnym rozwiązaniom i bogatej bibliotece gotowych obiektów możliwe jest skrócenie czasu wdraża-
nia nowych rozwiązań w obszarze systemów sterowania.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/40/831

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/25/848
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/40/855
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/40/752
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/40/850
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/40/831
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/40/838


I ndustrial Thin Client V3 PRO to urz dze-
nia przeznaczone do aplikacji rozproszo-
nych. Wbudowana przegl darka WWW 

zgodna z technologi  HTML5 pozwala im 
pracowa  jako terminale klienckie w nowo-
czesnych systemach MES, ERP, SCADA, 
Traceability czy w asnych autorskich aplika-
cjach u ytkowników. W dobie d enia do 
utrzymania na najwy szym poziomie struk-
tur IT przedsi biorstw i niemal stuprocento-
wej dost pno ci dzi ki wirtualizacji tych sys-
temów, ITC V3 mo e by  terminalem dla wir-
tualnych maszyn czy rzeczywistych kompu-
terów dzi ki wbudowanym protoko om RDP 
(Remote Desktop Protocole) i VNC (Virtual 
Network Computing). Inne dost pne pro-
toko y to Citrix, klient WinCC OA, Sm@rt 
Server (do paneli SIMATIC) i klient Sinumerik 

(obrabiarki CNC). Urz dzenie w bardzo atwy 
sposób pozwala na skonfigurowanie przez 
lokalny konfigurator lub zdalnie przez stron  
WWW kilku protoko ów jednocze nie, dzi ki 
czemu u ytkownik z jednego ITC V3 PRO 
mo e prze cza  si  mi dzy ró nymi skonfigu-
rowanymi serwerami aplikacyjnymi. 

Industrial Thin Client V3 PRO maj  nowocze-
sny design ze szklanymi, odpornymi na zary-
sowania matrycami pojemno ciowymi (mul-
titouch). Dost pne s  w rozmiarach 15", 19"
z rozdzielczo ci  HD Ready i 22" z rozdziel-
czo ci  Full HD. Mechanizmy wbudowane 
w urz dzenie wykrywaj  proces czyszczenia
matrycy, co pozwala na wykonywanie tych
czynno ci podczas pracy systemu. Mechanizm 
wykrywania przypadkowego dotkni cia ekra-
nu przez operatora zapobiega nieprawid o-
wemu wysterowaniu procesu na maszynie. 

ITC komunikuje si  z komputerem (serwe-
rem) za pomoc  sieci Ethernet, dzi ki czemu 
zamiast przewodu sygna u wizyjnego (DVI lub 
DisplayPort) i USB wystarczy tylko jeden prze-
wód po czeniowy Ethernet/LAN, co u atwia 
monta  i ewentualne czynno ci serwisowe 
w przypadku jego przerwania. Urz dzenia s  
wyposa one w switch 2-portowy (2 × RJ45), 
co umo liwia ich czenie nie tylko w struk-
tur  typu gwiazdy, ale równie  liniow . 
Wbudowane 4 porty USB pozwalaj  pod -
czy  lokalnie zarówno klawiatur  i myszk  dla 
operatorów, jak i czytnik kodów kreskowych, 
kart inteligentnych (np. RFID) czy pami  USB 
w zale no ci od potrzeb danego stanowiska. 

Urz dzenia PRO s  przeznaczone do monta u 
poza szaf  sterownicz  i maj  zamkni t  obu-
dow  w pe nym stopniu ochrony IP65. ITC 
V3 PRO mo na montowa  zarówno na stopie 
mocowanej do pod ogi, jak i na ruchomym 
wysi gniku, co pozwoli operatorowi przesu-
n  ekran dok adnie w miejsce, w którym 
najlepiej b dzie sterowa  procesem. 

Dla aplikacji, w których poza matryc  doty-
kow  niezb dne s  fizyczne lampki i przyciski, 
dost pne s  specjalne rozszerzenia, pozwa-
laj ce montowa  na nich aparatur  pulpi-
tow  w praktycznie dowolnej konfiguracji. 
Mog  to by  lampki, przyciski, prze czniki 
prawo-lewo, prze czniki kluczykowe, przy-
cisk zatrzymania awaryjnego, ale równie  
zewn trzny port USB czy czytnik kart inteli-
gentnych RFID / Mifare. 

Dzi ki nowatorskiemu podej ciu do tworze-
nia rozproszonych systemów obs ugi ope-
ratorskiej ITC PRO wietnie si  sprawdza 
w innowacyjnych projektach systemów auto-
matyki. Nowoczesny design urz dze  i zasto-
sowane w nich matryce multitouch, spe -
niaj ce wymagania rodowiska przemys o-
wego, zapewniaj  operatorom przyjazne 
warunki pracy. Takim systemem wizualizacyj-
nym ka dy producent maszyn mo e przeko-
na  klienta do swojej oferty.

SIMATIC Industrial Thin Client V3 PRO

PANELE OPERATORSKIE                               FIRMA PREZENTUJE                             

Micha  Urli ski
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PANELE OPERATORSKIE

FlatClient 
Kontron – An S&T Company
Rodzina przemysłowych HMI FlatClient, dostępna w wersjach ECO i PRO, oferuje ponadprzeciętną elastycz-
ność przy realizacji dowolnego projektu. FlatClient może być instalowany jako urządzenie samodzielne 
(wersja full-metal) VESA 75/75 lub 100/100, a także jako rozwiązanie wbudowane, do bezpośredniej inte-
gracji z maszynami i konsolami.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/40/816

Kamera O3D z aplikacją do paletyzacji 
ifm electronic
Rozwiązanie służy do optymalizacji procesów logistycznych. Przykładowe zalety: depaletyzowanie komplet-
nej warstwy lub pojedynczych opakowań, wykrywanie przekładek, obliczanie pozostałych elementów, zinte-
growane unikanie kolizji oraz automatyczna kalibracja współrzędnych kamery robotów.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/31/785

Wielozadaniowy chwytak w stanowiskach zrobotyzowanych 
Elgra Engineering
Wielozadaniowy chwytak to innowacyjne podejście do procesu paletyzacji, gdzie jedno urządzenie jest
w stanie wykonać pracę kilku maszyn. Chwytaki umożliwiają sprawne, a zarazem bezpieczne, elastyczne 
i nieniszczące chwytanie różnych produktów. Ich zaletą jest też kompaktowa i jednocześnie wytrzymała kon-
strukcja, która przy założeniu prowadzenia odpowiedniej konserwacji może być stosowana przez wiele lat. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/31/736

Chwytak VG10
OnRobot A/S
VG10 jest pierwszym na świecie chwytakiem podciśnieniowym opracowanym specjalnie do aplikacji współ-
pracujących. VG10 daje robotowi dwie „dłonie”, umożliwiając jednoczesne chwytanie kilku elementów 
i wykonywanie wielu zadań jednym ruchem. Chwytak ma wbudowaną pompę podciśnieniową. Zainstalowa-
nie chwytaka w robocie i jego uruchomienie zajmuje niecałe 30 minut.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/31/853

ROBOTY PRZEMYSŁOWE – OSPRZĘT

System zmieniarek narzędzi do robotów przemysłowych MPS 630 
Stäubli Łódź
Systemy wymiany narzędzi do robotów spełniają wysokie wymagania w zakresie nośności, oferując jedno-
cześnie szeroki zakres wariantów specyficznych dla danego zastosowania. Automatyczna wymiana narzędzi 
MPS 630 jest szczególnie przydatna w przemysłowych środowiskach produkcyjnych, które charakteryzują 
się dużą prędkością i precyzją.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/31/769

Manipulator sterowany kciukiem z podświetleniem – seria TS
ELTRONIKA
Szczelny miniaturowy manipulator pulpitowy sterowany kciukiem wykorzystuje czujniki Halla jako element 
sterujący, zapewniający proporcjonalne sterowanie i długą żywotność. Wybrane cechy produktu: podświe-
tlenie pierścieniowe LED, szczelność IP67, działanie w jednej lub dwóch osiach, praca w zakresie tempera-
tury (od –40 do +85°C).

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/31/743

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/40/816
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Przekładnia planetarna NGHP 
Güdel
Przekładnia planetarna ze zintegrowanym kołnierzem wyjściowym umożliwia precyzyjne ustawienie luzu 
napędów zębatych; jasno zdefiniowany proces regulacji za pomocą zintegrowanego systemu montażu 
i pozycjonowania. Rozwiązanie wyznacza nowe standardy w zakresie precyzji, efektywności, oszczędności 
i łatwości serwisowania.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/31/704

ROBOTY PRZEMYSŁOWE – OSPRZĘT

V700-T20BJ 
Elmark Automatyka
Szeroki panel HMI 800×480 został zaprojektowany w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie rynku. Popu-
larny rozmiar pozwala nadać maszynie najnowocześniejszy wygląd i jednocześnie wyposażyć ją w bardzo 
wydajny sterownik PLC. Wbudowany port Ethernet pozwala na komunikację z większością maszyn i urzą-
dzeń dostępnych na rynku.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/41/722

PLCnext Technology 
Phoenix Contact
PLCnext Control AXC F 2152 jest przeznaczony do pracy z nową platformą programistyczną PLCnext Techno-
logy. Sterownik PLCnext Control łączy niezawodność i bezpieczeństwo klasycznego sterownika PLC z otwar-
tością i elastycznością inteligentnych urządzeń. Sterownik z PLCnext Technology pozwala na realizację pro-
jektów automatyki bez ograniczeń wynikających z systemów firmowych.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/41/724

PACSystems CPE400 
ASTOR
PACSystems CPE400 to przemysłowy kontroler o konstrukcji stand alone przeznaczony do automatyzacji 
średnich i dużych aplikacji przemysłowych o charakterze dyskretnym i procesowym. Zintegrowany w kon-
trolerze Embeded Field Agent pozwala na budowanie systemów IISC (Industrial Internet Control System). 
Cechuje go elastyczna rozbudowa, skalowalność i duże możliwości programistyczne.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/41/706

PLC/PAC

Sterownik INSIGHTqc™ 
Ingersoll Rand
Sterownik przeznaczony do zastosowań montażowych o kluczowym znaczeniu. Stosowany jest przez produ-
centów z branży motoryzacyjnej, lotniczej i branży sprzętu ciężkiego, którzy oczekują zaawansowanych stra-
tegii montażowych umożliwiających sterowanie i kontrolę procesu montażu. Sterownik przechowuje do 50 
tys. rekordów danych cyklu oraz 50 tys. krzywych dokręcania.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/41/773

Sterownik PLC NX1 
Omron Electronics
Sterownik NX1 to najnowsze rozwiązanie rozszerzające platformę OmronSysmac. NX1 to modułowy sterow-
nik, w którym zintegrowano wszystkie kluczowe dla sterowania nowoczesnymi maszynami funkcje: stero-
wanie, motion, kontrolę bezpieczeństwa oraz komunikację z systemami teleinformatycznymi. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/41/734

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/31/704
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PACSystems CPE400 
– nowoczesne kontrolery IICS do rednich 
i du ych systemów sterowania

 I ICS (Industrial Internet Control System) 
to nowy typ kontrolerów przeznaczonych 
do aplikacji, w których kontroler przestaje 

pe ni  wy cznie funkcj  sterowania proce-
sem produkcyjnym. IICS staje si  elementem 
pozwalaj cym optymalizowa  prowadzony 
proces online i uzale ni  go od zewn trznych 
czynników, maj cych na niego bezpo redni 
wp yw. Pierwszym produktem zbudowanym 
zgodnie z tym modelem jest CPE400 od GE 
Automation & Controls, który wytycza nowy 
standard dla systemów sterowania projekto-
wanych zgodnie z ide  Przemys u 4.0.

Zasoby pozwalaj ce na obs ug  
du ych systemów automatyki
O mo liwo ci obs ugi du ych systemów 
wiadcz  dost pne zasoby sprz towe i ilo-
ci obs ugiwanych sygna ów obiektowych. 

Kontroler CPE400 w standardzie dyspo-
nuje 64 MB pami ci RAM i 64 MB pami ci 
Flash przeznaczonej na program steruj cy, 
komentarze i dokumentacj  do aplikacji 
i projektu. Czterordzeniowy procesor o cz -
stotliwo ci 1,2 GHz pozwala na równole-
g  obs ug  rozbudowanego programu ste-
ruj cego, obs ug  komunikacji, monitorowa-
nia aspektów zwi zanych z bezpiecze stwem 
zasobów pod czonych do kontrolera oraz 
na obs ug  zewn trznych systemów wspie-
raj cych produkcj . Wszystko w czasie rze-
czywistym z gwarancj  cyklu programu na 
poziomie pojedynczych milisekund. CPE400 
pozwala zaadresowa  ponad 36 000 zmien-
nych obiektowych – zarówno lokalnych, jak 
i oddalonych oraz pochodz cych z innych sys-
temów i platform sprz towych. Dzi ki temu 
mo e zosta  wykorzystany w aplikacjach 
scentralizowanych i rozproszonych. Tempera-
tura pracy z przedzia u –40°C do +70°C, zasi-
lanie 24 VDC, aluminiowa konstrukcja oraz 
pasywny system ch odzenia pozwalaj  dodat-
kowo na prac  w aplikacjach mobilnych.

Prosta architektura systemu CPE400
Nowy kontroler CPE400 nale y do rodziny 
PACSystems i wykorzystuje ten sam engine, 
który znamy z kontrolerów PACSystems RX3i 

– oznacza to, e produkty s  ze sob  w 100% 
kompatybilne i mo na je stosowa  zamien-
nie. Nowe rozwi zanie zrywa jednak z trady-
cyjn  koncepcj  budowy zaawansowanych 
systemów sterowania, która opiera a si  na 
architekturze modu owej. CPE400 jest kon-
trolerem typu stand-alone, czyli integruje 
wszystkie elementy niezb dne do urucho-
mienia, tj. zasilacz systemowy, jednostk  cen-
traln  oraz porty komunikacyjne. Taka archi-
tektura niesie za sob  szereg korzy ci: szyb-
sza konfiguracja, mniej miejsca w szafie, szyb-
sza instalacja czy mo liwo  integracji z uk a-
dami wej /wyj  ró nych serii. 

Ethernet nie tylko do komunikacji 
z uk adami I/O
CPE400 integruje w standardzie 6 gigabito-
wych portów Ethernet. Przy ich pomocy mo -
liwa jest nie tylko komunikacja z uk adami I/O
i systemami SCADA, ale i mi dzyplatformowa 
wymiana danych z urz dzeniami spoza wiata 
automatyki. Zintegrowane porty komunika-
cyjne mog  pracowa  mi dzy innymi w sie-
ciach Profinet o topologii ring, a wymiana 
danych mo liwa jest tak e w oparciu o znane 
i popularne standardy, takie jak Modbus TCP, 

SRTP i EGD oraz OPC-UA. Warte podkre le-
nia jest to, e ich obs uga zaimplementowana 
jest w standardzie. Wydzielony jest tak e 
dedykowany port Ethernet, który s u y jako 
niezale ny interfejs do bezpiecznej komu-
nikacji w chmurze oraz z systemami spoza 
wiata automatyki. Taki model komunika-

cji gwarantuje bardzo wysoki poziom bez-
piecze stwa systemu sterowania. W CPE400 
standardowo zintegrowane s  4 porty Ether-
net 10/100/1000 Mbps, które pozwalaj  na:

• niezale n  synchronizacj  danych z jednost-
k  redundantn ,

• niezale n  komunikacj  z uk adami wej -
wyj  oddalonych (Profinet MRP),

• niezale n  komunikacj  z systemami SCADA 
(OPC-UA, Modbus TCP, SRTP),

• niezale n  komunikacj  z sieci  Internet 
i chmur  danych Predix.

Bezpiecze stwo w CPE400
Bezpiecze stwo w systemach sterowania 
zgodnych z Przemys em 4.0 nabiera zupe nie 
nowego znaczenia. Idea, która zak ada swo-
bodn  komunikacj , wymusza przeanalizo-
wanie aspektów bezpiecze stwa znacznie 
szerzej ni  dotychczas. W systemach budo-
wanych zgodnie z ide  Przemys u 4.0 jest 
wielowarstwowa i uwzgl dnia bezpiecze -
stwo na poziomie a cucha dostaw, plat-
formy sprz towej, adowania systemu ope-
racyjnego, dost pu do kontrolera, wymiany 
danych z innymi systemami oraz bezpiecze -
stwa aplikacji steruj cej i aplikacji dodatko-
wych. Certyfikat Achilles Level 2, który ma 
CPE400, jest tylko jednym z dowodów na to,
e kontroler jest testowany pod k tem cyber-

ataków. 

Wp yw zewn trznych czynników 
na program steruj cy w CPE400
System sterowania do optymalizacji procesu 
produkcji powinien si ga  po dane, które cz -
sto znajduj  si  poza systemem. Optymali-
zacja i wsparcie produkcji, daj ce najwi ksze 
korzy ci, wymagaj  uzale nienia programu 
steruj cego od czynników zewn trznych: 
cen surowców, zapotrzebowania na energi , 
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warunków atmosferycznych czy popytu 
i poda y na dane towary. Kontroler CPE400 
daje tak  mo liwo . Pracuj ca równole-
gle z PACEngine w rodowisku Linux (uru-
chomione na osobnych rdzeniach kontrolera 
CPE400) daje ogromne mo liwo ci programi-
stom, którzy mog  w dowolny sposób skonfi-
gurowa  jego prac  i funkcje, za które b dzie 
odpowiedzialny. Je li na przyk ad sterowany 
proces wymaga dost pu do danych zewn trz-
nych pochodz cych spoza wiata automatyki 
(np. cena energii czy forecast pogodowy), 
nie ma problemu, aby takie dane do kontro-
lera ci gn . Je li proces jest na tyle skom-
plikowany, e konieczna jest analiza danych 
i wprowadzenie wyników jako zmienne pro-
gramu steruj cego, równie  nie b dzie to sta-
nowi o problemu. Je li w ko cu w ramach 
kontrolera ma by  uruchomiony system bazo-
danowy SCADA – równie  mo emy to zrobi . 
Wspó dzielona pami  sprawia, e udost p-
nianie danych pomi dzy systemem PACEn-
gine a Linux jest atwe i bezpieczne. Warte 
podkre lenia jest to, e komunikacja z sieci  
Internet jest realizowana w oparciu o nieza-
le ny, odseparowany interfejs komunikacyjny, 
dzi ki czemu utrzymujemy wysoki poziom 
bezpiecze stwa systemu sterowania. 

Systemy Hot Standby Redundancy 
w oparciu o CPE400?
Architektura uk adu redundantnego zak ada 
dwie jednostki centralne CPE400 w warstwie 
nadrz dnej, spi te ze sob  redundantnym 

czem Ethernet do synchronizacji danych. 
Nie ma adnych dodatkowych elementów. 
Wbudowane w kontroler mechanizmy s  
w stanie synchronizowa  dane procesowe 

pomi dzy kontrolerami oraz wykry  awa-
ri  kontrolera g ównego w czasie 300 ms. 
Pozwala to na bezuderzeniowe prze czanie 
sterowania na kontroler zapasowy w chwili 
awarii kontrolera g ównego w aplikacjach 
procesowych o charakterze wolnozmiennym. 
Dla porównania, czas wykrycia uszkodze-
nia jednostki centralnej w systemach redun-
dancji RX3i to pojedyncze milisekundy, co 
pozwala na stosowanie rozwi zania w aplika-
cjach szybkozmiennych.

Komunikacja warstwy nadrz dnej z warstw
IO jest realizowana w oparciu o niezale ne 
interfejsy Ethernet 1Gb z obs ug  standardu
Profinet MRP. Pozwala on na pod czenie
w z ów w sieci o topologii RING, realizuj c 
tym samym redundancj  magistrali komuni-
kacyjnej w warstwie uk adów wej -wyj . 
Jako w ze  IO mo na wykorzysta  dowolny 
uk ad z ofert GE Automation & Controls, który 
ma wbudowan  obs ug  standardu MRP 
(Media Redundancy Protocol): VersaMax I/O, 
RX3i I/O, PAC8000 I/O, RSTi-EP I/O. Komu-
nikacja CPE400 z warstw  wizualizacji jest 
realizowana w oparciu o kolejny niezale ny 
port Ethernet 1Gb. Pozwala on na wymian  
danych z dowolnym systemem SCADA dzi ki 
obs udze standardów OPC-UA, Modbus TCP 
oraz SRTP.

Jak konfigurowa  system CPE400?
W przypadku systemów od GE Automation & 
Controls nie ma znaczenia, czy konfigurujemy 
system Simple, czy redundantny. Program 
steruj cy tworzymy dok adnie tak samo, 
wi c z punktu widzenia algorytmu do stero-
wania procesu nie ma to adnego znaczenia. 

Indywidualnie nale y tylko skonfigurowa  
informacje diagnostyczne – tutaj ka dy kon-
troler wypracowuje w asn  diagnostyk , 
która jest wykorzystywana w analizie bie -
cego stanu oraz podczas prze czania kontro-
lera na zapasowy. W bibliotece bloków funk-
cyjnych Proficy Machine Edition znajdziemy 
gotowe bloki funkcyjne, które daj  zwrotn  
informacj  diagnostyczn  dotycz c  wszyst-
kich urz dze  pracuj cych na sieci Profinet 
– dzi ki nim bardzo szybko mo emy na sys-
temie HMI/SCADA odwzorowa  architektur  
naszego systemu i ledzi , jak pracuje. Komu-
nikacja z systemem SCADA równie  nie sta-
nowi adnego problemu – a to za spraw  
mechanizmu Redundant IP Address. Dzi ki 
niemu system SCADA widzi uk ad redun-
dantny jako pojedynczy kontroler i nie ma 
potrzeby konfiguracji dodatkowych driverów 
w celu obs ugi systemu wysokiej dost pno ci.

FIRMA PREZENTUJE                               PLC/PAC
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OSA REMOTE BEDROCK 
ELMARK Automatyka
Poza redukcją kosztów sterowników PLC i RTU oraz zwiększeniem ich możliwości OSA Remote oferuje rów-
nież: uniwersalne wejścia/wyjścia, otwartą łączność, dużą pamięć masową, wewnętrzne bezpieczeństwo 
cybernetyczne itd. Dzięki małym wymiarom (5,5×8,9") zajmuje niewiele miejsca w szafie sterowniczej.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/41/750

PLC/PAC

System Nadzoru Ewakuacji
Smart Technology Group
Rozwiązanie to monitoruje w czasie rzeczywistym przemieszczanie się ewakuowanych osób w fabryce lub 
biurze, dostarczając tym samym koordynatorowi najpełniejsze informacje nt. przebiegu ewakuacji. Automa-
tyczna i zbiorcza (do kilkudziesięciu osób na sekundę) identyfikacja jest możliwa dzięki pionierskiemu zasto-
sowaniu technologii RFID w obszarze BHP.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/821

BEZPIECZEŃSTWO

Kurtyny bezpieczeństwa GuardShield 450L-E
Rockwell Automation
W przeciwieństwie do tradycyjnych kurtyn bezpieczeństwa, z określonym nadajnikiem i odbiornikiem, nowa 
generacja kurtyn ma opatentowaną konstrukcję nadajnika–odbiornika, gdzie moduł wtykowy definiuje, czy 
dana kolumna będzie działać jako nadajnik, czy jako odbiornik, co ogranicza magazyn części zamiennych. Po 
zasileniu kurtyna „uczy się” nowej funkcji od modułu wtykowego.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/832

Wyspa zaworowa ASCO Numatics™ ze strefami bezpieczeństwa 
Emerson Automation Solutions
Nowe strefowe funkcje bezpieczeństwa umożliwiają izolację nawet trzech stref bezpieczeństwa na maszynie 
z jedną wyspą zaworową, co poprawia produktywność oraz redukuje koszty. Podejście do bezpieczeństwa 
oparte na podziale na strefy pozwala na ograniczenie liczby elementów, oszczędność przestrzeni oraz zwięk-
szenie elastyczności projektu. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/762

Kurtyna bezpieczeństwa z funkcją mutingu (SAFEGATE)
INSTOM
Kurtyny serii Safegate są przeznaczone do aplikacji, w których jest wymagana funkcja mutingu. Gwarantują 
doskonałą integrację czujników mutingu zabudowanych w przeznaczonych ramionach lub połączonych bez-
pośrednio do kurtyny. Mogą być używane z ramionami mutingu typu MA, uchwytami typu MZ wyposażo-
nymi w czujniki fotoelektryczne M5 albo z każdym innym czujnikiem mutingu. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/741

Moduły EtherCAT z serii ELX z technologią TwinSAFE
Beckhoff Automation
Moduły EtherCAT z serii ELX zostały rozszerzone o analogowe moduły wejściowe z funkcją TwinSAFE SC (Sin-
gle Channel). Dzięki temu powstało kompaktowe rozwiązanie do stosowania w strefach zagrożonych wybu-
chem, wymagających zarówno iskrobezpiecznego przesyłania sygnałów, jak i wysokiego poziomu bezpie-
czeństwa funkcjonalnego.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/839

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/41/750
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/832
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/821
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/762
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/741
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/839
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Sprzęgło indukcyjne IO-Link V 1.1. Master M12 M30 
Murrelektronik
Sprzęgła indukcyjne IO-Link przesyłają zasilanie i dwukierunkową komunikację IO-Link bezkontaktowo przez 
szczelinę powietrzną. To rozwiązanie pozwala uniknąć mechanicznego zużycia i doskonale sprawdza się przy 
wymianie mocno obciążonych złączy wtykowych i poślizgowych. Sprzągła zwiększają niezawodność maszyn 
i systemów oraz elastyczność produkcji, a także umożliwiają skrócenie cykli pracy.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/37/795

mbNETFIX 
TEKNISKA POLSKA Przemysłowe Systemy Transmisji Danych
mbNETFIX to specjalistyczny router zapewniający bezpieczny zdalny dostęp oraz realizujący założenia meto-
dologii Defence In Depth. mbNETFIX realizuje segmentację sieci przemysłowej, do której został przyłączony, 
zabezpieczając ją w ten sposób przed nieautoryzowanym dostępem, oraz staje na straży zasad ruchu 
w poszczególnych segmentach sieci. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/37/813

Bezprzewodowy moduł CAN 
ifm electronic
Moduł CANwireless umożliwia utworzenie bezprzewodowego połączenia z maszyną bezpośrednio z dostęp-
nych narzędzi firmy ifm do mobilnych systemów sterowania, takich jak CODESYS lub MaintenanceTool. Poza 
połączeniem między komputerem PC lub mobilnym urządzeniem końcowym a maszyną roboczą można 
również utworzyć połączenia między maszynami. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/37/778

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA
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TOSIBOX Lock 500i 
PACE POLAND/Dystrybutor TOSIBOX
Lock 500 to przemysłowy router firmy TOSIBOX, cechujący się uniwersalnością i wydajnością. Technologia 
Plug & Go™ pozwala na automatyczne zestawianie połączeń VPN z każdym typem sieci WAN/Wi-Fi/GSM 
bez dodatkowej konfiguracji. Dane są przesyłane z prędkością do 90 Mbit/s, bezpośrednio między urządze-
niami TOSIBOX, a nie poprzez serwer pośredniczący zlokalizowany w chmurze.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/37/727

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

Routery Ubiquity RK2x 
Sabur
Routery Ubiquity RK2x firmy ASEM to zaawansowane rozwiązania udostępniające funkcje zdalnego serwisu 
dowolnym urządzeniom automatyki. Najnowsza rodzina routerów Ubiquity o symbolach RK20, RK21 i RK22 
to modele umożliwiające zdalny serwis dowolnych urządzeń automatyki; dostępne są również w wersjach 
specjalnych z rozszerzonym zakresem temperaturowym (RK2x-ET).

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/37/846

Zewnętrzny Moduł Radiowy – FL WLAN 2100 
Phoenix Contact
Moduł radiowy FL WLAN 2100 jest przeznaczony do aplikacji zewnętrznych w środowisku przemysłowym 
(temperatura pracy od –40 do +60°C). Może pracować jako Access Point, Client Adapter oraz Repeater.
Zarządzanie odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej i umożliwia automatyzację CLI. Szyfrowanie 
WPA PSK (pre shared key – klucz wstępny).

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/37/726

eWON – Flexy 205 
HMS Industrial Networks GmbH
Zaawansowana bramka danych internetowych, która umożliwia konstruktorowi maszyn monitorowanie 
i gromadzenie kluczowych wskaźników wydajności w celu analizy i konserwacji predykcyjnej. Dzięki reje-
strowaniu danych, alarmowaniu, wbudowanemu interfejsowi sieciowemu, skryptom i rozszerzonej łączno-
ści internetowej jest modularną bramą internetową do wdrażania IoT. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/37/756

PANDAS 
Transmission Dynamics Poland
PANDAS to unikalny system ciągłego monitorowania trakcji kolejowej, pozwalający na wykrycie dokładnego 
miejsca uszkodzenia. Dzięki temu możliwa jest wymiana wadliwej części w odpowiednim czasie. Dane 
z pociągu są przesyłane przez sieć GSM do centralnego serwera, gdzie w przejrzystej formie są prezento-
wane wybranym odbiorcom.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/714

iTHERM TrustSens 
Endress+Hauser Polska
Termometr iTHERMTrustSens TM371 umożliwia stałe monitorowanie kondycji urządzenia dzięki wbudo-
wanemu wzorcowi temperatury i wykonywanej automatycznie samokalibracji – bez demontażu z instala-
cji i przerywania produkcji. Jego zastosowanie pozwala zwiększyć bezpieczeństwo produkcji, dyspozycyjność 
instalacji oraz obniżyć koszty.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/738

KONTROLA PROCESU
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eWON Flexy 205 to zaawansowana bramka 
danych internetowych, która umo liwia kon-
struktorowi maszyn monitorowanie i groma-
dzenie kluczowych wska ników wydajno ci
w celu analizy i konserwacji predykcyjnej. 
Dzi ki rejestrowaniu danych, alarmowaniu, 
wbudowanemu interfejsowi sieciowemu, 
skryptom i rozszerzonej czno ci interneto-
wej Flexy 205 jest modularn  bram  interne-
tow  do wdra ania IoT. Obs uguje równie  
zdalny dost p VPN w celu atwego rozwi zy-
wania problemów z odleg ym sprz tem prze-
mys owym.

Bezpieczny dost p zdalny – Pozwól in ynie-
rom serwisu na rozwi zywanie problemów 
i strojenie sprz tu bez przyjazdu na obiekt. 

Bezpieczne po czenie VPN przy u yciu sieci 
Ethernet (wbudowane), Wi-Fi lub komórkowe 
(karty rozszerze ). 

Pozyskiwanie danych – Obs uguje wszystkie 
g ówne protoko y PLC (Siemens, Rockwell, 
Mitsubishi, Schneider, Omron i wiele innych 
+ Modbus, OPC UA,  BACnet/IP). W cz alar-
mowanie, kluczowe wska niki wydajno ci 
maszyny, rejestrowanie historyczne. Zapisane 
pliki mo na atwo pobra  lub wys a  w celu 
zagregowania danych i analizy za pomoc  
HTTPs, MQTT lub FTP.

Lokalna stacyjka dashboard – Osad  pulpity 
nawigacyjne (HTML5), aby prezentowa  dane 
maszynowe w czasie rzeczywistym. Skorzystaj 
z us ugi M2Web do monitorowania pulpitów 
kontrolnych ze smartfonów lub tabletów.

Programowane za pomoc  podstawowego 
skryptowania lub Javy – Dostosuj swoj  
bram  za pomoc  podstawowych skryptów. 
Opracuj aplikacj  Java dla zaawansowanych 
funkcji, takich jak dodanie niestandardowego 
sterownika We/Wy, optymalizacja aplikacji 
lub integracja z aplikacjami innych firm.

Modu owo  – Dost pne s  2 gniazda, w któ-
rych mo na umie ci  maksymalnie 2 karty 
rozszerze  i korzysta  z szerokiej, elastycznej 

czno ci.

Talk2M to pierwsza chmura IIoT oferu-
j ca us ug  zdalnego dost pu do przemys o-
wych systemów sterowania. Us uga powsta a 
z my l  o wspó pracy z routerami eWON, sto-
sowanymi w sieciach VPN firmy HMS. Us uga 
Talk2M funkcjonuje od roku 2006 i zapew-
nia konstruktorom maszyn oraz integratorom 
systemów bezpieczny dost p do ich urz -
dze  i maszyn (za po rednictwem sterowni-
ków PLC, interfejsów HMI itp.). Do chmury 
Talk2M pod czono ju  ponad 200 000 route-
rów firmy eWON, a w ramach 17 milionów 
po cze  w sieci VPN przes ano w sumie 
ponad 200 TB danych. Talk2M ma certyfi-
kat ISECOM STAR uzyskany w wyniku ewalu-
acji przeprowadzonej przez Admeritia GmbH 
– niezale n  niemieck  firm , b d c  autory-
tetem w dziedzinie cyberzabezpiecze . Firma 
HMS posiada certyfikat ISO 27001:2013 
w zakresie wspó pracy z Talk2M.

HMS Industrial Networks GmbH

eWON – Flexy 205

FIRMA PREZENTUJE                              KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA
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Odblokuj nowe 
usługi dzięki danym 
ze swoich maszyn

Flexy205

• Odczytuj i monitoruj w czasie 
rzeczywistym dane ze swoich 
maszyn (alarmy, dane  
z interfejsów HMI itp.)

• 

platformami IoT

• 

Brama IIoT i ruter 

https://ewon.biz/products/ewon-flexy
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KONTROLA PROCESU

Inteligentny czujnik położenia zaworów 
ifm electronic
Wybrane cechy czujnika położenia zaworów: ciągła informacja zwrotna o położeniu; łatwe ustawienie za 
pomocą przycisku teach lub IO-Link; doskonała widoczność we wszystkich kierunkach z daleka; funkcje dia-
gnostyczne: czas cyklu i ich liczba, monitorowanie uszczelnienia.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/781

Układy przygotowywania powietrza ASCO Numatics™ serii 653 
Emerson Automation Solutions
Seria 653 obejmuje porty o wielkości ¾ cala i 1 cal oraz zapewnia duże natężenie przepływu w stosunku do 
swoich gabarytów, umożliwiając zasilanie wielu produktów z tego samego filtro-regulatora lub smarownicy 
(FRL) albo obniżenie spadków ciśnienia w całym układzie, co prowadzi do redukcji kosztów oraz zapotrzebo-
wania na energię.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/763

Konwerter analogowy IO-Link 
Murrelektronik
Konwerter analogowy może być stosowany do łączenia analogowych czujników i elementów wykonawczych 
do IO-Link master w szybki, łatwy i ekonomiczny sposób. Urządzenia przetwarzają sygnał analogowy do pro-
tokołu IO-Link, co umożliwia podłączanie wielu różnych urządzeń analogowych.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/799

System absolutnego pomiaru pozycji kabiny w szybie windy 
Kübler
LEB01 to innowacyjny system absolutnego pomiaru pozycji windy, który opiera się na współpracy kompak-
towej głowicy optycznej z perforowaną taśmą pomiarową wykonaną ze stali nierdzewnej. Dzięki optycznej 
metodzie pomiarowej system jest odporny na pola magnetyczne. Nowy system dzięki absolutnemu pomia-
rowi pozwala na ustalenie pozycji kabiny nawet po awarii zasilania. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/770

15 LAT DOŚWIADCZENIA 
W TŁUMACZENIACH TECHNICZNYCH!

Zapraszamy do przesłania plików do bezpłatnej wyceny!

translate@trademedia.us
+48 22 852 44 15, + 48 506 036 262

www.translations.trademedia.us

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe dla wszystkich branż 
związanych z produkcją, przemysłem i budownictwem

3  katalogi produktów  3 instrukcje obsługi  3 strony internetowe
3 artykuły techniczne  3 broszury i inne

Możesz śmiało powierzyć nam do translacji swoje:

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/781
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/770
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/799
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/763
mailto:translate@trademedia.us
http://www.translations.trademedia.us


T OSIBOX Lock 500 to nowoczesny 
przemys owy router firmy TOSIBOX. 
Projektuj c router, in ynierowie 

TOSIBOX postawili na uniwersalno , pro-
stot  i wydajno . Opatentowana technolo-
gia Plug & Go™ pozwala na automatyczne 
zestawianie po cze  VPN punkt-do-punktu 
bez dodatkowej konfiguracji. Zaszyfrowane 
dane s  przesy ane bezpo rednio pomi dzy 
urz dzeniami, a nie przez serwer zlokalizo-
wany w chmurze.

Router ma wbudowany modem GSM LTE 
wyposa ony w dwa porty kart micro SIM, 
alternatywnie mo e by  pod czony do sieci 
WAN lub Wi-Fi i pracowa  w trybie klienta 
sieci bezprzewodowej lub punktu dost po-
wego. Pr dko  szyfrowanych sprz towo 
danych przesy anych przez router Lock 500
osi ga do 70 Mbit/s. Rozszerzeniem funkcjo-

nalno ci routera jest wbudowany cyfrowy 
modu  I/O. Dwa cyfrowe wyj cia i wej cia 
24 V DC pozwalaj  na rozszerzenie ju  ist-
niej cych systemów o dodatkowe zasoby, 
np. dodanie funkcji bezpiecze stwa, statusu 
po czenia z Internetem i statusu po cze-
nia VPN.

Podstawowa konfiguracja urz dzenia nie 
wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy
i jest przeprowadzana przez przegl dark  
internetow . Router dzia a z dynamicznymi 
adresami IP, pozwala na pod czenie do 
Internetu i zdalny dost p do instalacji auto-
matyki oraz urz dze  przemys owych wypo-
sa onych w PLC/HMI, znajduj cych si  za 
zapor  sieciow  dla u ytkowników posiadaj -
cych sparowany z nim klucz TOSIBOX. Router 
Lock 500 jest dost pny tak e w wersji bez 
wbudowanego modemu GSM.

TOSIBOX LOCK 500
Kandydat do PRODUKTU ROKU 2018

FIRMA PREZENTUJE                               KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA
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http://www.aps.pl
http://www.aniro.pl
http://www.tim.pl
http://www.pacepoland.pl
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Poznaj innowacyjn  metod  
planowania przegl dów pomiarów 
fizykochemicznych cieczy 
w zak adzie chemicznym
Heartbeat Technology w pomiarach pH, 
przewodno ci i st enia roztworów

Z amierzasz zwi kszy  produktywno  
i bezpiecze stwo? Si gnij po Heart-
beat Technology. Zapewnisz ci g  dia-

gnostyk  i weryfikacj  pomiarów analitycz-
nych cieczy bez ich przerywania. W dowol-
nej chwili zyskasz rzetelny raport o ich wia-
rygodno ci. Ocenisz równie  wp yw procesu 
technologicznego na kondycj  czujników 
pomiarowych. Heartbeat Technology stanowi 

podstaw  sukcesu ka dego zak adu chemicz-
nego w zakresie zwi kszania bezpiecze stwa, 
poprawy wydajno ci produkcji i optymalizacji 
kosztów operacyjnych.

Jakie s  kryteria planowania 
przegl dów pomiarów 
analitycznych cieczy?
Specyfika dzia ania elektrod do pomiaru pH, 
przewodno ci i st enia roztworów, których 
precyzyjnie wykonane elementy s  w ci g ym 
kontakcie m.in. z cieczami toksycznymi, r -
cymi i oblepiaj cymi, powoduje, e ryzyko 
usterek i b dów jest wzgl dnie du e. 

Mariusz Szwagrzyk
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

E+H 03 art spons press.indd   2 2019-01-31   10:01:12
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Systemy pomiarowe Endress+Hauser do ana-
lizy fizykochemicznej cieczy s  od niedawna 
wyposa ane w Heartbeat Technology. Dzi ki 
temu zyskujesz bezcenn  wiedz  m.in. o kon-
dycji elektrody zwil anej przez ciecz proce-
sow , sprawno ci toru pomiarowego do prze-
twornika, wiarygodno ci jego wyj  sygna-
owych, a tak e potwierdzenie poprawno ci 

kalibracji. Na tej podstawie s u by utrzyma-
nia ruchu planuj  obs ug  i przegl dy.

Heartbeat Technology 
– innowacyjne podej cie 
do planowania przegl dów
Diagnostyka i weryfikacja bez demonta u 
urz dzenia oraz przerywania pomiaru to 
znana od kilku lat funkcja przep ywomierzy 
Promass, Promag i Prowirl oraz radarowych 
sond poziomu Micropilot i Levelflex. W a ci-
wo ci te otrzyma y równie  uk ady do ana-
lizy fizykochemicznej cieczy z przetwornikami 
Liquiline i technologi  Memosens. Dzi ki 
temu w zak adach chemicznych i w bran y 
naftowo-gazowej wyd u ysz okresy mi dzy 
kalibracjami, zweryfikujesz pomiar w dowol-
nie wybranym momencie, otrzymuj c 

wydruk raportu bezpo rednio z przetwor-
nika. Dostosujesz terminy przegl dów do ter-
minów zaplanowanych remontów. 

Heartbeat Diagnostyka – s u y do wyko-
nywania, bez zatrzymywania pomiaru, 
testów diagnostycznych przetwornika Liqui-
line i elektrod Memosens. Ocenie podle-
gaj  m.in.:

• jako  sygna u, trend zmian i zasilanie – ro nie 
szansa na wykrycie m.in. oblepienia, st ucze-
nia lub zatrucia systemu referencyjnego elek-
trody pH, usterki cewki,

• w sondzie do indukcyjnego pomiaru prze-
wodno ci b d  st enia roztworu,

• temperatura pracy elektrody – rozpoznasz jej 
przegrzanie,

• odchy ki od punktu zerowego kalibracji 
i nachylenie jej charakterystyki – zaplanujesz 
wymian  lub ponown  kalibracj  elektrody,

• liczba godzin pracy elektrody oraz ilo  kali-
bracji itd.

Heartbeat Weryfikacja – pozwala na natych-
miastowe uzyskanie dokumentacji wyników 
z przeprowadzonego sprawdzenia. Warto ci 
pomiarowe nie s  zamro one. System wyko-
nuje sekwencj  testów diagnostycznych bez 
demonta u sondy. Ich wyniki w czytelnej 
formie (test „zaliczony” lub „niezaliczony”) 
znajduj  si  w raporcie drukowanym wprost 
z Liquiline do pliku .pdf. Raport zawiera war-
to ci MTBF i MTTR, obliczone z bie cych 
parametrów zu ycia elektrody. Aby obni-
y  ryzyko przestoju instalacji, weryfikacji 

podlegaj  te  wyj cia sygna owe z przetwor-
nika. Sprawno  przetworników C/A jest 
badana przez zadawanie warto ci losowej 
z zakresu pomiarowego i odczyt wyniku na 
wyj ciach.

Heartbeat Monitoring – umo liwia, na bazie 
trendów sygna ów wewn trznych w syste-
mie z Liquiline i Memosens, identyfikacj  
d ugoterminowego oddzia ywania cieczy
mierzonej na kondycj  elektrod pH, prze-
wodno ci lub st enia roztworu. Na tej pod-
stawie u ytkownik z wyprzedzeniem mo e 
zaplanowa  czynno ci, dostosowuj c je do 
kalendarza postojów zak adu. Dostaje te  
szans  na skorygowanie technologii produk-
cji, aby poprawi  jako  szar y i/lub zwi k-
szy  bezpiecze stwo. Wyniki analizy Heart-
beat Monitoring s  dost pne jednocze nie 
na lokalnym wska niku LCD przetwornika 
Liquiline, jak równie  dla systemu DCS/PLC za 
po rednictwem m.in. Ethernet, Profibus DP, 
Modbus RTU lub HART. 

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.
ul. Wo owska 11, 51-116 Wroc aw
tel. +48 71 773 00 00
e-mail: info@pl.endress.com
www.pl.endress.com/heartbeat
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W stronę innowacji

Firma Delta Electronics jest 
światowym producentem 
wszelkich urządzeń z zakresu 
elektroniki, między innymi 
zasilaczy impulsowych czy 
automatyki przemysłowej. 
O tym, co stoi za tak ogromnym 
sukcesem, jakie rozwiązania 
znajdujące się w portfolio 
firmy cieszą się największym 
zainteresowaniem klientów, 
a także o planach na najbliższą 
przyszłość rozmawiamy 
z Krzysztofem Puczko, 
dyrektorem zarządzającym 
w firmie Delta Electronics.

WYWIAD
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CE Polska: Wszystko zaczęło się 
w 1971 roku, kiedy to na Tajwa-
nie powstała firma Delta Electronics. 
Dziś Grupa Delta jest światowym lide-
rem w dziedzinie energoelektroniki. 
W czym przede wszystkim należy upa-
trywać tak duży sukces firmy?
Krzysztof Puczko: Jest kilka powodów. 
Sądzę, że najważniejsze to innowacyj-
ność, ciągłe rozszerzanie asortymentu 
i obszaru działania, a także – a może 
przede wszystkim – sprawne zarządza-
nie i kompetentny personel.

 
Delta działa w kilku obszarach pro-
duktowych, m.in. takich jak zarządza-
nie energią, energetyka odnawialna, 
usługi sieciowe, komponenty czy auto-
matyka przemysłowa. Które z obsza-
rów są obecnie najbardziej rozwijane?
Właściwie od początku istnienia firmy 
najważniejszym obszarem działalno-
ści są rozwiązania z zakresu zarządzania 
energią – począwszy od komponentów 
i podzespołów po kompletne rozwiąza-
nia technologiczne, mające zastosowanie 
w energetyce odnawialnej, systemach 
zasilania czy elektromobilności. Zwłasz-
cza ta ostatnia dziedzina działalności 
rozwija się bardzo dynamicznie. Bardzo 
aktywnie rozwijane są także rozwiązania 
dla automatyki przemysłowej.

 
Czy produkcja zasilaczy wciąż sta-
nowi fundament działalności Państwa 
firmy? Jakiego rodzaju zasilacze są 
obecnie oferowane?
Komponenty, podzespoły i szeroko rozu-
miane systemy zasilania nadal mają naj-
większy udział w przychodach firmy. 
Systematycznie rośnie udział produktów 
sprzedawanych pod własną marką, choć 
dostawy do partnerów OEM nadal sta-
nowią ważną część działalności. Delta 
jest bowiem w istocie firmą produk-
cyjną.

 
Delta rozpoczęła swoją przygodę 
w Polsce 15 lat temu… Na czym głów-
nie koncentruje się działalność firmy 
na naszym rodzimym rynku?
W Polsce oferujemy głównie systemy 
zasilania dla telekomunikacji, rozwiąza-
nia dla „Data Center”, UPS-y, technolo-
gie dla farm solarnych oraz infrastruk-
turę ładowania pojazdów elektrycznych. 
Obecni jesteśmy także w obszarze auto-

matyki przemysłowej i komponentów 
elektronicznych.

Firma zajmuje się zarówno dystrybu-
cją, jak i sprzedażą bezpośrednią pro-
duktów. Która z tych form działalności 
jest dla firmy bardziej opłacalna?
Współpraca z dystrybutorami jest dla 
nas bardzo ważna i w niektórych obsza-
rach jest to główna forma sprzedaży 
produktów. Sprzedaż bezpośrednia obej-
muje głównie systemy i kompletne roz-
wiązania, które wymagają zaawanso-
wanego wsparcia technicznego na eta-
pie projektowania, uruchamiania i ser-
wisu. Obie formy działalności są dla nas 
ważne i opłacalne.

Jakie korzyści, z Państwa perspek-
tywy, niesie za sobą bycie producen-
tem i dostawcą w jednym?
Podstawowe korzyści to skrócenie łań-
cucha dostaw, możliwości szybkiej 
modyfikacji produktów, a także optyma-
lizacja kosztów.

 
Jakie rozwiązania oferowane przez 
Państwa firmę cieszą się największym 
zainteresowaniem? Z czego wynika ich 
popularność?
Jeżeli chodzi o rynek polski, to wymienił-
bym w pierwszej kolejności wspomniane 
wcześniej systemy zasilania dla teleko-
munikacji, UPS-y, a także systemy łado-
wania pojazdów elektrycznych. Ich popu-
larność wynika z niezawodności, konku-
rencyjnej ceny, a także parametrów tech-
nicznych. Niewątpliwie istotne jest także 
wsparcie techniczne, jakie staramy się 
zawsze zapewnić naszym klientom na 
każdym etapie realizacji projektów.

Czy oprócz produktów standardo-
wych/katalogowych oferują Pań-
stwo również rozwiązania „szyte na 
miarę”?
Tak. Przy oferowaniu skomplikowanych 
systemów jest to praktycznie jedyny 
sposób, aby spełnić wszystkie wymaga-
nia klientów.

 
Co wyróżnia Państwa firmę na tle 
innych konkurencyjnych firm?
Myślę, że wyróżnia nas konsekwentne 
dążenie do ulepszania oferowanych roz-
wiązań, a także niezawodność, innowa-
cyjność i dbałość o relacje z klientami.

 
Czy obecny czas sprzyja rozwojowi 
Państwa firmy? W czym upatruje Pan 
największy potencjał?
W Polsce, oprócz działu sprzedaży, 
mamy dwa działy zajmujące się projek-
towaniem rozwiązań na potrzeby całego 
regionu EMEA, które ciągle się rozbu-
dowują. Moim zdaniem bardzo duży 
potencjał rozwoju wiąże się z elektro-
mobilnością, w którym to obszarze sta-
ramy się oferować coraz lepsze rozwią-
zania.

 
Jakie motto/myśl przewodnia przy-
świeca Państwa firmie?
Misją firmy jest „dostarczanie klientom 
innowacyjnych rozwiązań, zapewnia-
jących dbałość o środowisko, oszczęd-
ność energii i lepszą jakość życia”, 
którą staramy się realizować poprzez 
ciągły rozwój.

 
Jakie są Państwa plany na najbliższe 
lata?
W Polsce planujemy nadal rozwi-
jać sprzedaż wymienionych wcześniej 
asortymentów. Będziemy też wdrażać 
nowe rozwiązania, jak chociażby sys-
temy magazynowania energii, na które 
rośnie zapotrzebowanie w całej Euro-
pie. Mamy też nadzieję na dalszy roz-
wój działalności badawczo-rozwojowej.

 
Czego można życzyć Państwa firmie?
Dalszego rozwoju, a także, aby za 
kolejne pięć lat, gdy będziemy obcho-
dzić 20-lecie działalności w Polsce, 
marka Delta Electronics stała się jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych marek 
w branży. 

CE

www.controlengineering.pl

Misją firmy Delta Elec-
tronics jest dostarczanie 
klientom innowacyjnych 
rozwiązań, zapewniają-
cych dbałość o środowi-
sko, oszczędność energii 
i lepszą jakość życia, którą 
staramy się realizować 
poprzez ciągły rozwój.
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C oraz więcej dostawców techno-
logii oferuje obecnie oprogramo-
wanie w chmurze przeznaczone 

do zastosowań w przemyśle: w automa-
tyce, sterowaniu i oprzyrządowaniu. Jed-
nak odpowiedzialność za podjęcie decy-
zji o miejscu rezydowania oprogramowa-
nia systemu automatyki nadal spoczywa 
na jego użytkownikach końcowych. Czy 
powinni oni być właścicielami tego opro-
gramowania w tradycyjnym sensie, czy 
też oprogramowanie jako usługa (SaaS – 
software-as-a-service) lub platforma jako 
usługa (PaaS – platform-as-a-service) jest 
dla nich bardziej korzystnym i użytecz-
nym rozwiązaniem w poszczególnych 
aplikacjach i zastosowaniach?

Wiele przemysłowych systemów ste-
rowania (ICS – industrial control system) 
działa przez 30 lub więcej lat z mini-
malnymi zmianami w sprzęcie czy opro-
gramowaniu. Wykorzystanie Ethernetu 
w sieciach fabrycznych przy użyciu róż-
nych rodzajów medium transmisyj-
nego potencjalnie naraża systemy auto-
matyki w dowolnej lokalizacji, zarówno 
w chmurze, jak i w zakładzie, na dostęp 
ze strony osób niepowołanych (lokalne 
sieci w zakładach są często nazywane 
zakładowymi – on premises, w skrócie 
on prem).

Ekspansja rozwiązań bazujących 
na chmurze obliczeniowej
Chmura obliczeniowa oferuje istotne 
korzyści, takie jak:
 →  dostępność standaryzowanych środo-
wisk deweloperskich oraz testowych/

symulacyjnych, co powoduje zmniejsze-
nie kosztów organizowania i konfiguro-
wania infrastruktury;
 →  elastyczne użycie rozproszonych zaso-
bów inżynierskich, co pozwala na kon-
figurację dla wielu projektów i wielu 
użytkowników, niezależnie od ich lokali-
zacji;
 →  swobodę w skupianiu się na kluczowych 
kompetencjach w obsłudze zasobów, 
przy jednoczesnym zmniejszaniu wielko-
ści i ilości sprzętu oraz oprogramowania 
w zakładzie, wraz z redukcją niezbęd-
nych procedur i prac konserwacyjnych;
 →  dostępność ekspertów, którzy na bieżąco 
aktualizują system i wdrażają odpowied-
nie rozwiązania cyberbezpieczeństwa, 
chroniące ten system i własność intelek-
tualną;
 →  model zorientowany na popyt, który 
zmniejsza koszty inwestycyjne, dostoso-
wując je do rzeczywistego wykorzysta-
nia.

Obecnie coraz większa liczba producen-
tów w przemyśle wykorzystuje poten-
cjał chmury obliczeniowej, w tym usług 
SaaS i Paas, do projektowania i obsługi 
systemów ICS.

Wzrost na rynku usług SaaS 
i Paas
SaaS to model dystrybucji oprogramo-
wania, w którym deweloper hostuje 
aplikacje i udostępnia je klientom przez 
Internet. Włączenie usługi SaaS do ste-
rowania procesami technologicznymi 
i produkcji oznacza możliwości zbiera-

Chad McGraw

Oprogramowanie w chmurze 
przeznaczone dla przemysłu
Wybór oprogramowania w chmurze obliczeniowej lub podejścia hybrydowego, łączącego wykorzystanie 
chmury oraz własne oprogramowanie w zakładzie przemysłowym, może przyczynić się do oszczędności 
kosztów oraz zwiększenia efektywności operacyjnej i poziomu cyberbezpieczeństwa.

W skrócie

 →  Korzyści dla firm przemy-
słowych z wykorzysty-
wania oprogramowania 
w chmurze.

 →  Czynniki, które należy roz-
ważyć przy wyborze mię-
dzy oprogramowaniem zain-
stalowanym w zakładzie lub 
w chmurze.
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nia, integracji i/lub dystrybucji danych 
wykraczające poza ograniczenia syste-
mów istniejących w zakładach.

Usługa SaaS może pozwolić na roz-
szerzenie dostępu do danych w fabryce, 
co wspiera monitoring w czasie rzeczy-
wistym realizowanych tam procesów. 
Ponadto umożliwia analizę wielkich ilo-
ści różnorodnych i zmiennych w czasie 
danych (Big Data), która jest potrzebna 
do realizacji programów konserwacji 
predykcyjnej. Umożliwia obserwację 
parametrów roboczych w czasie rzeczy-
wistym, na poziomie całej fabryki lub 
przedsiębiorstwa, kluczowych wskaźni-
ków działania (KPI – key performance 
indicators) oraz raportów graficznych 
typu dashboard, dzięki czemu kierow-
nictwo może się skupić na tym, co jest 
rzeczywiście ważne. Ponadto pozwala 
na wykorzystanie wartości nowych lub 
istniejących informatycznych systemów 
sterowania procesami technologicz-
nymi/produkcji (SCADA).

Jeżeli usługa SaaS jest popraw-
nie wdrożona, to może ona przynieść 
znaczne oszczędności kosztów w sto-

sunku do tradycyjnych rozwiązań, 
bazujących na posiadanym na wła-
sność oprogramowaniu. Ten model 
usług w chmurze oferuje zminimalizo-
wane koszty konfiguracji sprzętu, nawet 
gdy zapewnia on redundancję i wysoką 
dostępność, co umożliwia realizację 
zaawansowanych procedur konserwa-
cji w uruchomionych aplikacjach. Użyt-
kownicy końcowi są uwolnieni od zarzą-
dzania i sterowania, które realizowane 
są przez infrastrukturę technologii infor-
matycznej (IT). Cyberbezpieczeństwo, 
praca w sieci, przetwarzanie danych 
oraz wszystkie licencje na oprogramo-

wania znajdują się w jednym pakiecie, 
za który pobierana jest miesięczna lub 
roczna opłata. Eliminuje to lub znacznie 
zmniejsza wydatki kapitałowe (CapEx – 
capital expenditures). Zamiast tego użyt-
kownik płaci jednorazowo za uzyska-
nie dostępu do dowolnych, potrzebnych 
mu usług. Organizacje płacą za to, co 
wykorzystują i często mają elastyczność 
dodawania lub usuwania usług według 
potrzeb.

Inną korzyścią z SaaS jest to, że 
dostawca usług automatyki zwykle 
zawiera w nich aktualizacje oprogramo-
wania. Taki dostawca będzie współpra-
cował z klientem w celu koordynacji 
instalowania odpowiednich aktualiza-
cji i łatek dla każdego zainstalowanego 
oprogramowania oraz zapewnienia, że te 
aktualizacje i łatki działają prawidłowo. 
Dostawca przejmuje na siebie tę dodat-
kową odpowiedzialność, ponieważ jest 
to dla niego korzystne. Gdy klienci uży-
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 ← Fot. 1. Otwarta Wirtualna Platforma Inży-
nierska (Open VEP) firmy Honeywell oferuje 
metodę, odbywającego się poza procesem 
(off-process), tworzenia, testowania i walida-
cji systemu sterowania procesem Experion 
PKS tejże firmy. Platforma Open VEP pomaga 
inżynierom automatykom oraz inżynierom 
procesu w ulepszaniu albo rozbudowie ist-
niejących systemów SCADA lub innych syste-
mów sterowania.

 ← Fot. 2. Systemy automatyki i sterowania 
muszą być bardziej elastyczne i inteligentne. 
Process Solutions Experion Elevate to sys-
tem obsługi produkcji w trakcie realizacji pro-
cesu (on-process) firmy Honeywell, przezna-
czony do zdalnych aplikacji SCADA, w któ-
rych użytkownik chce monitorować i/lub ste-
rować swoimi geograficznie rozproszonymi 
zasobami.
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wają najnowszego oprogramowania, to 
zmniejszają się koszty ich wsparcia oraz 
wzrasta poziom cyberbezpieczeństwa.

Z kolei usługa PaaS jest idealna do 
dostarczania środowiska programistycz-
nego i narzędzi deweloperskich orga-
nizacjom przemysłowym, które tworzą 
i testują oprogramowanie oraz aplikacje 
baz danych. Dostarcza ona kompletne 
i scentralizowane środowisko dewelo-
perskie, do którego dostęp jest uzyski-
wany na żądanie (według potrzeb).

Niektóre środowiska oparte na 
chmurze obliczeniowej będą zawierały 
skomplikowane środowiska symula-
cyjne, przeznaczone do pełnego przete-
stowania aplikacji projektowych przed 
przeniesieniem ich do systemu produk-
cyjnego w fabryce. Oprogramowanie 
i bazy danych mogą być takimi aplika-
cjami dostosowanymi do użytkownika, 
jakie organizacje przemysłowe wykorzy-
stywały w przeszłości, jednak obecnie 
są one wdrażane w maszynach wirtual-
nych (VM – virtual machines) w chmu-
rze. Mogą to być także aplikacje stwo-
rzone od zera w chmurze, przy użyciu 
platformy i narzędzi udostępnionych 
przez dostawcę usług automatyki. 

W niektórych przypadkach to samo 
oprogramowanie może być wykorzy-
stane zarówno w aplikacjach SaaS, jak 
i PaaS. Inżynierowie automatycy oraz 
inżynierowie procesu mogą wykorzy-
stać model PaaS do opracowania apli-
kacji, natomiast model SaaS w swoim 
środowisku produkcyjnym. Na przy-
kład oprogramowanie do automatyki, 
sterowania procesami oraz systemów 
SCADA, tradycyjnie oferowane w wer-
sjach do zainstalowania w zakładzie 
klienta, jest obecnie dostępne jako śro-
dowisko deweloperskie i symulacji poza 
procesem (off-process) lub jako opro-
gramowanie SCADA, zoptymalizowane 
pod kątem zapewniania niezawodno-
ści i cyberbezpieczeństwa na poziomie 

przedsiębiorstwa, poprzez monitorowa-
nie i kontrolowanie jego szeroko rozpro-
szonych zasobów.

Zainstalowanie takiego oprogramo-
wania w centrum danych oraz zapew-
nienie bezpośrednich szybkich połączeń 
sieciowych za pomocą łączy telekomu-
nikacyjnych oraz Internetu umożliwia 
szybkie i niezawodne połączenia tego 
centrum danych ze wszystkimi odle-
głymi urządzeniami oraz wizualizację 
działania całej firmy przemysłowej.

Systemy SCADA w chmurze
Tradycyjne podejście do systemów 
SCADA polegało na tym, że system taki 
całkowicie należał do firmy przemysło-
wej i był zainstalowany w jej zakładzie, 
wymagając obsługi ze strony wyznaczo-
nego personelu oraz ponoszenia przez 
firmę wydatków operacyjnych (OpEx 
– operational expenditures). Koszty te 
obejmują zarówno cyberbezpieczeństwo, 
firewalle i sprzęt sieciowy, jak i serwery 
oraz oprogramowanie. Jednak podejście 
polegające na wykorzystywaniu wła-
snego sprzętu i oprogramowania zain-
stalowanego w zakładzie oferuje ogra-
niczoną elastyczność oraz wiąże warto-
ściowe zasoby, które mogłyby być lepiej 
wykorzystane gdzie indziej. A być może 
ważniejsze jest to, że te systemy zakła-
dowe muszą być aktualizowane co 4–5 
lat. Migracja istniejących rozwiązań 
na nowy sprzęt jest często trudniejsza 
niż instalacja początkowa – szczególnie 

jeżeli nie były one początkowo wirtuali-
zowane.

Aby pomóc klientom w sprostaniu 
wyzwaniom operacyjnym i biznesowym, 
wiodący dostawcy automatyki opraco-
wali oprogramowanie SCADA dla hosto-
wanego środowiska w chmurze. Nowe 
systemy SCADA w chmurze reprezen-
tują naturalny postęp w oprogramowa-
niu w erze Przemysłowego Internetu 
Rzeczy (IIoT). Lokalizowanie funkcjonal-
ności w chmurze oznacza, że użytkow-
nicy końcowi mogą przejść z modelu 
kapitałowego do przewidywalnego 
modelu OpEx. Mogą oni uzyskać funk-
cjonujący system SCADA w czasie liczo-
nym w dniach.

Wdrażanie modelu usług 
w chmurze
Producenci muszą zadać sobie pytanie, 
czy jest sens przenieść część oprogra-
mowania automatyki i monitoringu do 
środowiska w chmurze, czy pozostawić 
całość na miejscu w zakładach. Wdro-
żenie modelu usług w chmurze może 
nie być sprawą nadrzędną dla organi-
zacji posiadających jeden zakład pro-
dukcyjny. Jednak firmy produkcyjne 
posiadające wiele zakładów mogą zbie-
rać dane z różnych lokalizacji jako część 
ogólnego podejścia wykorzystującego 
chmurę. Niektórzy producenci mogą 
wdrożyć usługi w chmurze w postaci 
systemu nadzorującego w celu wizu-
alizacji bieżącego statusu priorytetów 
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 ← Rys. 1. Globalny dostęp: Dostęp do usługi 
PaaS firmy Honeywell może być uzyskany 
z dowolnego miejsca, przez system automa-
tyki dowolnej wersji, konfiguracji i wielko-
ści. Usługa ta obejmuje cyberzabezpieczenia, 
firewalle, pracę w sieci oraz licencje. Pozwala 
na zmniejszenie kosztów opracowania archi-
tektury systemu, sprzętu i oprogramowania 
oraz ilości prac konserwacyjnych.

Biuro
firmy
Honeywell Platforma 

Open VEP

Centrum
inżynierskie
klienta

Zakład klienta

Zakład klienta

Biuro klienta
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firmy, dzięki której mogą koordynować 
swoje zasoby i podejmować lepsze decy-
zje na poziomie przedsiębiorstwa.

Zaletą tradycyjnego hostingu opro-
gramowania w zakładzie jest jego 
duża szybkość działania oraz prostota. 
Ponadto wyeliminowane są koszty 
licencji na zdalne usługi. Z drugiej 
strony jednak hosting oprogramowania 
w chmurze umożliwia lepszą współpracę 
i dostęp z dowolnego miejsca w celu 
kontrolowania danych, bez konieczności 
zarządzania licencjami na oprogramo-
wanie zainstalowane na poszczególnych 
komputerach. Pracownicy mogą wyko-
nywać swoje zadania z dowolnego miej-
sca, nadal mając swój unikalny zakres 
odpowiedzialności. Inni widzą postępy 
w realizacji jakiegoś projektu, tak więc 
mogą kontynuować pracę z aktualną 
wersją.

Elastyczność wykorzystywania roz-
proszonych zasobów inżynierskich uła-
twia rozdzielanie zadań w obszarze 
automatyki między specjalistów skupio-
nych na swoich obszarach kompetencji, 
niezależnie od lokalizacji. Firmy mogą 
znacznie zmniejszyć koszty podróży 
służbowych, umożliwiając swoim pra-
cownikom wykonywanie pracy zdal-
nej oraz jednocześnie szybciej wprowa-
dzać nowe produkty na rynek. Ponadto 
chmura pozwala ekspertom na zaan-
gażowanie we wspieranie dowolnego 
zakładu w celu redukcji przestojów, jed-
nocześnie budując spójność między wie-
loma zakładami. 

Podjęcie decyzji o wykorzystywaniu 
oprogramowania w chmurze lub wła-
snego w zakładzie często zależy od tego, 
jakimi zasobami steruje system i gdzie 
są one zlokalizowane. Istnieje obec-

nie coraz większa potrzeba koordyna-
cji działań pracowników, w przeciwień-
stwie do pracy autonomicznej, przy 
wykorzystaniu oprogramowania zain-
stalowanego na swoich własnych kom-
puterach – często przy słabo zorgani-
zowanym wykonywaniu kopii zapaso-
wych kluczowego programowania. Wła-
ściciele zakładów produkcyjnych w jed-
nym stanie (USA) lub kraju prawdopo-
dobnie będą chcieli, aby rozwiązania 
w chmurze były hostowane w granicach 
ich regionu geograficznego. Jeżeli jed-
nak konieczne jest monitorowanie zaso-
bów, które są rozproszone na dużym 
obszarze albo na całym świecie, to może 
mieć sens wykorzystanie kilku strategii 
rozwiązań w chmurze, z przełączaniem 
awaryjnym z jednej lokalizacji na inną.

Ponieważ chmury obliczeniowe cią-
gle zyskują na popularności, to główni 
dostawcy automatyki oferują obecnie 
hosting w chmurze oraz oprogramowa-
nie automatyki przeznaczone do zainsta-
lowania w zakładach przemysłowych. 
Jedną z przyczyn posiadania takiego 
hybrydowego rozwiązania jest speł-
nianie wymagań przepisów i regulacji 
oraz potrzeb związanych z kluczowymi 
danymi. Każde podejście ma swoje 
wady i zalety.

Klienci mogą współpracować 
z dostawcą technologii automatyki 
w celu wybrania właściwego dla siebie 
rozwiązania na podstawie potrzeb ope-
racyjnych i biznesowych. Ogólną strate-
gią może być kombinacja różnych roz-
wiązań. Posiadanie wiedzy i doświadcze-
nia w automatyce jest sprawą kluczową 
przy podejmowaniu najlepszych decyzji 
dla swojej firmy.

Być może największą okazją dla tech-
nologii chmury obliczeniowej jest zdalny 
monitoring operacji realizowanych przez 
przedsiębiorstwo. Na przykład rozwią-
zanie w chmurze wykorzystujące usługę 
SaaS jest odpowiednie w sytuacji, gdy 
zarząd korporacji chce monitorować 
status wszystkich swoich fabryk oraz 
odległych zasobów. To podejście ofe-
ruje jeden zestaw raportów typu dash-
board, kluczowych wskaźników działa-
nia KPI oraz inne możliwości raporto-
wania, które pomagają kierownictwu 
w zrozumieniu sytuacji w całym przed-
siębiorstwie. Umożliwia ono posiada-
nie spójnego widoku sytuacji na bie-
żąco oraz pozwala na agregację i gra-

ficzną wizualizację danych pochodzą-
cych z setek zakładów, co zwraca uwagę 
osób zainteresowanych w całej organi-
zacji i pomaga im w podejmowaniu lep-
szych decyzji. 

Strategie warstw 
cyberzabezpieczeń
Mimo obaw środowiska przemysłowego 
o bezpieczeństwo danych hostowanych 
w chmurze, główni dostawcy techno-
logii wdrożyli rygorystyczne strategie 
obrony w głąb (defense-in-depth), mają-
cej na celu głęboką ochronę oprogramo-
wania w wielu warstwach cyberzabez-
pieczeń sprzętowych i programowych. 
Daje to ekspertom od cyberzabezpie-
czeń czas na rozpoznanie i wyelimino-
wanie cyberwłamań, zanim wpłyną one 
na kluczowe zasoby automatyki.

Mogą być także opracowane ela-
styczne rozwiązania obejmujące dodat-
kowe firewalle i zaawansowane szyfro-
wanie danych w celu utrzymywania bez-
piecznego dostępu do infrastruktury 
automatyki klienta oraz jego własno-
ści intelektualnej. Zwiększą one ogólny 
poziom cyberbezpieczeństwa. 

Organizacje przemysłowe mogą obec-
nie wykorzystywać to samo oprogramo-
wanie – zainstalowane w zakładzie lub 
w chmurze – do uzyskania wszystkich 
jego korzyści w automatyce lub stero-
waniu. Modele usług w chmurze oferują 
znaczne zalety dla współpracy i dostępu 
mobilnego, jednak użytkownik końcowy 
przy wyborze oprogramowania lub plat-
formy automatyki musi rozważyć specy-
ficzne wymagania.

Chad McGraw Chad McGraw jest menedżerem mar-
ketingu rozwiązań hostingu w chmurze 
oraz menedżerem produktu Open VEP 
w firmie Honeywell. 

CE

Warto rozważyć

Jaka strategia: własne opro-
gramowanie w zakładzie, 
oprogramowanie w chmu-
rze czy kombinacja obydwu, 
pomogłaby w optymaliza-
cji operacji realizowanych 
w Państwa zakładzie?

Modele usług w chmu-
rze oferują znaczne zalety 
dla współpracy i dostępu 
mobilnego, jednak użyt-
kownik końcowy przy 
wyborze oprogramowa-
nia lub platformy auto-
matyki musi rozważyć 
specyficzne wymagania.
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W ielu inżynierów procesów 
przemysłowych z zadowo-
leniem wdrożyłoby w swo-

ich działaniach zasadę „Co działo się 
w Vegas, zostaje w Vegas” dla swo-
ich systemów, co oznaczałoby, że „Co 
dzieje się w dziale operacyjnym, nie 
wychodzi poza ten dział”. Z punktu 
widzenia inżynierów procesu systemy 
i moduły automatyki, elementy stero-
wania i oprzyrządowanie powinny znaj-
dować się w fabryce. Ten sposób ich 
organizacji jest bardziej niezawodny 
i bezpieczny. I tak było jeszcze kilka lat 
temu. Obecnie nadchodzą zmiany.

Ze względu na konieczność pod-
niesienia wydajności w efekcie rosną-
cej konkurencyjności rynkowej, firmy 
coraz częściej decydują się na wyko-
rzystanie przetwarzania danych z sys-
temów monitoringu i sterowania 
w chmurze, w sieciowych usługach 
zewnętrznych, co umożliwia groma-
dzenie danych z produkcji, dokonywa-
nie obliczeń i dostarczanie odpowied-
nich danych do zarządu, osób odpo-
wiedzialnych za analizę, dostawców, 
sprzedawców, a w niektórych przypad-
kach z powrotem do fabryki. Możemy 
nazywać to Przemysłowym Interne-
tem Rzeczy (IIoT), Przemysłem 4.0 lub 
zwiększoną kontrolą i pozyskiwaniem 
danych (SCADA), jednak trzeba mieć 
świadomość, że ta cyfrowa transforma-
cja produkcji przemysłowej już dawno 
się rozpoczęła.

Ponieważ takie podejście do orga-
nizacji produkcji różni się dramatycz-
nie od stanu rzeczy, jaki ma miejsce od 
dekad, zadaje się obecnie wiele pytań, 
takich jak: Co z bezpieczeństwem? Czy 
łącza sieciowe są niezawodne? Czy też 
paradoksalnie nie jest to coś, co robimy 
od dawna, ale pod inną nazwą?

Gdy firmy pokonają okres próbny 
i zaczną implementacje IIoT i Przemy-
słu 4.0 na pełną skalę, pojawiają się 
często kolejne pytania: Jak dużo rzeczy, 
urządzeń, modułów może być sterowa-
nych za pomocą narzędzi dostępnych 
w chmurze albo jak duża część danych 
ma być w niej przetwarzana?

Przetwarzanie danych na potrze-
by systemów przemysłowych
Niektórzy propagatorzy technologii prze-
twarzania danych w chmurze twier-
dzą, że im więcej danych trafia do 
chmury, tym lepiej. Jednakże podej-
ście to uwzględnia rzeczywistość prze-
mysłowych systemów sterowania (ICS). 
Naiwne byłoby implementowanie zarzą-
dzania chmurą procesów niskopozio-
mowych lub ściśle zależnych od czasu 
albo większości przypadków sterowania 
nadzorczego. Bezpieczeństwo, szybkość 
działania i niezawodność sieci, jaką jest 
Internet, nie może się równać z lokalną 
siecią fabryki, z komunikacją niezbędną 
na poziomie obiektowym. Również 
wielkość danych generowanych przez 
typowy system przemysłowy konsumo-
wałaby ogromną ilość zasobów chmury, 
w rezultacie podrażając całą operację.

Jeden z najnowszych trendów 
w przetwarzaniu danych w chmurze nie 
ma związku z chmurą, lecz z obrzeżami 
sieci lokalnych, zakładowych i sieci glo-
balnej Inetrnet. Tzw. edge computing 
może mieć wiele znaczeń dla różnych 
osób. Z punktu widzenia chmury IIoT 
obrzeżami nazywamy granicę, końcowe 
moduły systemów przemysłowych, jak 
bramki łączące ją z chmurą. Dla sys-
temu sterowania przemysłowego obrze-
żami mogą być urządzenia, takie jak 

Bob McIlvride

Sterowanie w chmurze: 
Ile to kosztuje?
Przetwarzanie informacji w chmurze zyskuje w przemyśle na 
popularności ze względu na konieczność podniesienia i zachowania 
wysokiej wydajności procesów. Należy jednak wiedzieć, w jakich 
wypadkach takie przetwarzanie jest przydatne oraz w jakich 
obszarach powinno znaleźć zastosowanie.

TEMAT NUMERU
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czujnik, siłownik lub jednostka RTU 
na terenie fabryki, która zbiera dane 
z wielu urządzeń. Jakkolwiek nie zdefi-
niujemy pojęcia obrzeża sieci lokalnej 
i chmury, sedno idei stanowi przetwa-
rzanie i obróbka danych w tych miej-
scach, co oznacza oszczędność czasu 
i pieniędzy na filtrowaniu, konwersji 
i gromadzeniu danych, zanim zostaną 
one przekazane do kolejnego poziomu 
analizy.

Nie wszystko musi być wykonywane 
w chmurze. Większość inżynierów auto-
matyków jest zgodna, że dane najle-
piej przetwarzać i dostarczać tam, gdzie 
są one potrzebne. Lokalna obróbka 
danych sprawia, że odpowiedzi ukła-
dów są szybsze, przepustowość łączy 
sieciowych jest wyższa oraz takie podej-
ście redukuje poziom niepewności zwią-
zany z połączeniem z Internetem. Dla-
tego w procesie projektowania i organi-
zacji sieciowych systemów sterowania 
i przetwarzania danych warto wziąć pod 
uwagę cztery omówione w dalszej części 
tekstu lokalizacje, w których dane mogą 
być przetwarzane:

1. Urządzenie: Dodanie mocy oblicze-
niowej na poziomie urządzenia może 
pomóc w ograniczeniu ilości danych, 
które w późniejszym etapie muszą 
zostać wysłane do chmury, poprzez fil-
trowanie i konwersję danych u źró-
dła. W dodatku przetwarzanie danych 

w urządzeniu może sprawić, że dane 
różnej postaci, z różnych protoko-
łów, zostaną przetworzone do jedno-
litej postaci, w jeden wspólny proto-
kół. Oznacza to, że kolejne aplikacje nie 
muszą rozpoznawać określonych proto-
kołów urządzeń, a dostarczana do nich 
informacja jest dostępna dla większej 
liczby klientów.

2. Fabryka: Tradycyjnie to tutaj realizo-
wana jest większość procedur obróbki 
danych za pomocą systemu SCADA oraz 
urządzeń HMI, które zapewniają nad-
zorczą kontrolę i wizualizację danych. 
Obecnie, by sprostać nowym wyzwa-
niom, systemy te coraz częściej używane 
są do generowania metadanych, takich 
jak stan urządzenia, stan połączeń, sta-
tus systemu, jak również śledzenie 
poziomu produkcji.

3. Bramka sieciowa: Obróbka danych 
w bramce to efektywny sposób imple-
mentacji oszczędności związanych 
z redukcją ilości przesyłanych siecią 
danych i ich konwersją do określonej 
architektury, która może nie być w sta-
nie wspierać dodatkowych zasobów 
obliczeniowych. Jeśli organizacja nie 
chce ingerować w obecny system, doda-
nie opcji przetwarzania danych w punk-
cie, w którym opuszczają one fabrykę, 
ma sens.

4. Chmura: Jeżeli podjęte są podstawowe 
działania mające na celu ograniczenie 
ilości danych, metod ich zarządzania 
i lepszej jakości wysyłanych z fabryki 
i urządzeń zdalnych danych, oblicze-

niowe zasoby chmury mogą zostać efek-
tywnie wykorzystane do gromadzenia 
takich danych z wielu lokalizacji, prze-
chowywania, analizowania oraz prezen-
tacji zgodnie z wymaganiami klienta.

Najnowsza generacja usług chmury IIoT 
zapewnia także bezpieczne, obustronne 
połączenie, co umożliwia odsyłanie 
z powrotem danych i analiz do autory-
zowanych użytkowników w dowolnej 
lokalizacji. Nie wszystkie usługi chmury 
to oferują, a trzeba pamiętać, że zwią-
zane z tym zyski mogą być znaczące. 
Usługodawcy serwisów w technologii 
chmury mogą oferować przechowywa-
nie danych na skalę dotąd niespotykaną 
w wewnętrznych systemach. W połącze-
niu z szerokimi możliwościami analizy, 
integracja danych z fabryki oraz usługi 
w postaci chmury może dostarczyć wię-
cej wiadomości na temat procesu.

Sterowanie i usługi chmury
Najlepsze wykorzystanie nowej gene-
racji usług chmur do celów sterowa-
nia przemysłowego będzie zależeć od 
tego, jak dane w chmurze będą zarzą-
dzane oraz w jaki sposób będą odbie-
rane od chmury. Wykorzystanie zaso-
bów na właściwym poziomie do kon-
wersji i optymalizacji danych wysyła-
nych do chmury zminimalizuje koszty 
i zapewni szybszy czas obiegu danych 
po ich analizie z powrotem do fabryki. 
Ujednolicenie danych pod kątem pro-
tokołów sprawi, że dane będą dostępne 
dla większej liczby klientów i ich aplika-
cji w chmurze i fabryce. Dni wspomnia-
nego na wstępie podejścia „co dzieje się 
w fabryce, zostaje w fabryce” wydają 
się już policzone. Dostarczanie danych 
na temat procesu do chmury i otrzymy-
wanie istotnych odpowiedzi to cel wielu 
projektów dotyczących integracji. Zrów-
noważenie ilości danych na każdym eta-
pie procesu wydaje się być kluczowe dla 
pomyślnej implementacji takiego podej-
ścia, a dodanie peryferyjnego przetwa-
rzania danych (edge computing) tam, 
gdzie jest ono niezbędne, korzystnie 
wpłynie na cały proces.

Bob McIlvride Bob McIlvride jest dyrektorem ds. komu-
nikacji w firmie Skkynet Cloud Systems 
Inc. oraz członkiem CSIA. 

CE

 ← Rys. 1. Jak duża część przetwarzanych infor-
macji dotyczących sterowania powinna tra-
fić do chmury? 

 ← Rys. 2. Zrównoważona ilość danych na każ-
dym poziomie procesu.
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C hmura obliczeniowa rewolucjo-
nizuje sposób, w jaki firmy pro-
dukcyjne wdrażają systemy gro-

madzenia i przetwarzania informacji oraz 
wykorzystanie krytycznych zasobów. 
Zapowiada ona lepsze i bardziej wydajne 
użytkowanie zasobów przy praktycznie 
nieograniczonej skalowalności i zwiększo-
nej elastyczności, w dodatku po atrak-
cyjnych kosztach. Zastosowanie modeli 
chmury obliczeniowej niesie za sobą jed-
nak pewne ryzyko w sferze technicznej 
i biznesowej. Nie jest to żadna nowość. 
Każda firma produkcyjna posiada wdro-
żoną procedurę zarządzania ryzykiem. 

Przedsiębiorstwa powinny dokonać 
analizy negatywnego wpływu czynników 
związanych z wdrażanymi i wykorzysty-
wanymi technologiami, stosując analizę 
wpływu na działalność (Business Impact 
Analysis – BIA), obejmującą systematy-
czny proces definiowania oraz oceniania 
potencjalnych skutków zakłóceń w dzia-
łalności gospodarczej. Firmy powinny 
przeprowadzać BIA w ramach procesu 
dostosowywania usługi chmury oblicze-
niowej. 

Podmioty umieszczające dane i apli-
kacje oprogramowania w chmurze pokła-
dają określone zaufanie w dostaw-
cach usług chmury obliczeniowej (Cloud 
Service Provider – CSP). Istnieje ryzyko 
utraty części kontroli nad zasobami kry-
tycznymi przez firmy produkcyjne – 
aby je zminimalizować, należy wyraźnie 
określić, przeanalizować i przedstawić 
wszystkie wymagania w obszarze bez-
pieczeństwa, co zagwarantuje zgodność 
zasobów przeniesionych do chmury obli-
czeniowej z obowiązującymi przepisami 
prawa.

W przypadku zastosowania usług 
chmury obliczeniowej na szeroką skalę 
przedsiębiorstwa zobowiązane są zapew-
nić niezawodne CSP, realizujące wszel-
kie możliwe działania na rzecz ochrony 
danych i aplikacji oprogramowania firm 
produkcyjnych i podlegające bardzo 
skrupulatnemu wyborowi, na podstawie 
wyraźnie określonych wymagań w zakre-
sie działalności gospodarczej. Firmy pro-
dukcyjne korzystające z chmury oblicze-
niowej muszą mieć pewność, że usługi 
zlecane CSP, w tym zasoby krytyczne, 
nie zostaną zakłócone ani zagrożone. 
Nawet niewielkie zdarzenie w chmurze 

może mieć bowiem negatywny wpływ na 
działalność organizacji. 

Oczekiwania wobec dostawców 
usług chmury 
Modele chmury obliczeniowej charakte-
ryzują się różnymi poziomami kontroli 
i ryzyka bezpieczeństwa, powiązanymi 
z krytycznymi zasobami danych i aplika-
cji oprogramowania w chmurze. Modele 
te obejmują: 
 → Infrastruktura jako usługa (IaaS): 
Dzięki modelowi IaaS CSP zapewnia 
podstawową infrastrukturę (możliwo-
ści obliczeniowe, przechowywanie oraz 
zarządzanie siecią), a firma produkcyjna 
wykorzystuje te zasoby w celu zarządza-
nia swoimi danymi i aplikacjami opro-
gramowania. Model IaaS gwarantuje naj-
wyższy poziom kontroli nad zasobami, 
przy jednoczesnym najniższym poziomie 
ryzyka bezpieczeństwa dla przedsiębior-
stwa. 
 → Platforma jako usługa (PaaS): Dzięki 
modelowi PaaS CSP zapewnia infrastruk-
turę oraz platformę do tworzenia aplika-
cji. Firma produkcyjna posiada mniej ele-
mentów infrastruktury wymagających 
zarządzania i zachowuje kontrolę nad 
niektórymi funkcjami administracji sys-
temu. Pozwala to zmniejszyć odpowie-
dzialność przedsiębiorstwa, ale przekłada 
się jednocześnie na mniejszą kontrolę 
nad zasobami, co stwarza większe zagro-
żenie bezpieczeństwa dla organizacji.

 → Oprogramowanie jako usługa (SaaS): 
Stosując model SaaS, CSP kontroluje 
infrastrukturę oraz platformy tworze-
nia aplikacji, jak również administrowa-
nie aplikacjami oprogramowania. Mimo 
to firmy produkcyjne nadal zachowują 
odpowiedzialność w zakresie zabezpiecza-
nia danych generowanych przez aplikacje 
SaaS. Model ten może pomóc przedsię-
biorstwom zredukować koszty oraz przy-
spieszyć czas od produkcji do wkroczenia 
na rynek, jednak związany jest z niższym 
poziomem kontroli nad zasobami oraz 
z większym ryzykiem dla organizacji. 

Goran NovkovicGoran Novkovic jest członkiem MESA 
i partnerem merytorycznym CFE Media. 
Novkovic kształcił się w dziedzinie inży-
nierii elektrycznej i zarządzania projek-
tem; posiada stopień magistra inżyniera 
z zakresu IT.

CE

Produkcja w chmurze
Sprostanie wyzwaniom i maksymalizacja korzyści z rozwiązań dostęp-
nych w chmurze obliczeniowej są możliwe tylko dzięki poznaniu 
modeli usług chmury obliczeniowej i powiązanego z nimi ryzyka.

Goran Novkovic

↗ Modele usług chmury obliczeniowej różnią się co do stopnia kontroli dostępnego dla danego 
przedsiębiorstwa oraz powiązanego ryzyka. 

IaaS – Infrastruktura jako usługa 
Organizacja ma największą kontrolę nad chmurą. 
Najmniejsze ryzyko bezpieczeństwa dla firmy produkcyjnej.

PaaS – Platforma jako usługa 
Organizacja ma mniejszą kontrolę nad chmurą.
Większe ryzyko bezpieczeństwa dla firmy produkcyjnej.

SaaS – Oprogramowanie jako usługa
Organizacja ma najmniejszą kontrolę nad chmurą.
Największe ryzyko bezpieczeństwa dla firmy produkcyjnej.

Modele usługi chmury obliczeniowej vs kontrola i ryzyko

Źr
ód

ło
: M

ES
A

TEMAT NUMERU



RAPORT

Jak sama nazwa wskazuje, tytułowe 
urządzenia są wykorzystywane do 
przeprowadzania różnego rodzaju

     pomiarów. Mówiąc o przyrządach 
pomiarowych, na myśl nasuwają się naj-
częściej multimetry. Jednak stanowią one 
tylko ułamek oferty rynkowej. A oferta, 
trzeba przyznać, jest bardzo bogata i róż-
norodna. W asortymencie produktów ofe-
rowanych zarówno przez polskich, jak 
i zagranicznych producentów znajdują się 
urządzenia różniące się np. ceną, jako-
ścią czy dokładnością pomiaru. Z pewno-
ścią jest w czym wybierać. Niezależnie od 
preferencji zakupowych klientów decyzja 
o nabyciu przenośnych urządzeń pomia-
rowych często nie jest alternatywą, lecz 
koniecznością. W wielu obszarach, w któ-
rych nie wchodzi w grę użycie aparatury 
stacjonarnej, zastosowanie mobilnych 
urządzeń pomiarowych jest jedynym moż-
liwym i słusznym rozwiązaniem.

Od energetyki po ochronę środo-
wiska
Głównymi odbiorcami przenośnych urzą-
dzeń pomiarowych są serwisanci, insta-
latorzy oraz osoby bezpośrednio zwią-
zane z kontrolą procesów przemysło-
wych. Uogólniając, można powiedzieć, 

że w przypadku tych ostatnich jest 
widoczna tendencja do wybierania pro-
duktów o lepszych parametrach technicz-
nych, w przeciwieństwie do serwisantów 
i instalatorów, dla których cena nierzadko 
stanowi najważniejsze kryterium wyboru 
– podobnie jak konkretna marka, której 
są wierni od lat. 

Powołując się na wyniki ankiety 
redakcyjnej przeprowadzonej wśród użyt-
kowników przenośnych urządzeń pomia-
rowych, głównymi obszarami zastosowań 
tychże urządzeń są: prowadzenie serwisu 

AM Technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.amt.pl
Automatech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.automatech.pl
Calmet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.calmet.com.pl
EMD Systemy Pomiarowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.emd.net.pl
Emerson Automation Solution  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.emerson.com
Introl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.introl.pl
Megger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.megger.com
Mera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.mera-sp.com.pl
MOTORMONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.motormonitor.com.pl
SONEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.sonel.pl
VIMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.vims.pl

Uczestnicy raportu

Agata Abramczyk

Przenośne urządzenia 
pomiarowe 
Pod pojęciem „przenośna aparatura pomiarowa” kryje się ogromna liczba urządzeń znajdujących 
zastosowanie w wielu różnych obszarach, m.in. takich jak energetyka, produkcja, budownictwo czy branża 
wodno-kanalizacyjna. Urządzenia te najczęściej służą do przeprowadzania pomiarów elektrycznych oraz 
mierzenia szeregu wielkości fizycznych, w tym głównie temperatury oraz ciśnienia. Decydując się na zakup 
tytułowych urządzeń, większość klientów wciąż kieruje się głównie kryterium ceny. 
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(78%), kontrola procesów ciągłych 
(38%) oraz kontrola procesów dys-
kretnych (16%). Również sondowani 
dostawcy są zdania, że omawiane urzą-
dzenia stosowane są przede wszystkim 
w przypadku prowadzenia serwisu oraz 
kontroli procesów ciągłych, a w dal-
szej kolejności – w przypadku kontroli 
procesów seryjnych (partie produktów) 
oraz dyskretnych.

Z badania wynika, że głównymi 
obszarami zastosowań przenośnych 
urządzeń pomiarowych są w pierwszej 
kolejności: energetyka (70%), produk-
cja (62%), gazownictwo (54%), branża 
wodno-kanalizacyjna (48%), budow-
nictwo (46%), motoryza-
cja (38%), instytuty badawcze i wyż-
sze uczelnie (36%), branża chemiczna 
(34%) oraz ochrona środowiska (32%). 
Jak pokazano na rys. 1, mniejsze zapo-
trzebowanie na tego typu urządzenia 
wykazują: branża spożywcza, hutnic-

two, przemysł rafineryjny, branża far-
maceutyczna czy przemysł drzewny.

Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, 
to w opinii uczestników badania do 
najbardziej perspektywicznych obsza-
rów zastosowań przenośnej aparatury 
pomiarowej należą: energetyka (78%), 
produkcja (54%) oraz budownictwo 
(46%). Ponadto ok. 40% ankietowa-
nych przewiduje, że głównymi odbior-
cami omawianych urządzeń będą: moto-
ryzacja, gazownictwo i branża wod-
no-kanalizacyjna. Warto dodać, że ok. 
30% wskazało na ochronę środowiska, 
branżę chemiczną, instytuty badawcze 
i wyższe uczelnie, a ok. 20% za najbar-
dziej rozwojowe obszary uznało branżę 
spożywczą i hutnictwo. 

Różnorodność pomiarów
Uogólniając, przenośna aparatura 
pomiarowa jest najczęściej stosowana 

do przeprowadzania pomiarów elek-
trycznych takich parametrów, jak natę-
żenie prądu, napięcie, moc i odkształ-
cenia prądu. W tym wypadku wykorzy-
stuje się m.in.: amperomierze, watomie-
rze, woltomierze, galwanometry, mier-
niki poziomu oraz mierniki uniwer-
salne. 

I tak na przykład amperomierze, słu-
żące do pomiaru natężenia prądu elek-
trycznego, występują w różnych wer-
sjach – mogą to być mierzące średnią 
wartość prądu amperomierze magneto-
elektryczne, a także mierzące wartość 
skuteczną amperomierze elektromagne-
tyczne, elektrodynamiczne indukcyjne, 
cieplne i termoelektryczne. 

Odrębną grupę stanowią amperomie-
rze cęgowe, które umożliwiają pomiar 
prądu bez konieczności rozwierania 
mierzonego obwodu. Dzięki nim można 
dokonać pomiaru zarówno prądu prze-
miennego, jak i stałego. To odróżnia je 
od innych amperomierzy, które mierzą 
jedynie prąd przemienny. Amperomie-
rze cęgowe są droższe niż ich tradycyjne 
odpowiedniki, głównie ze względu na 
zastosowanie w cęgach czujnika hal-
lotronowego, który sam w sobie nie 
jest elementem tanim. Dostępne na 
rynku amperomierze cęgowe są zazwy-
czaj urządzeniami wielofunkcyjnymi 
(multimetry cęgowe), które stosuje się 
zarówno do mierzenia prądu (cęgami), 
jak i innych wielkości elektrycznych 
(używając gniazd pomiarowych). Za 
pomocą multimetru cęgowego można 
dokonać również pomiaru tempera-
tury, częstotliwości, pojemności czy 
rezystencji. Ponadto można zastosować 
go do przeprowadzenia testu ciągłości 
obwodu elektrycznego oraz diody.

Używając miernika cęgowego, można 
dokonać pomiaru zarówno prądu 
o dużych wartościach, jak i natężenia 
prądu o niewielkiej wartości, czyli np. 
przemiennych prądów upływowych. 
Większość dostępnych na rynku mierni-
ków cęgowych jest wyposażona w funk-
cje charakterystyczne dla mierników 
uniwersalnych, natomiast te najbar-
dziej zaawansowane pozwalają mierzyć 
moc czynną, bierną i pozorną, całko-
wity współczynnik mocy PF, współczyn-
nik zawartości harmonicznych THD, 
a także energię.

Podczas zakupu tych urządzeń 
klienci zwracają uwagę przede wszyst-

Rys. 1. Główne obszary zastosowań przenośnych
urządzeń pomiarowych

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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kim na wielkość i kształt cęgów, zakres 
i dokładność pomiaru, rozdzielczość 
wskazania wyświetlacza oraz możliwość 
dokładnego pomiaru prądów odkształ-
conych.

Do urządzeń mierzących wielkości 
elektryczne należą również wspomniane 
już wcześniej watomierze, które służą 
do pomiaru mocy czynnej. Najczęściej 
stosowane są watomierze elektrodyna-
miczne, których używa się do pomiaru 
mocy w obwodach prądu stałego i prze-
miennego.

Z kolei napięcie elektryczne jest mie-
rzone za pomocą woltomierza. Z uwagi 
na prostą konstrukcję, a co za tym idzie 
– niskie koszty produkcji, najczęściej 
stosowane są woltomierze elektroma-
gnetyczne. Natomiast woltomierze elek-
trodynamiczne są używane do pomiaru 
napięć stałych i przemiennych. Ze 
względu na bardziej złożoną budowę, 
niż służące do pomiaru napięć stałych 
woltomierze magnetoelektryczne oraz 
używane do pomiaru napięć przemien-

Roman Domański, główny inżynier wsparcia technicznego w firmie SONEL

Miernik miernikowi nierówny

Szybki rozwój technologiczny sprzyja obecnie powstawaniu nowych rozwiązań w obszarze przenośnych przyrządów 
pomiarowych. Użytkownicy otrzymują do dyspozycji mierniki, które oprócz szerokich możliwości metrologicznych pozwa-
lają na wygodną ergonomiczną obsługę oraz automatyzują archiwizację i analizę zebranych danych pomiarowych. 

Najbardziej interesującym przykładem mogą tu być mierniki stosowane w elektroenergetyce do badań ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Największym zainteresowaniem cieszą się w tym segmencie mierniki uniwersalne. Ich 
możliwości metrologiczne są bardzo szerokie – poczynając od pomiarów prądu i napięcia przez wszystkie pomiary prze-
widziane przez normę PN-HD-60364-6 (impedancja pętli zwarcia, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia itp.), doty-
czące wspomnianej ochrony przed porażeniem, aż do bardzo zaawansowanych badań jakości zasilania, które do tej pory 
były zarezerwowane dla specjalizowanych analizatorów i do tego dosyć kosztownych. Używając tego jednego urządzenia, 

pomiarowiec jest w stanie prowadzić wszelkie prace pomiarowe w zasadzie dla każdej instalacji elektrycznej niskiego napięcia. 
Tak ogromne możliwości muszą się wiązać z mnogością nastaw i ogromną ilością zbieranych danych pomiarowych. I tu właśnie nastąpił naj-

większy przełom. Duży dotykowy wyświetlacz umożliwia bezpośredni dostęp do każdej funkcji pomiarowej bez przedzierania się, jak do tej 
pory, przez zawiłe meandry menu. Każda funkcja ma swój własny system pomocy dostępny jednym kliknięciem, gdzie znajdziemy np. schemat 
podłączenia miernika przy danym pomiarze. Wszystkie pomiary mogą być w pełni identyfikowalne, ponieważ podczas prowadzonych badań 
możemy opisać dokładnie każdy punkt pomiarowy pełną nazwą z przypisaniem do danego obiektu i zleceniodawcy. 

Takie postępowanie znakomicie upraszcza i przyspiesza późniejsze tworzenie dokumentacji koniecznej do wykazania przeprowadzonej pro-
cedury. Zebrane w mierniku dane są transmitowane do komputera (USB, Bluetooth, Wi-Fi) i wstawiane w odpowiednie rubryki przygotowa-
nych tabel. W module rejestratora badamy prądy, napięcia, wszystkie rodzaje mocy i harmoniczne, aż do czterdziestej (w prądzie i napięciu). 
Oczywiście jest jeszcze szereg innych możliwości i zalet, jak chociażby stosowanie różnych akcesoriów rozszerzających funkcje pomiarowe (np. 
pomiar natężenia oświetlenia) lub upraszczających i automatyzujących pomiary (np. automatyczny pomiar rezystancji izolacji obwodów wie-
lożyłowych). Taka uniwersalność zastosowania i ergonomia pracy dostępne w jednym urządzeniu to podstawowe kryteria, które decydują 
o wyborze przez klientów takiego rozwiązania. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że na rynku występuje sporo tego rodzaju mierników i są 
one w podobnej cenie. Zadaniem potencjalnego użytkownika jest więc poszukanie rozwiązań najnowszych, takich jak wyżej opisane.

pomiary elektryczne

Rys. 2. Czynności przeprowadzane za pomocą przenośnej 
aparatury pomiarowej

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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nych woltomierze elektromagnetyczne, 
są one droższe i w związku z tym naj-
rzadziej kupowane.

Wśród urządzeń do pomiarów elek-
trycznych znajdują się też mierniki 
poziomu, służące do pomiarów poziomu 
napięcia lub mocy sygnału elektrycz-
nego, a także galwanometry, stosowane 
przede wszystkim do mierzenia nie-
wielkich wartości natężenia prądu elek-
trycznego. Co ciekawe, przyrządy te 
potrafią wykryć nawet milionowe czę-
ści ampera. 

Warto wspomnieć też o oscylosko-
pach – przyrządach przeznaczonych 
do obrazowania sygnałów elektrycz-
nych. Na rynku można spotkać oscylo-
skopy analogowe i cyfrowe, jak również 
analogowo-cyfrowe oraz analizatory 
sygnałowe. Oscyloskopy są używane 
do obserwacji i rejestracji nawet kilku 
jednocześnie sygnałów elektrycznych. 
Urządzenia te służą także do bada-
nia przebiegu różnych wielkości fizycz-
nych (po wcześniejszej ich zamianie 
na sygnał elektryczny). Stosuje się je 
w celu uruchomienia i zdiagnozowania 
nawet bardzo skomplikowanych ukła-
dów elektrycznych i elektronicznych.

łatwość użytkowania

Rys. 3. Czynniki brane pod uwagę przy zakupie przenośnych 
urządzeń pomiarowych

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska

 0 20 40 60 80 100

dokładność/
powtarzalność pomiaru

łatwy odczyt wskazań

trwałość

marka

gwarancja

wsparcie posprzedażowe

dostępność/szybkość dostawy

łatwy i szybki dostęp do serwisu

opinia innych użytkowników 14%

62%

54%

48%

46%

32%

30%

18%

16%

70%

92%cena

Krzysztof Pantula, Regional Sales Leader w firmie Emerson Automation Solutions

Przenośne i bezprzewodowe urządzenia pomiarowe to bardzo atrakcyjna (także finansowo) 
alternatywa inwestycyjna

Przenośne urządzenia pomiarowe to części szeroko rozumianego Przemysłu 4.0, to przyszłość, element digitaliza-
cji zarówno procesu produkcyjnego, jak i całych zakładów produkcyjnych. Tego typu urządzenia zapewniają elastycz-
ność oraz zmniejszają koszty inwestycyjne, a ich zastosowanie może mieć na celu m.in.: zwiększenie bezpieczeń-
stwa (monitoring pracowników, zasobów, procesu produkcyjnego); bilansowanie mediów energetycznych; chwilowe, 
cykliczne kontrole istotnych elementów infrastruktury w zakładzie produkcyjnym (napędy i silniki – wibracje, ruro-
ciągi – korozja); zwiększenie liczby punktów pomiarowych w celu lepszej analizy procesu produkcyjnego; moderniza-
cję istniejących instalacji przy ograniczonej infrastrukturze przewodowej; ciągłą lub chwilową kontrolę jakości pary 
albo nieszczelności zaworów poprzez bezprzewodowe, akustyczne detektory prawidłowej pracy (np. odwadniaczy, 
lub zaworów bezpieczeństwa); detekcję obecności siarkowodoru lub metanu.

Co istotne, w zależności od typu procesu produkcyjnego od 50% do 95% wszystkich punktów pomiarowych to punkty niebiorące udziału 
w zabezpieczeniach czy też w regulacji procesu. Na dzień dzisiejszy możemy prawie wszystkie tradycyjne urządzenia pomiarowe zamienić na 
urządzenia bezprzewodowe, przenośne, oparte na technologiach WirlessHART.

Musimy także pamiętać, że zastosowanie tego typu urządzeń ma na celu zwiększenie ilości danych, wprowadzenie Big Data do przemy-
słu, co z kolei przekłada się na dysponowanie szerszą wiedzą, a w konsekwencji – lepszym zarządzaniem produkcją.

Przy dzisiejszym trendzie rynkowym, mającym na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie efektywności energetycznej na każ-
dym etapie procesu produkcyjnego, przenośne i bezprzewodowe urządzenia pomiarowe są bardzo atrakcyjną (także finansowo) alterna-
tywą inwestycyjną. Będą się rozwijać i przejmować coraz większą część rynku, podobnie jak telefony komórkowe wypierają telefonię stacjo-
narną – i nie ma od tego odwrotu.
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Najbardziej popularnymi urządze-
niami przenośnymi są jednak mierniki 
uniwersalne, czyli multimetry, łączące 
w sobie możliwości amperomierzy, 
woltomierzy, omomierzy i innych 
przyrządów. Można powiedzieć, że 
jest to kilka urządzeń zamkniętych 
w jednej obudowie

Z kolei jeśli chodzi o przenośną 
aparaturę służącą do przeprowadza-
nia pomiarów nieelektrycznych, naj-
większą popularnością cieszą się urzą-
dzenia mierzące temperaturę. Bezkon-
taktowy pomiar temperatury może 
być dokonany za pomocą pirome-
tru lub kamery termowizyjnej. Należy 
jednak podkreślić, że pirometr, 
w przeciwieństwie do kamery termo-
wizyjnej, nie oddaje całościowego roz-
kładu temperatury. Mimo to nadal 
cieszy się dużym zainteresowaniem – 
głównie ze względu na fakt, że kosz-
tuje dużo mniej niż znacznie bardziej 
zaawansowana technicznie kamera 
termowizyjna.

Używając przenośnych urządzeń 
pomiarowych, można mierzyć również 
inne wielkości fizyczne, czego przykła-
dem są: ciśnienie, wilgotność, prze-
pływ czy wymiary zewnętrzne. Tytu-
łowa aparatura może być również 
wykorzystywana do pomiaru cech 
i składu substancji – do tego służą 
przenośne analizatory i detektory 
gazów oraz mierniki do pomiarów fizy-
kochemicznych (np. wartość pH, sto-
pień czystości wody technologicznej), 
a także do badań materiałowych (np. 
grubość, chropowatość). W tej grupie 
urządzeń znajdują się również przy-
rządy do pomiarów drgań i wibracji, 
które są głównie używane do określa-
nia parametrów pracy silników, oraz 
mierniki natężenia oświetlenia (lukso-
mierze), urządzenia do pomiarów natę-
żenia pól elektromagnetycznych i pro-
mieniowania UV. 

Wśród przenośnych urządzeń 
pomiarowych znajdują się też reje-
stratory i systemy akwizycji danych, 
które umożliwiają rejestrowanie war-
tości wielu sygnałów oraz ich jed-
noczesny zapis i analizę, pozwala-
jąc na przeprowadzenie zaawansowa-
nej diagnostyki maszyn, np. w zakre-
sie wibracji, współosiowości układów 
napędowych lub ilości energii pobie-
ranej przez pracujące urządzenia.

Warto też wspomnieć o cieszących 
się dużym zainteresowaniem urządze-
niach do diagnostyki sieci komunika-
cyjnych, czego przykładem są testery 
okablowania, występujące również 
w odmianach umożliwiających spraw-
dzenie cech sieci pod kątem propaga-
cji sygnałów. 

Mówiąc o głównych czynnościach 
przeprowadzanych za pomocą przeno-
śnych urządzeń pomiarowych, warto 
w tym miejscu przytoczyć wyniki son-
dażu (rys. 2). Okazuje się, że czynno-
ściami tymi są: pomiary elektryczne 
(60%), pomiar temperatury (58%), 
pomiar ciśnienia (48%), pomiary 
energetyczne (45%), kalibracja (38%) 
oraz pomiar przepływu (34%). Mniej 
niż 20% respondentów wskazało 
również na: pomiar pozycji i wymia-
rów, pomiar wilgotności, pomiar siły 
oraz inne pomiary (np. pomiar i ana-

Wojciech Pozłutko z firmy VIMS

Człowiek z miernikiem drgań zakupionym w sklepie 
internetowym nie jest jeszcze diagnostą

Wibrodiagnostyka stała się powszechna – w dzisiejszych czasach 
w każdym szanującym się zakładzie pomiary związane z diagno-
styką drganiową są znane i stosowane. Jednocześnie dzięki tanieją-
cej elektronice i rozwijającemu się rynkowi rozwiązania do diagno-
styki stają się bardziej przystępne cenowo. Dziś porządny przyrząd 
w komplecie walizkowym, z analizą widmową, pamięcią pomiarów 
i oprogramowaniem analitycznym, można nabyć już za kilkanaście 
tysięcy złotych.

Jednak żeby prawidłowo ocenić stan maszyny, konieczna jest 
podstawowa wiedza związana z analizą drgań. Co więcej, niezależnie od wybranego 
analizatora drgań czy systemu monitorowania bardzo istotną kwestią jest stosowanie 
się do zaleceń dotyczących montażu akcelerometru na maszynie. 

Wykonywania pomiarów można się nauczyć samodzielnie, ale jest to długa droga, 
często okupiona wieloma błędami. Dlatego też najlepiej skorzystać z fachowych szko-
leń diagnostycznych, a jeszcze lepiej – wymieniać się doświadczeniami z innymi diagno-
stami. Wyspecjalizowane firmy świadczące pomiary diagnostyczne skutecznie pomogą 
rozwiązać problemy związane z pomiarami w zakładach. Trzeba jednak pamiętać, aby 
korzystać z usług wyspecjalizowanych firm, które w raporcie diagnostycznym wskażą, 
na podstawie zarejestrowanych pomiarów, faktyczny stan maszyny i przekażą zalecenia 
co do ich eksploatacji. 

Człowiek z miernikiem drgań zakupionym w sklepie internetowym nie jest jeszcze 
diagnostą. Prawdziwy diagnosta jest trochę jak lekarz – samo wykonanie pomiarów 
można porównać do wykonania pacjentowi EKG, natomiast interpretacja zarejestro-
wanych pomiarów jest niczym diagnoza o stanie pacjenta, z postawieniem której wiążą 
się odpowiednie zalecenia co do dalszego postępowania. 

Rys. 4. Ocena sytuacji panującej 
obecnie na polskim

 rynku przenośnych urządzeń 
pomiarowych 

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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liza drgań czy pomiary elektroche-
miczne).

Z sondażu wynika, że tytułowe urzą-
dzenia są wykorzystywane głównie na 
potrzeby własnego zakładu (70%), na 
potrzeby budowy specjalizowanego 
sprzętu – OEM (16%) lub ze względu 
na oba powyższe czynniki (14%).

Cena ma znaczenie
Z ankiety redakcyjnej wynika, że głów-
nymi czynnikami branymi pod uwagę 
przy zakupie przenośnych urządzeń 
pomiarowych są: cena (92%), łatwość 
użytkowania (70%), trwałość (62%), 
łatwy odczyt wskazań (54%), dokład-
ność/powtarzalność pomiaru (48%) 
oraz marka (46%). Ponadto ok. 30% 
respondentów wskazało na gwarancję 
i wsparcie posprzedażowe, a ok. 20% – 
na dostępność/szybkość dostawy 
oraz łatwy i szybki dostęp do serwisu 
(rys. 3). Oprócz tego dla 14% uczestni-
ków badania istotną kwestią jest rów-
nież opinia innych użytkowników.

Również z doświadczenia ankieto-
wanych dostawców wynika, że najważ-
niejszym kryterium, jakim kierują się 
nabywcy przenośnych urządzeń pomia-
rowych, jest cena (88%). Co drugi son-
dowany dostawca uważa, że klienci 
zwracają uwagę na trwałość, łatwość 
użytkowania, dokładność/powtarzal-
ność pomiaru, a co trzeci twierdzi, że 

dla klientów liczy się wsparcie posprze-
dażowe. Z praktyki dostawców wynika 
również, że dla klientów ważne są 
także: marka, gwarancja, łatwy odczyt 
wskazań oraz łatwy i szybki dostęp do 
serwisu.

Jeśli chodzi o ostatnie z wymienio-
nych czynników, to – jak informują 
ankietowani użytkownicy – koniecz-
ność serwisowania urządzeń nie zacho-
dzi zbyt często. Okazuje się, że do awa-
rii dochodzi rzadko (54%) lub jedy-
nie czasami (8%). Zdaniem użytkowni-
ków usterki często są wynikiem zuży-
cia eksploatacyjnego lub niewłaściwego 
użytkowania sprzętu. Jeśli pojawiają się 
jakieś problemy, to przeważnie dotyczą 
one np. awarii zasilania, wyświetlaczy, 
błędów w odczycie czy uszkodzeń prze-
wodów pomiarowych. Warto dodać, że 
w opinii 38% użytkowników w ogóle 
nie dochodzi do usterek stosowanych 
przez nich tytułowych urządzeń.

Również większość ankietowanych 
dostawców podkreśla, że awarie są 
zgłaszane przez klientów rzadko (67%), 
czasami (12%) lub wcale (21%).

Jest dobrze i wszystko wskazuje 
na to, że będzie lepiej
W odczuciu ankietowanych użytkow-
ników sytuacja panująca obecnie na 
polskim rynku przenośnych urządzeń 
pomiarowych jest: dobra (70%) lub 
nawet bardzo dobra (30%). Również 
zdaniem sondowanych dostawców jest 
dobrze (78%) lub bardzo dobrze (12%). 
Jedynie 10% badanych ocenia sytuację 
rynkową jako niekorzystną (rys. 4). 

Co do liczby sprzedanych w 2018 
roku przenośnych urządzeń pomia-
rowych to – w porównaniu z rokiem 
poprzednim – zwiększyła się (56%) 
bądź kształtowała się na podobnym 
poziomie (44%). 

Czy bieżący rok również będzie nale-
żał do udanych pod względem wolu-
menu sprzedaży omawianych urzą-
dzeń? Z deklaracji 38% ankietowanych 
wynika, że w 2019 roku, w porówna-
niu z rokiem poprzednim, planują oni 
zwiększenie wydatków na zakup apa-
ratury pomiarowej. Zdaniem sondo-
wanej grupy zakup nowych urządzeń 
pomiarowych jest podyktowany m.in. 
większym zapotrzebowaniem na kon-

trolę procesów oraz zakupem nowego 
sprzętu wymagającego nadzoru. W przy-
padku pozostałych respondentów 
wydatki na zakup przenośnych przyrzą-
dów pomiarowych pozostaną mniej wię-
cej na podobnym poziomie (34%) lub 
się zmniejszą (28%) – m.in. z uwagi na 
brak środków na ten cel czy optymalną 
liczbę posiadanych już w zakładzie 
urządzeń służących do pomiaru.

Według przewidywań 34% dostaw-
ców w ciągu najbliższych 12 miesięcy, 
w porównaniu z minionym rokiem, 
sprzedaż tytułowych urządzeń nie ule-
gnie zmianie. Z kolei 21% prognozuje 
spadek sprzedaży. Jednak najliczniej-
sza grupa dostawców (45%) uważa, że 
2019 rok będzie lepszy od poprzed-
niego, co jest argumentowane m.in. 
coraz bardziej restrykcyjnymi prze-
pisami prawnymi – nakładającymi 
na przedsiębiorców obowiązki zwią-
zane np. z okresowymi kontrolami czy 
ochroną środowiska – a także spadają-
cymi cenami urządzeń pomiarowych (co 
ma bezpośredni związek z coraz więk-
szym popytem na tego typu aparaturę). 
Nie bez znaczenia jest też coraz większa 
świadomość korzyści płynących z ich 
zastosowania (np. większa szybkość 
i dokładność pomiarów, mobilność, 
komfort użytkowania) oraz zwiększające 
się możliwości komunikacyjne omawia-
nych urządzeń, pozwalające na przesy-
łanie wyników pomiarów za pośrednic-
twem połączeń Wi-Fi czy Bluetooth bez-
pośrednio na laptopy, tablety, smart-
fony lub do chmury, co niewątpliwie 
ułatwia sporządzanie protokołów oraz 
archiwizację danych pomiarowych.
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Raport powstał w oparciu o dane uzyskane 
z ankiety przeprowadzonej wśród czytelni-
ków magazynu Control Engineering Polska. 
Oprócz tego przy tworzeniu raportu bazo-
wano na informacjach pochodzących od 
dostawców/producentów przenośnych urzą-
dzeń pomiarowych. Raport nie odzwierciedla 
pełnego obrazu rynku. 

Za pomoc w opracowaniu raportu dzięku-
jemy wszystkim firmom oraz Czytelnikom 
magazynu Control Engineering Polska, którzy 
odpowiedzieli na pytania zawarte w ankiecie.
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Mimo to większość producen-
tów automatyki przemysłowej 
zaadaptowała algorytm regu-

lacji proporcjonalno-różniczkująco-cał-
kującej (PID) jako podstawowy standard 
w układach automatycznego sterowania 
procesami, to jednak wypracowanie naj-
lepszej metody doboru nastaw regula-
tora PID, zapewniającej uzyskanie opty-
malnej regulacji, pozostaje nadal kwe-
stią otwartą. Zadanie co do samej kon-
cepcji jest proste. Należy dobrać takie 
wartości wzmocnienia, czasu zdwojenia 
i czasu wyprzedzenia, które definiują 
względne udziały akcji członów P, I oraz 
D w sygnale sterującym regulatora.

W praktyce dobór nastaw regula-
tora często okazuje się bardziej sztuką 
niż nauką. Dobór najlepszych para-
metrów PID zależy od różnych czynni-

ków, w tym dynamicznego zachowania 
się sterowanego procesu, celów regu-
lacji określonych przez operatora oraz 
zrozumienia przez niego samych zasad 
doboru nastaw PID. Opracowano różne 
metody i techniki ręcznego doboru 
nastaw regulatorów, które pomagają 
operatorom w pracy, jednak nawet przy 

Control Engineering

Automatyczny dobór nastaw 
regulatorów PID – część 1
W artykule opisano zalety i wady regulatorów proporcjonalno-różniczkująco-całkujących (PID) z funkcją 
automatycznego doboru nastaw. Choć regulatory tego typu wydają się atrakcyjnym rozwiązaniem, 
jednak z ich zastosowaniem wiążą się pewne wyzwania.

 ← Rys. 1. Regulator propor-
cjonalno-różniczkująco-
całkujący (PID) z funkcją 
autotuningu mierzy wiel-
kość wejściową (sygnał ste-
rujący regulatora) i wyj-
ściową (zmienną proce-
sową) procesu, a następnie 
tak optymalizuje swoje wła-
sne parametry, aby zreali-
zować wymagane działanie 
układu regulacji określone 
przez jego operatora. Naj-
lepszy sposób optymalizacji 
doboru nastaw nadal pozo-
staje otwartą kwestią. 

windy, podnośniki itp.
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wiedzi na wymuszenie 
skokowe są koncepcyj-
nie proste, to jednak 
ich zautomatyzowanie 
może być wyzwaniem.
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pomocy specjalnego oprogramowania 
do optymalizacji parametrów PID zada-
nie to może być trudne i czasochłonne.

Dlatego też w celu ułatwienia ope-
ratorom pracy zaprojektowano regu-
latory PID wyposażone w układ auto-
matycznego wstępnego doboru nastaw 
(autostrojenia), czyli autotuningu (ang. 

autotuning) albo samotuningu (ang. sel-
f-tuning). Urządzenia te samodzielnie 
dobierają swoje własne parametry regu-
lacji na podstawie pewnej zautomatyzo-
wanej analizy zachowania się sterowa-
nego procesu. Te automatyczne proce-
dury często obejmują konieczność zbu-
dowania matematycznego modelu rela-
cji pomiędzy wielkościami wejściowymi 
a wyjściowymi sterowanego procesu, 
uzyskiwanego na podstawie danych 
procesowych rozszerzonych o informa-
cje wprowadzone przez doświadczonego 
operatora (rys. 1).

Pojęcie „samotuningu” odnosi się 
do procedur wykonywanych stale pod-
czas sterowania procesem przez regu-
lator. Natomiast pojęcie „autotu-
ningu” odnosi się do procedur wymu-
szania sygnałów wykonywanych w cza-
sie, gdy regulator nie steruje procesem. 
Jednak obydwa terminy są często uży-
wane zamiennie, ponieważ oba rodzaje 
regulatorów – z funkcją samotuningu 
i autotuningu – automatycznie dostra-
jają swoje parametry. Dla uproszczenia 
w dalszej części artykułu obydwa będą 

nazywane regulatorami z układem auto-
matycznego doboru nastaw albo regu-
latorami z funkcją autotuningu (oryg. 
autotuners).

Testy odpowiedzi na wymusze-
nie skokowe
Najbardziej podstawowe układy auto-
matycznego doboru nastaw automaty-
zują procedury ręcznego ich doboru, 
które operator wykonuje podczas 
obsługi zwykłego regulatora: (i) wymu-
szenie zmiany sygnału sterującego 
regulatora, (ii) obserwacja i analiza 
wyników oraz ostatecznie (iii) odpo-
wiednie dostrojenie parametrów regu-
lacji. Jednak różne regulatory z funkcją 
autotuningu różnią się sposobem wyko-
nywania takich testów odpowiedzi na 
wymuszenie skokowe.

Na przykład podstawowy układ 
automatycznego doboru nastaw regu-
latora może wykonać „test skokowy” 
albo „test impulsowy”, podczas któ-
rego sygnał wejściowy regulatora jest 
zmieniany skokowo w otwartej pętli 

 ← Rys. 2. W przypadku niektórych aplika-
cji, w których sterowany proces zachowuje 
się w bardzo przewidywalny sposób, lekki 
„objazd” (skok ujemny) w przebiegu sygnału 
sterującego przy zmianie nastawy regula-
tora jest wystarczający do zidentyfikowania 
zachowania się procesu. Układ automatycz-
nego doboru nastaw PID, wykonujący test 
odpowiedzi procesu na skokową zmianę war-
tości zadanej, przerywa początkową odpo-
wiedź regulatora na tę zmianę, aby przepro-
wadzić dwa testy odpowiedzi na wymusze-
nie skokowe: dodatnie i ujemne. Po jednej 
kompletnej oscylacji zmiennej procesowej 
układ automatycznego doboru nastaw może 
obliczyć nowy zestaw zoptymalizowanych 
parametrów regulacji, a następnie ponow-
nie aktywować algorytm PID. Do czasu, gdy 
zmienna procesowa osiągnie wartość zadaną, 
regulator będzie już przestrojony tak, aby 
regulacja w pętli zamkniętej odbywała się 
według specyfikacji operatora, pod wzglę-
dem czasu narastania, przeregulowania (w 
procentach), czasu ustabilizowania się warto-
ści zmiennej procesowej itd.
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Pojęcie „samotuningu” 
odnosi się do proce-
dur wykonywanych stale 
podczas sterowania pro-
cesem przez regulator. 
Natomiast pojęcie „auto-
tuningu” odnosi się do 
procedur wymuszania 
sygnałów, wykonywanych 
w czasie, gdy regulator 
nie steruje procesem.
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regulacji. Teoretycznie odpowiedź pro-
cesu na taki impuls dostarczy informa-
cji wystarczających do scharakteryzo-
wania dynamicznego zachowania się 
tego procesu, co z kolei narzuci odpo-
wiednie nastawy regulatora. Jednak 
w praktyce wymuszenie odpowiedzi 
impulsowej procesu tylko w celu opty-
malizacji nastaw regulatora może być 
niepraktyczne w takich aplikacjach, 
w których fluktuacje zmiennej proce-
sowej muszą być zawsze zminimalizo-
wane.

W przypadku niektórych układów 
automatycznego doboru nastaw można 
uniknąć tego problemu, wykonując 
test odpowiedzi na wymuszenie sko-
kowe, podczas reagowania na zmianę 
wartości zadanej. Ponieważ proces ten 
będzie zawsze zakłócany, to regula-
tor może pozwolić sobie na zastosowa-
nie małego impulsu w stosunku do pro-
cesu, gdy dąży do doprowadzenia war-
tości zmiennej procesowej do nowego 
punktu nastawy.

Na przykład przeanalizujmy testy 
odpowiedzi na wymuszenie skokowe 
metodą back-to-back, pokazane na 
rys. 2. Gdy operator zmienia nastawę, 
regulator wysyła sygnał sterujący o war-
tości 100% (skok dodatni), a następnie 
wyłącza ten sygnał, zanim zmienna pro-
cesowa osiągnie nową wartość zadaną 
(skok ujemny). Wówczas regulator 
obserwuje fluktuacje zmiennej proceso-
wej, aby zidentyfikować matematyczny 
model zachowania się procesu.

Stała czasowa tego procesu może 
być wyznaczona na podstawie czasu, 
jaki upływa pomiędzy wyłączeniem 
sygnału sterującego regulatora a roz-
poczęciem opadania wartości zmiennej 
procesowej. Odpowiednie parametry 
PID mogą wtedy być obliczone na pod-
stawie czasu martwego, wzmocnienia 
i stałej czasowej procesu, przy wyko-

rzystaniu dowolnej liczby reguł opty-
malizacji nastaw oraz preferencji ope-
ratora dotyczących zamkniętych pętli 
regulacji. Po zakończeniu optymalizacji 
nastaw regulator może przywrócić nor-
malne działanie w pętli zamkniętej, aby 
utrzymywać wartość zmiennej proceso-
wej jak najbliżej wartości zadanej.

Wpływ szumów oraz zakłóceń 
na automatyzację doboru na-
staw regulatorów
O ile same testy odpowiedzi na wymu-
szenie skokowe są koncepcyjnie proste, 
to jednak ich zautomatyzowanie może 
być wyzwaniem. Wyniki będą znie-
kształcone, jeśli w trakcie wykonywa-
nia testu wystąpi zakłócenie wpływa-
jące na zmienną procesową. Doświad-
czony operator wykonujący ręczny test 
odpowiedzi na wymuszenie skokowe 
zwykle jest w stanie rozpoznać wystę-
pujące zakłócenie i albo zaczekać z roz-
poczęciem testu, albo przeprowadzić go 
ponownie, gdy okaże się to konieczne. 
Jednak obdarzenie układu automatycz-
nego doboru nastaw regulatora podob-
nymi „umiejętnościami” obserwacyj-
nymi jest znacznie trudniejsze.

Problem ten jest szczególnie dokucz-
liwy, gdy występują szumy pomiarowe 
zmiennej procesowej. Układ automa-
tycznego doboru nastaw nie zawsze 
potrafi odróżnić widmo szumu od rze-
czywistych zakłóceń. A nawet gdy to 
potrafi, to szum pomiarowy może jed-
nak zniekształcić obliczenia modelu 
procesu przez przesłonięcie właściwego 
kształtu krzywej odpowiedzi procesu.

Niektóre układy automatycznego 
doboru nastaw potrafią radzić sobie 
z problemem szumów pomiarowych, 
wykonując automatyczne testy odpo-
wiedzi na wymuszenie skokowe więcej 
niż jeden raz, a następnie uśredniając 
wyniki lub wybierając te wyniki, które 
są otrzymywane najczęściej. Rozbudo-
wany układ automatycznego doboru 
nastaw potrafi także obliczyć, w jakim 
stopniu jego oszacowania modelu pro-
cesu pasują do zaszumionych danych 
i albo poinformować operatora, na ile 
jest pewien ostatnich wyników testu, 
albo powtarzać test tak długo, aż 
wyniki osiągną zdefiniowany przez ope-
ratora poziom ufności.

Nadal nie ma uniwersalnego 
rozwiązania problemu doboru 
nastaw regulatorów PID
Jednak zautomatyzowany heurystyczny 
dobór nastaw regulatorów PID ma 
także swoje wady. Jeśli wzorce zacho-
wań procesu, które regulator z ukła-
dem automatycznego doboru nastaw 
jest nauczony rozpoznawać, nie wystę-
pują albo proces zachowuje się w cał-
kowicie nieprzewidywalny sposób, 
to regulator taki nie będzie wiedział, 
co ma robić. Heurystyczny regulator 
z funkcją autotuningu, wykorzystujący 
logikę rozmytą lub sztuczną inteligen-
cję do zapisywania doświadczeń opera-
tora, może być nauczony rozpoznawa-
nia nowych wzorców, jednak doświad-
czony operator nadal musi mu poma-
gać, ponieważ nauka ta nie może być 
przeprowadzana automatycznie przez 
większość czasu.

Heurystyczna optymalizacja nastaw 
regulatorów PID może wymagać dużo 
czasu i kilku iteracji, aby osiągnąć 
odpowiedni wynik końcowy. Same 
zaś heurystyczne układy automatycz-
nego doboru nastaw zwykle zachowują 
się dość konserwatywnie jeśli chodzi 
o wartości i częstość realizacji procedur 
dostrojeń parametrów, aby nie dopro-
wadzić do przesady.

CE

Warto wiedzieć

Wypracowanie najlep-
szej metody optymalizacji 
nastaw regulatorów propor-
cjonalno-różniczkująco-cał-
kujących (PID), mającej na 
celu osiągnięcie optymalnej 
regulacji, nadal pozostaje 
kwestią otwartą. 

W praktyce optymalizacja 
nastaw regulatorów PID jest 
bardziej sztuką niż nauką.

Najbardziej podsta-
wowe układy automatycz-
nego doboru nastaw auto-
matyzują zasadniczo pro-
ces doboru ręcznego, który 
w przypadku zwykłego regu-
latora wykonuje operator.

O ile same testy odpo-
wiedzi na wymusze-
nie skokowe są koncep-
cyjnie proste, to jednak 
ich zautomatyzowanie 
może być wyzwaniem. 
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P opyt firm przemysłowych na roz-
wiązania wspierające uzyskiwa-
nie w czasie rzeczywistym infor-

macji, które umożliwiają im podejmo-
wanie najlepszych decyzji, jest obecnie 
tak wielki, jak nigdy przedtem. Odpo-
wiedzialność za zastosowanie właści-
wych technologii dla osiągnięcia tych 
celów często spoczywa na barkach inży-
nierów automatyków. Na szczęście ist-
nieją takie sposoby wdrażania przez 
nich analityki przy wielkiej ilości i róż-
norodności zmiennych w czasie danych 
(analityki Big Data), które nie wykra-
czają nadmiernie poza obszar umiejęt-
ności programistów sterowników PLC 
(programowalnych sterowników logicz-
nych), jeśli pracują oni z systemami ste-
rowania opartymi na komputerach prze-
mysłowych.

Ponieważ w ostatnich latach, w roz-
wijającej się erze Internetu Rzeczy (IoT) 
platformy systemów sterowania opar-
tych na komputerach przemysłowych 
ewoluowały, zniknęła większość ograni-
czeń technologicznych dla zadań moż-
liwych do realizacji przez sterowniki 
automatyki w maszynach i fabrykach. 
Już od połowy lat 90. XX w. jeden ste-
rownik oparty na komputerze przemy-
słowych mógł spełniać połączone role 
sterownika PLC, sterownika ruchu oraz 
interfejsu operatorskiego (HMI). Takie 

możliwości pozwoliły na wyelimino-
wanie wcześniej istniejących kategorii 
kosztów oraz czynniki wpływające na 
obniżenie wydajności, wynikające z uza-
leżnienia się od wielu platform sprzę-
towych, programowych i sieciowych. 
Obecnie możliwe jest, aby jeden kom-
puter przemysłowy (IPC) spełniał rolę 
bramy sieciowej IoT, urządzenia prze-
twarzającego dane na krawędzi sieci 
oraz platformy analizy danych.

Podczas gdy wdrażanie sterowników 
maszyn z wbudowaną analizą danych 
jest bardziej typowe w scenariuszach 
przetwarzania danych w modułach na 
tzw. krawędzi sieci, to dodatkowy kod 
programów i algorytmów do analizy 
danych, opracowany w tym samym śro-
dowisku, może także być uruchamiany 
jednocześnie jako usługa w chmurze, 
takiej jak Microsoft Azure czy Amazon 
Web Services (AWS). Standardy komu-
nikacyjne, które powstały najpierw 
w świecie technologii informatycznej 
(IT), jak np. lekki protokół transmisji 
danych MQTT (message queuing tele-
metry transport), są obecnie wykorzy-
stywane również w środowiskach pro-
dukcyjnych wraz ze standardami zwią-
zanymi z aplikacjami przemysłowymi 
takimi jak popularne OPC UA, co 
zapewnia skalowalność systemów.

Uruchamianie oprogramowania do 
analizy danych bezpośrednio w sterow-
niku maszyny jako uzupełnienie samo-
dzielnych platform wyższego poziomu, 
które mogą być uruchomione w chmu-
rze obliczeniowej, przynosi samo 
w sobie wiele korzyści. Jednak wiedza 
fachowa i umiejętności typowego inży-
niera automatyka mogą jeszcze nie obej-
mować w znaczącym stopniu najnow-

Daymon Thompson

Wdrażanie mechanizmów
analityki Big Data
w systemach sterowania opartych 
na komputerach przemysłowych
W erze technologii Internetu Rzeczy (IoT) inżynierowie automatycy 
mogą użyć systemów sterowania opartych na komputerach 
przemysłoych do wykorzystania procedur i mechanizmów analityki 
Big Data, które pomogą im w uzyskaniu użytecznych informacji dla 
swoich firm w czasie rzeczywistym. 

W skrócie

 →  Systemy sterowania oparte 
na komputerach przemysło-
wych mogą pomóc inżynie-
rom automatykom, którzy 
poszukują rozwiązań wyko-
rzystujących analitykę Big 
Data do otrzymywania prak-
tycznych dla swojej firmy 
informacji w czasie rzeczy-
wistym.

 →  Zastosowanie narzędzi ana-
litycznych Big Data w pro-
gramowalnych sterownikach 
logicznych (PLC), sterowni-
kach ruchu oraz interfejsach 
operatorskich (HMI) skraca 
czas nauki nowych techno-
logii przez inżynierów auto-
matyków.

 →  Programiści sterowników 
PLC mogą tworzyć nowe 
platformy lub modernizować 
istniejące systemy w celu 
wykorzystania analityki Big 
Data.

STEROWANIE



szych technologii IoT, które coraz czę-
ściej wchodzą obecnie do środowisk 
produkcyjnych.

Dzięki podejściu bazującemu na 
zastosowaniu narzędzi do analityki Big 
Data na tej samej platformie inżynier-
skiej co użyta dla sterowników PLC, 
sterowania ruchem maszyn oraz inter-
fejsów HMI, inżynierowie skracają 
sobie czas nauki na korzyść skutecz-
nych wdrożeń w sytuacjach, gdy wielu 
z nich wprowadza projekty pilotażowe 
swoich pierwszych prawdziwych kon-
cepcji Przemysłowego Internetu Rzeczy 
(IIoT) oraz Przemysłu 4.0. To pozwala 
na ochronę i zwiększenie znaczenia wła-
sności intelektualnej konstruktorów 
i producentów maszyn, bez oddawania 
nowego źródła dochodów lub przewagi 
konkurencyjnej dostawcy usług IoT lub 
jakiejś innej firmie.

Konwersja na języki zgodne 
z normą IEC
Przy wykorzystaniu technologii stero-
wania opartej na komputerach przemy-
słowych kod procedur i mechanizmów 
analizy danych może być uruchamiany 
wewnątrz ogólnego kodu sterującego 
maszyną w celu dokonywania analizy 
danych online i offline, bez żadnej utraty 
funkcjonalności czy połączeń sieciowych. 
Sekwencje do graficznej analizy danych 
są opracowywane za pomocą odpowied-
niego oprogramowania typu workbench. 
Mogą  być przekonwertowane na języki 
opisane w normie IEC 61131-3, tak 
więc kod jest łatwy do zrozumienia przez 
inżynierów automatyków i programi-
stów sterowników PLC, a ponadto takie 
sekwencje analityczne mogą być urucha-
miane w sterowniku PLC w celu realiza-
cji nieprzerwanego monitoringu (24/7). 

Na szczęście w aplikacjach sterowania 
w przemyśle dostępne są również sys-
temy sterowania oparte na komputerach 
przemysłowych, które mogą zaadapto-
wać narzędzia programistyczne stoso-
wane przez informatyków.

Przedstawione podejście może 
być rozszerzone tak, aby obejmowało 
dowolną inną platformę programową, 
uruchamianą na komputerze przemysło-
wym. Ponadto w systemach opartych 
na komputerach przemysłowych moż-
liwe jest rozszerzenie aplikacji do analizy 
danych o mechanizmy uczenia maszy-
nowego i optymalizacji. Te potężne algo-
rytmy mogą także być uruchamiane 
w czasie rzeczywistym, równolegle do 
procedur realizowanych w sterownikach 
PLC i układach sterowania ruchem na 
platformach opartych na komputerach 
przemysłowych. Niezależnie od zestawu 

www.controlengineering.pl

http://www.automaticon.pl
http://www.controlengineering.pl


80 CONTROL ENGINEERING POLSKA

narzędzi potrzebnych do realizacji tego 
zadania, wykonanie jak największej ilości 
pracy inżynierskiej w jednym środowisku 
ma tę dużą zaletę, że zapewnia bardziej 
efektywne opracowanie projektu.

Producenci maszyn, którzy wdrożyli 
swoje aplikacje za pomocą tego rodzaju 
technologii sterowania, nie potrzebują 
nowych narzędzi do wykonania odpo-
wiednich analiz. Za pomocą dostarcza-
nych narzędzi konfiguracyjnych użytkow-
nicy zestawów do analizy danych, ofero-
wanych do systemów sterowania opar-
tych na komputerach przemysłowych, 
mogą filtrować dane zbierane przez reje-
stratory.

Dostępne biblioteki oprogramowa-
nia zawierają bloki funkcyjne dla kilku 
typów analizy cyklu, takich jak klasy-
fikacja danych, minimum, maksimum, 
średnie czasy cyklu, integratory wartości 
itd. Zawierają także bloki funkcyjne dla 
monitoringu wartości progowej, dając 
możliwość dokumentowania ilości prze-
kroczeń wartości progowej. Inne bloki 

funkcyjne mogą analizować amplitudy 
sygnału i przechowywać wskaźniki. 

Z dużego pakietu danych można 
wybrać wiele zmiennych w celu ich gra-
ficznego przedstawienia, na przykład 
z „konfiguracją post-scope”, używając 
programowych narzędzi typu „oscylo-
skop Big Data”. Konfigurator ponadto 
dostarcza kilka algorytmów z anali-
tycznej biblioteki PLC w celu zbada-
nia danych offline pod kątem warto-
ści granicznych lub do wykonania ana-
liz cyklów maszynowych w środowi-
sku uruchomieniowym (runtime). Można 
łatwo wyznaczyć całkowity czas trwa-
nia cyklu maszynowego – najkrótszy, naj-
dłuższy i średni. Wyniki przetwarzania 
wszystkich ważnych danych mogą być 
pokazane w raportach typu dashboard, 
wyświetlanych przez interfejsy operator-
skie maszyn oraz inne urządzenia.

Podczas analizowania dostępnych 
obecnie rozwiązań technologii IoT 
w architekturach sterowania opartych na 
komputerach przemysłowych, programi-

ści sterowników PLC mogą tworzyć nowe 
platformy lub modernizować istniejące 
systemy w celu wykorzystania możli-
wości analityki Big Data. Może to być 
wykonane bez utraty kontroli nad głów-
nym aspektem projektu nowoczesnego 
systemu sterowania lub przez dodanie 
warstw złożoności z samodzielnych sys-
temów IoT i analitycznych.

Daymon Thompson Daymon Thompson – menedżer produk-
tów z branży automatyki w firmie Beck-
hoff Automation, North America. 

CE 

Warto rozważyć

Jakie inne instrumenty oraz 
technologie mogą być wyko-
rzystane do umożliwienia 
inżynierom automatykom 
wykonywania analityki Big 
Data?

Standard OPC UA

Podstawowy moduł Data Agent

Usługa Azure 
IoT Hub

Protokół
komunikacyjny 

ADS

Tryby
próbkowania 

danych: Cyclic, 
OnChange

OPC UA

Usługa Azure
IoT Hubs

Plik konfi-
guracyjny 

(XML)

Broker MQTT

Publikacja

Protokół ADS

PLC

Sieć Ethernet
Sieć Ethernet

Magistrala obiektowa (Fieldbus)

Czujniki, 
elementy 

wykonawcze

Kod w języku C++ Komunikacja TC3 IoT

We/
Wy

Środowisko uruchomieniowe TwinCAT Runtime

Środowisko obliczeniowe 
MATLAB/Simulink Funkcje TC3 IoT

Standard OPC UA

PublikacjaSubskrypcja

Moduł komunikacyjny TC 
IoT Data Agent

Subskrypcja

Urządzenia 
innej firmy

Usługa w chmurze publicznej/prywatnej

 ← Dostępne są systemy sterowania oparte na kompute-
rach przemysłowych, które adaptują narzędzia programi-
styczne stosowane przez informatyków lub wykorzystują 
lokalne narzędzia na krawędzi sieci. Na rysunku przedsta-
wiono moduł komunikacyjny Internetu Rzeczy TC IoT Data 
Agent w systemie TwinCAT – platformie programistycznej 
dla wszystkich sterowników firmy Beckhoff.
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Zrozumienie różnic pomiędzy ukła-
dami współrzędnych i relacji, 
według których oddziałują one 

między sobą, jest kluczowe dla popraw-
nego sterowania ruchem grup elemen-
tów. W części czwartej PLCopen, glo-
balnego standardu sterowania ruchem 
sterowników programowalnych IEC 
61131-3, przedstawiono koncept ruchu 
wieloosiowego z wykorzystaniem grup. 
Grupy to zbiory osi mechanizmu, które 
działają razem w celu utworzenia ścieżki 
w przestrzeni trójwymiarowej. Przykła-
dami takich mechanizmów są systemy 
suwnicowe, ramiona robotów, roboty 
typu delta i mechanizmy cięgnowe – 

każde urządzenie, w którym wiele osi 
pracuje jednocześnie, zapewniając ruch 
w przestrzeni.

Część wspomnianej idei stanowi 
pojęcie układu odniesienia w sterow-
niku. Układ odniesienia to punkt refe-
rencyjny, który określa położenie sze-
ściu stopni swobody (DoF – degrees of 
freedom). Na owe sześć stopni swobody 
składają się X, Y, Z – współrzędne kar-
tezjańskie oraz kąty Eulera – Rx, Ry i Rz 
– opisujące obrót wokół każdej z osi. 
Każdy poruszający się mechanizm, część 
lub stanowisko ma swój układ odniesie-
nia. Ponieważ sterownik PLCopen może 
sterować wieloma grupami, a każda 

Mark Wilder

Środek układu współrzędnych 
dla sterowników ruchu
Układ odniesienia jest punktem referencyjnym, który definiuje położenie sześciu stopni swobody dla 
sterownika PLCopen. Warto wiedzieć, jaką rolę pełnią różne układy odniesienia oraz poznać różnice 
między nimi.

 ← Rys. 1. Reguła prawej dłoni dla układów kartezjańskich.  ← Rys. 2. Reguła prawej dłoni dla współrzędnych kątowych.
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W skrócie

 →  Układ odniesienia to punkt 
referencyjny definiujący 
sześć stopni swobody.

 →  Podstawową funkcją ste-
rownika jest kontrola pozycji 
pojedynczych silników.

KONTROLA PROCESU



82 CONTROL ENGINEERING POLSKA

z grup oddziałuje na wiele części, warto 
rozumieć, w jaki sposób układ odnie-
sienia wpływa na sterowanie, a także 
które z tych układów są ważne dla pro-
gramisty.

Każdy układ odniesienia ma punkt 
definiujący początek układu współrzęd-
nych (punkt zero) dla wszystkich współ-
rzędnych. Kierunki każdej z osi współ-
rzędnych są tworzone zgodnie z regułą 
prawej dłoni (rys. 1). Jeżeli palec wska-
zujący wskazuje kierunek X, palec środ-

kowy skierowany w odpowiednią stronę 
(jak na rysunku) definiuje kierunek osi 
Y, to kciuk wskazuje kierunek osi Z.

Do określenia kierunków kątów sto-
sujemy również regułę prawej dłoni 
(rys. 2). Gdy kciuk wskazuje kierunek 

dodatni osi, kierunek wyznaczony przez 
oplatające oś palce to kierunek dodatni 
obrotów wokół tej osi.

Pozycja silnika
Najważniejszym zadaniem sterownika 
jest sterowanie pozycją poszczególnych 
silników realizujących ruch w osiach. 
Każda z osi w grupie ma swój własny 
układ współrzędnych (ACS – axis coordi-
nate system), czyli określający położenie 
kątowe silnika. Dla większości skom-
plikowanych mechanizmów, takich jak 
przegubowe ramię manipulatora, robot 
typu delta lub mechanizmy cięgnowe, 
indywidualne pozycje układu ACS nic 
nie znaczą same w sobie; dopiero koor-
dynacja tych układów ze sobą okre-
śla pozycję mechanizmu wyznaczaną 
przez równania kinematyki. Obliczenia 
te mogą być wykonywane w kontrolerze 
lub w osobnym sterowniku robota.

Podstawowym układem odniesie-
nia dla każdej z grup jest układ odnie-
sienia maszyny (MCS – machine coor-
dinate system). Producent mechani-
zmu określa punkt, w którym znajduje 
się MCS. W przypadku przegubowych 
ramion manipulatorów i robotów typu 
delta zwykle znajduje się on u podstawy 
robota. Sterownik dokonuje obliczeń 
kinematycznych niezbędnych do okre-
ślenia położenia układu współrzędnych 

kiści robota (TPCS – tool plate ccordinate 
system), który jest punktem zakończe-
nia mechanizmu. Ten układ odniesienia 
sam w sobie jest nieistotny dla progra-
misty, ale jest wykorzystywany do okre-
ślenia położenia narzędzia. Narzędzie 
ma swój własny układ współrzędnych 
zwany układem odniesienia narzędzia 
(TCS – tool coordinate system).

Zadana pozycja
Zasadniczo narzędzie znajduje się zwy-
kle na końcu mechanizmu. O jego poło-
żeniu może więc stanowić jedynie odsu-
nięcie w osi Z układu TPCS, przypusz-
czalnie z kątem Rz opisującym obrót. 
Układ TCS używany jest głównie pod-
czas uczenia pozycji i dostrajania 
maszyny, ale nie jest on często wyko-
rzystywany przy ruchu zautomatyzowa-
nym. Układ współrzędnych TCS znaj-
duje się w punkcie końcowym narzędzia 
(TCP), który to punkt interesuje nas, 
gdy programujemy ruch. Gdy wywołu-
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 ← Rys. 3. Układy 
współrzędnych 
obiektów określają 
pozycję i położenie 
danych obiektów 
i poruszają się wraz 
z nimi.

Układ
odniesienia 

maszyny

Układ 
odniesienia 

maszyny

Układ
odniesienia 
narzędzia

Układ
odniesienia 

obiektu
ACS: Układ 

współrzędnych

Punkt końcowy 
narzędzia

Układ odniesienia 
kiści robota

Układ odniesienia stanowiska

Producent mechanizmu 
określa punkt, w którym 
znajduje się MCS. W przy-
padku przegubowych 
ramion manipulatorów 
i robotów typu delta zwy-
kle znajduje się on u pod-
stawy robota.

Najważniejszym zadaniem 
sterownika jest sterowa-
nie pozycją poszczególnych 
silników realizujących ruch 
w osiach.
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 ← Rys. 4. Przykład zależności pomiędzy układem odniesienia maszyny (MCS) i punktem końco-
wym narzędzia (TCP).

jemy ruch w układzie maszyny (MCS), 
to właśnie punkt TCP porusza się do 
zadanej przez nas pozycji (rys. 4).

Ponieważ każda grupa ma swój wła-
sny układ maszyny (MCS), ruch róż-
nych grup do tej samej pozycji w prze-
strzeni wymaga, aby każdej z grup 
zadany został ruch w odniesieniu do 
układu referencyjnego maszyny. Jeśli 
dwa roboty przenoszące pracują przy 
jednym przenośniku, osiągnięcie tego 
samego punktu przestrzeni przenośnika 
wymagać będzie różnych pozycji wobec 
maszynowych układów odniesienia.

By uprościć ruch w tego typu wspól-
nej przestrzeni, maszynowy układ 
współrzędnych może zostać odsunięty 
od globalnego układu odniesienia całego 
stanowiska (WCS – world coordinate sys-
tem). Każde stanowisko ma tylko jeden 
globalny układ współrzędnych (WCS). 
Podczas konfiguracji indywidualnych 
grup odsunięcie – z sześcioma stopniami 
swobody – określane jest w stosunku do 
układu WCS. Pozwala to wielu mecha-

nizmom na używanie wspólnego układu 
odniesienia w celu uproszczenia progra-
mowania.

Końcowy układ współrzędnych, do 
którego się odnosimy, jest układem 
obiektu (PCS – part coordinate system). 
Układ ten służy do określenia pozy-
cji i orientacji poszczególnych obiek-
tów w przestrzeni i jest przyłożony do 
obiektu i porusza się razem z nim. 

Jest on szczególnie istotny wów-
czas, gdy operujemy na obiekcie, np. za 
pomocą urządzeń podnieś-upuść. Inne 
zastosowanie to śledzenie przenośnika, 
gdzie część przenoszona jest na prze-
nośniku. W tym przypadku PCS poru-
sza się względnie do układów odnie-
sienia globalnego (WCS ) oraz maszyny 
(MCS), więc poruszanie punktem TCP 
maszyny do określonej pozycji PCS musi 
uwzględniać zmieniającą się odległość 
pomiędzy układami odniesienia (rys. 3).

Zrozumienie różnic pomiędzy ukła-
dami odniesienia oraz sposobu, w jaki 
na siebie oddziałują, jest kluczowe do 
poprawnego wysterowania ruchem grup 
wg koncepcji standardu IEC. Różne 
układy współrzędnych są stosowane 
razem, by wykonać określoną operację.

Śledzenie ruchu przenośnika 
– przykład 
Na przykład w aplikacji śledzącej ruch 
przenośnika można w pierwszej kolej-
ności zadać ruch punktu TCP na począ-

tek obszaru śledzonego. Gdy położenie 
i orientacja zostanie określona, urządze-
nie śledzące przenośnik oblicza odsu-
nięcie obiektu od układu odniesienia 
maszyny (MCS). To odsunięcie okre-
śla położenie układu obiektu (PCS) 
i zależność między MCS a funkcją śle-
dzącą przenośnik, dostosowując odsu-
nięcie PCS wraz z ruchem układu. Użyt-
kownik inicjuje ruch w przestrzeni PCS, 
jakim jest podniesienie części. Jako że 
odsunięcie układu obiektu (PCS) ma 
sześć stopni swobody, wzięte pod uwagę 
zostanie również obrócenie obiektu na 
przenośniku.

Orientacja narzędzia do obiektu 
nastąpi automatycznie (jeśli będziemy 
tego chcieli), ponieważ wynika z odsu-
nięcia pomiędzy układami współrzęd-
nych. Sama pozycja układu PCS jest 
używana do każdego podniesienia 
przedmiotu, ze zmieniającą się jedy-
nie wartością odsunięcia w przypadku 
nowych obiektów. Ponieważ funkcja śle-
dząca ruch przenośnika stale zmienia 
wartość odsunięcia układu PCS, punkt 
narzędzia (TCP) również podąża w kie-
runku ruchu przenośnika, aby skompen-
sować ruch obiektu.

Mark Wilder Mark Wilder – Motion Application Engi-
neer w firmie Yaskawa America Inc.
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Warto rozważyć

Co jeszcze warto wziąć pod 
uwagę podczas programo-
wania układu odniesienia 
w sterowniku PLCopen?

Orientacja narzędzia 
następuje automatycznie 
(jeśli tego chcemy) i obli-
czana jest jako odsunię-
cie pomiędzy układami 
współrzędnych.

Zrozumienie różnic 
pomiędzy układami 
odniesienia oraz sposobu, 
w jaki na siebie oddzia-
łują, jest kluczowe do 
poprawnego wysterowa-
nia ruchem grup wg kon-
cepcji standardu IEC.

Układ odniesie-
nia maszyny

Układ odniesienia 
kiści robota

Punkt
końcowy
narzędzia
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odniesienia 
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Czujniki dyskretne

Rodzaje czujników i najlepsze 
praktyki zawodowe
Sukces pomiaru wielkości fizycznych zależy od tego, jakie czujniki 
zostaną użyte do danego zastosowania.

Pomiar dyskretny, zwany pomia-
rem cyfrowym, jest wszech-
obecny w automatyce. Stoso-

wany jest od czasu wynalezienia prze-
kaźnikowych systemów logicznych, 
dużo wcześniej przed rozpowszech-
nieniem się sterowników programo-
walnych (PLC), i używany do dzisiaj 
w celu uproszczenia logiki jednostek 
PLC. Każdy czujnik dyskretny, cyfrowy, 
wysyła sygnał zero-jedynkowy, umoż-
liwiając jednostce PLC zignorowanie 
poziomów analogowego wyzwolenia, 
martwych stref sygnału, czasu detek-
cji i innych parametrów utrudniających 
pomiar.

Sygnał ten może znaczyć „widzę 
obiekt”, „ciśnienie w maszynie prze-
kracza 5 barów”, „element wykonaw-

czy (aktuator) osiągnął swoją pozy-
cję”, „grzałka osiągnęła daną tempera-
turę” lub mieć wiele innych znaczeń. 
Niezawodne działanie maszyny zależy 
w dużym stopniu od zastosowania we 
właściwy sposób odpowiednich czujni-
ków. Każdy z takich przypadków będzie 
wymagać użycia innego czujnika.

Popularne typy czujników
Czujniki krańcowe
Wciąż popularne czujniki krańcowe 
mają zwykle mechaniczny wyłącznik, 
który jest włączany lub wyłączany przy 
kontakcie z obiektem. Występują w róż-
nych rozmiarach i kształtach oraz ofe-
rują opcje takie jak brak konieczności 
bezpośredniego kontaktu. Pomimo ich 
prostoty i dostępności wiele aplikacji 
wykorzystuje już obecnie bezkontaktowe 
czujniki, niemające ruchomych części, 
ze względu na ich uniwersalność i trwa-
łość. W przypadku klasycznych czujni-
ków sporą niedogodnością w niektórych 

Jon Breen

czujnik z osłoną

Nadajniki Odbiorniki

bez osłony

↗ Rys. 1. Czujniki zbliżeniowe z osłoną oraz 
bez osłony. Warto zwrócić uwagę na dodat-
kową część wykonaną z tworzywa sztucz-
nego (kolor żółty) w wersji bez osłony.
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 ← Rys. 2. Czujniki fotoelektryczne zakłócające się nawzajem.

Przenikanie się sygnałów

KONTROLA PROCESU



aplikacjach bywa to, że wymagają one 
pewnej formy bezpośredniego kontaktu 
z obiektem wykrywanym.

Kontaktrony
Kontaktrony, najczęściej stosowane 
w układach pneumatycznych, są wypo-
sażone w styk – elektryczny wyłącz-
nik włączany i wyłączany za pomocą 
magnesu. Są one zwykle montowane na 
siłownikach, w których tłok ma wbu-
dowany magnes. Warto podkreślić, że 
nie zawsze dobrze jest wykrywać pozy-
cję tłoka. Na przykład, gdy napędza 
on mechanizm, którego koniec popy-
cha obiekt na zadaną pozycję. Co jeśli 
sworzeń wypadnie z mechanizmu? Co 
jeśli mechanizm ma opóźnione działa-
nie lub luzy? Korzystniej jest wykry-
wać ruch końcowej części mechanizmu, 
która ma kontakt z obiektem, niż śledzić 
pozycję tłoka. Ponieważ kontaktrony to 
w gruncie rzeczy czujniki mechaniczne 
(ruchomy zestyk), w ich przypadku 
pojawia się podobne pytanie dotyczące 

trwałości, jak w przypadku czujników 
krańcowych. Istnieją czujniki położenia 
tłoków w siłownikach, które nie mają 
części ruchomych i można używać ich 
zamiast kontaktronów.

Czujniki zbliżeniowe
Czujniki zbliżeniowe to kolejny typ 
czujników, które działają, wykorzystu-
jąc zjawisko indukcji, co wymaga obec-
ności metalu – najlepiej zawierającego 
żelazo. Metale niebędące ferromagne-
tykami, takie jak aluminium i miedź, 
również mogą pracować z takim czujni-
kiem, ale nie są one tak dobrze wykry-
wane jak żelazo. W takim przypadku 
zakres, zasięg obszaru wykrywalności 
będzie krótszy, a obiekt będzie musiał 
mieć większe rozmiary, by zostać wykry-
tym (czasem nawet do tego stopnia, że 
funkcja ta staje się bezużyteczna). Ist-
nieją wówczas dwa sposoby na poprawę 
wykrywalności obiektu:

1.  Umieszczanie śruby stalowej 
w obiekcie niebędącym ferromagnety-

kiem, aby ułatwić jego wykrycie czujni-
kiem zbliżeniowym.

2.  Użycie czujnika o dużym zasięgu 
lub czujnika bez osłony. Są to dwie 
nazwy tego samego typu czujnika, któ-
rego czułość jest większa, ponieważ nie 
ma on metalowej osłony na końcu czuj-
nika.

Istnieją również inne rodzaje czujników 
niewykorzystujące zasady indukcyjno-

Pomiar dyskretny stoso-
wany jest od czasu wyna-
lezienia przekaźnikowych 
systemów logicznych, 
dużo wcześniej przed roz-
powszechnieniem się ste-
rowników programowal-
nych (PLC).
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ści (pojemnościowe lub ultradźwiękowe) 
i mogą one wykrywać przedmioty wyko-
nane z innych materiałów niż metale. Są 
jednak na tyle rzadkim rozwiązaniem, 
że jeśli w rozmowach techników poja-
wia się temat czujnika zbliżeniowego, 
zwykle zakłada się, że chodzi o czujnik 
indukcyjny.

Czujniki fotoelektryczne
Czujniki fotoelektryczne (PE – photo eye) 
są wyposażone w nadajnik i odbiornik. 
Elementy te czasem są częścią jednego 
czujnika, a czasem występują osobno. 
Zwykle są to niedrogie czujniki, umoż-
liwiające śledzenie obiektów w syste-
mie. Czasem światło jest transmitowane 
przez światłowód lub pochodzi bezpo-
średnio z nadajnika/odbiornika. Części, 
obiekty mogą być wykrywane poprzez 
odbicie od nich światła lub przerwa-
nie strumienia światła trafiającego 
w odbiornik.

Dobór typu czujnika
Na rynku dostępnych jest obecnie wiele 
rodzajów czujników. Jeśli wybierzesz 
już czujnik, który możesz odpowied-
nio zamocować, i określisz jego rodzaj, 
warto podczas zakupu zastanowić się 
również nad innymi cechami:

 → PNP czy NPN: Taką opcję mają wszyst-
kie czujniki bez części ruchomych. 
Określa to kierunek przepływu prądu. 
W Stanach Zjednoczonych typowe są 
czujniki typu PNP, ale jeżeli sprzęt 
pochodzi z innego miejsca, ważne jest, 
aby sprawdzić, jakiego wejścia wymaga 
sterownik PLC. Jeżeli w instrukcji 
obsługi sterownika PLC jest napisane, 
że wymaga wejścia typu „sinking”, wia-
domo wówczas, że chodzi o czujnik 
PNP. Jeżeli zaś wymagane jest wejście 
„sourcing”, należy zastosować czujnik 
typu NPN. Niektóre z modułów współ-
pracują z każdym typem czujników. 
W tym przypadku należy ustalić, co 
jest podłączone do wspólnego przyłą-
cza. Jeżeli wspólne przyłącze to 0 V dc, 
to czujnik jest typu PNP. Jeśli 24 V dc, 
wówczas jest to czujnik typu NPN.
 → Dwużyłowy kontra trójżyłowy: Jest 
to głównie wybór między kontaktem 
mechanicznym (dwużyłowy) a czuj-
nikiem bez części ruchomych (trójży-
łowy).
 → Czujnik z odłączanym czy z wbudo-
wanym przewodem: Wiele czujników 
ma przewód wbudowany na stałe, ale 
istnieją również czujniki z przewodem 
odłączanym. Mimo nieco wyższej ceny 
czujniki z odłączanym przewodem zwy-
kle sprawiają, że czynności utrzyma-

nia stają się łatwiejsze. Jeżeli czujnik 
zawiedzie, to nie ma wówczas potrzeby 
zakupu nowego przewodu.

Był taki okres w rozwoju technolo-
gicznym, gdy czujniki dyskretne były 
w pełni cyfrowe w swojej naturze, tak 
jak zawór mechaniczny z membraną 
napinaną sprężyną lub termostat rtę-
ciowy, lecz ta granica zaczyna się zacie-
rać. Nowoczesne czujniki dyskretne czę-
sto mierzą takie wartości, jak ciśnienie, 
temperatura, oporność oraz ilość świa-
tła w sposób analogowy i konwertują ją 
do postaci zero-jedynkowej za pomocą 
niewielkich układów logicznych. Co 
ważne, wiele z dzisiejszych czujników 
jest w stanie przekazać taką informa-
cję do jednostki PLC za pomocą techno-
logii takich jak IO-Link (IO-Link Con-
sortium). Jeżeli istnieją dane oraz jest 
dostępny na miejscu komputer, to dla-
czego tego nie wykorzystać? Jest to 
względnie nowy trend i jeszcze na dobre 
nie zadomowił się na rynku. Jednostka 
PLC i blokowy schemat programowania 
stworzyły podstawę konceptu sygnałów 
dyskretnych.

Jon Breen Jon Breen jest właścicielem Breen 
Machine Automation Services LLC.
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 →  Światło widzialne i podczerwień: Użyt-
kownik zwykle staje przed zadaniem kon-
figuracji, czyli skierowania światła na 
odbiornik, co jest znacznie łatwiejsze, jeśli 
możemy je dostrzec. Należy więc wykorzy-
stywać światło widzialne, jeżeli nie istnieje 
potrzeba stosowania podczerwieni (IR).

 →  Przenikanie się sygnałów: Światło z takich 
czujników może zakłócać działanie innych 
czujników oraz kurtyn świetlnych. Należy 
pamiętać o tym, że strumień światła nie 
jest linią prostą, lecz stożkiem i może 
zakłócić działanie innych urządzeń pracują-
cych z tą samą długością fali (rys. 2).

 Istnieje wiele sposobów na przezwycięże-
nie problemów przenikania się sygnałów:

 →  Różne kierunki emitowania światła, 
gdy czujniki PE występują blisko siebie. 
Na przykład, jeżeli dwa czujniki doko-
nują pomiaru na przenośniku w odległości 
150 mm od siebie, pierwszy z nich powi-
nien mieć emiter umieszczony po lewej 
stronie, a drugi po prawej.

 →  Stosowanie różnych długości fal. Na przy-
kład zasłony świetlne używają zwykle 
światła podczerwonego. Jeżeli nieopodal 
pracuje inny czujnik PE, powinien on ope-
rować światłem widzialnym.

 →  Należy stosować przesłony dla czujników, 
by zwęzić przekrój strumienia światła.

 →  Czujnik normalnie włączony kontra nor-
malnie wyłączony: Czy czujnik powinien 
się załączać, gdy wykrywa światło, czy gdy 

go nie wykrywa? Zwykle można ustawić to 
za pomocą śrubokrętu lub przycisku.

 →  Precyzja: Popularne aplikacje czujników 
PE nie są precyzyjne w kwestii wykrywania 
obiektu. Na przykład wykrywanie paczek 
na przenośniku za pomocą odbiciowego 
pomiaru czujnikiem PE może być dokładne 
jedynie z odległości 25–50 mm. Stosowa-
nie światłowodów oraz przesłon w celu 
zmniejszenia obszaru emitowanego świa-
tła (i odbieranego) może pomóc w zwięk-
szeniu dokładności.

 →  Lasery: Te czujniki są droższe, jednak 
mają wiele zalet, takich jak np. możliwość 
detekcji odległości, a nie tylko obecności 
światła. Wykrywają również przeźroczyste 
obiekty wykonane z plastiku lub szkła.

Kluczowe pojęcia i zasady implementacji czujników PE (fotoelektrycznych)
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R ozwiązania techniczne i funk-
cje automatyki były tradycyjnie 
postrzegane i w szerokim stop-

niu zachwalane jako droga do osiągnię-
cia szczytowej wydajności produkcji. 
Wraz z pojawieniem się koncepcji Prze-
mysłu 4.0 staje się coraz bardziej jasne, 
że fundamentem konstrukcyjnym inte-
ligentnej produkcji jest usieciowienie 
przedsiębiorstw.

Niektóre organizacje chcą szybko 
przyłączyć się do tego trendu, inne zaś 
przyjmują bardziej pasywną postawę 
oczekiwania i obserwowania. Przy tren-
dach takich jak usieciowione przedsię-
biorstwo (interconnected enterprise) spo-
sób działania w zakresie jego realizacji 
może być czymś pośrednim między tymi 
dwoma ekstremalnymi rozwiązaniami. 

Przykładem może być nasza niedawna 
kooperacja z pewnym producentem 
piwa. Klient ten okazał zainteresowa-
nie inteligentnymi okularami (goglami) 
Microsoft Hololens, wykorzystującymi 
technologię rozszerzonej rzeczywistości 
(AR – augmented reality), które pomogą 
jego pracownikom w identyfikowaniu 
uszkodzonych, przeciekających zaworów 
w browarze. 

Świat zmienia się szybko. W rze-
czywistości sposób myślenia w samym 
przemyśle również nieco się zmienił. 
Liderzy branży przenieśli zainteresowa-
nie od połączonych w sieci urządzeń do 
usieciowionych przedsiębiorstw, z cał-
kowicie zmienionymi architekturami 
sieci i systemów, które są raczej dyna-
miczne i zintegrowane, niż bazujące na 

Amit Chadha

Architektura usieciowionego 
przedsiębiorstwa
Automatyka przemysłowa, konwencjonalne rozwiązanie dla osiągnięcia szczytowej wydajności produkcji, 
współcześnie w coraz większym stopniu wymaga wieloplatformowych połączeń sieciowych z odbiorcami 
informacji w całym przedsiębiorstwie, tak aby mogła wykorzystać zalety inteligentnej produkcji w erze 
Przemysłu 4.0. W jaki sposób? Przeanalizujmy uczestniczące w tym platformy, procesy, produkty i ludzi.

W skrócie

 →  Wykorzystanie architektury 
zorientowanej na wzajemne 
połączenia (IOA) utwo-
rzy usieciowione przedsię-
biorstwo.

 →  Połączenia sieciowe zwięk-
szają wydajność produk-
cji, umożliwiają zróżnicowa-
nie wyrobów oraz wspoma-
gają rozrost przedsiębiorstw 
poprzez przepływ informa-
cji w czasie rzeczywistym 
pomiędzy różnymi działami 
tych firm.

 →  Architektura IOA zapewni 
cyberbezpieczne wzajemne 
połączenie pracowników, 
partnerów, chmur, lokaliza-
cji i urządzeń oraz ustanowi 
fundament dla wymiany 
danych i handlu elektro-
nicznego.

 ← Usieciowione przed-
siębiorstwo łączy 
sieci Przemysło-
wego Internetu Rze-
czy (IIoT – Industrial 
Internet of Things) 
z platformami tech-
nologii operacyjnej 
oraz informatycz-
nej w celu zwiększe-
nia produkcji, zróż-
nicowania wyro-
bów oraz wspiera-
nia rozrostu przed-
siębiorstwa poprzez 
przepływ informa-
cji w czasie rzeczy-
wistym pomiędzy 
różnymi działami tej 
organizacji.Źr
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rozwiązaniach serwerowych, wielkich 
bazach danych z klientami sieciowymi. 
Przedsiębiorstwa te, wykorzystując stra-
tegię interconnection-first (wzajemnych 
połączeń na pierwszym miejscu) mogą 
łączyć swoich klientów, partnerów oraz 
innych kluczowych zainteresowanych ze 
wszystkim, wszędzie i na dowolnej plat-
formie.

W związku z tymi korzyściami 
Jeremy Deutsch z firmy Equinix powie-
dział w ubiegłym roku, że liczba usiecio-
wionych przedsiębiorstw zwiększy się 
ponad dwukrotnie. Ta prognoza łączy 
się też z oczekiwaniem rozrastania się 
cyfrowego świata – przewiduje się, że 
liczba danych na świecie wzrośnie do 
44 zettabajtów w 2020 roku.

Koncepcja usieciowionych przedsię-
biorstw w pewnym zakresie kwestionuje 
pogląd, że wydajność produkcji osiąga 
szczyt dzięki wykorzystaniu automatyki. 
Koncepcja ta oferuje bowiem nowe spo-
soby zwiększania produkcji, zróżnicowa-
nia wyrobów oraz rozrastania się przed-
siębiorstw – przez przesyłanie informacji 
w czasie rzeczywistym między różnymi 
działami tych organizacji. Na przykład 
przedsiębiorstwa mogą przyśpieszyć 
opracowanie nowego produktu, ułatwić 

Architektura zoriento-
wana na wzajemne połą-
czenia wymaga zwrócenia 
uwagi na sieci, cyberbez-
pieczeństwo, dane i apli-
kacje.
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współpracę w łańcuchu dostaw, ulep-
szyć realizowane operacje oraz zwięk-
szyć niezawodność maszyn, która obec-
nie wynosi średnio 78,3%, co znacznie 
odbiega od ideału 100%.

Podczas gdy dane czasu rzeczywi-
stego zwykle pochodzą z technologii 
operacyjnych (OT – operational techno-
logy), to informacje transakcyjne doty-
czące logistyki, magazynów, kontroli 
jakości oraz kondycji finansowej pocho-
dzą z technologii informatycznych (IT – 
information technology). W usieciowio-
nych przedsiębiorstwach ma miejsce 
konwergencja (zbieganie się) technologii 
OT i IT, co tworzy podstawę zwiększa-
nia konkurencyjności i wydajności pro-
dukcji tych firm.

Infonomika cyfrowa (digital infono-
mics, przyporządkowanie wartości eko-
nomicznej informacjom cyfrowym) jest 
kluczową częścią tego procesu. Z zało-
żenia ma ona służyć jako platforma 
dla podejmowania decyzji opartych na 
danych (data-driven decision making) 
na masową skalę. Chociaż ta koncep-
cja przemawia do wielu przedsiębiorstw, 
to nie została jeszcze w pełni wykorzy-
stana, głównie z powodu braku nieza-
wodnego planu wdrożenia i odpowied-
niego podejścia w całym przedsiębior-
stwie, które spoczywa na czterech fila-
rach operacyjnych: platformie, ludziach, 
procesie i produkcie. 

Tworzenie usieciowionych 
przedsiębiorstw
Dobrym punktem startowym dla utwo-
rzenia usieciowionego przedsiębior-
stwa jest wybór i wykorzystanie odpo-

wiednich technologii cyfrowych. Są to 
zaawansowane technologie, które zbie-
rają w czasie rzeczywistym dane doty-
czące odmian i wad produktu oraz ogól-
nej wydajności produkcji. Podczas 
gdy technologia cyfrowa wspiera bez-
pieczne, zgodne z normami i przepisami 
oraz niezawodne operacje, to wprowa-
dza ona także nowe punkty połącze-
niowe. W wyniku tego wzrasta cyberza-
grożenie dla środowiska produkcyjnego, 
co tworzy potrzebę posiadania cyberbez-
piecznej infrastruktury sieciowej, która 
wykorzystuje Ethernet.

Przy przeciętnych pełnych kosz-
tach ewentualnego wykradzenia danych 
wynoszących 4 mln USD, w pierwszej 
kolejności muszą być rozwiązane kwe-
stie zapewnienia cyberbezpieczeństwa. 
Technologia łańcuchów blokowych oraz 
usługa SECaas (security-as-a-service, 
bezpieczeństwo jako usługa) to nie-
które z opcji zabezpieczania usieciowio-
nych przedsiębiorstw na poziomie ludzi, 
procesów, urządzeń i danych. W śro-
dowiskach publicznych chmur oblicze-
niowych programy zarządzania bezpie-
czeństwem danych są inną opcją, którą 
prawdopodobnie wykorzystało w 2018 
roku około 20% organizacji.

Połączenia wzajemne: 
4 warstwy
Wydaje się, że ostatecznie wdrożenie 
architektury zorientowanej na połącze-
nia wzajemne (IOA – interconnection-
oriented architecture) stanie się prefero-
waną drogą tworzenia usieciowionych 
przedsiębiorstw. Zapewnia ono bowiem 
nie tylko bezpieczne wzajemne połącze-
nie pracowników, partnerów, chmur, 
lokalizacji i urządzeń, ale także stanowi 
fundament dla wymiany danych i han-
dlu elektronicznego. 

Aby posiadać architekturę IOA, 
przedsiębiorstwa będą musiały stwo-
rzyć w swoich systemach sieciowych 
cztery warstwy: sieciową, bezpieczeń-
stwa, danych i aplikacji. Po usprawnie-
niu topologii sieci należy w kolejnym 
etapie opracować cyberzabezpiecze-
nia. Na koniec aplikacje będą musiały 
zostać zintegrowane z różnymi punk-
tami styku, takimi jak informatyczne 
systemy sterowania procesami produkcji 
(SCADA – supervisory control and data 
acquisition system) i systemy realizacji 
produkcji (MES – manufactiring execu-
tion system).

Operacje na krawędzi cyfrowej
W architekturze IOA chodzi tylko 
o stworzenie technologii przygotowaw-
czej dla tzw. krawędzi cyfrowej (digital 
edge), czyli miejsca zbiegania się świata 
wirtualnego z rzeczywistym. Ponadto 
dla celów adopcji modelu krawędzi 
cyfrowej wymagana jest migracja aplika-
cji, danych i centrów danych do obsza-
rów tej krawędzi, wraz ze wsparciem 
usług kolokacji centrów danych. Model 
ten skraca dystans pomiędzy przedsię-
biorstwami, użytkownikami i partne-
rami, tworząc jeden „rynek” wymiany 
danych. 

Posiadając taką jasną mapę dro-
gową, 76% firm z Hongkongu zapla-
nowało wdrożenie architektury wza-
jemnych połączeń do 2017 roku, pod-
czas gdy 84% z nich wdroży wza-
jemne połączenia z wieloma chmurami 
w ciągu następnych kilku lat. W Sin-
gapurze 84% organizacji zaczęło swą 
podróż ku usieciowieniu w 2017 roku 
częściowo dlatego, ponieważ ta strategia 
przyniosła ponad 10 mln USD zysków 
i oszczędności kosztów.

Wszystko to nie wygląda jednak cał-
kiem różowo i obawy dotyczące zwrotu 
z inwestycji we wzajemnie połączone 
ekosystemy często pojawiają się na 
szczytach technologicznych oraz zebra-
niach zarządów firm na całym świecie. 
Pozostaje mieć tylko nadzieję, że ta fala 
nowych technologii zabierze nas kilka 
kroków dalej niż do miejsca, w które 
obiecywała zabrać ostatnia fala.

Amit Chadha Amit Chadha – prezes, dyrektor ds. 
sprzedaży i rozwoju biznesu, członek 
zarządu firmy L&T Technology Services.

CE

Przedsiębiorstwa, wyko-
rzystując strategię inter-
connection-first (wzajem-
nych połączeń na pierw-
szym miejscu), mogą 
łączyć swoich klientów, 
partnerów oraz innych 
kluczowych zaintereso-
wanych ze wszystkim, 
wszędzie i na dowolnej 
platformie.

Warto rozważyć

Czy w Państwa firmie są 
wykorzystywane opisane 
w artykule strategie mające 
na celu zwiększenie ilości 
wzajemnych połączeń, prze-
pływu informacji oraz podej-
mowania bardziej inteligent-
nych decyzji?

SIECI I KOMUNIKACJA
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NAPĘDY

Wraz z rozwojem Przemysłu 
4.0 producenci maszyn są 
pod presją szybszego dostar-

czania zaawansowanych technicznie 
maszyn, obsługiwanych przez mniej-
szą liczbę ludzi. Wzrasta też znacze-
nie pozyskiwania w czasie rzeczywi-
stym danych w celu efektywnego stero-
wania i podejmowania decyzji. Słowem 
kluczowym w przypadku Przemysłu 
4.0 jest łączność, sprawna transmisja 
danych i sygnałów między wszystkimi 
elementami procesu, nawet w fabry-
kach, w których rewolucja przemysłowa 
o nazwie Przemysł 4.0 jeszcze się nie 
rozpoczęła. Ważne jest zatem, aby insta-
lowane systemy i komponenty były co 
najmniej kompatybilne z wymaganiami 
Przemysłu 4.0 i miały możliwość łącze-
nia się i wymiany danych w ramach 
wewnętrznych i zewnętrznych sieci. 

O ile jest to stosunkowo łatwe do 
osiągnięcia w przypadku nowych kom-
ponentów, wymiana całego istnieją-
cego sprzętu po to, by sprostać wyma-
ganiu kompatybilności, jest nierealna. 
Taka sytuacja doprowadziła do powsta-
nia szerokiej gamy urządzeń, które ofe-
rują przynajmniej podstawową możli-
wość łączności z systemami Przemy-
słu 4.0, bez wpływu na układy logiczne 
automatyki.

Zwiększona funkcjonalność jest pod-
stawowym wymaganiem wobec współ-
czesnych napędów. Dlatego też nowo-
czesne systemy napędów mają rozbudo-
waną inteligencję, by dokonywać precy-
zyjnych i złożonych przesunięć pozycji 
oraz sterować prędkością. Funkcji tych 

wymaga się od napędów w taki sam 
sposób, jak dostępu do poczty elektro-
nicznej w telefonie komórkowym. Kolej-
nym oczekiwaniem wobec Przemysłu 
4.0 jest to, by systemy napędów mogły 
pobierać dane na temat funkcjonowania 
danej, obsługiwanej maszyny i jej osią-
gów, a następnie konfigurować i przed-
stawiać te dane na zewnątrz.

Zaawansowane technologie napę-
dów pozwalają producentom na imple-
mentację nowych funkcji w napędach 
dzięki wbudowanym w nie technolo-
giom, eliminującym potrzebę stosowa-
nia zewnętrznych jednostek sterujących 
PLC. Na przykład najnowsze napędy 
typu Serwo mają programowalny kon-
troler zgodny z IEC 61131-3 z syste-
mem operacyjnym. Pokazuje to, jaka 
zmiana dokonała się w porównaniu do 
poprzedniej generacji napędów o ograni-
czonej funkcjonalności.

Zrozumienie wpływu tych unowo-
cześnień na działanie napędów wymaga 
czasu, ale współczesne napędy są w sta-
nie rozwiązywać problemy ze sterowa-
niem w czasie rzeczywistym, co stanowi 
kluczową zaletę wdrożenia w nich tech-
nologii Przemysłu 4.0. Eliminacja jedno-
stek PLC i przejście funkcji bezpośred-
nio do napędu wyklucza jakiekolwiek 
opóźnienie i w ten sposób optymalizo-
wany jest cykl produkcji oraz poprawia 
się jego stabilność.

Synchronizacja
Jednakże, nawet gdy napęd jest wyposa-
żony w odpowiednią funkcję lub narzę-

Mike Lomax

Inteligentne napędy 
w dobie Przemysłu 4.0
Inteligentne systemy napędów pełnią ważną rolę w budowie maszyn, pozwalając na optymalizację ich 
konfiguracji i osiągów oraz wspierają adaptację technologii i rozwiązań Przemysłu 4.0.

W skrócie

 →  Producenci maszyn zaczy-
nają implementować kon-
cepcje i technologie Prze-
mysłu 4.0, by poprawić łącz-
ność między maszynami 
i generować dane czasu rze-
czywistego.

 →  Innym oczekiwaniem wobec 
technologii Przemysłu 4.0 
jest możliwość pozyskiwa-
nia przez systemy napędów 
danych na temat funkcjonal-
ności maszyny i jej osiągów, 
a następnie konfigurowanie 
i przedstawianie tych danych 
na zewnątrz.

 →  Przemysł 4.0 zapewnia lep-
szą moc obliczeniową i lep-
szą funkcjonalność inteli-
gentnych napędów oraz 
szansę na optymalizację 
programowania, produkcji 
i czynności utrzymania.



92 CONTROL ENGINEERING POLSKA

dzie służące do rozwiązania określo-
nego problemu, to jednak wciąż sporym 
wyzwaniem jest synchronizacja poszcze-
gólnych ruchów w maszynie. Gdy sys-
tem komunikacji magistralowej nie jest 
deterministyczny, rozwiązaniem dla 
napędów jest komunikacja między sobą, 
bez potrzeby odnoszenia się do central-
nego sterownika. To na potrzeby wła-
śnie takich aplikacji powstają tech-
nologie takie jak SERCOS III – jeden 
z pierwszych deterministycznych syste-
mów magistralowych (bus). Trzeba jed-
nak podkreślić, że system determini-
styczny nie jest bezwzględnie wymagany 
do celów adaptacji koncepcji i rozwiązań 
technologicznych Przemysłu 4.0. Napęd 
może gromadzić dane czasu rzeczywi-
stego i wysyłać je w postaci niedetermi-
nistycznej do systemów sterujących.

Biorąc pod uwagę tak szeroki wybór 
narzędzi i funkcji dostępnych w napę-
dzie, ważne jest, aby wybrać odpowied-
nie z nich. Celem jest, aby osoba pro-
gramująca maszynę, nawet bez wcze-

śniejszego doświadczenia z konkretnym 
typem problemu, mogła mieć dostęp do 
tych funkcji i potrafiła ich używać.

Rozwiązanie leży w wykorzystaniu 
wypróbowanego i przetestowanego sys-
temu bloków funkcyjnych PLC, który 
może być wykorzystywany w sterowni-
kach PLC typu IEC 61131-3, a nawet 
powiązany z popularnym programowa-
niem schematów drabinkowych.

Istnieją różne bloki funkcyjne, a ich 
wybór zależy od indywidualnej aplikacji. 
Zakres ich możliwości rozpoczyna się od 
wprowadzania korekt pozycji obiektów 
na przenośnikach, sterowania nawijar-
kami, aż po sterowanie ruchem w pętli 
zwrotnej, a nawet sterowanie złożonym 
ruchem w przypadku maszyn wykrawa-
jących i pakujących.

Tworzenie interfejsu maszyny 
(HMI)
Tworzenie interfejsu między człowie-
kiem a maszyną – kolejny nieodłączny 

element koncepcji Przemysłu 4.0 – 
wymagało poprzednio zaangażowania 
centralnego sterownika PLC wraz z sys-
temem magistralowym, do dostarczenia 
kluczowych informacji na temat usta-
wień maszyny i zmiennych danych do 
napędów. Diagnostyka i status maszyny 
jest w takiej aplikacji przekierowywany 
do sterownika PLC, zanim zostanie 
wyświetlony na interfejsie HMI. 

Mimo że nowoczesne systemy magi-
stralowe pozwalają to osiągnąć, może 
to jednak wymagać sporego wysiłku 
ze strony programisty, a jednocześnie 
może okazać się zbędne, gdyż wszystkie 
wymagane informacje są gromadzone 
w napędzie. Aby temu zaradzić, wiele 

 ← Zaawansowane technologie napędów pozwalają producentom na wykorzystanie funkcji napędów dzięki wbudowanym w nie technologiom, 
które eliminują potrzebę implementacji dodatkowego, zewnętrznego sterownika PLC, co stanowi zmianę w porównaniu do poprzedniej genera-
cji napędów o ograniczonej funkcjonalności.

 Ź
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Warto rozważyć

Jakie inne korzyści dla pro-
ducentów maszyn może 
przynieść Przemysł 4.0?

NAPĘDY



współczesnych napędów ma wystarcza-
jącą liczbę narzędzi wbudowanych, słu-
żących do tworzenia interfejsu HMI. 
W niektórych przypadkach centralna 
jednostka PLC może nie być wymagana, 
ponieważ napęd może posiadać moduł 
wejść i wyjść, które normalnie podpięte 
byłyby do jednostki PLC. 

Kluczowym czynnikiem, który musi 
być kontrolowany, jest czas potrzebny 
na konfigurację i odbiór maszyny. 
Inteligentne napędy oferują obecnie 
zestaw narzędzi redukujących znacz-
nie czas niezbędny do pierwszego roz-
ruchu maszyny, poprzez optymalizowa-
nie ruchów i ich synchronizację w pro-
cesach.

Owe narzędzia do szybkiego uru-
chomienia zostały zaprojektowane, by 
umożliwić napędom prace na wcze-
snym etapie testowania maszyny, nawet 
zanim sterowanie maszyny zostanie 
zainstalowane w systemie. Pozwala to 
na szybkie i łatwe testowanie układów 

mechanicznych maszyny z wykorzysta-
niem jedynie podstawowych narzędzi IT, 
takich jak telefony komórkowe i tablety, 
niezbędne do gromadzenia informacji.

Pomoc w utrzymaniu
Nowoczesne napędy mogą stać się 
aktywnymi uczestnikami działań w pro-
cedurach utrzymania proaktywnego, 
ponieważ mogą być wyposażone w sze-
reg programów zdolnych do wykony-
wania samodiagnostyki i podstawo-
wych czynności utrzymania predykcyj-
nego, z minimalną ilością dodatkowej 
pracy programisty. Oprogramowanie 
to może zostać skonfigurowane do cią-
głego monitorowania stanu mechaniki 
maszyny i stanu procesu w czasie rze-
czywistym. Częścią monitorowania jest 
analiza przebiegu sygnału w poszuki-
waniu zmian temperatury, jak również 
detekcja luzów mechanicznych, zwięk-
szonego tarcia i oznak przeciążenia. 

Jeżeli nastąpi awaria, generowany 
jest odpowiedni kod, po czym jest on 
przekazywany do HMI. Jeżeli zaistnieje 
krytyczna usterka wymagająca zatrzy-
mania maszyny, owa decyzja może 
zostać podjęta na poziomie napędu, co 
minimalizuje straty produkcji i ryzyko 
uszkodzenia maszyny.

Przemysł 4.0 zapewnia zwiększoną 
moc obliczeniową i zwiększoną funkcjo-
nalność napędów inteligentnych. Stwa-
rza to firmom wiele możliwości w zakre-
sie optymalizacji procedur programowa-
nia, produkcji i utrzymania. Wraz z eli-
minacją potrzeby posiadania centralnej 
jednostki PLC lub przy ograniczeniu jej 
powszechnego wykorzystania, bardziej 
zaawansowane maszyny mogą być two-
rzone w znacznie krótszym czasie.

Mike Lomax Mike Lomax jest menedżerem ds. elek-
tryfikacji w firmie Bosch Rexroth.
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S zacuje się, że w ciągu najbliższych 
trzech lat nastąpi wzrost na rynku 
napędów o 5,94% (CAGR), nic 

dziwnego zatem, że producenci inwe-
stują w rozwój technologiczny napędów 
VFD. Ostatnie osiągnięcia w oprogra-
mowaniu oraz sprzęcie VFD pozwalają 
na uporanie się z problemami będącymi 
od lat solą w oku producentów oryginal-
nego oprogramowania (OEM), integrato-
rów i wytwórców systemów, pozwalając 
zespołom konstrukcyjnym na realizację 
większej ilości zadań w krótszym cza-
sie – w sposób prosty i przy mniejszym 
udziale zasobów.

1 Diagnostyka bezprzewodowa 
Diagnostyka bezprzewodowa wyko-
rzystująca technologie Wi-Fi, Blue-
tooth i inne to przyszłość VFD. W typo-
wym zakładzie o ograniczonym dostępie 
do napędu znajdującego się w zamknię-
tej obudowie, inżynierowie mogą łączyć 
się zdalnie bezpośrednio z systemem za 
pośrednictwem sygnałów bezprzewodo-
wych modułów wbudowanych w napęd. 
Oprogramowanie online umożliwia 
im podgląd i diagnostykę problemów, 
zasadniczo bez dotykania napędu ani 
jego obudowy. 

2 Elastyczna integracja
Napędy VFD z elastyczną integracją 
umożliwiają inżynierom łatwiejsze roz-
wiązanie problemów aplikacyjnych 
maszyny i podłączenie się do dowolnego 
logicznego sterownika programowal-
nego (PLC) wyższego poziomu. W przy-
padku sprzedaży maszyny przez produ-
centów OEM klientowi krajowemu lub 
zagranicznemu regionalne trendy odno-
śnie preferencji wyboru sterowników 
PLC nie stanowią już przeszkody w inte-
gracji sprzętu. Producent OEM może 
wybrać napęd z wieloma opcjami komu-
nikacji, rozwiązać kwestie aplikacyjne 
maszyny i wybrać opcję dopasowaną 
do sterownika wyższego poziomu dla 
danego klienta. Napędy VFD specjalnie 
przystosowane do elastycznej integracji 
składają się z pojedynczego falownika 
podstawowego z modułami sterowania 
lub pracy sieciowej, które można wybie-
rać dowolnie. 

3 Pamięć modułowa
Czasy, kiedy technik zmuszony był 
korzystać z klawiatury w celu zapro-
gramowania zastępczego VFD, dawno 
minęły. Niedługo również konieczność 
użycia komputera lub nawet pamięci 
USB w celu przeniesienia konfiguracji 
na napęd zastępczy przejdzie do prze-
szłości. Obecnie, dzięki wymiennym 
i modułowym napędom wyposażonym 
w pamięć nieulotną, możliwa jest szybka 
i łatwa konserwacja. Napędy takie elimi-
nują konieczność podłączania dodatko-
wego sprzętu. W przypadku awarii kom-
ponentu jego wymiana polega po prostu 
na wyjęciu modułu pamięci ze starego 
napędu i umieszeniu go w nowym.

Joel Kahn

Cztery trendy rozwojowe 
w zarządzaniu VFD
Zapotrzebowanie na skuteczne sterowanie silnikami, wynikające z rosnących cen energii oraz trendu 
ku poprawie wydajności energetycznej maszyn, zaowocowało rosnącym zapotrzebowaniem na napędy 
o regulowanej częstotliwości (VFD).
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W skrócie

 →  Inżynierowie mogą się 
łączyć bezpośrednio z VFD 
przy użyciu wbudowanych 
w napęd modułów obsłu-
gujących sygnały bezprze-
wodowe. 

 →  VFD, skonstruowane spe-
cjalnie z myślą o elastycz-
nej integracji, z reguły są 
wyposażone w podsta-
wowy falownik z modułami 
sterowania i pracy siecio-
wej, które można dowolnie 
wybierać. 

 →  Dla integracji sprzętowej 
coraz częściej wybierany jest 
standard sieci Ethernet.

 ← Skalowalne funkcje oraz 
prostota użycia to cele kon-
strukcyjne nowoczesnych 
falowników, które mogą 
być stosowane np. w pom-
pach, wentylatorach, prze-
nośnikach, formierkach, 
zwijarkach, napędach 
pojazdów oraz napędach 
narzędzi i podnośników. 

NAPĘDY



4 Przeglądy techniczne
Producenci gromadzą obszerne zbiory 
danych generowanych przez maszyny 
i wprowadzają je do analityki bizne-
sowej przedsiębiorstw, umożliwiają-
cej wykonywanie przeglądów technicz-
nych. Internet Rzeczy (IoT), światowy 
trend we wszystkich gałęziach przemy-
słu, wywiera wpływ także na napędy 
VFD, przyspieszając i upraszczając prze-

pływ informacji z maszyny do tech-
nika i z powrotem. W ten sposób produ-
cenci mogą dokonywać zmian w dowol-
nych obszarach – od maszyn po działy 
IT – dla ułatwienia gromadzenia, ana-
lizy i zastosowania danych napędów. 
W zakresie sprzętu dokonuje się sys-
tematyczne przejście z połączeń szere-
gowych na rzecz Ethernetu jako sieci 
pierwszego wyboru. Nie bez znaczenia 
jest tu fakt, że działy IT posiadają wie-

dzę na temat przełączników, koncentra-
torów i routerów Ethernet, co pozwala 
na bardziej płynną integrację w celu 
przesyłu danych. 

Złożone strategie komunikacyjne wyma-
gają nowoczesnych napędów VFD, by 
móc generować raporty w zakresie zli-
czania i ustalania cyklu żywotności, 
tempa produkcji, przestojów, awarii 
zasilania itp., dla ułatwienia podejmo-
wania decyzji w czasie rzeczywistym. 

Joel Kahn Joel Kahn jest kierownikiem produktu 
w dziale falowników w firmie Lenze 
Americas

CE

Warto rozważyć

Jak zaawansowane są 
napędy VDF stosowane 
w Państwa zakładzie?
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Z decydowana większość osób 
związanych z przemysłem na 
pewno miała okazję zoriento-

wać się, że postępujący rozwój technolo-
giczny coraz bardziej osadza nas w tzw. 
czwartej rewolucji przemysłowej. Przy-
puszczalnie część z nich zapoznała się 
w określonym stopniu z jej wymiarem 
i podstawowymi cechami. Śledząc liczne 
publikacje i informacje medialne, można 
dowiedzieć się wiele na temat samej 
koncepcji i jej filarów. 

Z obserwacji firmy Elokon pośród 
tych rozważań wcale lub bardzo rzadko 
poruszana jest kwestia bezpieczeństwa. 
Dla porządku należy zaznaczyć, że samo 
hasło bezpieczeństwa pojawia się przy 
czwartej rewolucji przemysłowej, ale 
prawie tylko w kontekście cyberbezpie-
czeństwa (z ang. cybersecurity), zna-
cząco upraszczając – ochrony infrastruk-
tury IIoT (Industrial Internet of Things) 
i danych przed niepożądanym dostępem 
lub ingerencją. Natomiast te rozważania 
nie dotyczą wprost bezpieczeństwa czło-
wieka, czyli tego, komu ma służyć nowa 
technologia.

W dziedzinie bezpieczeństwa maszyn 
i procesów miarą bezpieczeństwa jest 
ryzyko. Bezpieczeństwo to stan bez nie-
akceptowalnego ryzyka. Ryzyko defi-
niuje się jako wypadkową kombina-
cji prawdopodobieństwa wystąpie-
nia szkody i ciężkości tej szkody. Ina-
czej rzecz ujmując, jest ono wszędzie 

tam, gdzie są energie niszczące i w kon-
sekwencji związane z nimi zagrożenia, 
a na ich styku pojawia się człowiek. 
Obecność człowieka w strefach zagro-
żenia jest uwzględniona w większości 
metod szacowania ryzyka, pod posta-
cią parametru ekspozycji. Dlatego też 
dobrym sposobem na jego redukcję jest 
eliminacja lub znaczące ograniczenie 
udziału człowieka w procesie wytwór-
czym. 

W okresie tzw. trzeciej rewolu-
cji przemysłowej (w której jeszcze nie-
wątpliwe w dużej mierze trwamy) zało-
żenie ograniczenia udziału człowieka 
w procesie dało się wielokrotnie zreali-
zować dzięki jednemu z jej fundamen-
tów – automatyzacji produkcji. Wiele 
niebezpiecznych i ciężkich zadań było 
automatycznie realizowanych przez 
maszyny i instalacje, co ograniczało eks-
pozycję operatora w obszarach zagroże-
nia. Obecność w strefie ograniczała się 
np. do zadań kontrolnych, nastawia-
nia procesu, korekt i wszelkich aktyw-
ności związanych z konserwacją maszyn 
i ich utrzymaniem w ruchu. Oczywi-
ście zautomatyzowana metoda wytwa-
rzania wykorzystywała szereg rozwiązań 
cechujących się dużą dynamiką ruchów, 
olbrzymymi siłami, wysokimi prędko-
ściami itp., co ostatecznie klasyfiko-
wało procesy jako bardzo ryzykowane, 
właśnie ze względu na stopień cięż-
kości szkód, które w takich miejscach 
mogłyby wystąpić. Dla takich rozwią-
zań konieczne było stosowanie środków 
obniżających ryzyko do poziomu akcep-
towalnego przy eksploatacji.

Założenie jak największej auto-
nomiczności systemów wytwarzania 
według koncepcji Przemysłu 4.0, bazu-
jącej na „inteligencji maszynowej” – 
mającej przejaw w samoczynnym reali-
zowaniu niezautomatyzowanych lub czę-
ściowo zautomatyzowanych dotychczas 
zadań okołoprodukcyjnych, takich jak: 

Mariusz Głowicki

Rozwiązania bezpieczeństwa 
dla Przemysłu 4.0
Niewątpliwie koncepcja Industry 4.0 zakłada dużą autonomizację 
procesów wytwórczych, co w założeniu eliminuje człowieka 
z procesu. Ale czy na pewno? Być może pytanie powinno być raczej 
sformułowane – w jakim stopniu? W niniejszym artykule podjęto 
próbę przeanalizowania aspektów zagadnienia bezpieczeństwa ludzi 
w systemach czwartej rewolucji przemysłowej.

BEZPIECZEŃSTWO
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rozruch, zasilanie w niezbędne mate-
riały, organizacja produkcji, przezbra-
janie, strojenie, korekty czy konserwa-
cje – jeszcze bardziej ogranicza ekspozy-
cję człowieka na zagrożenia pochodzące 
od energii niszczących występujących 
w maszynach. W krótkim okresie całko-
wite wyłączenie człowieka z powyższych 
zadań wydaje się trudne do wyobraże-
nia, przynajmniej dla niektórych rodza-
jów produkcji. Jednocześnie w wielu 
gałęziach przemysłu zadania ludzi prze-
niosą się na projektowanie i symulo-
wanie systemów, koordynację i ocenę 
ich pracy, częściową instalację, pierw-
sze rozruchy, deinstalację i złomowa-
nie. Niemniej jednak pewne interakcje 
człowieka w instalacjach Przemysłu 4.0 
trzeba zakładać. 

Systemy produkcyjne zbudowane 
w oparciu o filozofię czwartej rewolu-
cji przemysłowej mają służyć ludziom 
i muszą być dla nich bezpieczne. 
Wewnątrz obszaru, gdzie usytuowany 
będzie taki system wytwarzania, istot-
nym, nierozpatrywanym dotychczas 
zagrożeniem dla człowieka wydaje się 
być pewna nieprzewidywalność zdarzeń. 
Można przypuszczać, że system produk-
cyjny 4.0, w dążeniu za optymalizacją 
pracy, będzie wykonywał wymienione 
wcześniej operacje w oparciu o algo-
rytmy i kolejność działania nie tak zro-
zumiałe i przewidywalne dla operatora, 
jak ma to miejsce w dzisiejszych kla-

sycznych zautomatyzowanych ciągach 
technologicznych. 

Drugim istotnym zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa obsługi jest potencjalne 
przenikanie się obszarów wytwórczych 
z obszarami wspólnymi dla ludzi. Szcze-
gólnym czynnikiem zagrażającym będą 
tutaj różne środki transportu wewnątrz-
zakładowego. Samojezdne wózki, roz-
wiązania AGV już teraz goszczą w wielu 
fabrykach, powodując szereg wyzwań 
organizacyjnych oraz związanych z bez-
pieczeństwem. 

W ramach różnych opracowań doty-
czących istoty czwartej rewolucji prze-
mysłowej wyróżnia się dwie płaszczyzny 
architektury systemu. Pierwszą z nich 
jest ta związana z komunikacją i IT. 
Tak jak wcześniej zostało wspomniane, 
z tym nieodłącznie wiążą się zagadnie-
nia cyberbezpieczeństwa. Drugą nama-
calną płaszczyzną są elementy fizyczne, 
takie jak: maszyny, roboty, systemy 
transportu i obrabiane materiały. Oczy-
wiście bezpieczeństwo ludzi musi być 
zapewnione koherentnie. Niekoniecznie 
jednak będzie ono gwarantowane tylko 
przez jeden konkretny element. Niepo-
żądany dostęp lub ingerencja w płasz-
czyźnie komunikacji i IT będzie skut-
kować określoną reakcją elementów 
fizycznych, więc to one będą bezpośred-
nio zagrażać ludziom. Bardziej pewny 
wydaje się podział na rozwiązania bez-
pieczeństwa w obszarze IT i niezależne 

rozwiązania bezpieczeństwa dla fizycz-
nych elementów systemu.

Rozwiązania, które zagwarantują bez-
pieczną pracę części fizycznej systemu 
produkcyjnego 4.0, można podzielić na 
dwie grupy. Pierwszą z nich są wszel-
kie rozwiązania bezpieczeństwa instalo-
wane dla lub na elementach wchodzą-
cych w skład systemu produkcyjnego 
4.0. Drugą, rozwiązania funkcjonalne – 
związane ze sposobem pracy urządzeń, 
narzucające im pewne brzegowe para-
metry bezpieczeństwa.

Zakładając relatywnie niską ekspo-
zycję człowieka w strefach pracy sys-
temów Industry 4.0 oraz potencjal-
nie wysoką częstość reorganizacji lay-
outu, można rozważyć najważniejsze 
właściwości, jakimi powinien się cecho-
wać system bezpieczeństwa instalo-
wany dla elementów w aplikacji w tech-
nologii 4.0. Należy do nich zaliczyć: 
duży zasięg działania, łatwość instala-
cji, elastyczność działania i konfigura-
cji czy niezawodność transmisji. Rozwią-
zaniami, które powinny znaleźć szerokie 
zastosowanie w autonomicznych syste-
mach produkcyjnych, powinny być te, 
które zapewniają automatyczne wykry-
wanie pojawienia się człowieka w stre-
fie niebezpiecznej i umożliwiają wpro-
wadzenie aplikacji w stan bezpieczny 
dla ludzi. 

Do takich rozwiązań można zali-
czyć innowacyjne systemy, które moni-

↗ Przykładowe strefy ostrzegawcze (żółta) i bezpieczeństwa (czerwona), możliwe do ustawienia z systemami bezprzewodowymi.
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torują sytuacje zagrożenia w czasie rze-
czywistym. W chwili gdy osoba wchodzi 
w obszar strefy ostrzegania, na maszy-
nie uruchamia się sygnalizacja świetlna 
oraz/i akustyczna, a na znaczniku per-
sonalnym, w który wyposażony jest 
pracownik, dodatkowo uruchamia się 
sygnalizacja wibracjami. Po przekro-
czeniu strefy ochronnej (w zależności 
od indywidualnych ustawień), system 
wyłącza ruchy niebezpieczne lub całko-
wicie zatrzymuje maszynę. Po opuszcze-
niu przez pracownika strefy ostrzegania 
parametry działania maszyny wracają 
do pierwotnych ustawień. W przypadku 
naruszenia stref ochronnych i zatrzy-
mania maszyny ponowne uruchomie-
nie wymaga przeprowadzenia procedur 
resetowania i ponownego uruchamiania.

Tego rodzaju systemy pozwalają na 
konfigurowanie stref ostrzegania i stref 
ochronnych o dowolnych kształtach: 
prostokątnych, owalnych lub o kształ-
tach indywidualnie dopasowanych do 
potrzeb danej aplikacji. Dzięki temu 
uzyskuje się pełną swobodę konfigura-
cji stref, co przekłada się na możliwość 
zrealizowania wszystkich wymogów 
klienta. W zależności od liczby wykorzy-
stanych anten możliwe jest skonfiguro-
wanie strefy o dowolnej wielkości. 

Systemy te mogą być wykorzystane 
wszędzie tam, gdzie nie ma możliwo-
ści zastosowania optycznych urządzeń 
ochronnych (skanery laserowe, kurtyny 
świetlne) oraz odgradzających systemów 
ochronnych (wygrodzenia, osłony). Sys-
temy doskonale sprawdzą się jako roz-
wiązanie do instalacji Przemysłu 4.0. 
Dzięki dużej elastyczności działania 
podnoszą bezpieczeństwo ludzi w cią-
gach technologicznych wyposażonych 
w systemy transportu wewnątrzzakłado-
wego (przenośniki, windy, wózki samo-
jezdne itp. ), systemach zrobotyzowa-
nych (roboty przemysłowe i nowocze-
sne roboty współpracujące) czy różnego 
rodzaju obszarach wyrzutu i składowa-
nia materiału.

Poza rozwiązaniami opartymi na 
technice radiowej w systemach produk-
cyjnych fabryki 4.0 na pewno znajdzie 
się miejsce dla znanych już urządzeń 
bezpieczeństwa, z powodzeniem stoso-
wanych w maszynach i systemach trans-
portu. Na pewno warte uwagi są ska-
nery laserowe najnowszej generacji oraz 
różne rozwijane systemy optyczne. 

Nie należy pomijać rozwiązań wdra-
żanych i rozwijanych wraz z robotami 
współpracującymi. Mowa tutaj o roz-
wiązaniach posiadających cechy kon-
strukcji bezpiecznej samej w sobie. 

Ograniczenie mocy i sił ruchów robota, 
które są możliwe przy parametryzacji 
robotów współpracujących, to znako-
mity środek ochronny, który albo elimi-
nuje zagrożenia, albo zmniejsza ryzyko 
związane z zagrożeniami, zmieniając 
właściwości konstrukcyjne lub eksplo-
atacyjne maszyny bez użycia osłon lub 
urządzeń ochronnych. Dzięki specjalnie 
zaprojektowanym robotom w wyniku 
ich kontaktu z ciałem człowieka (lub 
inną przeszkodą) dochodzi do zatrzy-
mania ruchu bądź wycofania ramienia. 
To samo wymaganie dotyczy również 
wyposażenia technologicznego i przed-
miotu obrabianego. Z punktu bezpie-
czeństwa kluczowe jest tutaj ograni-
czenie parametrów ruchu do wartości 
progowych przyjętych na etapie oceny 
ryzyka. Zakładając zastosowanie w sys-
temie Indsutry 4.0 tego typu rozwią-
zań, redukcja ryzyka w aplikacji jest na 
pewno prostsza.

Gwarancję bezpieczeństwa będzie 
zapewniała również właściwa parame-
tryzacja urządzeń wykorzystanych do 
systemu produkcyjnego 4.0. W celu 
podwyższenia nienaruszalności bezpie-
czeństwa warto przemyśleć i ewentual-
nie zastosować ograniczenia co do zdal-
nej parametryzacji i nastaw elementów 
systemu produkcyjnego. Łatwość sie-
ciowej konfiguracji niestety niekoniecz-

nie idzie w parze z bezpieczeństwem. 
Dla krytycznych elementów racjonalne 
wydaje się stworzenie niezależnych od 
infrastruktury IIoT obwodów sterują-
cych, rekonfigurowanych lokalnie przez 
operatora. Wówczas potencjalne zagro-
żenia związane z naruszeniem cyber-
bezpieczeństwa są w stanie zapobiec 
dramatycznym w skutkach zdarze-
niom. Oczywiście tego typu ogranicze-
nia powinny być poprzedzone meryto-
ryczną analizą i symulacją skutków zda-
rzeń wykonaną przez przyszłych inży-
nierów 4.0. 

Technologia Przemysłu 4.0 stop-
niowo będzie coraz częściej spotykana 
w zakładach pracy. W kontekście bez-
pieczeństwa obsługi jednym z najwięk-
szych wyzwań przy wdrażaniu systemu 
opartego na założeniach rewolucji 4.0 
jest zadbanie o pracowników, którzy 
pełnią różnego rodzaju funkcje konser-
wacyjne, nastawcze itp. dla elementów 
systemu. Dzięki rozwiązaniom elastycz-
nym i łatwo konfigurowalnym, w dużej 
mierze niezależnym od infrastruktury 
wnętrza systemu, to wyzwanie będzie 
możliwe do realizacji. 

Wyzwaniem formalnym, które na ten 
moment nie jest rozpatrywane w żad-
nych opracowaniach, jest sposób ujmo-
wania systemu produkcyjnego 4.0 
jako całości przez pryzmat dzisiejszych 
wymagań prawnych. Dyrektywa Maszy-
nowa 2006/42/WE nie obejmuje sys-
temów wyposażonych w „inteligencję 
maszynową”, zdolnych do komunika-
cji w chmurze, autonomicznej rekonfi-
guracji, a co za tym może iść, zmiany 
zakresu zastosowania czy wdroże-
nia kompletnie nowych zagrożeń. Zna-
mienny jest brak norm bezpieczeństwa 
w tej dziedzinie. Dlatego też, aby zagwa-
rantować harmoniczny rozwój bezpie-
czeństwa, system techniczno-prawny 
w tej dziedzinie również wymaga rewo-
lucji 4.0.

Mariusz Głowicki Mariusz Głowicki – wiceprezes zarządu, 
dyrektor operacyjny w firmie ELOKON 
Polska; konstruktor systemów bezpie-
czeństwa. Certyfikowany specjalista 
w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonal-
nego (UDT-CERT). Realizował projekty 
dla klientów m.in. z sektora energetyki, 
branży spożywczej, budowlanej, AGD 
i automotive. 

CE

↗ Znacznik personalny umożliwiający wykry-
wanie obecności osób w strefach ostrzegaw-
czych i bezpieczeństwa. 
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OD PODSTAW

Rozruch i wyłączanie urządzeń 
procesowych jest znacznie bar-
dziej niebezpieczne od normal-

nych operacji realizowanych w rafine-
riach ropy naftowej czy innych zakła-
dach przemysłu chemicznego. Rozruch 
to szereg zaplanowanych działań, któ-
rych celem jest przejście urządzenia 
od stanu jałowego, spoczynkowego do 
stanu normalnej pracy i realizacji pro-
cesu. Wyłączenie jest odwrotną sekwen-
cją działań.

Aby zapobiec wystąpieniu niebez-
piecznych wypadków, które mogą towa-
rzyszyć takim procedurom, zakłady 
przemysłowe powinny wdrożyć mecha-
nizmy i technologie zapewniające efek-
tywną komunikację, zagwarantować 
pracownikom udział w odpowiednich 
szkoleniach i posiadać gotowe, efek-
tywne oraz aktualne polityki i proce-
dury w zakresie realizacji niebezpiecz-
nych operacji i efektywnego zarządza-
nia bezpieczeństwem w trakcie ich reali-
zacji. Warto rozpocząć od przedstawio-
nych w artykule jedenastu kluczowych 
zasad organizacyjnych. 

1 Należy wdrożyć pisemne proce-
dury operacyjne dla rozruchu nastę-
pującego po zatrzymaniu awaryj-
nym, takie jak: przeprowadzenie kom-
pletnego i starannego przeglądu bez-

pieczeństwa, przestrzeganie prawi-
dłowych praktyk BHP przy otwiera-
niu linii i sprzętu po wyłączeniu awa-
ryjnym oraz przeprowadzanie analizy 
zarządzania zmianami (MoC – manage-
ment of change).

2 Pisemne procedury operacyjne 
muszą być wystarczająco szczegółowe, 
aby uniknąć np. możliwości wystąpie-
nia niewspółosiowości zaworów pod-
czas uruchomień i wyłączeń. Powinny 
zostać dostarczone pisemne listy kontro-
lne i schematy weryfikowania prawidło-
wego pozycjonowania zaworów.

3 Powinna być wykonywana pra-
widłowa analiza polityki MoC w celu 
zapewnienia, że jest ona odpowied-
nio dopasowana do zmian wynikają-
cych z realizacji różnych operacji. Aby 
zmaksymalizować efektywność MoC, 
należy zdefiniować granice bezpieczeń-
stwa dla konkretnych warunków, zmien-
nych i działań procesowych. Ponadto 
personel musi być przeszkolony z rozpo-
znawania znaczących i istotnych zmian. 
W połączeniu ze znajomością ustalonych 
procedur operacyjnych takie dodatkowe 
szkolenie umożliwi personelowi akty-
wowanie systemu MoC, gdy będzie to 
odpowiednie i wymagane.

Gregory Hale

Efektywne zarządzanie
bezpieczeństwem procesów przemysłowych 
pomaga zapobiegać wypadkom
Aby zapobiegać występowaniu niebezpiecznych wypadków związanych z realizowanymi procesami 
technologicznymi i produkcją, zakłady przemysłowe powinny wdrożyć mechanizmy i technologie 
wspomagające efektywną komunikację, zapewniać pracownikom odpowiednie szkolenia i realizować 
skuteczne oraz aktualne polityki i procedury w tym zakresie. W artykule opisano jedenaście kluczowych 
zasad, których przestrzeganie może wspomóc działania podejmowane na rzecz poprawy efektywności 
zarządzania bezpieczeństwem. 

W skrócie

 →  Rozruch i wyłączanie urzą-
dzeń procesowych to proce-
dury i sytuacje bardzo nie-
bezpieczne, które mogą 
doprowadzić do zranienia 
lub śmierci pracowników.

 →  Wdrażanie pisemnych pro-
cedur operacyjnych może 
pomóc w zapobieganiu 
wypadkom będącym zagro-
żeniem dla bezpieczeń-
stwa oraz zwiększyć poziom 
świadomości pracowników, 
czego mają poszukiwać.

 →  Szkolenia i wsparcie dla pra-
cowników powinny być 
potraktowane priorytetowo, 
tak samo jak zdrowie pra-
cowników.



100 CONTROL ENGINEERING POLSKA

OD PODSTAW

4 Zapewnienie, że zakładowy sys-
tem zabezpieczeń, zamknięć i oznaczeń 
LOTO (lockout/tagout) wymaga, aby 
sprzęt został doprowadzony do stanu 
bezpiecznego przed jego otwarciem 
w celu sprawdzenia lub konserwacji. 
Procedury otwierania sprzętu powinny 
zawierać zastrzeżenie jego wyłączenia, 
co wymaga wyższych poziomów zarzą-
dzania, analizy i zatwierdzenia, gdy bez-
pieczne warunki otwarcia, takie jak 
zmniejszenie ciśnienia w sprzęcie, nie 
mogą być zweryfikowane. 

5 Należy zapewnić, że są stoso-
wane prawidłowe procedury izolowa-
nia sprzętu po wyłączeniu. Nie należy 
polegać tylko na zamknięciu jednego 
zaworu blokowego, gdyż może on być 
nieszczelny. Zamiast tego trzeba stoso-
wać podwójny zawór odcinająco-spu-
stowy, montować kołnierz zaślepiający 
lub fizycznie odłączać dane urządzenie, 
aby zapewnić, że jest ono prawidłowo 
odizolowane. W przypadku sprzętu znaj-
dującego sie w „trybie czuwania” należy 
nadal monitorować jego kluczowe para-
metry, takie jak ciśnienie i temperatura.

6 Skomputeryzowane systemy ste-
rowania powinny obejmować przegląd 
procesu oraz, jeśli to wymagane, podsu-

mowania bilansów materiałowych, aby 
zapewnić pełny nadzór nad procesem 
przez operatorów.

7W systemach złożonych i kluczo-
wych procesów wielokanałowa komuni-
kacja ze sprzężeniami informacji zwrot-
nych pozwala operatorom na ustanowie-
nie i utrzymanie efektywnego wzajem-
nego powiązania jednostki procesowej 
i jej oczekiwanego stanu w przyszłości.

8 Należy upewnić się, że operatorzy 
podczas uruchomień i wyłączeń urzą-
dzeń procesowych są nadzorowani oraz 
wspierani przez doświadczony i posia-
dający wykształcenie techniczne perso-
nel oraz że są dostatecznie przeszkoleni 
w zakresie systemów sterowania, które 
będą obsługiwać.

9W przypadku bardzo niebezpiecz-
nych procesów należy ustanowić poli-
tykę zmian roboczych, aby zminimalizo-
wać wpływ zmęczenia pracowników na 
redukcję poziomu bezpieczeństwa. Poli-
tyka zmian roboczych powinna mieć na 
celu zarządzanie klasycznymi harmo-
nogramami/rotacjami zmian roboczych 
oraz obsługą sytuacji tymczasowych 
poprzez ograniczenia liczby godzin pracy 

w ciągu doby oraz liczby kolejnych dni 
w pracy.

10 Nowo zainstalowane kompu-
terowe systemy sterowania przed ich 
wykorzystaniem przy rozruchu urządze-
nia procesowego muszą być skalibro-
wane i przetestowane pod względem 
funkcjonalności.

11 Kluczowe zabezpieczenia nie 
mogą być obchodzone, omijane podczas 
operacji związanych z poszukiwaniem 
przyczyn awarii lub podczas rozruchu 
i wyłączania urządzenia procesowego.

Gregory Hale Gregory Hale jest redaktorem i założy-
cielem blogu ISSS (Industrial Safety and 
Security Source), będącego partnerem 
CFE Media ds. treści.

CE

Warto rozważyć

Jakie dodatkowe działania 
oraz najlepsze praktyki zapo-
biegania wypadkom zagra-
żającym bezpieczeństwu 
procesów i pracowników 
powinny zostać rozważone?
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Aby zmaksymalizo-
wać efektywność MoC, 
należy zdefiniować gra-
nice bezpieczeństwa dla 
konkretnych warunków, 
zmiennych i działań pro-
cesowych.
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AS44TFT0703-SZK
→ Dotykowy panel 7” 
→ TFT 800 × 480, 65 535 kolorów
→ 1 × ETH, 2 × COM, 2 × USB
→ Zasilacz impulsowy 30 W
→ 13 filmów szkoleniowych
→  Oprogramowanie narzędziowe, 

podręczniki

→  Zestaw startowy 
Astraada HMI

NOWOŚCI I PROMOCJE
W SKLEPIE INTERNETOWYM

FIRMY ASTOR

INTDEV-01-N-17-PR
→   Licencja deweloperska oraz Runtime  

w wersji 2017
→   64 zmienne z I/O
→   Dostęp zdalny InTouch Web Client
→   Biblioteka ArchestrA Graphics z obiektami 

Situational Awareness
→   Najpopularniejsza SCADA na świecie

HEX2A-OEM
→   Sterownik PLC zintegrowany z HMI 2.2”
→   1 port CAN z obsługą CsCAN
→   port MicroSD 32 GB do zbierania danych 

procesowych, alarmowych
→   obsługa HSC (do 10 kHz) oraz wyjść PWM 

(do 65 kHz)
→   2 porty szeregowe z obsługą Modbus 

RTU Master/Slave, ASCII
→   bezpłatne oprogramowanie narzędziowe 

Cscape w języku polskim

 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

→  Sterownik PLC z HMI 
X2 - PROMOCJA 3+1  
(4 sztuki) 

→    Switch ethernetowy 
gigabitowy Korenix

www.astor.com.pl/sklep

A 3+1 
tuki) 

2590
PLN NETTO

3490 NETTO

2780
PLN NETTO

990
PLN NETTO

→  Wonderware InTouch 64 
zmienne z I/O

724,50 
PLN NETTO
ZA SZTUKĘ

W ZESTAWIE

2970 
PLN NETTO

CAŁY ZESTAW

Giełda Control Engineering Polska

http://www.astor.com.pl/sklep
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Giełda Control Engineering Polska

http://www.wobit.com.pl
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Giełda Control Engineering Polska

http://www.wobit.com.pl
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FELIETON

O
Marzenia a optymalizacja kosztów

Paweł Żabiński

W dzisiejszych czasach wiele firm zdaje się nie zwracać uwagi na swoje faktyczne potrzeby, 
a jedynie ulega modzie bycia „innowacyjnym za wszelką cenę” i chce inwestować 

w kolejne rozwiązania, które tę innowacyjność mają zapewnić – zapominając czasami 
o optymalizowaniu nakładów inwestycyjnych.

Optymalizacja nakładów inwestycyjnych 
w stosunku do potrzeb – czyż nie o to 
powinno chodzić wszystkim inwestują-
cym w automatyzację, robotyzację i inne 
rozwiązania przyspieszające pracę? Czyż 
nie to powinno stać na szczycie listy 
celów do osiągnięcia, które są argumen-
tem do często wielomilionowych inwe-
stycji? Wydawać by się mogło, że to 
oczywiste, jednak z mojej ponad 20-let-
niej obserwacji rynku wynika, że wła-
śnie o tej optymalizacji zapominamy, 
czasami podążając za modą, a czasami 
po prostu marząc o nowościach, które 
nie zawsze są nam potrzebne.

Nie trzeba być finansistą (i nim nie 
jestem), żeby wiedzieć, że nowe wdroże-
nia pociągają za sobą nakłady inwesty-
cyjne, które powinny się amortyzować 
w trakcie produkcji. Często jednak da 
się zauważyć, szczególnie w pierwszych 
etapach rozmów z klientami, kiedy oma-
wiamy sprawy dotyczące tylko strony 
technicznej i technologicznej procesów, 
że optymalizacja kosztów odchodzi na 
drugi plan.

Jak to wygląda w rzeczywistości?
Żyjemy pod ciągłą presją środków prze-
kazu. Wszędzie jesteśmy zasypywani 
hasłami: „Przemysł 4.0”, innowacyj-
ność, Internet Rzeczy, automatyzacja, 
robotyzacja… Przepływ informacji jest 
jeden i krzyczy: musisz być innowacyjny, 
musisz automatyzować, no i koniecznie 
wprowadzamy „Przemysł 4.0”! 

Nie ma się więc co dziwić, że w dzie-
siątkach firm w całej Polsce rodzą się 
marzenia i pomysły, które konkrety-
zują się z czasem w plany wprowadzania 
zmian na swoich podwórkach. Wtedy 
właśnie wkraczamy my, realizatorzy tych 
planów i dostawcy rozwiązań – ludzie, 
którzy mogą pomóc spełnić marzenia 
lub wręcz przeciwnie – odradzą i zwe-
ryfikują je. Bo choć nie jestem finansi-

stą a inżynierem, który wie, jak projek-
tować i budować maszyny, to właśnie 
o finansach klienta i optymalizacji kosz-
tów zawsze pamiętam. 

Czy każde marzenie opłaca się 
spełniać?
Są firmy, które od początku mają 
wszystko zaplanowane i poukładane. 
Jest pełna świadomość kosztów nowego 
wdrożenia i chodzi jedynie o doprecy-
zowanie i dostosowanie się do istnieją-
cych standardów. W tych przypadkach 
wystarczy tylko przygotować koncep-
cję zawierającą przedstawione założenia 
i zrobić ofertę cenową. Przykładem są 
tutaj firmy z branży Automotive. 

W przypadku przedsiębiorstw, które 
przymierzają się do skoku technologicz-
nego z wykorzystaniem dostępnych na 
rynku środków i nowinek, bywa niestety 
bardzo różnie. Często jest tak, że po ana-
lizie procesów nierzadko występujemy 
w roli „wielkich hamujących”, studzimy 
emocje, urealniamy marzenia do rzeczy-
wistych potrzeb, które na tym etapie 
w zupełności zaspokoją wymagania. 

Często okazuje się, że nasi klienci 
potrafią zdefiniować skutki swoich pro-
blemów, próbując im zaradzić, a nie 
uświadamiają sobie ich przyczyn – a to 
na tym powinniśmy się wszyscy sku-
pić. Kolejną bolączką jest to, że propo-
nowane przez klienta rozwiązania co do 
wyposażenia i zastosowania komponen-
tów przewyższają znacznie planowany 
budżet, a ich czas amortyzacji przekra-
cza długość trwania produkcji określo-
nego wyrobu.

Pamiętajmy, że zakupienie robota czy 
systemu wizyjnego jest tylko częścią pro-
cesu. Wyzwaniem i celem nadrzędnym 
jest stworzenie bezpiecznego środowiska 
do ich pracy, uzbrojenie i oprogramowa-
nie, aby mieć gwarancję ich niezawod-
nej pracy. To też kosztuje, i to wcale nie 

mało. Trzeba mieć wyszkolonych ludzi, 
którzy będą w stanie obsługiwać taki 
sprzęt na co dzień, konserwować i doglą-
dać, weryfikować jego działanie, zwłasz-
cza jeśli np. systemy wizyjne nadzorują 
jakość w firmie. Czy wszystkie polskie 
firmy są na to przygotowane? I w tym 
jest duża rola nas – dostawców – by 
uświadomić to wszystko klientowi. 

Dlatego słuchajmy siebie nawzajem, 
współpracujmy i ufajmy sobie. Zrobić 
można wszystko, tylko czy zawsze ma to 
sens? Dość często okazuje się, że zało-
żone cele można osiągnąć prostszymi 
środkami, przy niższym nakładzie finan-
sowym. Praktyka uczy, że proste roz-
wiązania najtrudniej wymyślić. Dlatego 
tak ważny jest ciągły dialog pomiędzy 
dostawcą a klientem. Projekty realizo-
wane wspólnie przez obie ekipy: klienta 
jako źródło wiedzy i doświadczenia 
w konkretnej technologii oraz dostawcy 
jako tego, który wie, jak to przełożyć na 
końcowe rozwiązanie. To jest, według 
mnie, najlepsza recepta na sukces koń-
cowy i spełnianie marzeń – ale tylko 
tych uzasadnionych.

I po co ja to wszystko piszę, właści-
ciel firmy, która na co dzień zajmuje 
się automatyzacją i robotyzacją, a tzw. 
Przemysł 4.0 jest chlebem powsze-
dnim naszej działalności? Wygląda tak, 
jakbym podcinał gałąź na której sie-
dzę, próbując hamować inwestycje już 
na samym jej starcie. Po prostu cho-
dzi o uczciwość w stosunku do klientów 
i umiar, który zapewni trwały rozwój ich 
firm, a nie jednorazowy fajerwerk i ule-
ganie modzie. A ponieważ każdy biz-
nes to jednak pieniądze, myślę, że dzięki 
temu dłużej przyjdzie nam wszystkim 
posiedzieć na tym drzewie. 

Paweł Żabiński Paweł Żabiński jest współwłaścicielem 
firmy Projektowanie Maszyn W. Pietrzyk, 
P. Żabiński. 
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Doświadczenie (ang. experience) 
to koncepcja, która bywa na 
różne sposoby utożsamiana 

z obsługą klienta i wsparciem technicz-
nym, użytecznością produktów, pro-
jektowaniem, marką, doświadcze-
niami zakupowymi i interakcjami online 
z klientami. 

W rzeczywistości pozytywne 
doświadczenie to znacznie więcej niż 

sam produkt lub marka i znacznie wię-
cej niż jakikolwiek pojedynczy element 
styku z klientem. Jednak uzyskanie każ-
dego pozytywnego doznania wymaga 
efektywnego sposobu wytwarzania pro-
duktu. W wyniku presji ze strony kon-
sumentów na coraz lepsze pozytywne 
doświadczenia, przed światem pro-
dukcji, przekształconym już uprzed-
nio przez fale technologii i globalizacji, 
pojawił się nowy cel na wszystkich ryn-
kach: masowe dostosowanie produk-
tów do indywidualnych potrzeb i szyb-
kie dostawy do konsumentów z pokole-
nia „na żądanie”.

Tradycyjny, bardzo rozdrobniony 
sposób produkcji z ubiegłych lat po 
prostu już się nie sprawdza. Szybkość 
i sprawność w produkcji przemysło-
wej będzie wymagała pełnej synchroni-
zacji i integracji działań – od cyfrowego 
zarządzania produkcją i operacjami pro-
dukcyjnymi po planowanie i działanie 
łańcucha dostaw. Umożliwi to nie tylko 
szybszą produkcję, ale również modu-
łową i przewidywalną analizę produkcji 
zwinnej (ang. agile) potrzebnej do sku-
tecznego zaspokojenia popytu konsu-
mentów.

Globalne ukierunkowanie 
na produkcję 
Nowy wyłaniający się imperatyw – 
i wynikająca zeń szansa na połącze-
nie tradycyjnych silosów występują-
cych w produkcji w jeden zintegrowany 
pakiet – to nowy globalny cel produkcji. 

Dariusz Kudzia

Produkcja w erze 
pozytywnego doświadczenia
Era produktu dobiegła końca. Same produkty już nie wystarczają: obecnie konsumenci wymagają 
wartości dodanej od kupowanych towarów. Chcą produktów lepszych, tańszych i bardziej 
zindywidualizowanych – chcą pozytywnych doświadczeń. 
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Jednak rozwiązaniem dylematu potrzeby 
jednoczesnego masowego dostosowywa-
nia się do potrzeb rynku z jednej strony 
i skrócenia czasu wprowadzania pro-
duktu z drugiej, jest nie tylko cyfryza-
cja odseparowanych dotychczas od sie-
bie funkcji, ale również uwzględnia-
nie nowych danych cyfrowych genero-
wanych przez tanie obecnie bezprzewo-
dowe czujniki i kamery instalowane na 
hali produkcyjnej. 

Na całym świecie podejmowane 
są różne inicjatywy, mające doprowa-
dzić do osiągnięcia tych celów. Ame-
rykański przemysł nazywa tę perspek-
tywę Przemysłowym Internetem Rze-
czy. We Francji jest on nazywany Prze-
mysłem Przyszłości. Niemcy zaś dążą do 
czegoś, co nazywają Przemysłem 4.0. 
Z kolei Chiny uruchomiły również ini-
cjatywę „Made in China”, której celem 
jest dołączenie do czołówki inteligentnej 
produkcji. Wszyscy zatem zmierzają do 
tego samego celu.

Krajobraz produkcyjny 
przyszłości
Integracja istniejącego w branży opro-
gramowania i systemów produkcyjnych 
w celu urzeczywistnienia tej globalnej 
wizji wymaga czasu. Dzisiejsze wyzwa-
nia i rozwiązania zwykle mieszczą się 
w trzech obszarach szeroko pojmowanej 
produkcji. Produkcja cyfrowa zajmuje 
się wszystkim, co wiąże się z pomocą 
producentowi w zdefiniowaniu sposobu 
produkcji. Warstwa ta mieści się pomię-
dzy inżynierią a faktyczną halą produk-
cyjną.

Ponieważ produkt jest projektowany 
i konstruowany w pełni w 3D, również 
procesy produkcyjne mogą być mode-
lowane wirtualnie. W tym miejscu po 
raz pierwszy w grę wchodzi koncepcja 
ciągłości cyfrowej (ang. digital continu-
ity) czy wątku cyfrowego (ang. digital 
thread): wykorzystania danych projekto-
wych 3D w całym procesie aż po wielo-
wymiarowe modele procesu produkcji. 
Specjalistyczne doświadczenie realizo-
wane w tej warstwie dotyczy ergonomii, 
symulacji przepływu, obróbki skrawa-
niem, planowania procesów, zarządza-
nia produkcją, robotyki i nie tylko. 

Zanim cokolwiek zostanie wypro-
dukowane, budowane są wirtualne 
modele produktów. Dopiero po wery-
fikacji owych wysoce zaawansowa-

nych modeli zawierających ogromne ilo-
ści danych, fabryka rozpoczyna produk-
cję. Wyzwaniem dla producentów przy-
szłości jest wydłużenie cyfrowego wątku 
poza moment jej rozpoczęcia. Modele 
produktów i procesów muszą uwzględ-
niać informacje zwrotne płynące z hali 
produkcyjnej, z łańcucha dostaw, sieci 
dystrybucji, a nawet od konsumen-
tów. Dane takie powinny zostać ponow-
nie wprowadzone do modeli w celu ich 
przetestowania i udoskonalenia. Jest to 
oczywiste rozszerzenie odpowiedzialno-
ści działów produkcji za ciągłe dosko-
nalenie, które staje się obecnie moż-
liwe dzięki wirtualnemu modelowaniu 
doznania.

Więcej niż wirtualny bliźniak
W dzisiejszej gospodarce, w której kró-
luje produkcja cyfrowa, model wirtu-
alny obejmuje procesy, informacje, łącz-
ność, cele funkcjonalne i logiczne, jak 
również projektowanie geometryczne. 
Taki kompleksowy model jest czymś 
znacznie bardziej wyrafinowanym niż 
tylko wirtualnym bliźniakiem produktu. 
Przemysł wytwórczy dopiero zaczyna 
się borykać ze znalezieniem odpowied-
nio wyszukanej nazwy dla tak złożonego 
modelu 3D.

Definicją tego, co dzieje się na co 
dzień podczas produkcji, byłoby pojęcie 
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← Planowanie układu 3D linii montażowej.

↗ Nowoczesne oprogramowanie wspierające bioniczny projekt: wewnątrz  modelu wprowa-
dzone zostały struktury kratowe, które są wzorowane na naturze.

e-wydanie
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zarządzania operacjami produkcyjnymi 
(ang. manufacturing operations mana-
gement). Proces łączy w sieci wszystkie 
osoby i maszyny na hali produkcyjnej, 
przydziela im zadania oraz zapewnia 
dostępność na miejscu niezbędnych czę-
ści i materiałów. Przekazuje „wymaga-
nia materiałowe” do łańcucha dostaw, 
zaś już w najbliższej przyszłości będzie 
wykorzystywał sztuczną inteligencję 
w drobnych, lecz ważnych sprawach. 
Na przykład zarządzanie działalnością 
produkcyjną będzie uwzględniać wszyst-
kie dane produkcyjne i wykorzystywać 
sztuczną inteligencję w celu skorelowa-
nia produkcji z warunkami atmosferycz-
nymi, godzinami pracy zmian i innymi 
czynnikami w celu określenia momen-
tów i sytuacji, w których może ucier-
pieć jakość.

Innym oczywistym polem stosowa-
nia sztucznej inteligencji w systemach 
zarządzania operacjami jest monitoro-
wanie stanu technicznego maszyn w hali 
produkcyjnej w celu określenia, kiedy 
wymagają one rutynowej konserwa-
cji profilaktycznej. Jednym z najwięk-
szych wyzwań stojących przed firmami 
o dużych potrzebach zarządzania pro-
dukcją jest eksplozja danych generowa-
nych przez inteligentne, połączone czuj-
nikami maszyny i procesy. Dzięki bły-
skawicznie powstającym połączeniom 
sieciowym w hali produkcyjnej, two-
rzonym za pośrednictwem nowych sys-
temów, producenci na całym świecie 
mogą mierzyć i kontrolować swoje pro-
cesy jak nigdy dotąd. Pytanie tylko, jak 
ogarnąć ten wielki strumień danych? 

Z pomocą przychodzą skompliko-
wane algorytmy, w które wyposażone 
jest oprogramowanie systemów pro-
dukcyjnych. Czy jednak integrują one 
wszystkie funkcje biorące udział w pro-
cesie produkcji? Czy pozwalają na podej-
mowanie ważnych decyzji, czy też powo-
dują spowolnienie? Czy poprawiają 
przejrzystość, czy raczej ogromna ilość 
danych przesłania tematy o krytycznym 
znaczeniu dla firmy? Zdolność do rozu-
mienia sensu danych jest kluczowym 
elementem produkcji następnej generacji 
w erze pozytywnego doświadczenia.

Planowanie i obsługa łańcucha 
dostaw umożliwia producentom podję-
cie decyzji o tym, ile mocy produkcyj-
nych potrzebują i gdzie. Mogą oni teraz 
poprawić swoją widoczność w global-

nym łańcuchu produkcji i dostaw oraz 
lepiej się z nim synchronizować, sku-
tecznie likwidując wąskie gardła na 
całej długości łańcucha tworzenia war-
tości.

Producenci borykają się ze zmianą 
tradycyjnej definicji łańcucha dostaw, 
aby obejmowała ona teraz nie tylko 
materiały od dostawców, które są nie-
zbędne do produkcji, ale również same 
produkty po ich wytworzeniu. Czy tra-
fiają do magazynu? Jeśli tak, to ozna-
cza, że są one nadal w posiadaniu firmy, 
zaś informacje o nich powinny tra-
fić z powrotem do planu operacyjnego 
w celu jego optymalizacji. Gdy pro-
dukty znajdą się już w rękach klienta, 
należy także zdobyć od niego i wprowa-
dzić do systemu odpowiednie informa-
cje. W przypadku niektórych produktów 
częścią całego procesu powinny być też 
konserwacja lub serwis. 

Koncepcja łańcucha dostaw będzie 
w coraz większym stopniu obejmo-
wać cały proces: od surowców aż po 
sposób użytkowania produktu przez 
klienta. Powszechnie wiadomo, i jest to 
dobrze udokumentowane, że praca sta-
nowi zaledwie kilka punktów procento-
wych kosztów związanych z wytwarza-
niem produktu przemysłowego, nato-
miast cała reszta to szeroko pojęty łań-
cuch dostaw. 

Kiedy słynny amerykański rabuś Wil-
lie Sutton został zapytany, dlaczego gra-
bił banki, odpowiedział: „bo przecież 
tam są pieniądze”. To samo dotyczy 
łańcuchów dostaw. Wysiłki podejmo-
wane na rzecz wzrostu wydajności nie 
powinny (tylko) koncentrować się zatem 
na pracy, ale na zarządzaniu całym łań-
cuchem dostawców i dystrybutorów, 
zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrz-
nych, w celu osiągnięcia znacznego 
wzrostu rentowności przy jednoczesnej 
poprawie przewidywalności, zwinno-
ści i szybkości. Podobnie w modelowa-
niu procesów produkcyjnych i dystrybu-
cyjnych producenci mogą synchronizo-
wać, organizować i równoważyć dostaw-
ców, jak również własne zdolności pro-
dukcyjne, potrzeby magazynowe i trans-
portowe. 

Te trzy filary oprogramowania i sys-
temów produkcyjnych – produkcja 
cyfrowa, zarządzanie operacjami pro-
dukcyjnymi oraz planowanie i opera-
cje w łańcuchu dostaw – są zazwyczaj 

w dzisiejszych przedsiębiorstwach połą-
czone, ale nie są w pełni zintegrowane 
w jeden produkt lub system. Uczyni 
to dopiero następna ewolucja w prze-
myśle, bowiem wymaga tego gospo-
darka oparta na pozytywnym doświad-
czeniu oraz wymaganiach konsumen-
tów. Rezultatem tej ewolucji jest jed-
nolity, połączony widok modeli, proce-
sów, operacji i optymalizacji planowa-
nia, który pomaga ukierunkować pro-
dukcję i znacznie skrócić czas wprowa-
dzania produktu na rynek. 

Obecnie, z powodu odseparowa-
nych od siebie silosów, występuje 
zbyt wiele opóźnień w projektowaniu, 
rozwoju i inżynierii produktu. Musi 
zatem nastąpić wiele iteracji, ponie-
waż poszczególne silosy borykają się 
z wypracowaniem wspólnej wizji tego, 
co starają się osiągnąć. Mogą na przy-
kład patrzeć na różne obrazy lub nie 
mówić tym samym językiem technicz-
nym, a to zdecydowanie nie jest najbar-
dziej efektywny sposób pracy. Jeśli jed-
nak wszystkie podmioty byłyby połą-
czone na wspólnej platformie w czasie 
rzeczywistym, mogłyby działać znacz-
nie szybciej.

Federacyjne spojrzenie na biznes 
producenta, czyli „widok z platformy”, 
może natychmiast powiedzieć, czy pro-
dukt jest „available to promise”. 

Spojrzenie na rozwój produktu 
i doznań z takiej platformy ozna-
cza nie tylko zarządzanie i optymali-
zację istniejącej produkcji, ale także 
wgląd w łańcuch dostaw i dane pro-
dukcyjne dostawców poziomów 1, 2 
i 3, a nawet dalej wstecz, aż do zakupu 
surowców. Oznacza to, że jeśli na przy-
kład dostawca z poziomu 2 ucierpi 
z powodu zakłóceń w pracy lub nie-

W dzisiejszej gospodarce, 
w której króluje produk-
cja cyfrowa, model wir-
tualny obejmuje procesy, 
informacje, łączność, cele 
funkcjonalne i logiczne, 
jak również projektowa-
nie geometryczne.
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oczekiwanego problemu jakościowego, 
dowiesz się o tym, zanim problem 
wpłynie na harmonogram twojej wła-
snej produkcji.

Wyprzedzenie może wynosić dni lub 
tygodnie. Tak czy inaczej, będziesz miał 
czas na znalezienie innych rozwiązań. 
Jak mawia wielu przedstawicieli kadry 
kierowniczej w obliczu kryzysu, pro-
blemem nie jest samo rozwiązanie pro-
blemu – problemem jest znalezienie 
czasu na rozwiązanie problemu. To nie-
fortunne, że wielu producentów w dzi-
siejszych czasach musi zatrzymać swoje 
linie produkcyjne, aby zareagować na 
kryzys, który można było dostrzec, 
patrząc na produkcję z poziomu plat-
formy. Jeśli platforma umożliwia pro-
gnostyczny widok danych łańcucha 
wartości pod kątem użytkowania pro-
duktów, podobnie jak praca silników 
odrzutowych jest monitorowana po ich 
zainstalowaniu w samolotach, firmy 
mogą korzystać z analizy prognostycz-
nej, aby zalecić serwisowanie silników, 
by nie uległy awarii. 

Krótko mówiąc, jeśli wszystkie 
aspekty działalności są wysoce zinte-
growane, wydarzenie może być postrze-
gane i rozwiązywane, zanim rzeczy-
wiście nastąpi. Rezultatem netto tego 
wszystkiego będą: zwinna produkcja 
i zwinny łańcuch dostaw, krótsze serie 
produkcyjne i większa indywidualizacja 
produktów dla klientów. 

Sprawna produkcja w erze 
pozytywnego doświadczenia
Uznając, że konsumenci domagają się 
bardziej zindywidualizowanych produk-
tów, nie wystarczy już produkować pro-
duktu w konkretnych ilościach, wysy-
łać go do magazynu i czekać, aż detali-
ści i klienci zużyją zapasy. Zamiast tego 
konsument wchodzi do sklepu lub na 
stronę sklepu internetowego i mówi: 
„Oto, co chcę”. Ściśle spleciona plat-
forma integrująca produkty, procesy 
i łańcuch dostaw, dająca „federacyjny” 
obraz działalności producenta, pomoże 
natychmiast stwierdzić, czy żądany 
produkt jest „available to promise”. 

Producent musi być w stanie powie-
dzieć klientowi, czy może wyprodu-
kować produkt i jak długo to potrwa. 
Modele tego produktu i modele pro-
cesów niezbędnych do jego wytworze-

nia pokażą bardzo szybko, czy produkt 
może być wykonany, gdzie powinien 
być wykonany, czy wszystkie surowce 
i komponenty są dostępne i jak długo 
będzie to trwało. 

„Available to promise” oznacza pro-
jekcję spodziewanego popytu na pro-
dukt w górę łańcucha produkcyjnego, 
co można określić także jako „na zamó-
wienie” lub „produkcja na żądanie”. 
Bez kompleksowego, zaawansowanego 
modelowania producent jest zmuszony 
przyjąć założenia dotyczące funkcji 
i możliwości produktu, czyli w sumie 
„zgadywać w ciemno”. W takiej sytu-
acji nieuniknione są błędne decyzje, 
których nabywcy tolerować nie będą. 

Modelowanie to pozwoli oczywi-
ście również zaoszczędzić pieniądze, 
ponieważ produkty o wartości milio-
nów dolarów nie będą musiały pię-
trowo zalegać w magazynach. Podobnie 
producent nie będzie musiał wydawać 
kolejnych milionów dolarów na utrzy-
mywanie zapasów surowców lub kom-
ponentów. Jaki sens bowiem ma produ-
kowanie czegoś, a następnie czekanie, 
aby dowiedzieć się, czy ktoś to kupi? 
A tak właśnie postępuje dziś więk-
szość producentów. W nowym syste-
mie klienci wybierają projekty z kata-
logu lub strony internetowej, a nawet 
określają preferowany rodzaj materiału. 
Informacje te są przekazywane wstecz, 
w górę zwinnego łańcucha dostaw. Na 
tej podstawie przydzielane są odpo-
wiednie moce produkcyjne, zarówno na 
poziomie makro, jak i szczegółowo na 
poziomie hali produkcyjnej.

Przyszłość – produkcja addy-
tywna
Produkcja addytywna szybko prze-
bija się w branży, mimo startu z niskiej 
bazy, wyszedłszy już wyraźnie poza 
jedynie budowę prototypów i krót-
kie serie produkcyjne. Ale prawdzi-
wym pięknem nowego rozwiązania 
jest to, że druk 3D pozwoli na projek-
towanie zupełnie nowych typów czę-
ści i produktów. Projektanci będą mieli 
przed sobą puste deski kreślarskie, 
które pozwolą im zadać sobie pyta-
nie: „Gdyby świat był miejscem ide-
alnym, to jak wyglądałaby w nim ta 
część?”. Niektórzy z tych projektan-
tów odkrywają, że kształty organiczne, 

zgodne z pomysłami Matki Natury, są 
czasem lepsze i bardziej eleganckie niż 
niezgrabne kształty w stylu przemysło-
wym, które dominowały w przeszłości. 

W jednym z badań nad wyglądem 
kadłuba silnika odrzutowego następ-
nej generacji projektanci zbadali, 
jako potencjalny model, sposób dzia-
łania szkieletu łabędzia. W normal-
nych warunkach taki model organiczny 
byłby niemożliwy do wyprodukowania, 
ale ponieważ produkcja addytywna nie 
jest ograniczona tradycyjnymi techni-
kami produkcji, taki projekt jest obec-
nie możliwy do realizacji przemysło-
wej. Projektanci będą również w sta-
nie zaprojektować część lub całość 
podsystemu, który może być monto-
wany oddzielnie, zamiast polegać na 
wielu różnych elementach, które muszą 
być złożone razem. Projektanci addy-
tywni mogą ośmielić się podążać tam, 
gdzie żaden projektant CAD-CAM udać 
się nie może, ponieważ zakres topolo-
gii dostępnych dla projektanta 3D jest 
o wiele większy.

Co robić?
Rewolucja platformowa w produkcji, 
począwszy od łańcucha dostaw przez 
procesy aż po halę produkcyjną, zapo-
wiada się na równie poważną, jeśli nie 
większą jak nadejście robotyki prze-
mysłowej i automatyki. Połączmy 
wszystko w całość, a stanie się oczy-
wiste, że wiele gałęzi przemysłu pra-
cuje nad opracowaniem od nowa obec-
nego, dominującego od dziesięcioleci, 
a nawet stuleci, modelu produkcji. Nie 
będzie to łatwe, ale marzenie o niesa-
mowitym wzroście elastyczności pro-
dukcji wabi nas wszystkich. Przesłanie 
dla przemysłu jest jasne: rozpocznij-
cie przygotowania już teraz, ponieważ 
maszyny, materiały i procesy rozwijają 
się szybko. Ci producenci, którzy nie 
zdigitalizowali jeszcze swoich procesów 
i nie stworzyli definicji i modeli pro-
duktów, nie będą gotowi na nadejście 
ery gospodarki opartej na pozytywnym 
doświadczeniu konsumenta, zaś wyni-
kające stąd straty konkurencyjne mogą 
się okazać bardzo poważne.

Dariusz Kudzia Dariusz Kudzia – Country Manager 
w firmie Dassault Systèmes 
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