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Na rynku automatyki przemysłowej co rusz pojawiają się nowe produkty – tań-
sze lub droższe, dobre lub złe jakościowo, mniej lub bardziej innowacyjne, lep-
sze lub gorsze… Wybór optymalnych rozwiązań znajdujących się w tym „produkto-
wym gąszczu” to nie lada wyzwanie, które już szesnasty rok z rzędu jest podejmo-
wane przez czytelników magazynu Control Engineering Polska, użytkowników por-
talu www.controlengineering.pl, a także przez niezależne jury konkursowe. Mowa 
oczywiście o konkursie „Produkt Roku”, organizowanym przez redakcję naszego 
magazynu, którego celem jest promocja najlepszych produktów/rozwiązań mających 
zastosowanie w zakładach przemysłowych w Polsce. Jak spośród ponad 250 pro-
duktów (tyle zostało zgłoszonych do tegorocznej edycji) wybrać te, które zasługują 
na miano „Produktu Roku”? Z pewnością wybór nie jest prosty. Pewnym ułatwie-
niem dla jury jest ocena konkursowych rozwiązań według ustalonych kryteriów, 
takich jak innowacyjność, łatwość w użyciu, potencjalne zyski ekonomiczne i poza-
ekonomiczne związane z zastosowaniem produktu, a także przydatność w praktyce 
– wszak produkty muszą służyć pewnym celom, a nie tylko ładnie się prezentować. 

Jeśli są, Państwo, ciekawi, które produkty zwyciężyły, zapraszamy do lektury 
materiału prezentowanego na łamach magazynu, gdzie przedstawiamy laureatów 
konkursu w poszczególnych kategoriach. W tym roku było ich aż 19: począwszy od
bezpieczeństwa – poprzez panele operatorskie, PLC/PAC – aż po technikę napędową. 

Co do paneli warto wspomnieć, że temat ten jest poruszany w bieżącym wyda-
niu w takich artykułach jak: „Standaryzacja sprzętowa interfejsów operatorskich 
(HMI) z ekranami wielodotykowymi” oraz „Postęp w dziedzinie paneli sterowni-
czych HMI”. Poruszamy również tematykę sterowników PLC, kontrolerów PAC oraz 
komputerów przemysłowych (IPC), powołując się na wyniki uzyskane z przeprowa-
dzonych ankiet oraz prezentując opinie ekspertów. Zachęcamy do zapoznania się 
również z innymi publikowanymi przez nas materiałami, jak również do zgłaszania 
produktów do kolejnej edycji konkursu „Produkt Roku 2019”. Być może to właśnie 
Państwa produkty okażą się najlepszymi z najlepszych… 

Agata Abramczyk, redaktor naczelna
agata.abramczyk@trademedia.pl
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6 badania rynku

STEROWNIKI PRZEMYSŁOWE 
W PRODUKCJI DYSKRETNEJ
Wyniki badania przeprowadzonego przez 
redakcję „Control Engineering”.

8 aktualności

8 Rekord „Przemysłowej Wiosny”
8 Warsztaty dla branży automatyki 

przemysłowej
10 Jubileusz targów AUTOMATICON
12 O szansach i wyzwaniach Przemysłu 4.0
16 Europa w drodze do Przemysłu 4.0

20 konkurs

PRODUKT ROKU 2018
Rozstrzygnięcie konkursu.

34 temat numeru

34 Standaryzacja sprzętowa interfejsów 
operatorskich (HMI) z ekranami 
wielodotykowymi
Wdrażanie nowoczesnych technologii pa-
neli operatorskich może zapewnić fi rmom 
posiadanie modułów i systemów o archi-
tekturach odpornych na upływ czasu. 

40 Postęp w dziedzinie paneli 
sterowniczych HMI
Urządzenia HMI oraz inne rodzaje pane-
li sterowniczych przeznaczone dla ope-
ratorów urządzeń podlegają ewolucji i są 
wciąż rozwijane w celu połączenia najlep-
szych cech klasycznych paneli z nowocze-
snymi technologiami komercyjnymi.

46 raport

STEROWNIKI PLC, KONTROLERY PAC 
I KOMPUTERY PRZEMYSŁOWE IPC
Na polskim rynku sterowników PLC, kon-
trolerów PAC oraz komputerów przemy-
słowych panuje stabilna sytuacja. Jak wy-
nika z badania, rynek ten stale się rozwi-
ja, na co mają wpływ m.in. postępująca 
automatyzacja przemysłu, spadek cen ty-
tułowych produktów oraz coraz większe 
ich możliwości techniczne i funkcjonalne. 
W związku z tym krajowi dostawcy opty-
mistycznie patrzą w przyszłość.

52 automatyzacja produkcji

52 Od tradycyjnych technologii do cyfrowych.
Korzyści płynące z mobilności.
Zwiększanie efektywności fabryki rozpoczy-
na się od zlikwidowania luki między róż-

nymi generacjami siły roboczej. Pokolenie 
X może pomóc w połączeniu tradycyjnych 
aplikacji przemysłowych z produkcją cy-
frową. Jednym z jej elementów są techno-
logie i urządzenia mobilne. Jakie są korzy-
ści wynikające z ich wdrożenia na hali fa-
brycznej, w przedsiębiorstwie i w jaki spo-
sób można to zrobić?

55 Wykorzystanie technologii cyfrowych 
do produkcji części zamiennych
Digitalizacja jest kluczem do wykonywania 
bardzo szybkich i precyzyjnych napraw. 
Jest to szczególnie ważne, jeśli oryginalne 
części są trudne do pozyskania. Z tego po-
wodu niektóre fi rmy zaczęły same wytwa-
rzać nowe części do szerokiego zakresu 
maszyn wirujących jako odlewy, wykorzy-
stując technologie produkcji addytywnej, 
przyrostowej, czyli druku 3D. 

58 sterowanie

58 Zalety i wady regulatorów PID z automa-
tycznym doborem nastaw – część 3
Automatyczny dobór nastaw regulatorów 
PID nadal nie jest rozwiązaniem uniwer-
salnym. Historyczne problemy z optyma-
lizacją nastaw jednowymiarowych regu-
latorów PID, ograniczony sukces regulato-
rów z automatycznym doborem nastaw
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(funkcją autotuningu) oraz obecne trud-
ności ze sterowaniem opartym na modelu 
obiektu (model-based control – MBC) wy-
nikają z tej samej przyczyny. 

60 Modernizacja systemu DCS w celu 
optymalizacji operacji realizowanych 
w zakładzie przemysłowym
Jeśli zainstalowany w zakładzie rozpro-
szony system sterowania (DCS) liczy so-
bie ponad 10 lat, to prawdopodobnie sta-
nowi przeszkodę na drodze do osiągnięcia 
współcześnie celów produkcyjnych.

62 napędy

DOBÓR SILNIKÓW INDUKCYJNYCH 
PRĄDU ZMIENNEGO
Przy doborze silnika indukcyjnego prądu 
zmiennego należy zwrócić uwagę na na-
pięcie zasilania, moc i uwarunkowania 
aplikacyjne. W przypadku zastosowania 
napędu o zmiennej częstotliwości trzeba 
pamiętać o dwóch ważnych czynnikach.

64 produkty

64 Nowe rodziny bram Anybus 
64 Przemienniki częstotliwości 

PowerFlex® 755T

64 Kamera wizyjna O3D302/O3D312. 
Trójwymiarowy pomiar i analizowanie. 
Sceny i obiekty w jednym miejscu.

64 MT8053iE – najmniejszy panel z dwoma 
portami Ethernet

68 felieton

PRAWDZIWA WARTOŚĆ DANYCH
W utrzymaniu ruchu jest podobnie jak 
w trakcie odchudzania. Gdy rano staje-
my na wadze, otrzymujemy wartość, któ-
ra, choć nie zawsze zadowalająca, jest dla 
nas punktem wyjściowym. Jeśli jednak 
ważymy się i odczytujemy tę informację 
tylko raz dziennie, nie dysponujemy zapi-
sem zmian tej wartości w danym przedzia-
le czasowym.
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MODELI PROCESÓW
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Zastosowanie technologii przyrostowych wpływa na zmianę myślenia inżynie-
rów i projektantów części – znikają ograniczenia konwencjonalnych metod 
wytwarzania i otwierają się nowe możliwości konstrukcyjne. W tym obszarze 
z powodzeniem wykorzystywane są roboty, które sprawiają, że produkcja addy-
tywna staje się dokładniejsza, szybsza i efektywniejsza. 

Trwa czwarta rewolucja przemysłowa 
łącząca pracę ludzi z pracą maszyn
Czwarta rewolucja przemysłowa będzie mieć przełożenie 
na gospodarkę, biznes i rynek pracy. Jak podaje Ministerstwo 
Cyfryzacji, szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji, ucze-
nia maszynowego i analizy danych pozwoli o pięć lat wcześniej osiągnąć poziom 
PKB zaplanowany na lata 2035–2036. Jednak nowe technologie oznaczają także 
duże wyzwania związane z legislacją oraz cyberbezpieczeństwem.

Czy roboty AGV mogą zastąpić 
operatorów wózków widłowych?
Niemal bezgłośnie przejeżdżają przez halę produkcyjną z pręd-
kością chodzenia. Zatrzymują się w magazynie, ładują stos 
drewnianych palet i jadą z powrotem do magazynu wysokiego
 składowania. Po wyczerpaniu zapasów magazyn palet wysyła sygnał cyfrowy 
i pojazdy ruszają ponownie. Mowa o autonomicznych pojazdach AGV, które 
stają się coraz częstszym widokiem w firmach produkcyjnych.

Jakie realne korzyści niesie ze sobą 
cyfrowa transformacja?
Czwarta rewolucja przemysłowa przestała być futurystyczną 
koncepcją – jej rozwiązania można dostrzec niemal na każdym 
kroku. Odgrywają szczególną rolę w nowoczesnym przemyśle, 
dając możliwość oszczędności kosztów energii na poziomie nawet 80%. 
Jakie wyzwania niesie ze sobą transformacja cyfrowa?

Codziennie nowe informacje na:

www.controlengineering.pl

Aktualności

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

Hannover Messe 
– czyli znak, że nadeszła już 
wiosna w przemyśle

 
e-wydanie 

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

Numery specjalne

Numery specjalne 
i dodatki tema-
tyczne dotyczą 
najważniejszych 
zagadnień zwią-
zanych z automa-
tyką i przemysłem. 
Zawierają niepu-
blikowane wcze-
śniej materiały 
rodzimych auto-
rów, a także tłuma-
czenia artykułów 
z amerykańskich 
edycji m.in. Con-
trol Engineering 
oraz Plant Engine-
ering. Dostępne są 
w wersji drukowa-
nej i cyfrowej, pod 
adresem: www.
controlengine-
ering.pl. Najnowsze 
dodatki to „Stero-
wanie, Silniki & Napędy” oraz „Elektryka”.
 

Raporty 

Wszystkie raporty drukowane w Control 
Engineering Polska dostępne są pod adre-
sem: www.controlengineering.pl. 
Trzy najnowsze to:
• PLC/PAC oraz IPC
• HMI/SCADA
• Przenośne urządzenia pomiarowe

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

Roboty w produkcji addytywnej

Więcej artykułów 
na temat technolo-
gii przyrostowych 
znajdą Państwo na 
stronie: www.con-
trolengineering.pl
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Wdrażanie systemu DCS 
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T rzydzieści osiem procent respon-
dentów biorących udział w ankie-
cie „Sterowniki programowalne 

– sprzęt i oprogramowanie” przeprowa-
dzonej przez Control Engineering pracuje 
w zakładach, w których realizowana jest 
przede wszystkim produkcja dyskretna. 
Poniżej podano cztery kluczowe wnio-
ski z ankiety odnoszące się do wykorzy-
stywania sterowników programowalnych 
w tego typu zakładach.

1 Sprzęganie sterowników z systemami
automatyki w zakładach
Czterdzieści jeden procent sterowników 
wykorzystywanych w zakładach realizują-
cych produkcję dyskretną pracuje w sieci 
wraz z innymi programowalnymi sterow-
nikami logicznymi (PLC), natomiast 24% 
pracuje samodzielnie, 14% w sieci w roz-
proszonych systemach sterowania (DCS), 
13% w sieci z przemysłowymi kompute-
rami typu PC (IPC), zaś 7% w sieci z pro-
gramowalnymi sterownikami automatyki 
(PAC). 

2 Stosowane standardy i protokoły 
komunikacyjne
Najczęściej stosowanymi standardami 
i protokołami komunikacyjnymi w ste-
rownikach wykorzystywanych w produk-
cji dyskretnej są: 4–10 mA/0 – 10 V 
DC (73%), EtherNet/IP (68%), RS-232/
RS-485 (64%) oraz Ethernet (63%).

3 Nabywanie sprzętu zintegrowanego 
z oprogramowaniem
38% zakładów realizujących produk-
cję dyskretną zwykle kupuje lub podaje 
w specyfikacji oprogramowanie sterowni-
ków, które jest zintegrowane ze sterowni-
kiem sprzętowym. Natomiast 28% zakła-
dów nabywa sprzęt i oprogramowanie ste-
rowników osobno. 

4 Cyberbezpieczeństwo
W przypadku sterowników stosowanych 
w zakładach realizujących produkcję dys-
kretną 76% użytkowników końcowych 

Sterowniki przemysłowe 
w produkcji dyskretnej

badania rynku

 Rys. 1. Użytkownicy końcowi szacują 
przeciętne wydatki z ostatnich 12 miesięcy 
na serwonapędy i/lub napędy z silnikami 
krokowymi na sumę 96 000 dolarów.

   46%  osób zajmujących się zawo-
                           dowo automatyką przemy-
słową przyznaje, że lubi chodzić codzien-
nie do pracy, natomiast 37% z nich jest bar-
dzo zadowolonych z tego, że pracuje. Źró-
dło: ankieta Control Engineering: „Badania 
nad karierą zawodową i wynagrodzeniami” 
(„Career & Salary Study”)

   63%  użytkowników końcowych 
                           nabywa oprogramowanie 
swoich interfejsów operatorskich (HMI) i/
lub interfejsy sprzętowe od swojego lokal-
nego dystrybutora. Źródło: ankieta Control 
Engineering: „Badania nad oprogramowa-
niem i sprzętem interfejsów operatorskich 
HMI” („HMI Software & Hardware Study”) 

   75% sterowników użytkowników
                           końcowych realizuje regula-
cję proporcjonalno-różniczkująco-całkującą 
(PID). Źródło: ankieta Control Engineering: 
„Badania nad sterownikami programowal-
nymi” („Programmable Controllers Study”)

Szacowane wydatki 
na serwonapędy/napędy 

z silnikami krokowymi

powyżej 100 000 
dolarów

od 10 000  
do 50 000 dolarów

od 50 001  
do 100 000 dolarów

nie wiem

poniżej 10 000
dolarów

31%

17%

16% 29%

7%

Przyczyny nabywania nowego oprogramowania sterowników 
przemysłowych i/lub sterowników sprzętowych w zakładach 

realizujących produkcję dyskretną

↗ Rys. 2. Zakłady realizujące produkcję dyskretną najczęściej nabywają nowe oprogramowanie 
automatyki przemysłowej oraz i/lub nowy sprzęt tej automatyki w wyniku modernizacji sys-
temu automatyki w zakładzie (69%), wykonania nowej instalacji w zakładzie (52%) lub moder-
nizacji realizowanych operacji/stosowanych technologii (37%).

modernizacja systemu automatyki

modernizacja realizowanych operacji/stosowanych technologii

nowa instalacja w zakładzie

modernizacja przedsiębiorstwa

wdrożenie programu bezpieczeństwa

zwiększenie Całkowitej Efektywności Wyposażenia (OEE)

wdrożenie technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)

ułatwienie szkoleń

pomoc w spełnieniu wymagań określonych przepisami

mniejsze zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa

wdrożenie koncepcji Przemysłu 4.0

inne

69%

52%

37%

15%

14%

13%

9%

9%

7%

5%

3%

4%
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informuje o ograniczonym dostępie siecio-
wym do tych urządzeń. 48% użytkowni-
ków posiada w swoich zakładach rozsze-
rzone procedury zabezpieczania dostępu 
za pomocą haseł, zaś 45% ma ograni-
czony fizyczny dostęp do sterowników 
jako środków wdrażania i realizacji funk-
cji cyberbezpieczeństwa.

Amanda Pelliccione Amanda Pelliccione jest dyrektorem 
ds. badań w CFE Media. CE
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Robot do automatycznego dozowania płynów:                 
Robot 3- osiowy serii GV

Zautomatyzowane bramowe systemy dozujące serii 
GV firmy Nordson EFD zapewniają łatwą i precyzyjną 
aplikację płynów. Ich zakres roboczy wynosi od 400mm do 
800mm, co czyni je idealnym rozwiązaniem precyzyjnego 
dozowania cieczy na podłoża wymagające dużych 
powierzchni roboczych bez szkody dla powtarzalności 
procesu.

Robot 3- osiowy serii GV

REACH  
NEW HEIGHTS

Zobacz film: 
nordsonefd.com/enews/AutomatickeCE

Z innowacyjną technologią dozowania precyzyjnego firmy Nordson EFD

http://nordsonefd.com/enews/AutomatickeCE/
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Kielecki Salon Technologii Obróbki Metali 
STOM, EXPO-SURFACE, CONTROL-
-STOM, KIELCE FLUID POWER, WIRTO-
PROCESY, SPAWALNICTWO, Targi TEiA 
oraz DNI DRUKU 3D zgromadziły przez 

trzy targowe dni blisko 14 tys. zwiedza-
jących. Wyraźny wzrost frekwencji, bo 
o niemal 20% w porównaniu do zeszło-
rocznej edycji, nie pozostał niezauważony 
przez wystawców.

Na targach prezentowały się najważ-
niejsze firmy oferujące narzędzia skra-
wające i oprzyrządowanie technologiczne 
obrabiarek, a także producenci maszyn do 
obróbki blach, oferujący najwyższej klasy 
maszyny i urządzenia. Można było rów-
nież zobaczyć wiodących producentów 
maszyn do cięcia. Licznie reprezentowana 
była branża poświęcona technologii szlifo-
wania. W ofercie prezentowane były także 
maszyny, urządzenia i akcesoria spawal-
nicze, nie zabrakło również przemysło-
wych robotów. Bogatą ofertę prezentowali 
wystawcy z zakresu pneumatyki, hydrau-
liki, napędów, sterowań i przemysłu 
pomiarowego. Większość maszyn i urzą-
dzeń prezentowana była podczas pracy, 
co jest ogromnym atutem kieleckich tar-
gów. O tendencji wzrostowej mogą mówić 
również wystawcy wydarzenia poświęco-
nego robotom przemysłowym – STOM-
-ROBOTICS.

Historia wydrukowana
Caudron-Renault CR.714 Cyclone to 
samolot, na którym polscy lotnicy wal-
czyli w obronie Paryża w 1940 r. Na 
świecie pozostały tylko dwa zacho-
wane egzemplarze tej maszyny, w tym 
jeden w Muzeum Lotnictwa Polskiego 
(MLP) w Krakowie. Samolot trafił tutaj 

Targi Kielce

Rekord „Przemysłowej Wiosny”

Niemal 14 tys. branżowych zwiedzających – dzięki tej liczbie edycja 2019 
przemysłowych wystaw w Targach Kielce przejdzie do historii.

AKTUALNOŚCI

Innowacyjne rozwiązania dla Przemy-
słu 4.0, m.in. technologie gromadzenia 
danych, Real Time Maintenance, pomiar 
zużycia mediów czy IO-Link, to główne 
zagadnienia, o jakich będzie mowa pod-
czas tegorocznej edycji warsztatów „ifm 

wiedza i doświadczenie”. Poprowadzą je 
specjaliści ifm electronic, zajmujący się na 
co dzień praktycznym zastosowaniem naj-

nowszych rozwiązań w zakładach produk-
cyjnych. Przybliżą uczestnikom najbar-
dziej innowacyjne technologie stosowane 

ifm electronic

Warsztaty dla branży automatyki przemysłowej
Profesjonalne szkolenia z zakresu 
najnowocześniejszych technologii, 
a także dyskusje i spotkania ludzi 
biznesu to elementy czwartej edycji
warsztatów „ifm wiedza i doświad-
czenie”, organizowanych przez świa-
towego lidera branży automatyki 
przemysłowej – ifm electronic. 
W tym roku wydarzenie odbywać się 
będzie pod hasłem „ifmdustry 4.0”.
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http://www.targikielce.pl
http://www.targikielce.pl
http://www.targikielce.pl
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w przemyśle i objaśnią, jak wprowadzić produkcję na wyższy 
poziom działania.

– Współczesny rynek automatyki związany z produkcją 
czujników przemysłowych rozwija się coraz dynamiczniej – 
uważa Piotr Michalski, kierownik projektu w ifm electronic. 
Producenci, przy bliskiej kooperacji z odbiorcami końcowymi, 
prześcigają się w patentowaniu nowych rozwiązań technicz-
nych, wzorów użytkowych czy oprogramowania. Dlatego też 
chcemy przybliżyć uczestnikom warsztatów nowoczesne moż-
liwości zwiększania wydajności produkcji oraz obniżania jej 
kosztów. Postaramy się podpowiedzieć, jakie strategie roz-
woju obrać dla własnej firmy, kiedy warto zacząć inwesto-
wać w nowe technologie oraz na co zwrócić uwagę, by były to 
dobrze wydane pieniądze. 

Czwarta edycja warsztatów „ifm wiedza i doświadcze-
nie” odbędzie się w dniach 30–31 maja 2019 roku w hotelu 
„Kolumna Park” w Dobroniu. Mimo dużego rozmachu udział 
w nich jest całkowicie bezpłatny. Dodatkowo po pierwszym 
dniu na chętnych będą czekały warsztaty cygarowe, a wie-
czorem zaplanowano bankiet z atrakcjami. Aby wziąć udział 
w tym wydarzeniu, wystarczy zapisać się poprzez formularz 
dostępny na stronie: 

https://ifm-warsztaty.pl/zapisz-sie

w 2015 r., a władze placówki zapowiedziały jego rekonstruk-
cję. Ta odwlekała się w czasie, m.in. z powodu trudności 
w dostępie do elementów. Teraz stało się to możliwe dzięki 
drukowi 3D i wsparciu firmy, która profesjonalnie zajmuje się 
trójwymiarowym wydrukiem. Dzięki wielkogabarytowym dru-
karkom 3D firma ATMAT uzupełniła samolot o brakujące ele-
menty. To, co zostało wydrukowane, to m.in. piasta, łopatki 
śmigła, kołpak silnika i inne elementy konstrukcyjne.

Merytorycznie o nowoczesnych technologiach
W ramach VI Targów Laserów i Technologii Laserowych 
STOM-LASER tradycyjnie już odbyło się seminarium poświę-
cone obróbce laserowej. Pierwszego dnia X Targów Techno-
logii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-
-SURFACE eksperci spotkali się na Seminarium PSK „Nowo-
ści w zabezpieczeniach przeciwkorozyjnych”. Seminaryjny 
charakter miało także spotkanie poruszające problematykę 
druku 3D.

Przemysłowa Wiosna z nagrodami
Podczas uroczystej gali, która odbyła się pierwszego dnia tar-
gów, nagrodzono najlepsze produkty prezentowane podczas 
„Przemysłowej Wiosny”. O przyznaniu nagród decydowały 
komisje konkursowe. W czasie uroczystości wręczono także 
wyróżnienia i medale Targów Kielce za oryginalny i nowo-
czesny styl prezentacji targowej. W związku z 10-leciem Tar-
gów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni 
EXPO-SURFACE uhonorowani zostali także wystawcy biorący 
udział w tym wydarzeniu od pierwszej edycji. 

www.targikielce.pl

https://www.advantech.com/
http://www.targikielce.pl
https://ifm-warsztaty.pl/zapisz-sie
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AKTUALNOŚCI

Jak podają organizatorzy, warszawska 
impreza swój sukces w znacznym stopniu 
zawdzięcza ściśle branżowemu ukierunko-
waniu, dzięki czemu integruje środowisko 
automatyków rozproszone dawniej pomię-
dzy różne imprezy targowe. W 2008 r. 
zdecydowano się na zmianę rozszerzenia 
nazwy targów na: Automatyka, Pomiary, 
Elektronika. Pojawienie się ostatniego 
członu wynikało z tego, że nie ma dziś 
współczesnej automatyki bez elektroniki. 
Nie chodzi przy tym o komponenty elek-
troniczne na poziomie procesora czy ele-
mentów dyskretnych, ale o elektronikę 
przemysłową, systemy transmisyjne, urzą-
dzenia i linie technologiczne do montażu 
elektroniki itp. Pod nazwą AUTOMATI-
CON. Automatyka, Pomiary, Elektronika, 
targi funkcjonują do dziś.

Już od kilku lat można zaobserwować 
tendencję do rezygnacji z targów firm glo-
balnych, jednak, jak twierdzą organiza-
torzy, stale pojawiają się nowi wystawcy, 
poszukujący nowych rynków zbytu 
i klientów. 

We wszystkich edycjach targów brały 
udział firmy: APAR, ELMARK Automa-
tyka, PIAP, SABUR, Hans Plihal Polska/
Celiko/MBB, a nieprzerwanie od drugiej 

edycji: AB-MICRO, IGE + XAO Polska, 
IMPOL1 i NIVELCO. 

Jubileuszowe 25. targi AUTOMATI-
CON odbyły się w dniach 26–29 marca. 
W halach wystawienniczych EXPO XXI 
w Warszawie zwiedzający mogli odwiedzić 
stoiska ponad 300 wystawców reprezen-
tujących ponad 600 firm. 

Królowały roboty
Co roku wystawcy przedstawiają coraz 
bogatszą ofertę robotów przemysłowych, 
w tym coraz więcej robotów mobilnych 
i współpracujących. Podczas tegorocz-
nej edycji wydarzenia pokazywano także 
specjalistyczne wyposażenie zwiększające 
możliwości ich zastosowania do wykony-
wania różnych zadań, w tym wiele cieka-
wych rozwiązań w obszarze szybko roz-
wijających się systemów wizyjnych. Nie 
zabrakło też ofert związanych z wdra-
żaniem idei Przemysłu 4.0 – systemów 
wizualizacji i centralnego, globalnego ste-
rowania produkcją oraz technologii Prze-
mysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Jak 
co roku, można było zobaczyć podczas 
targów wszystko to, bez czego systemy 
pomiarowe i automatyka nie mogą funk-

cjonować, czyli: czujniki, krańcówki, prze-
tworniki, osprzęt elektroniczny i elektro-
techniczny, kable, oznaczniki, urządzenia 
pomiarowe, testery itp. 

Tegoroczne nowości to m.in. złącza 
przemysłowe HDC Quick Termination 
i zasilacze PROtop z modułem komunika-
cyjnym, które pokazał Weidmüller. Firma 
Eurotronic, w ramach rozbudowy standar-
dowych narzędzi informatycznych klasy 
CMMS/EAM, wspomagających zarzą-
dzenie infrastrukturą oraz utrzymaniem 
ruchu, przedstawiła rozwiązanie pozwa-
lające na kompleksową obsługę procesu 
planowania, realizacji i rozliczenia dłu-
goterminowych projektów oraz zadań 
inwestycyjnych czy remontów postojo-
wych. Narzędzie integruje się z takimi 
systemami, jak Infor EAM, SAP PM lub 
Oracle. Firma KWAPIL & CO pokazała 
m.in. bezszczotkowy silnik DC z kontro-
lerem prędkości przy użyciu pokrętła – 
BLM230HP-5S i EC 90 flat 260W z czuj-
nikami Halla. Natomiast firma igus zapre-
zentowała np. serię e-prowadników E2.1 
i e-prowadnik E4.1L – najszybszy w mon-
tażu e-prowadnik, który pozwala oszczę-
dzić nawet do 80% czasu konfekcjono-
wania i instalacji. Euchner przedstawił 
np. system akwizycji danych Keysight 
DAQ970A, który pozwala przyśpieszyć 
czas przeprowadzania testów dzięki szyb-
kim czasom skanowania kanałów oraz 
szerokim zakresom. Lapp Kabel poka-
zał m.in. przewód ÖLFLEX® SERVO FD 
7TCE, spełniający wiele norm i pozwala-
jący na użycie tylko jednego przewodu – 
od szafy sterowniczej lub falownika, przez 
koryto kablowe do maszyny, a nawet 
w prowadnicy łańcuchowej. 

Wśród robotów można było zoba-
czyć prezentowanego przez firmę KUKA 
robota nowej generacji KR Quantec-2. 
Firma Fanuc pokazała robota SCARA 
do paletyzacji i aplikacji typu pick and 
place, model SR-6iA, a CoRobotics – 
rodzinę robotów współpracujących HCR 
do pracy ciągłej 24/7/365. Ich zaletą 
jest łatwość programowania, bezpieczna 
praca z ludźmi i elastyczność zastosowań 
pozwalająca zrobotyzować każdy proces 
produkcyjny. Na stoisku firmy Piab Pol-
ska można zaś było obejrzeć narzędzia 
krańcowe do ramion robotów EOAT (End 
of Arm Tooling). Narzędzia EOAT i sys-
temy chwytakowe są używane w kon-
strukcjach zautomatyzowanych efektorów 
końcowych, ergonomicznych narzędzi lub 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP/MVM

Jubileusz targów AUTOMATICON
AUTOMATICON to dziś największa tego typu impreza targowa w naszym kraju. 
W ciągu 25 lat na targach zaprezentowało się 1289 różnych wystawców, a łącz-
na liczba stoisk w latach 1995–2019 wyniosła 6018. Wystawcy, łącznie z obecną
edycją, reprezentowali, poza Polską, takie kraje, jak: Austria, Belgia, Białoruś, 
Brazylia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, 
Japonia, Korea, Litwa, Niemcy, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Taiwan, 
Turcja, USA, Węgry, Włochy i Wielka Brytania, czyli łącznie 27 państw. 
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narzędzi do mocowania przeznaczonych do wszystkich typów 
urządzeń automatyki. 

Jeśli chodzi o oprogramowanie, to np. firma Automatech
zaprezentowała platformę Sysmac, Omron/Automatech, 
w której firma Omron wprowadziła pierwszą tego typu biblio-
tekę dla platformy Sysmac, oferującą algorytmy uczenia ma-
szynowego (MLE) do obsługi linii produkcyjnych i maszyn 
przemysłowych w czasie rzeczywistym za pomocą sztucznej 
inteligencji. Można było też zobaczyć takie produkty, jak wie-
lofunkcyjny system drzwiowy MGBS – rozwiązanie do ryglo-
wania drzwi wahadłowych oraz przesuwnych. System firmy 
Euchner zapewnia również bezpieczeństwo w kategorii 4/PL e
zgodnie z normą EN ISO 13849-1 oraz EN ISO 14119 i sto-
pień ochrony IP65, IP67 oraz IP69K.

Wydarzenia towarzyszące
Dla wielu zwiedzających ważne są towarzyszące targom cykle 
seminariów, wykładów i prezentacji. W tym roku można było 
uczestniczyć w serii seminariów prowadzonych przez przed-
stawicieli firmy ABB. Tematyka tych spotkań dotyczyła np. 
transformacji cyfrowej, nowoczesnej diagnostyki i anali-
tyki oraz przyszłości zrobotyzowanego Przemysłu 4.0. Firma 
Sabur proponowała udział w prezentacji „4 w 1 dla Przemy-
słu 4.0, czyli sterowanie, wizualizacja i obsługa danych pro-
cesowych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań firmy 
ASEM” i np. w zatytułowanej „Analityczne narzędzia klasy 
Industrial Intelligence, czyli raporty i pulpity nawigacyjne dla 
przemysłu i IoT. Praktyczne zastosowania krok po kroku”. 
O rozwiązaniach dla Przemysłu 4.0 można było się również 
dowiedzieć z prezentacji firm B&R Automatyka Przemysłowa, 
Beckhoff Automation, Eurotronic i Rittal. Firma Multiprojekt 
Automatyka zaprezentowała nowy wymiar serwonapędów 
Estun, a PIAP – przykłady eliminacji problemów technicznych 
występujących podczas badań EMC urządzeń prototypowych. 
Firma STORK Instruments przedstawiła np. zasady kalibra-
cji higrometrów w niskim zakresie pomiarowym wilgotności. 
Grupę prezentacji przygotowała w tym roku firma Siemens. 
Można było ponadto wziąć udział w szkoleniu technicznym 
z programowania robotów, przygotowanym przez firmę 
Mitsubishi Electric Europe. Były też prezentacje firm Tech-
-System Group i Technokabel.

Złote Medale
Jak co roku, spośród produktów zgłoszonych przez wystaw-
ców komisja wybrała pięć, którym przyznała Złote Medale 
Targów AUTOMATICON 2019. W tym roku jury doceniło 
firmę Askom za system wizualizacji ASIX®. EVO wersja 10, 
firmę CoRobotics za robota współpracującego HCR-3/5/12, 
Finder Polska za systemy Yesly Comfort Living (BEYON, 
13.72 and 15.71 TYPES), KUKA CEE, Oddział w Polsce 
za robota KR QUANTEC – 2 oraz firmę TPL VISION UK za 
Modular Ringlight. 

W latach 1997–2018 komisja uhonorowała Złotymi 
Medalami AUTOAMTICON łącznie 129 wyrobów zgłoszo-
nych przez 64 różne firmy.

Bohdan Szafrański

be profi table. 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

MAJ/CZERWIEC 2019  

https://www.sw-machines.de/
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T egoroczną edycję konferencji 
„Przemysł 4.0” prowadził Michał 
Parda – absolwent ekonomii na 

Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie, który zdobywał doświadcze-
nie m.in. w fabryce przetwórstwa drewna 

podczas wdrożenia i uruchomienia nowej 
linii produkcyjnej. Dalszą część kariery 
związał z branżą automotive, gdzie oprócz 
wsparcia wdrożeń nowych linii zajmo-
wał się usprawnieniem procesu produk-
cyjnego. 

Relacja z konferencji i wystawy „Przemysł 4.0”, Warszawa, 9 kwietnia 2019 r.

O szansach i wyzwaniach 
Przemysłu 4.0
Podczas tegorocznej edycji konferencji „Przemysł 4.0”, 
zorganizowanej przez magazyn Control Engineering Polska, 
specjaliści z branży przemysłowej rozmawiali o Przemysłowym 
Internecie Rzeczy (IIoT), fabryce przyszłości, wykorzystaniu analityki 
Big Data oraz bezpieczeństwie w sieci. Konferencji towarzyszyła 
wystawa, w której uczestniczyły firmy oraz uznani dostawcy 
technologii i produktów związanych z nowoczesną produkcją. 

Platforma cyfrowa
W pierwszym, wprowadzającym wystą-
pieniu Andrzej Soldaty, prezes zarządu 
Fundacji Platforma Przemysłu Przyszło-
ści (FPPP), przedstawił polski ekosys-
tem Przemysłu 4.0 i Platformę Przemysłu 
Przyszłości. Celem powołanej w marcu 
2019 r. Fundacji Platformy Przemysłu 
Przyszłości jest inicjowanie, uświadamia-
nie i kierunkowanie działań w zakresie 
transformacji cyfrowej polskich przedsię-
biorstw. Andrzej Soldaty zaprezentował 
kierunki podejmowanych działań i reali-
zowanych obecnie projektów oraz wyja-
śnił, w jaki sposób można współpracować 
z Fundacją. Jak podał, w naszym kraju 
działa ok. 2 mln firm, z czego 99,8% 
stanowią firmy MŚP, odpowiadające 
za wytworzenie 74% PKB kraju. Takie 
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firmy mają większą trudność w speł-
nieniu wymagań związanych z realiza-
cją idei Przemysłu 4.0, dlatego też trzeba 
im w tym pomóc. Jak stwierdził, kluczo-
wym narzędziem FPPP jest platforma 
cyfrowa, która pozwala na kreowanie 
wartości poprzez budowanie dynamicz-
nych interakcji między podmiotami ryn-
kowymi reprezentującymi różne kategorie, 
jak również między podmiotami tej samej 
kategorii. 

Inżynier 4.0
„Polski Inżynier 4.0 – case study elec-
tromobility” – tak zatytułował swoje 
wystąpienie Tomasz Szpikowski, założy-
ciel i prezes firmy Bergman Engineering, 
zajmującej się contractingiem i rekruta-
cją inżynierów. Mówił o zmieniającej się 
rzeczywistości dla polskich inżynierów 
w dobie Przemysłu 4.0. Jakie umiejętno-
ści powinien mieć inżynier 4.0? Czego już 
teraz powinien zacząć się uczyć? W jakich 
warunkach będzie pracował w niedale-

kiej przyszłości? Zdaniem Tomasza Szpi-
kowskiego inżynier 4.0 to człowiek inno-
wacyjny, który widzi procesy i ma mięk-
kie kompetencje pozwalające pokiero-
wać zespołem. Jak podkreślił, dziś panuje 
trend elektromobility, jednak politech-
niki nie kształcą w tym zakresie. Zwrócił 
również uwagę na cyberbezpieczeństwo, 
o które należy zadbać. Wspomniał w tym 
kontekście o polskiej chmurze narodowej. 

Internet Rzeczy
Budowanie połączonej przyszłości poprzez 
Internet Rzeczy było tematem prezentacji 
Janusza Smoka, pełniącego funkcję Chan-
nel Managera for CEE w firmie Advantech 
Poland. W swoim wystąpieniu nawiązał 
też do książki Steve'a Case'a „Trzy Fale”. 
Jak stwierdził, dziś chcemy uzyskać usługi 
od ekosystemu i nie interesuje nas strona 
techniczna – podobnie jak jest w przy-
padku prądu w gniazdku. Jego zdaniem 
bardzo ważna w kontekście Przemysłu 4.0 
jest wizualizacja danych.

Zarządzanie parkiem 
maszynowym
Marek Maciejewski, Senior Sales Engineer
Systems and IoT w firmie ifm electronic, 
przedstawił, jak skutecznie zarządzać par-
kiem maszynowym, korzystając z infor-
macji o jego aktualnym stanie dzięki wy-
korzystaniu technologii (IoT). Omówił, 
jak przygotować maszynę, by była gotowa 
do wpięcia do systemów informatycznych
firmy oraz jakie parametry maszyny są 
istotne dla jej żywotności. Wyjaśnił, jak 
zapanować nad parkiem maszynowym 
składającym się nawet z kilkuset maszyn, 
a także w jaki sposób zautomatyzować 
przekazywanie informacji o pojawiających 
się problemach do SAP ERP (celem auto-
matyzacji rezerwacji części i wykonywa-
nia napraw). Zwrócił uwagę na wskaźnik 
OEE i jego znaczenie. Przedstawił sześć 
wielkich strat TPM/OEE. Jego zdaniem 
za pomocą monitorowania drgań można 
wiele się dowiedzieć o stanie maszyny. 
Ważne jest też monitorowanie stanu oleju. 

https://www.rockwellautomation.com/pl_PL/overview.page
http://www.controlengineering.pl
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Transformacja cyfrowa 
dla każdego
Czy transformacja cyfrowa jest obecnie 
na wyciągnięcie ręki? Na to pytanie odpo-
wiedział w swoim wystąpieniu Ireneusz 
Borowski, Eastern Europe Sales & Busi-
ness Development Senior Manager w fir-
mie Dassault Systemes – producenta 
oprogramowania zatrudniającego ponad 
15 tys. pracowników. Wyjaśnił, że tech-
nologie związane z transformacją cyfrową 
nie są bardzo drogie i dostępne tylko dla 
dużych firm. Rozwiązania w chmurze są 
w zasięgu także małych i średnich firm 
oraz start-upów. Jego zdaniem chmura 
jest idealnym rozwiązaniem dla biznesu 
każdej wielkości – pozwala na szybki 
dostęp do najnowszych zdobyczy tech-
nologii, dzięki czemu firmy mogą realizo-
wać transformację cyfrową zgodnie z kon-
cepcją Przemysłu 4.0. Jak podkreślił, 
przy wykorzystaniu prywatnej i publicznej 
chmury obliczeniowej nie trzeba inwesto-
wać w złożoną infrastrukturę IT. 

Od modułowości 
do cloud computingu
W kolejnej części konferencji o Indu-
stry 4.0 opowiadał Klaus Stark, Senior 
Manager w Innovationsmanagement 
w Pilz GmbH. Podkreślił wagę moduło-
wości, bezpieczeństwa danych, digitali-
zacji, autonomicznych maszyn, robotów 
i współpracy na linii człowiek-robot, Big 

Data, sztucznej inteligencji, przetwarza-
nia danych w chmurze. Jak zaznaczył, to 
tylko niektóre z aspektów Przemysłu 4.0. 

Zrobotyzowany system transportu
Zrobotyzowany system transportu ładun-
ków w obszarze produkcji i magazyno-
wania przedstawił Marcin Plewa, kiero-
wnik działu badań i rozwoju w Lean-Tech,
który na konferencji reprezentował rów-
nież Politechnikę Wrocławską. Celem jego 
prezentacji było przedstawienie innowa-
cyjnego rozwiązania wykorzystującego 
autonomiczne roboty do transportu ładun-
ków w obszarze produkcji i magazyno-
wania. Rozwiązanie umożliwia transport 

np. paletowych jednostek ładunkowych 
o masie do 1000 kg. System cechuje 
wysoki poziom bezpieczeństwa i możli-
wość działania w otoczeniu człowieka. 
Marcin Plewa wspomniał o współpracy 
firmy z politechniką i o realizacji wspól-
nych projektów badawczych, a także 
o tym, jak wyznaczyć liczbę robotów, by 
system był wydajny dzięki wykorzysta-
niu do tego celu modelowania i symula-
cji narzędziem FlexSim. Jak zaznaczył, 
obecny robot drugiej generacji ma zaim-
plementowany zaawansowany system 
bezpieczeństwa i sam się dokuje.

Przepływ danych
O przepływie danych w różnych war-
stwach przedsiębiorstwa zgodnie z ideą 
Industry 4.0 mówił w swoim wystąpieniu 
Adrian Stelmach, Project Manager w fir-
mie Amister. Skoncentrował się na syste-
mie MES i nowym sposobie projektowa-
nia takich systemów, jak również wyja-
śnił korzyści płynące z zastosowania sys-
temu MES. Jak stwierdził, nawet 32% 
strat wynika z nieoptymalnego prze-
pływu informacji. Nowy sposób myśle-
nia w przypadku MES 4.0 to warstwowe 
podejście do akwizycji danych i przyspie-
szenie podejmowania decyzji.

Konserwacja prewencyjna
Optymalizacja zasobów i konserwacja pre-
wencyjna urządzeń przemysłowych za 
pośrednictwem VPN IIoT z wykorzysta-
niem technologii chmury była tematem 
prezentacji Yvana Rudzinskiego, Regio-
nal Sales Managera na Europę Środkowo-
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-Wschodnią w HMS Industrial Networks. 
Chmura Talk2M działa od ponad 10 lat 
i łączy ponad 200 tys. maszyn w fabry-
kach na całym świecie. By zoptymalizo-
wać koszty i utrzymać ciągłość produkcji, 
wśród producentów maszyn przyspiesza 
się trend przechodzenia od konserwacji 
reaktywnej do prewencyjnej. Zapewniając 
bezpieczną technologię zdalnego dostępu 
do PLC za pośrednictwem chmury VPN, 
rozwiązanie eWON pomaga inżynie-
rowi gromadzić dane systemu sterowania 
w hali produkcyjnej i bezpiecznie je pre-
zentować. Np. firma ABB Robotics opra-
cowała część swoich „Connected servi-
ces”, opierając się na technologii HMS. 

Analiza danych
O analizie danych jako odpowiedzi na wy-
zwania Przemysłu 4.0 mówił Krzysztof
Banaś, Account Manager w firmie StatSoft
Polska. Jak stwierdził, do poprawy jako-
ści i zwiększenia efektywności produkcji 
potrzebna jest wiedza oparta na danych. 

W czasie coraz większych wyzwań analiza 
danych daje olbrzymie możliwości i staje 
się narzędziem niezbędnym do osiągnięcia
sukcesu. Podczas prezentacji przedstawił,
jak skutecznie wydobyć wiedzę z danych, 
wykorzystując różne narzędzia analityczne:
od prostych technik klasycznej statystyki 
i SPC po zaawansowane metody uczenia
maszynowego i sieci neuronowe. Sloganem
firmy jest „Dane Wiedza Sukces”, a misją 
– dzielenie się wiedzą na temat prowadze-
nia projektów analitycznych. Jak podkre-
ślił, obecnie często nie wiemy, jak analizo-
wać dane, i nie mamy do tego odpowied-
nich narzędzi. Krzysztof Banaś opowiadał 
m.in. o statystycznej kontroli procesów 
i platformie SPC, tworzeniu modeli staty-
stycznych i korzyściach, jakie dzięki temu 
można uzyskać. 

Bezpieczeństwo cybernetyczne
Bezpieczeństwo cybernetyczne systemów 
automatyki przemysłowej było tematem 
wystąpienia Michała Sadowskiego, EU 

Sales Directora w firmie Antaira Techno-
logies. Bezpieczeństwo cybernetyczne sys-
temów automatyki odgrywa coraz więk-
szą rolę przy planowaniu i projektowa-
niu infrastruktury automatyki przemysło-
wej. Kluczowe jest ciągłe monitorowanie 
i wykrywanie anomalii oraz możliwość 
szybkiej reakcji. Takie działania stanowią 
zabezpieczenie wewnętrzne i dają możli-
wość szybkiego reagowania na zagrożenia 
atakiem cybernetycznym, którego celem 
może być penetracja systemu lub genero-
wanie fałszywych komend dla systemów 
automatyki. Przy projektowaniu systemu 
konieczne jest kompleksowe podejście do 
problemu i wybieranie komponentów sie-
ciowych, takich jak switche, routery czy 
kontrolery LAN, zapewniających pełne 
bezpieczeństwo. W trakcie prezentacji 
Michał Sadowski przybliżył zagadnienia 
związane z bezpiecznymi sieciami i kryte-
ria doboru właściwych komponentów sie-
ciowych. Pokazał przypadki ataków na 
infrastrukturę przemysłową, co np. miało 
miejsce w 2013 r. w hucie w Niemczech. 

Industry 4.0: smart plastics eliminują nieplanowane przestoje
Inteligentne produkty ostrzegają zawczasu i mogą być zintegrowane ze standardowymi 
systememami kontroli urządzenia  . smart plastics pozwalają Twoim urządzeniom  
pracować ciągle, a także obniżać koszty utrzymania ruchu. igus.pl/smart-echain
igus® Sp. z o. o.   Więcej informacji: hkowalczyk@igus.pl   Tel. 22 316 36 30

smart plastics
Unikaj nieplanowanych przestojów

plastics for longer life®

Odwiedź nas: 
Plastpol, Kielce-C3

Mach-Tool, 
Poznań-Hala 5, 

stoisko 91

www.controlengineering.pl

https://www.igus.pl/info/news-2016-intelligent-e-chain?utm_source=direct&utm_medium=quicklink
http://www.controlengineering.pl
mailto:hkowalczyk@igus.pl
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Druk 3D
Maciej Stefańczyk, Sales Manager w firmie
Cubic Inch wyjaśnił, w jaki sposób druk 
3D wpływa na redukcję kosztów, uspraw-
nienie procesów oraz zmianę ludzkiego 
życia. Przedstawił kluczowe korzyści wyni-
kające z wykorzystania druku 3D, w tym 
również w branży produkcyjnej. Jak wyja-
śnił, obecnie druk 3D rewolucjonizuje 
procesy projektowania, produkcji i dys-
trybucji. Podkreślił, że koszt druku 3D 
zależy od ilości zużytego materiału, a nie 
od skomplikowania części, odwrotnie niż 
w przypadku technologii CNC.

Połączenia a Przemysł 4.0
O znaczeniu połączeń w Przemyśle 4.0 
mówił Szymon Gumółka, Marketing 
Manager w firmie Balluff. Jak wiadomo, 
Przemysł 4.0 nie będzie istniał bez sku-
tecznych połączeń, tych w warstwie fizy-
cznej maszyn oraz późniejszego transferu
danych, np. do chmury. Zaznaczył, że 
innowacje to także idealne środowisko do
budowania relacji biznesowych. Podczas 
prezentacji przedstawił sferę technolo-
giczną i nowoczesne rozwiązania zgodne 
z duchem czwartej rewolucji przemysło-
wej oraz zagadnienia związanie z wielo-
płaszczyznową współpracą podmiotów.
Przedstawił też optymalizację pracy z na-
rzędziami z wykorzystaniem znaczników 
RFID (informacja zapisana na narzędziu).

Ekologiczna optoelektronika
Dlaczego optoelektronika jest ekolo-
giczna? Odpowiedzi na to pytanie udzie-
lił Jarosław Baszak, menedżer krajowy 
w Hamamatsu Photonics. Omówił pro-
dukty oferowane przez firmę. Firma 
wykorzystuje np. fotodiody krzemowe 
i produkuje wiele rodzajów laserów, np. 
wykorzystywanych do podgrzewania. Jak 
zaznaczył, aplikacje diod laserowych są 
stosowane np. w produkcji samochodów.

Polska odpowiedź na Industry 4.0
O platformie Nazca – polskiej odpowiedzi 
na Industry 4.0 – opowiadał Maciej Wal-

czak, Automation Specialist w firmie APA. 
Czy jest możliwe, aby w fabryce Industry 
4.0, gdzie oprócz monitorowania i szyb-
kiej diagnostyki, komponenty i systemy 
mogły zyskać samoświadomość i prze-
widywać przyszłe zmiany, zapewniając 
w ten sposób lepsze zarządzanie całym 
zakładem? Co oznacza komunikacja za 
pośrednictwem Internetu Rzeczy i anali-
tyka Big Data? Jak wygląda innowacyjna 
wirtualizacja fabryki i symulowanie pro-
cesów? Odpowiedzi na te pytania udzielił 
Maciej Walczak, przedstawiając studium 
przypadku wdrożenia systemu NAZCA 
4.0 w fabryce koncernu motoryzacyjnego 
Volkswagen. 
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Jak pokazują wyniki badania „Odkrywa-
nie Przemysłu 4.0”, opracowanego przez 
Shell Lubricants, przodującym krajem, 
w którym aż 96% producentów wyko-
rzystuje co najmniej jedną technologię 
zgodną z koncepcją Przemysłu 4.0, jest 
Turcja. Na drugim miejscu znajdują się 
ex aequo Polska, Wielka Brytania i Wło-
chy (94%).

Dla coraz większej liczby przedsiębiorstw 
europejskich wdrażanie rozwiązań zgod-
nych z koncepcją Przemysłu 4.0 jest prio-
rytetowym elementem w strategii roz-
woju. Firmy usprawniają pracę zakładów, 
łącząc zaawansowane techniki komunika-
cyjne z automatyką, robotyką, przetwa-
rzaniem danych w chmurze, czujnikami 
czy inteligentnymi algorytmami. Wszyst-
kie te technologie łączy wspólny cel – 
maksymalne zwiększenie wydajności pro-
dukcji oraz obniżenie całkowitego kosztu 
użytkowania (TCO).

Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych 
chce wprowadzać zmiany w sferze cyfro-
wej, jednak mają problem z wypracowa-
niem właściwej drogi – optymalnej rów-

 Shell

Europa w drodze do Przemysłu 4.0
Dynamiczny rozwój nowych techno-
logii motywuje europejskie przedsię-
biorstwa do inwestycji w innowacyjne 
rozwiązania oraz do zmian w dotych-
czasowym funkcjonowaniu.

Źr
ód

ło
: C

on
Tr

us
t C

om
m

un
ic

at
io

n

AKTUALNOŚCI



MAJ/CZERWIEC 2019  

Chmura
Mikołaj Kołodziejczak, konsultant ds. logistyki i sterowania
produkcją w firmie AndonCloud, opowiadał o wdrożeniu na-
rzędzia realizującego cele lean manufacturing w dobie cyfry-
zacji. Zaprezentował proces identyfikacji potrzeb, konsulta-
cji przedwdrożeniowych oraz samego wdrożenia narzędzia 
Andoncloud. Wskazał na potencjał rozwojowy dla tego typu 
narzędzi. Jego zdaniem rozwiązanie oparte na chmurze jest 
optymalne, jednak klienci nie są jeszcze do tego przekonani.

Przyszłość przemysłu cyfrowego
O przyszłości przemysłu cyfrowego opowiedziała uczestni-
kom Forum Monica Miches, główny konsultant na Europę 
w firmie Frost & Sullivan. Dziś paradygmat fabryk cyfro-
wych stworzył wśród producentów pilną potrzebę digitalizacji 
ich łańcucha wartości. Cyfrowe platformy IoT są świadkiem 
gwałtownego wzrostu liczby nowych produktów i są gotowe 
do zmiany sposobu produkcji, jaki znamy.

Sztuczna inteligencja
W ostatnim wystąpieniu tegorocznej konferencji Szymon 
Bazan, Business Development Manager w firmie Alphamoon, 
mówił o sztucznej inteligencji, czyli o tym, jak przełożyć dane 
z maszyn na zyski. Firma Alphamoon zajmuje się tworzeniem 
dedykowanego oprogramowania z obszaru sztucznej inteligen-
cji i uczenia maszynowego, z powodzeniem prowadząc sprze-
daż usług w Polsce i za granicą. Jak stwierdził, ważna jest 
analiza danych i tworzenie modeli uczenia maszynowego. Jest 
to możliwe, bo dysponujemy obecnie danymi i dużą mocą 
obliczeniową. Wyjaśnił, że już dziś można wytrenować model 
do rozwiązania konkretnego problemu.

Bohdan Szafrański

nowagi między korzystnymi rozwiązanymi stosowanymi 
w bieżącej działalności a nowymi możliwościami, jakie daje 
Przemysł 4.0. Jedną z największych obaw jest kompatybil-
ność nowych technologii z istniejącym sprzętem oraz prakty-
kami konserwacyjnymi.

Aby pozostać konkurencyjnym, przedsiębiorstwa będą 
musiały wprowadzić przynajmniej częściowe zmiany 
w organizacji, procesach i modelach biznesowych. Do tego 
potrzebna jest nie tylko otwartość na zmiany, ale także współ-
praca ze specjalistami zewnętrznymi, którzy mają wiedzę 
i niezbędne doświadczenie. Profesjonalną pomoc oferują m.in. 
producenci automatyki czy dostawcy środków smarnych. 

Innowacyjne technologie dają europejskim przedsiębior-
stwom produkcyjnym nieosiągalną do tej pory elastyczność 
w dostosowaniu się do różnych oczekiwań klientów. Co za 
tym idzie mogą pomóc w budowaniu silnej przewagi konku-
rencyjnej poprzez zwiększenie efektywności produkcji oraz 
zmniejszenie całkowitego kosztu użytkowania (TCO). Klu-
czem do sukcesu jest zrozumienie technologii Przemysłu 4.0 
i wykorzystanie nowych możliwości, jakie za sobą niesie.

www.contrust.pl

https://www.elmark.com.pl/elmark-strona-glowna
http://www.contrust.pl


FIRMA PREZENTUJE

ukasz Wo oszyn
Product Manager – Pomiary Przep ywu
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

Zwi ksz efektywno  produkcji 
i bezpiecze stwo pracy,
stosuj c now  lini  przep ywomierzy Proline 
z wbudowan  diagnostyk  Heartbeat Technology

Z ak ady przemys owe dok adaj  wszel-
kich stara , aby zapewni  wysok  dys-
pozycyjno , odpowiedni  jako  swo-

ich produktów oraz zwi kszy  efektywno  
produkcji i bezpiecze stwo pracy. Ponadto 
coraz cz ciej wymagane jest równie  potwier-
dzenie, e rozwijaj  si  one w sposób zrów-
nowa ony, np. poprzez przestrzeganie odpo-
wiednich przepisów w zakresie ochrony 

rodowiska. Nowoczesne techniki pomiaru 
przep ywu, zapewniaj ce stabilny pomiar 
przez ca y okres ycia urz dzenia, stanowi  
kluczow  kwesti  w osi gni ciu powy szych 
celów przez zak ad przemys owy. Cykliczna 
kontrola stanu punktów pomiarowych, zw a-
szcza tych maj cych wp yw na bezpieczn  
prac  instalacji, jest konieczno ci .

Diagnostyka Heartbeat zapewnia 
wysok  jako  produkcji
Nowa linia przep ywomierzy Proline 
Endress+Hauser ma wbudowane funkcje dia-
gnostyczne Heartbeat Technology™. Dzi ki 
spójnej obs udze i jednolitej funkcjonalno ci 
we wszystkich technikach pomiaru przep ywu 
oferowanych przez Endress+Hauser u ytkow-
nik ma mo liwo  ustandaryzowania proce-
dury sprawdzania poszczególnych punktów 
pomiarowych w danym zak adzie.

Diagnostyka i weryfikacja ich stanu jest reali-
zowana z wykorzystaniem stabilnych, redun-
dantnych wzorców referencyjnych, wbu-
dowanych w przep ywomierz. Jako wzorce 
wykorzystuje si  bardzo precyzyjne kwar-
cowe generatory cz stotliwo ci oraz zadaj-
niki napi cia. Weryfikacj  Heartbeat mo na 
przeprowadzi  przy u yciu wy wietlacza lub 
zdalnie – z wykorzystaniem systemu sterowa-
nia oraz narz dzia do zarz dzania aparatur  
AKPiA, jak np. FieldCare. Przep ywomierz 
samodzielnie dokumentuje swój stan dzi ki 
odpowiednim raportom generowanym przez 
urz dzenie, po przeprowadzeniu odpowied-
nich testów sprawdzaj cych. Taki raport 
mo e stanowi  dowód potwierdzaj cy zgod-
no  pracy zak adu z normami prawnymi oraz 
wysok  jako  produkcji. 

Ci g a autodiagnostyka dzia aj ca w tle pod-
czas codziennej pracy przep ywomierza 
pozwala na szybk  reakcj  w razie pojawie-
nia si  awarii. Otrzymujemy natychmiastowe 
ostrze enie, je eli urz dzenie osi gn o stan 
krytyczny. Informacje na temat zdarzenia 
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s  interpretowane zgodnie z zaleceniem 
NAMUR NE 107, wy wietlane przez urz dze-
nie oraz wysy ane do systemu sterowania. 
Przep ywomierz dostarcza równie  informa-
cje na temat czynno ci zaradczych, pozwala-
j cych usun  dane zdarzenie. 

Modu  Heartbeat Monitoring umo liwia 
znacznie szybsze wykrywanie pogarszaj cych 
si  warunków eksploatacji, wp ywaj cych na 
pomiar oraz prac  urz dzenia. Nowoczesne 
przep ywomierze z serii Proline oprócz g ów-
nej zmiennej mierzonej (przep yw), dostar-
czaj  równie  dodatkowe zmienne pomia-
rowe, takie jak: t umienie drga  rury, asyme-
tria sygna u, cz stotliwo  rezonansowa itd., 
które umo liwiaj  monitorowanie jego stanu. 
Analizuj c trendy tych dodatkowych wiel-
ko ci, jeste my w stanie przewidzie  i wia-
domie zaplanowa  przegl d przep ywomie-
rza. Zintegrowany w przep ywomierzu sys-
tem monitoringu pozwala do  atwo oceni  
wp yw warunków procesu na prac  urz dze-
nia oraz okre li  jako  procesu. 

Technologia pomiarowa 
gwarantuj ca d ugoterminow  
stabilno
Przep ywomierze Endress+Hauser charak-
teryzuj  si  wysok  niezawodno ci  dzia a-
nia, gwarantuj  stabilne wyniki pomiarów 
przez d ugi czas, co potwierdzaj  d ugoletnie 
testy przeprowadzone w tysi cach aplikacji 
na ca ym wiecie. Przep ywomierze nie maj  
adnych cz ci ruchomych ulegaj cych zu y-

ciu, dzi ki czemu zapewniona jest d ugoter-
minowa stabilno  pomiaru. Dodatkowo pro-
jekt zgodny ze standardem IEC 61508 gwa-
rantuje niezawodno  dzia ania i bezpiecze -
stwo, przy za o eniu e urz dzenie jest pra-
wid owo dobrane do procesu oraz w a ciwie 
zainstalowane. 

Pokrycie testowe umo liwiaj ce 
wyd u enie okresów mi dzy 
kalibracjami
Opracowana wraz z now  lini  przep ywo-
mierzy Proline technologia monitoruj ca ich 
stan Heartbeat Technology™ zapewnia du e 
pokrycie testowe z uwagi na to, e stanowi 
integraln  cz  przep ywomierza. Podej cie 
takie umo liwia przeprowadzenie testów 
diagnostycznych obejmuj cych wszystkie 
modu y elektroniczne przep ywomierza, ca y 
tor pomiarowy. W nowej serii przep ywomie-
rzy pokrycie testowe jest porównywalne lub 
wy sze ni  pokrycie uzyskane przy zastoso-
waniu weryfikacji zewn trznej. Zintegrowane 
w przep ywomierzu funkcje diagnostyczne 
Heartbeat wykrywaj  ponad 95% wszyst-
kich potencjalnych usterek (TTC > 95%). 
Wysoki poziom ca kowitego pokrycia testo-
wego pozwala wykorzysta  funkcj  weryfi-
kacji Heartbeat jako narz dzia okre laj cego 
stan pracy równie  w przypadku krytycznych 
punktów pomiarowych zwi zanych z jako-
ci  produktu czy bezpiecze stwem funkcjo-

nalnym SIL. Stosuj c weryfikacj  Heartbeat, 
mo na wyd u y  okresy pomi dzy kalibra-
cjami dla krytycznych punktów pomiarowych. 

Korzy ci p yn ce z diagnostyki 
wbudowanej w przep ywomierz
Przep ywomierze ze zintegrowan  funk-
cj  diagnostyki i weryfikacji Heartbeat od 
samego pocz tku zapewniaj  najwy sz  wia-
rygodno  pomiaru. Przynosi to konkretne 
korzy ci dla klientów:

• Szybka, ukierunkowana naprawa w razie 
wyst pienia awarii urz dzenia lub aplikacji, 
dzi ki ci g ej autodiagnostyce przep ywomie-
rza w czasie jego pracy. 

• Obserwacja zmiany trendów odpowiednich 
parametrów w czasie pracy przep ywomie-
rza pozwala na wczesne podejmowanie rod-
ków naprawczych, zanim pojawi si  rzeczywi-
cie wada urz dzenia. Wp ywa to na znaczne 

obni enie kosztów zwi zanych z serwisem 
oraz zapobiega nieplanowanym przestojom.

• Z uwagi na to, e proces weryfikacji jest 
znacznie atwiejszy i mniej wymagaj cy ni  
kalibracja, mo e by  przeprowadzany cz -
ciej. Zwi ksza to wiarygodno  wyników 

pomiaru oraz pozwala zapewni  niezawodn  
prac  urz dzenia.

• Diagnostyka i weryfikacja s  oparte na 
fabrycznych spójnych wzorcach odniesienia 
oraz wysokiej, potwierdzonej stabilno ci d u-
goterminowej.

Heartbeat Technology™ dzi ki swojej modu-
owej koncepcji daje mo liwo  dostoso-

wania w ukierunkowany sposób odpowied-
nich funkcji diagnostycznych do potrzeb 
danej aplikacji. Dzi ki temu, e techno-
logia Heartbeat Technology™ jest zaim-
plementowana we wszystkich technikach 
pomiaru przep ywu oferowanych przez 
Endress+Hauser w nowej linii przep ywo-
mierzy Proline, klienci mog  zoptymalizo-
wa  swoje pomiary poprzez standaryzacj . 
Pozwala to ograniczy  z o ono  instalacji 
oraz przyczynia si  do dodatkowych oszcz d-
no ci w zakresie in ynierii, eksploatacji i ser-
wisu. Powy sze aspekty w znacz cy sposób 
wp ywaj  na prawid owe zarz dzanie apara-
tur  pomiarow  na obiekcie, chcia by przez 
unikanie niepotrzebnych prac serwisowych 
czy nieuzasadnionych kalibracji.

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 

Przep ywomierz 
masowy Coriolisa 
Promass F 200 
z funkcj  Heartbeat
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•

PRODUKT ROKU 2018
CONTROL ENGINEERING POLSKA

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach
Pełny opis zwycięskich produktów znajduje się na stronie: www.controlengineering.pl/PR2018

Bezpieczeństwo
Wyspa zaworowa ASCO Numatics™ 

ze strefami bezpieczeństwa
Emerson Automation Solutions

•

Czujniki bezkontaktowe
Enkoder liniowy LIKA SME54

ELDAR

•

Czujniki kontaktowe
System pomiarowy
High Speed TireScan
P.P.H. WObit E.K.J. Ober

•

Komputery przemysłowe
Ultrakompaktowy 

komputer przemysłowy C6015
BECKHOFF Automation

•

Komunikacja bezprzewodowa
Przemysłowy router TOSIBOX Lock 500

PACE Poland/Dystrybutor Tosibox

•

Komunikacja bezprzewodowa 
Zaawansowana bramka danych 

internetowych eWON – Flexy 205
HMS Industrial Networks

•

Komunikacja przewodowa
Konwerter RS232 – IO-Link 

Balluff

•

 Komunikacja przewodowa
FL Switch 4004T-8PoE-4SFP

Phoenix Contact

Kontrola procesu 
System absolutnego 

pomiaru pozycji kabiny 
w szybie windy

Kübler

•

Mobilne aplikacje 
MobileHMI ICONICS 
ELMARK Automatyka

•

Mobilne aplikacje
Field Xpert SMT70 

Endress+Hauser Polska

•

Oprogramowanie przemysłowe
Platforma do zarządzania 

Saia PCD Supervisor
Sabur

•

Panele operatorskie 
Industrial Thin Client V3 PRO 

Siemens

•

PLC/PAC
PACSystems CPE400

ASTOR 

•

Przemysł 4.0
Oprogramowanie 

IoT Gateway 
Bosch Rexroth

•

Roboty mobilne
Robot MiR500 

Mobile Industrial Robots ApS

Roboty przemysłowe 
Robot LBR iiwa 
KUKA CEE GmbH

•

Roboty przemysłowe – Osprzęt
Chwytak VG10 

OnRobot A/S

•

Roboty współpracujące
Robot FANUC CR 15iA

FANUC Polska

•

Roboty współpracujące
Robot e-Series

Universal Robots A/S

•

Systemy wizyjne/Systemy RFID
System wizyjny Sensopart VISOR® 

Robotic 1,3 Mpx z oprogramowaniem 
do Universal Robots

SELS

•

Systemy wizyjne/Systemy RFID 
Anteny RFID z IO-Link

ifm electronic

•

Technika napędowa 
– Przemienniki częstotliwości

PowerFlex 755TM – Multidrive 
ze zwrotem energii do sieci

Rockwell Automation 

•

Techniki napędowe – Silniki
ABB Air Gap Inspector

ABB

http://www.controlengineering.pl/PR2018


MAJ/CZERWIEC 2019 21

Zakończyła się XVI edycja konkursu „Produkt Roku” organizowa-
nego przez redakcję magazynu Control Engineering PolskaControl Engineering Polska. Ogłosze-
nie wyników, połączone z wręczeniem nagród, odbyło się 9 kwiet-
nia, w czasie czwartej edycji Konferencji Przemysł 4.0. 

O miano Produktu Roku walczyły produkty krajowe i zagra-
niczne – nowe lub istotnie zmodyfikowane w porównaniu do wer-
sji poprzedniej, które pojawiły się na polskim rynku w 2018 roku. 
W konkursie wzięło udział ponad 150 firm, które łącznie zgłosiły 
ponad 250 produktów. O zwycięstwie w poszczególnych katego-
riach zadecydowało głosowanie czytelników magazynu Control Engi-Control Engi-
neering Polskaneering Polska i użytkowników portalu www.controlengineering.pl, 

a także ocena jury konkursowego złożonego z cenionych naukow-
ców reprezentujących renomowane ośrodki akademickie. W jego 
skład weszli w tym roku: ppłk dr inż. Wojciech Kaczmarek z Woj-
skowej Akademii Technicznej, dr inż. Jarosław Panasiuk z Wojsko-
wej Akademii Technicznej oraz dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. 
nadzw. Politechniki Warszawskiej. 

W imieniu wydawcy, redakcji naszego magazynu oraz jurorów 
serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom. Jednocześnie zachę-
camy do udziału w kolejnej edycji plebiscytu. Szczegóły znajdą Pań-
stwo w następnych wydaniach Control Engineering PolskaControl Engineering Polska oraz na 
stronie internetowej pr.controlengineering.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu

•

•
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http://pr.controlengineering.pl/
http://www.controlengineering.pl
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PACE POLAND/Dystrybutor TOSIBOX
Dariusz Nowak, właściciel

Kübler Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Paweł Naglik, dyrektor zarządzający

Endress+Hauser Polska
Piotr Hargesheimer, przedstawiciel Endress+Hauser Polska 

na region warszawski

Emerson Automation Solutions
Łukasz Kwiatkowski, Regional Marketing Communication Generalist 

Central & Eastern Europe

2018
PRODUKT ROKU

Produkt Roku 2018 – uroczysta gala. 
Certyfi katy wręcza Michael Majchrzak 

– wydawca magazynu
Control Engineering Polska

•
LAUREACI KONKURSU
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BECKHOFF Automation
Justyna Rudnik, menedżer ds. promocji i marketingu

P.P.H. WObit E.K.J. Ober
Joanna Sławińska, koordynator działu marketingu

HMS Industrial Networks
Yvan Rudziński, Channel Partner Manager CEE

Phoenix Contact
Dorota Czech, dyrektor pionu współpracy z klientami

Sabur
Wojciech Znojek, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny

Siemens
Michał Urliński, specjalista ds. rozwoju biznesu
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ASTOR
Anna Wójcik-Wolska, zastępca dyrektora oddziału ASTOR Warszawa

Bosch Rexroth
Adam Piszczatowski, kierownik działu Przemysł 4.0

Dominik Skoneczny, Technical Product Support FA DCPL/SPC

OnRobot A/S
Aleksander Marinkovic, General Manager CEE

FANUC Polska
Jakub Bańcer, specjalista ds. nowych projektów

ifm electronic
Aleksandra Banaś, prezes zarządu

Rockwell Automation
Roman Dziaduch, Field Business Leader Power & Components
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Mobile Industrial Robots ApS
Jesper Sonne Thimsen, dyrektor sprzedaży 

w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

KUKA CEE GmbH
Małgorzata Rogalska, Inside Sales/Sales Support Engineer

Universal Robots A/S
Daniel Niepsuj, inżynier sprzedaży

SELS
Małgorzata Fowler, dyrektor handlowy

Rockwell Automation
Bob Buttermore, Vice President and General Manager 

Power Control Business

ABB
Maksymilian Tymcio, kierownik działu zarządzania produktem
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Bezpieczeństwo

Czujniki kontaktowe

Czujniki bezkontaktowe

Komputery przemysłowe
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Nowe strefowe funkcje 
bezpieczeństwa umoż-
liwiają izolację nawet 
trzech stref bezpie-
czeństwa na maszynie 
z jedną wyspą zawo-
rową, co poprawia produktywność oraz redukuje koszty. 
Podejście do bezpieczeństwa oparte na podziale na strefy 
pozwala na ograniczenie liczby elementów, oszczędność prze-
strzeni oraz zwiększenie elastyczności projektu. 

Dzięki wyspie zaworowej ASCO Numatics™ ze strefami bezpie-
czeństwa operator nie musi wyłączać całej maszyny, zwalnia-
jąc sprężone powietrze redundantnym zaworem bezpieczeń-
stwa/zaworem spustowym. Zamiast tego możliwe jest skon-
figurowanie wyspy zaworowej do wyłączania ciśnienia pilo-
towego lub zasilania tylko tej grupy zaworów, które sterują 
ruchem maszyny w pobliżu operatora.

Emerson Automation Solutions
Wyspa zaworowa 
ASCO Numatics™ ze strefami 
bezpieczeństwa

High Speed TireScan reje-
struje wpływ prędkości, 
ruchu i sił bezwładności 
na oponę poruszającą się 
z prędkością do 265 km/h. 
Niezawodny układ ele-
mentów wykrywających 
ciśnienie skanuje z czę-
stotliwością 20 kHz, podczas gdy opona porusza się po macie 
pomiarowej. Oprogramowanie wyświetla kształt opony i roz-
kład nacisku w ruchu. High Speed TireScan ma dwie konfi-
guracje: Tethered i Datalogger; rejestruje kluczowe zmiany 
kształtu opony, które mogą wystąpić przy różnych siłach 
odśrodkowych prędkości.

Zastosowania:
 • ocena osiągów opon przy dużych prędkościach,
 • znajdowanie trybów awaryjnych,
 • pomiar odkształceń opony powodowanych przez siłę 
bezwładności,
 • ocena wydajności pokonywania zakrętów.

P.P.H. WObit E.K.J. Ober
System pomiarowy 
High Speed TireScan

W pełni konfigurowalny 
inkrementalny enko-
der liniowy. W zależności 
od potrzeb istnieje moż-
liwość zaprogramowa-
nia rozdzielczości w zakre-
sie 1,25 mm–0,08 μm, 
czasu trwania impulsu 
zerowego, a także kierunku pomiaru, co pozwala na bardzo 
wszechstronną adaptację enkodera w dowolnej aplikacji prze-
mysłowej.

Szczelna obudowa głowicy zabezpiecza obwody elektroniki 
przed pyłem, cieczami i olejami (stopień ochrony IP67). Mak-
symalna prędkość posuwu wzdłużnego wynosi 10 m/s. 

Głowica SME54 generuje sygnały kwadraturowe proste i zane-
gowane oraz indeks. Dostępne są interfejsy wyjściowe Push-
-Pull (HTL) oraz Line Driver (TTL). Na obudowie umieszczone 
zostały 4 diody diagnostyczne, które sygnalizują prawidłową 
pracę i poprawność prowadzenia wzdłużnego głowicy.

ELDAR
Enkoder liniowy LIKA SME54

Dzięki ultrakompaktowemu kom-
puterowi przemysłowemu C6015, 
pełniącemu funkcję urządzenia 
IoT Edge, można z powodzeniem 
wdrożyć koncepcje maszyn ukie-
runkowane na realizację idei Prze-
mysłu 4.0 i Internetu Rzeczy (IoT) 
– i to nie tylko w nowych, ale także 
w istniejących parkach maszyno-
wych. Tym samym użytkownicy 
mają możliwość pełnego korzystania
z funkcji analitycznych i IoT oferowanych przez firmę Beckhoff 
– także wówczas, gdy zadania sterowania realizowane są za 
pośrednictwem platformy innego dostawcy.

Rozwiązanie to pozwala na redukcję kosztów produkcji, popra-
wę jakości wyrobów i pełny wgląd w przebieg procesów pro-
dukcyjnych. A dzięki możliwości korzystania z usług chmuro-
wych, np. przy realizacji zadań z zakresu predykcyjnego utrzy-
mania ruchu, zwiększa także dostępność i efektywność pracy 
maszyn.

BECKHOFF Automation
Ultrakompaktowy komputer 
przemysłowy C6015

https://www.controlengineering.pl/wyspa-zaworowa-asco-numatics-ze-strefami-bezpieczenstwa/
https://www.controlengineering.pl/w-pelni-konfigurowalny-inkrementalny-enkoder-liniowy-o-maksymalnej-rozdzielczosci-008-%c2%b5m/
https://www.controlengineering.pl/ultrakompaktowy-komputer-przemyslowy-c6015/
https://www.controlengineering.pl/system-pomiarowy-high-speed-tirescan/
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Komunikacja bezprzewodowa

Komunikacja przewodowa

Komunikacja bezprzewodowa

Komunikacja przewodowa

LA
UR

EA
C

I K
O

N
KU

RS
U 

PR
O

DU
KT

 R
O

KU
 2

01
8

Lock 500 to przemysłowy 
router firmy TOSIBOX, 
cechujący się uniwersalno-
ścią i wydajnością. Techno-
logia Plug & Go™ pozwala 
na automatyczne zestawia-
nie połączeń VPN z każdym typem sieci WAN/Wi-Fi/GSM bez 
dodatkowej konfiguracji. Dane są przesyłane z prędkością do 
90 Mbit/s, bezpośrednio między urządzeniami TOSIBOX, a nie 
poprzez serwer pośredniczący zlokalizowany w chmurze.

Router pozwala na podłączenie do Internetu i dostęp do urzą-
dzeń IP znajdujących się za zaporą sieciową i NAT-em w sieci 
lokalnej dla użytkowników mających sparowany z nim klucz 
TOSIBOX. Tunel VPN między routerem a kluczem TOSIBOX 
jest zestawiany automatyczne bez potrzeby zmiany ustawień 
zapory sieciowej czy przekierowania portów. Dane przesy-
łane przez sieć publiczną są szyfrowane i nie są widoczne dla 
innych użytkowników Internetu.

PACE Poland/Dystrybutor Tosibox
Przemysłowy router 
TOSIBOX Lock 500

Konwerter RS-232 – 
IO-Link umożliwia bezpo-
średnie połączenie urzą-
dzeń z portem RS-232 
do terminalu wyposa-
żonego w interfejs IO-Link. Integracja nie wymaga stosowa-
nia kart RS-232. Jest to praktyczne, a zarazem łatwe do wdro-
żenia rozwiązanie zapewniające jednolitą i pełną komunika-
cję ze wszystkimi urządzeniami oraz dwukierunkową transmi-
sję danych ze sterownikiem. Co więcej, możliwa jest zdalna 
diagnostyka i parametryzacja z poziomu centralnego systemu 
sterowania.

Integracja interfejsu RS-232 z istniejącą architekturą sterow-
ników często okazuje się kosztowna i czasochłonna, ponie-
waż wymagane jest stosowanie dodatkowych kart RS-232 do 
sterownika. Dla wielu firm jest to przeszkodą we wdrażaniu 
komunikacji opartej na interfejsie IO-Link. Rozwiązaniem tego 
problemu jest konwerter RS-232 – IO-Link.

Balluff
Konwerter RS-232 – IO-Link

Zaawansowana bramka danych interne-
towych, która umożliwia konstruktorowi 
maszyn monitorowanie i gromadzenie kluczo-
wych wskaźników wydajności w celu analizy 
i konserwacji predykcyjnej. Dzięki rejestro-
waniu danych, alarmowaniu, wbudowanemu 
interfejsowi sieciowemu, skryptom i rozsze-
rzonej łączności internetowej jest modularną 
bramą internetową do wdrażania IoT. 

Bramka eWON – Flexy 205 pozwala inżynierom serwisu na 
rozwiązywanie problemów i strojenie sprzętu bez wchodzenia 
na stronę. Bramka umożliwia nawiązanie bezpiecznego połą-
czenia VPN w celu łatwego rozwiązywania problemów z odle-
głym sprzętem przemysłowym. Obsługuje wszystkie główne 
protokoły PLC (Siemens, Rockwell, Mitsubishi, Schneider 
i wiele innych + Modbus, OPC UA, BACnet IP).

HMS Industrial Networks
Zaawansowana bramka 
danych internetowych 
eWON – Flexy 205

Przemysłowe switche zarządzalne Ethernet 
PoE typu FL SWITCH 4000 są wyposażone 
w złącza Gigabit o dużej szybkości transmi-
sji danych w sieci, aby sprostać potrzebom 
nawet najbardziej wymagających zastoso-
wań. Zabezpieczenia z kompletną redun-
dancją IEEE (STP/RSTP/MST) oraz rozsze-
rzona redundancja pierścieniowa z czasem 
regeneracji 15 ms optymalizują dyspozycyj-
ność sieci. 

Unikalna możliwość dostosowania interfejsu WWW upraszcza 
interfejs użytkownika wykorzystywany do aktualnych zastoso-
wań i stwarza możliwość rozbudowy w przyszłości. Komplek-
sowa kombinacja portów RJ45 10/100/1000 Mb/s, funkcji PoE 
i światłowodowych przyłączy Gigabit zapewnia wysoką wydaj-
ność oraz redukcję kosztów instalacji.

Phoenix Contact
FL Switch 4004T-8PoE-4SFP

https://www.controlengineering.pl/tosibox-lock500-iaps/
https://www.controlengineering.pl/ewon-flexy-205/
https://www.controlengineering.pl/konwerter-rs232-io-link/
https://www.controlengineering.pl/fl-switch-4004t-8poe-4sfp/
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Kontrola procesu

Mobilne aplikacje

Mobilne aplikacje

Oprogramowanie przemysłowe
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LEB01 to innowacyjny system absolutnego 
pomiaru pozycji windy, który opiera się na 
współpracy kompaktowej głowicy optycznej 
z perforowaną taśmą pomiarową wykonaną 
ze stali nierdzewnej. Dzięki optycznej meto-
dzie pomiarowej system jest odporny na pola 
magnetyczne. Nowy system dzięki absolut-
nemu pomiarowi pozwala na ustalenie pozy-
cji kabiny nawet po awarii zasilania. 

Oprócz zapewnienia bardziej precyzyjnego 
pozycjonowania system ten pozwala rów-
nież na wyeliminowanie dodatkowych kom-
ponentów, takich jak czujniki magnetyczne, przyczyniając się 
do redukcji kosztów oraz skrócenia czasu instalacji i konser-
wacji. Atutem LB01 jest też szybki i prosty proces montażowy. 
W przypadku modernizacji lub wdrożenia nowego projektu 
system ten może być wykorzystany także w najciaśniejszych 
miejscach instalacji.

Kübler
System absolutnego pomiaru 
pozycji kabiny w szybie windy

Tablet do konfiguracji urzą-
dzeń to przenośny programa-
tor do zarządzania aparaturą 
obiektową w strefach bezpiecz-
nych i zagrożonych wybuchem 
(ATEX). Jest przeznaczony dla: 
personelu odpowiedzialnego 
za uruchomienie i konserwa-
cję punktów pomiarowych, do 
zarządzania urządzeniami obiektowymi poprzez cyfrowy inter-
fejs komunikacyjny oraz prowadzenia dokumentacji punktów 
pomiarowych. 

Tablet PC został zaprojektowany jako kompletne rozwiąza-
nie z zainstalowaną fabrycznie biblioteką sterowników. Jest 
to łatwe w obsłudze i wydajne urządzenie, z ekranem doty-
kowym, do zarządzania przyrządami obiektowymi przez cały 
cykl ich życia. Dostarczany jest z zainstalowanym oprogramo-
waniem dostępnym w 20 wersjach językowych, co pozwala na 
konfigurację za pomocą ekranu dotykowego.

Endress+Hauser Polska
Field Xpert SMT70

MobileHMI jest nieocenio-
nym narzędziem informacyj-
nym dla kadry kierowniczej czy 
służb utrzymania ruchu. Apli-
kacja może być dzielona lub 
spersonalizowana przy użyciu 
zaawansowanych zabezpieczeń, 
aby umożliwić dostosowanie dostępu do informacji w opar-
ciu o role. Inteligentny sposób nawigacji w oparciu o „kafelki” 
pozwala użytkownikom łatwo skonfigurować swoje osobiste 
urządzenie. Dzięki MobileHMI użytkownicy są natychmiast 
informowani o krytycznych alarmach (powiadomienia), które 
są dostarczane do urządzeń przenośnych i mogą być wyświe-
tlane na ekranie startowym.

Darmowa aplikacja MobileHMI jest dostępna do pobrania 
w sklepach Windows-Store, Apple App Store i Google Play. 
Użytkownicy mogą przeglądać przykładowe trendy, monitoro-
wać i potwierdzać alarmy lub oglądać przykłady wizualizacji. 

ELMARK Automatyka
MobileHMI ICONICS

Saia PCD Supervisor ofe-
ruje operatorom i progra-
mistom elastyczną i przy-
szłościową platformę do 
zarządzania ich systemami 
i procesami. To kompletne 
rozwiązanie do inteligent-
nego zarządzania budynkami i infrastrukturą, pozwalające na 
szybsze podejmowanie strategicznych decyzji oraz ogranicze-
nie kosztów operacyjnych. Jest to skalowalne rozwiązanie do 
monitorowania, sterowania i zarządzania zarówno pojedyn-
czymi instalacjami HVAC, jak i zaawansowanymi systemami 
automatyki budynkowej i infrastrukturalnej. Pozwala na moni-
toring wszystkich instalacji w jednej aplikacji.

Elastyczny i otwarty system, oparty na standardowych pro-
tokołach komunikacyjnych, takich jak BACnet, Modbus, OPC, 
M-Bus, KNX itd., umożliwia integrację z innymi systemami 
i aplikacjami z jednego lub wielu obiektów.

Sabur
Platforma do zarządzania 
Saia PCD Supervisor

https://www.controlengineering.pl/system-absolutnego-pomiaru-pozycji-kabiny-w-szybie-windy/
https://www.controlengineering.pl/mobilehmi-iconics/
https://www.controlengineering.pl/field-xpert-smt70/
https://www.controlengineering.pl/saia-pcd-supervisor-oprogramowanie-klasy-scada/
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Panele operatorskie

Przemysł 4.0

PLC/PAC

Roboty mobilne
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ITC V3 to nowoczesne stacje 
klienckie do systemów wizu-
alizacji w strukturach klient-
-serwer. Wbudowana przeglą-
darka WWW, zgodna z techno-
logią HTML5, pozwala im pra-
cować jako terminale klienckie 
w nowoczesnych systemach 
MES, ERP, SCADA czy własnych autorskich aplikacjach użyt-
kowników.

ITC V3 może być terminalem dla wirtualnych maszyn czy rze-
czywistych komputerów dzięki wbudowanym protokołom 
RDP (Remote Desktop Protocole) i VNC (Virtual Network Com-
puting). Inne dostępne protokoły to Citrix, klient WinCC OA, 
Sm@rt Server (dla paneli SIMATIC) i klient Sinumerik (obra-
biarki CNC). 

Wersje w wykonaniu PRO pozwalają na ich montaż na wysię-
gniku lub stojaku, bez konieczności montowania szafki elek-
trycznej.

Siemens
Industrial Thin Client V3 PRO

Oprogramowanie pozwala 
łatwo i ekonomicznie pozy-
skiwać informacje z różnych 
sterowników PLC, otwierając 
maszyny na nowoczesne roz-
wiązania IT. Dane zbierane 
z maszyn pomagają optyma-
lizować procesy produkcyjne i kontrolować jakość produktu. 
Rozwiązanie nie ingeruje w logikę sterowania maszyną czy 
automatykę urządzeń i elementów wykonawczych. 

Dzięki wbudowaniu w sterownik PLC marki Rexroth lub insta-
lacji na komputerze przemysłowym rozwiązanie pozwala na 
łączenie dotychczas używanych maszyn i modułów w sieć, 
umożliwiając komunikowanie się z innymi urządzeniami Inter-
netu Rzeczy lub bazami danych. Wszystkie połączenia z urzą-
dzeniami są centralnie zarządzane poprzez IoT Gateway za 
pomocą funkcji Device Portal.

Bosch Rexroth
Oprogramowanie IoT Gateway

PACSystems CPE400 to przemysłowy 
kontroler o konstrukcji stand alone prze-
znaczony do automatyzacji średnich 
i dużych aplikacji przemysłowych o cha-
rakterze dyskretnym i procesowym. Zin-
tegrowany w kontrolerze Embeded Field 
Agent pozwala na budowanie systemów 
IISC (Industrial Internet Control System). 
Cechuje go elastyczna rozbudowa, skalo-
walność i duże możliwości programistyczne.

Podstawowym standardem komunikacyjnym w CPE400 jest 
Ethernet. Urządzenie ma 6 wbudowanych portów działających 
z szybkością 10/100/1000 Mbps, obsługuje 4 niezależne sieci 
i może wymieniać dane w standardzie Profinet, Modbus TCP, 
SRTP, EGD oraz OPC-UA. 

CPE400 jest wyposażony w 4-rdzeniowy procesor 1,2 GHz 
oraz 64 MB pamięci, pozwalając na wydajną realizację nawet 
najbardziej złożonych algorytmów sterowania.

ASTOR 
PACSystems CPE400

Współpracujący robot 
mobilny MiR500, o udźwigu 
do 500 kg, potrafi automa-
tycznie pobierać, przenosić 
i dostarczać palety z pręd-
kością do 7,2 km/h. Dzięki 
zaawansowanej technologii MiR500 widzi wszystkie prze-
szkody w promieniu 360° i autonomicznie znajduje najbar-
dziej efektywną trasę wiodącą do celu – nawet w dynamicz-
nych środowiskach i w otoczeniu ludzi.

Współpracujący robot mobilny został zaprojektowany tak, aby 
spełniał wszystkie rygorystyczne standardy bezpieczeństwa 
niezbędne do otrzymania certyfikatu TÜV. Jest to zasadniczo 
ta sama technologia, jak ta użyta w MiR100 i MiR200, które 
już przyczyniają się do optymalizacji procesów produkcyjnych 
w największych międzynarodowych przedsiębiorstwach na 
całym świecie. Różnicę stanowią rozmiar, udźwig oraz obszary 
zastosowania.

Mobile Industrial Robots ApS
Robot MiR500

https://www.controlengineering.pl/simatic-hmi-comfort-panels-pro/
https://www.controlengineering.pl/pacsystems-cpe400/
https://www.controlengineering.pl/oprogramowanie-iot-gateway/
https://www.controlengineering.pl/mir500/
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Roboty przemysłowe 

Roboty współpracujące

Roboty przemysłowe – Osprzęt

Roboty współpracujące
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To pierwszy produkowany 
seryjnie robot o wysokim stop-
niu czułości, umożliwiającym 
współpracę człowieka z robo-
tem. LBR to skrót od „Leicht-
bauroboter” (lekki robot prze-
mysłowy), iiwa oznacza „intel-
ligent industrial work assistant”. Ten niezwykle czuły robot 
współpracujący jest dostępny w dwóch wersjach: o udźwigu 
wynoszącym 7 i 14 kg.

Dzięki czujnikom momentów przegubów robot LBR iiwa bez-
błędnie rozpoznaje obiekty i natychmiast zmniejsza siłę oraz 
prędkość. Dzięki regulacji pozycji i gibkości może on manipulo-
wać delikatnymi podzespołami bez zacinania i blokowania.

Robot rejestruje prawidłową pozycję montażową, a następ-
nie błyskawicznie i bardzo precyzyjnie montuje części ze spe-
cyficzną dla osi dokładnością momentu wynoszącą ±2% 
momentu maksymalnego.

KUKA CEE GmbH
Robot LBR iiwa

Robot ma udźwig 15 kg i zasięg 1441 mm. 
Nie wymaga użycia systemów bezpieczeń-
stwa w postaci kurtyn lub wygrodzeń, które 
są niezbędne w przypadku tradycyjnych robo-
tów. O wyjątkowej wrażliwości robota w kon-
takcie z człowiekiem oraz jego funkcjonalno-
ści decydują innowacyjne funkcje, spełniające 
normy ISO 10218-1:2011 i EN ISO 13849-1
:2008 (Kategoria 3, PL=d), co potwierdza cer-
tyfikat TÜV.

W zależności od potrzeb robot CR-15iA może być wyposażony 
w szereg opcji oprogramowania i sprzętu dostępnego dla tra-
dycyjnych robotów FANUC. Mogą to być standardowe prze-
mysłowe urządzenia peryferyjne, jak również czujniki wizyjne. 
Przykładowo robot może być wyposażony w iRVision, czyli zin-
tegrowany system wizyjny firmy FANUC, dzięki czemu może 
zostać łatwo uruchomiony w trybie 2D/3D.

FANUC Polska
Robot FANUC CR 15iA

VG10 jest pierwszym na świe-
cie chwytakiem podciśnieniowym 
opracowanym specjalnie do apli-
kacji współpracujących. VG10 daje 
robotowi dwie „dłonie”, umoż-
liwiając jednoczesne chwyta-
nie kilku elementów i wykonywa-
nie wielu zadań jednym ruchem. 
Chwytak ma wbudowaną elek-
tryczną pompę podciśnieniową, dzięki czemu użytkownicy nie 
muszą się zajmować zewnętrznymi wężami, dostarczaniem 
sprężonego powietrza i zewnętrznym okablowaniem. Zainsta-
lowanie chwytaka w robocie i jego uruchomienie zajmuje nie-
całe 30 minut.

Chwytak podciśnieniowy może delikatnie i sprawnie przeno-
sić wykonane z wielu różnych materiałów elementy o zróż-
nicowanych wymiarach, masach i kształtach. Mający udźwig 
10 kilogramów chwytak robotyczny jest przeznaczony do 
współpracy z szeroką gamą lekkich robotów wszystkich pro-
ducentów.

OnRobot A/S
Chwytak VG10

Roboty współpracujące 
e-Series (UR3e, UR5e, 
UR10e – o udźwigu 
kolejno 3, 5 i 10 kg) 
zawierają innowacje 
technologiczne umożli-
wiające szybsze zasto-
sowanie w szerszej gamie aplikacji oraz spełniają najnow-
sze standardy ISO dotyczące bezpieczeństwa. Zmodyfikowany 
panel sterowania oraz nowe oprogramowanie kontrolne spra-
wiają, że implementacja i programowanie robota jest prostsze 
niż kiedykolwiek – niezależnie od aplikacji.

Rozpakowanie cobota, zamontowanie go i zaprogramowanie 
pierwszego zadania zajmuje tylko godzinę. Interfejs komuni-
kacji nadgarstek–przegub–narzędzie redukuje czas i złożoność 
integracji cobota z linią produkcyjną. Jednocześnie jeżeli cho-
dzi o serwis, wszystkie przeguby mogą być wymienione w 2 
do 6 minut.

Universal Robots A/S
Robot e-Series

https://www.controlengineering.pl/chwytak-vg10/
https://www.controlengineering.pl/lbr-iiwa/
https://www.controlengineering.pl/fanuc-cr-15ia/
https://www.controlengineering.pl/e-series/
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Systemy wizyjne/Systemy RFID

Technika napędowa – Przemienniki częstotliwości

Systemy wizyjne/Systemy RFID

Techniki napędowe – Silniki
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System ma wbudowany 
interfejs komunikacyjny 
oraz przygotowane stra-
tegie kalibracji, transmi-
sji danych i pobierania 
obiektów. Dzięki oprogra-
mowaniu URCap umoż-
liwia prostą integrację i bezpośrednią wymianę danych mię-
dzy kamerą a robotem UR. Pozwala na równoczesne wyświe-
tlanie podglądu z kamery i funkcji zarządzania zadaniami oraz 
dostarcza gotowe skrypty kalibracji do zadań pick & place.

System konwertuje dane i dostarcza informacje we współ-
rzędnych robota do użycia przez system sterowania dzięki jed-
norazowej kalibracji wzorcem dostępnym jako akcesorium lub 
wskazując manualnie listę par punktów. Zadanie upraszczają 
dodatkowe funkcje, tj. odsunięcie w osi Z, korekcja punktu 
chwytaka czy kontrola dostępnej przestrzeni wokół chwytaka.

SELS
System wizyjny Sensopart 
VISOR® Robotic 1,3 Mpx 
z oprogramowaniem 
do Universal Robots

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 szynie 
DC z falownikami. Wspólna szyna DC 
umożliwia optymalne zwymiarowanie 
zasilania, tak aby zużycie energii było 
ściśle dopasowane do wymagań aplikacji.

Zestawiając falowniki i zasilacze szyny w różnych kombina-
cjach parametrów znamionowych, można uzyskać optymalną 
konfigurację o dużej gęstości mocy w relacji do wymiarów 
instalacyjnych rozwiązania. 

Redukuje wpływ zniekształceń zasilania od wyższych harmo-
nicznych na sąsiadujące urządzenia elektryczne i sterownicze. 
Korekcja współczynnika mocy przyczynia się do ograniczenia 
kosztów energii.

Rockwell Automation 
PowerFlex 755TM – Multidrive 
ze zwrotem energii do sieci

Anteny doskonale nadają się 
do szerokiego zakresu zastoso-
wań dzięki elastycznemu usta-
wianiu parametrów, diagno-
styce oraz obsłudze danych. 
Cechy produktu: 9 wersji dla 
różnych aplikacji; elastyczne 
ustawianie parametrów, dia-
gnostyka i obsługa danych 
dzięki IO-Link; łatwa wizualizacja parametrów anteny za 
pomocą LR DEVICE lub IO-Link master poprzez IODD; idealne 
do zadań identyfikacji przy małych ilościach danych.

Dzięki łatwej integracji za pośrednictwem IO-Link nowe 
anteny RFID nadają się do szerokiej gamy zastosowań, m.in. 
do identyfikacji nośników przedmiotów obrabianych w tech-
nologii przenośnikowej, ponieważ tylko niewielka ilość danych 
musi zostać przesłana.

ifm electronic
Anteny RFID z IO-Link

To nowatorska usługa pozwa-
lająca na wizualną inspek-
cję stanu wnętrza silnika lub 
generatora w miejscu jego 
zainstalowania bez koniecz-
ności demontażu wirnika. 
Inspekcja dokonywana jest 
przy użyciu zaawansowanego 
zrobotyzowanego modułu, 
który porusza się wewnątrz 
szczeliny powietrznej maszyny, dostarczając obraz stanu 
powierzchni wirnika i stojana, uzwojeń, klinów, zębów sto-
jana, kanałów powietrznych i elementów zakończeń uzwojeń.

W przeciwieństwie do standardowych kamer, których użycie 
jest ograniczone do turbo- i hydrogeneratorów o bardzo dużej 
szczelinie powietrznej, robot inspekcyjny ABB, poruszający się 
przy użyciu rolek magnetycznych, może być użyty w każdym 
silniku generatorze synchronicznym o szczelinie powietrznej 
od 10 mm wzwyż.

ABB
ABB Air Gap Inspector

https://www.controlengineering.pl/system-wizyjny-sensopart-visor-robotic-1-3-mpx-z-oprogramowaniem-do-universal-robots/
https://www.controlengineering.pl/anteny-rfid-z-io-link/
https://www.controlengineering.pl/powerflex-755tm-multidrive-ze-zwrotem-energii-do-sieci/
https://www.controlengineering.pl/abb-air-gap-inspector/


FIRMA PREZENTUJE

S zukasz kontrolera o kompaktowej kon-
strukcji, integruj cego jednostk  cen-
traln , zasilacz systemowy i I/O w jed-

nym urz dzeniu? Programujesz w Proficy 
Machine Edition i dobrze znasz to rodowi-
sko? Zale y ci na komunikowaniu kontrolera 
z innymi urz dzeniami w standardzie nieza-
le nym od platformy sprz towej oraz sys-
temu operacyjnego? Sprawd  mo liwo ci 
nowego kontrolera PACSystems CPE100.

Gotowy do pracy prosto z pude ka
CPE100 to pierwszy kontroler PAC z rodziny 
GE/Emerson, posiadaj cy budow  kompak-
tow . Wszystkie elementy niezb dne do jego 
uruchamiania, a wi c jednostka centralna, 
zasilacz systemowy i interfejsy komunika-
cyjne, s  zintegrowane w kompaktowej, alu-
miniowej obudowie.

Sztywna konstrukcja kontrolera oraz brak ele-
mentów wiruj cych pozwalaj  na monta  
w rodowisku przemys owym, w miejscach 
nara onych na wstrz sy i wibracje. Kontroler 
mo e pracowa  w temperaturach od -40 do 
+60°C i montowany jest w szafie steruj cej 
na szynie DIN lub przy pomocy opcjonalnego 
adaptera do monta u panelowego.

CPE100 zasilany jest napi ciem sta ym z prze-
dzia u 9–32 VDC i jest wyposa ony w mecha-
nizm podtrzymania pami ci RAM. Warto 
podkre li , e CPE100 posiada certyfikat 
Achilles, który wydawany jest dla urz dze  
testowanych pod k tem cyberataków.

Jakie porty? 2 × Ethernet i USB
Kontroler standardowo wyposa ony jest
w dwa niezale ne porty Ethernet 10/100 mbps, 
z czego jeden jest zintegrowany w 3-porto-
wym switchu. Ma tak e port USB wykorzysty-
wany przy przenoszeniu aplikacji.

Porty Ethernet pozwalaj  na obs ug  stan-
dardu Profinet, Modbus TCP, SRTP, EGD oraz 
OPC-UA DA Server.

Twórz aplikacje o charakterze 
dyskretnym i procesowym
Kontroler wyposa ony jest w engine PAC, 
który gwarantuje mu du  uniwersalno  – 
pozwala na realizacj  algorytmów sterowa-
nia dedykowanych dla aplikacji o charakterze 
dyskretnym i procesowym.

Pe na kompatybilno  ze wszystkimi sterow-
nikami i kontrolerami z oferty GE/Emerson 
pozwala uruchamia  w CPE100 programy 
steruj ce przygotowane na sterowniki serii 
VersaMax, VersaMax Micro, 90-30 oraz RX3i 
w oprogramowaniu narz dziowym Proficy 
Machine Edition, VersaPro, a nawet Logic 
Master. Dzi ki temu mamy mo liwo  migra-
cji starszych systemów sterowania, opartych 
na urz dzeniach GE Automation & Controls, 
oszcz dzaj c czas.

Znasz PACSystems RX3i? 
Poznaj PACSystems CPE100 
- kontroler do ma ych i rednich 
systemów sterowania Programowanie w znanym 

rodowisku Proficy Machine 
Edition
Na program steruj cy i konfiguracj  prze-
znaczony jest 1 MB pami ci RAM oraz 1 MB 
pami ci flash, co w praktyce oznacza mo li-
wo  napisania programu sk adaj cego si  
z 512 bloków funkcyjnych i zaadresowanie 
2000 sygna ów obiektowych.

Program steruj cy dla CPE100 mo e zosta  
przygotowany w j zyku drabinkowym LD, 
strukturalnym ST oraz j zyku bloków funkcyj-
nych FBD. W ramach budowanej aplikacji ste-
ruj cej programista mo e tworzy  swoje w a-
sne bloki funkcyjne z mo liwo ci  przenosze-
nia pomi dzy ró nymi projektami. Program 
steruj cy pozwala tak e korzysta  ze zmien-
nych symbolicznych, co oznacza, e pro-
gramista nie musi zajmowa  si  przydziela-
niem adresów referencyjnych do zmiennych. 
Zmienne b d  identyfikowane poprzez uni-
kaln  nazw , a kontroler sam zadba o w a-
ciw  alokacj  pami ci.

Wgrywanie aplikacji steruj cej do kontrolera 
mo e by  realizowane w ruchu, z mo liwo-
ci  wykorzystania funkcji Test Mode. Funkcja 

ta pozwala na szybkie wycofanie wprowadzo-
nych zmian, je li oka e si , e nowy algorytm 
nie dzia a poprawnie.

Jakie I/O do CPE100? RSTi-EP
W dzisiejszych czasach komponenty wyko-
rzystywane w aplikacjach przemys owych 
powinny posiada  cechy umo liwiaj ce budo-
wanie systemów zgodnych z ide  Przemys u 
4.0, a wi c takich, które podnios  produk-
tywno  i wydajno , ogranicz  nieplano-
wane przestoje oraz zoptymalizuj  koszty 
i czas serwisu.

Uk ady wej /wyj  stanowi  obok sterow-
ników PLC g ówny element ka dego systemu 
sterowania i aktualnie wymaga si  od nich 
wi cej ni  tylko obs ugi sygna ów obiekto-
wych. GE/Emerson, chc c sprosta  oczekiwa-
niom wymagaj cych klientów, wprowadza do 
oferty rodzin  uk adów wej /wyj  RSTi-EP, 
przeznaczon  dla systemów scentralizowa-
nych i rozproszonych.Kontroler PACSystems CPE100
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Oszcz dzaj miejsce w szafie 
i atwiej zbuduj w ze
RSTi-EP to modu owy uk ad wej /wyj  typu 
Slice IO, którego budowa nie wykorzystuje 
dedykowanej kasety monta owej. Oznacza to 
dla u ytkowników mniejsze gabaryty w z a 
w szafie steruj cej oraz prostsz  budow  w z a. 

Ka dy w ze  sk ada si  z jednego interfejsu
komunikacyjnego oraz maks. 64 modu ów
rozszerze , dzi ki czemu mo liwa jest obs uga
 do 1024 sygna ów w ramach jednego w z a. 
RSTi-EP mo e by  pod czony do dowolnego
systemu nadrz dnego w oparciu o sie  Profi-
bus DP, Profinet, EtherCAT lub Modbus TCP. 
Modu  interfejsu pozwala na komunikacj  
z szybko ci  10/100 Mbps, a magistrala sys-
temowa w RSTi-EP obs uguje 265 sygna ów 
w czasie 20 s. Czyni to z RSTi-EP jeden z naj-
szybszych uk adów I/O dost pnych na rynku. 

Szeroko  pojedynczego modu u to zaled-
wie 11,5 mm, co w bezpo redni sposób prze-
k ada si  na mniejsz  przestrze  monta-
ow  i w efekcie mniejsze szafy sterownicze 

– szeroko  w z a z 64 modu ami rozszerze  
wynosi nieca e 80 cm. 

Modu owa konstrukcja urz dzenia to szybkie
i atwe wdro enie. Instalacja modu u oraz 
pod czanie kabli sygna owych odbywa si  
bez narz dzi, a kolorystyczne oznaczanie typu 
modu u oraz modu y pozwalaj ce na dystry-
bucj  zasilania u atwiaj  wdro enie, minima-
lizuj c mo liwo  pope nienia b du. 

Serwisuj szybko, lokalnie lub zdalnie
Tym, czym RSTi-EP najbardziej wyró nia si  
na tle konkurencji, jest atwiejszy serwis i dia-
gnostyka. Innowacyjne podej cie do kwe-
stii zasilania modu ów rozszerze  rozdziela-
j ce tor zasilania modu ów wej ciowych od 

toru zasilania modu ów wyj ciowych bar-
dzo u atwia serwis, pozwalaj c na wy czenie 
danej sekcji bez wp ywu na pozosta  cz  
systemu. 

Oznacza to mo liwo  serwisu wybranej sek-
cji bez zatrzymywania ca ego w z a. Serwis 
i wymiana modu ów jest realizowana na 
ruchu dzi ki obs udze funkcji hot-swap (wyj-
mowanie modu ów rozszerze  pod napi -
ciem, bez wp ywu na pozosta e elementy). 
Umo liwia to konstrukcja RSTi-EP, w której 
ka dy modu  osadzony jest na standardowej 
podstawce. Zadaniem podstawki jest dystry-
bucja zasilania w uk adzie oraz zapewnienie 
komunikacji pomi dzy modu ami rozszerze  
a interfejsem komunikacyjnym. 

Diagnostyka pracy zarówno ca ego w z a, jak 
i poszczególnych modu ów i torów pomia-
rowych mo liwa jest dzi ki wbudowanym 
diodom LED. Diody na interfejsie komuni-
kacyjnym dostarczaj  informacji o zasilaniu 
modu u, b dach systemowych oraz komuni-
kacji z systemem nadrz dnym. Z kolei diody 
LED na modu ach rozszerze  pozwol  nam 
sprawdzi  poprawno  zasilania modu u, 
b dy w komunikacji z interfejsem, przeci e-
nie wyj  modu u, b d pomiaru na poszcze-
gólnych kana ach, rozwarcie p tli pomiaro-
wej, a tak e b d firmware.

Ka dy b d automatycznie generuje wpis 
w tablicy b dów, daj c serwisantowi mo li-
wo  atwej analizy pracy RSTi-EP. Dost p do 
tablicy b dów jest mo liwy lokalnie lub za 
po rednictwem wbudowanego web servera, 
który pozwala dodatkowo na dost p do aktu-
alnych warto ci procesowych, forsowanie 
sygna ów, a tak e obs ug  alarmów i usta-
wienia warto ci domy lnych. Web server 
pozwala tak e na sprawdzenie wersji firm-
ware oraz na jego aktualizacj  jednocze nie 
w kilku pojedynczych modu ach luk.

Buduj bezpieczne aplikacje i systemy
Konfiguracja sprz towa w z a RSTi-EP oprócz 
tradycyjnych modu ów rozszerze  wej /
wyj  mo e tak e obs ugiwa  modu y bez-
pieczne, pozwalaj c budowa  systemy zgod-
nie z SIL3. Aktualna oferta obejmuje trzy 
modu y: 1 wej cie bezpieczne, 2 wej cia bez-
pieczne, 2 wej cia bezpieczne z opó nionym 
dzia aniem. Modu y sterowane s  za pomoc  
przetworników bezpiecze stwa lub przetwor-
ników bezpiecze stwa OSSD (Output Signal 
Switching Device). Zasada dzia ania modu ów 
polega na wystawieniu sygna u bezpiecznego 
na wyj ciach (24 VDC lub 0 VDC) segmentu 
bezpiecze stwa.

Segment bezpiecze stwa rozpoczyna si  od 
modu u bezpiecznego i ko czy na pierwszym 
module mocy EP-7641. Modu y bezpieczne 
zasilane s  z dedykowanej magistrali, której 
stan jest monitorowany na bie co, a aktu-
alny status przesy any jest do jednostki ste-
ruj cej. Na bezpiecze stwo w RSTi-EP wp yw 
ma tak e sposób komunikacji w z a z syste-
mem nadrz dnym. Interfejs komunikacyjny 
Profinet mo e pracowa  w architekturze 
RING, co uodparnia go na uszkodzenia poje-
dynczych segmentów magistrali, a obs uga 
standardu MRP (Media Redundancy Protocol) 
pozwala ponadto na prac  w systemach 
redundancji jednostek centralnych.

Modu owa konstrukcja RSTi-EP pozwala na 
zastosowanie interfejsu komunikacyjnego 
w sieci Profinet, Profibus DP, EtherCAT lub 
Modbus TCP. Pozwala to pod czy  RSTi-EP 
do ka dego sterownika PLC i kontrolera PAC 
dost pnego na rynku.

Wi cej informacji o produkcie:
www.astor.com.pl/rsti-ep 

Piotr Adamczyk
Menedżer produktów GE/Emerson

piotr.adamczyk@astor.com.pl

Modu y wej /wyj  
RSTi-EP
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Standaryzacja sprzętowa 
interfejsów operatorskich (HMI) 
z ekranami wielodotykowymi
Wdrażanie nowoczesnych i, co ważne, opłacalnych kosztowo 
technologii paneli operatorskich z ekranami wielodotykowymi może 
zapewnić firmom przemysłowym posiadanie w swoich zakładach 
modułów i systemów o architekturach odpornych na upływ czasu. 

Eric Reiner K ontrola kosztów w aplikacjach 
związanych z produkcją może być 
tak samo ważna, jak efektywne 

sterowanie maszynami. W wyniku tego 
oszczędni producenci mogą się wahać, czy 
zainwestować w nowe technologie auto-
matyki i sterowania. Modernizacje inter-

fejsów operatorskich (human-machine 
interface – HMI) nie są tu wyjątkiem. 

Producenci i dostawcy oraz użytkow-
nicy interfejsów HMI często są zgodni, że 
standardowo takie urządzenie powinno 
mieć wytrzymały (na trudne warunki 
przemysłowe) panel z ekranem dotyko-
wym oraz możliwość dołączenia procesora 
CPU dla celów sterowania, a także przy-
cisków ekranowych oraz fizycznych, reali-
zujących specyficzne funkcje, takie jak 
zatrzymanie awaryjne (E-stop). Interfejs 
może mieć również dodatkowe podświe-

TEMAT NUMERU

W skrócie

 →  Korzyści z modernizacji 
sprzętowych interfejsów 
HMI dzięki wykorzystaniu 
paneli wielodotykowych

 →  Panelowe komputery 
typu PC oraz ich moc obli-
czeniowa 

 →  Zwiększone cyberbezpie-
czeństwo dzięki zmodernizo-
wanym sprzętowym interfej-
som HMI
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↗ Fot. 1. Przemysłowe panele sterownicze z ekranami wielodotykowymi ofe-
rują użytkownikom wiele możliwości, w tym powiększanie i pomniejszanie
(zoom) oraz przesuwanie i nawigowanie przyciskami sterowniczymi 
za pomocą oprogramowania 3D HMI. 



MAJ/CZERWIEC 2019  

tlane przyciski dookoła panelu, w zależno-
ści od funkcji sterowanej maszyny. Zwięk-
szają one efektywność obsługi maszyn 
w specyficznych gałęziach przemysłu, 
takich jak przetwarzanie tworzyw sztucz-
nych, pakowanie i obrabiarki. 

Producenci i firmy z branży automa-
tyki przemysłowej często natomiast mają 
odmienne zdanie co do tego, czy lepiej 
jest wdrażać panel z ekranem jednodo-
tykowym (panele jednodotykowe), czy 
zastosować technologię wielodotykową. 
Przemysłowe panele sterownicze z ekra-
nami wielodotykowymi znajdują się na 
rynku już od wielu lat. Dają operatorom 
wiele możliwości, w tym powiększania 
i pomniejszania (zoom) oraz przesuwania 
i nawigowania przyciskami sterowniczymi 
za pomocą oprogramowania 3D HMI. 

Chociaż „nowy” oznacza zwykle droż-
szy, jednak nie zawsze jest to prawdą 
w przypadku interfejsów sprzętowych 
HMI. Okazuje się bowiem, że zależnie od 
producenta panele wielodotykowe są czę-
sto tańsze od swoich odpowiedników jed-
nodotykowych, gdy porówna się wielkość 
ekranu, konstrukcję panelu i osiągi pro-
cesora. 

Ponadto panele wielodotykowe wpły-
wają na obniżenie kosztów firm dzięki 
uczynieniu operacji obsługi maszyn 
odpornymi na upływ czasu. Możliwe jest 
zainstalowanie panelu wielodotykowego 
i obsługiwanie go w trybie jednodoty-
kowym, z opcją modernizacji w postaci 
przejścia w przyszłości na nowsze opro-
gramowanie wspierające panele wie-
lodotykowe. W wyniku tego nie będą 
konieczne żadne dodatkowe zmiany 
sprzętu. Będzie także znacznie łatwiej 
zmodernizować już wdrożone systemy 
HMI, instalując tylko w przyszłości now-
sze oprogramowanie wspierające panele 
wielodotykowe. 

Modernizacja interfejsów 
sprzętowych HMI
Panele wielodotykowe to dla operatorów 
maszyn rozwiązanie umożliwiające ulep-
szenie funkcjonalne i zwiększenie efek-
tywności obsługi, w tym: 

 →  możliwość intuicyjnego znajdowania waż-
nych powiadomień o statusie sprzętu;

 →  bardzo szybkie przewijanie wielu opcji 
menu na wyświetlaczu;

 →  wygodne poruszanie się po ekranach 
wizualizacji linii produkcyjnych;

 →  dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, takie 
jak dotykanie obiema rękoma lub dwoma 
palcami w celu aktywacji pewnych try-
bów pracy maszyny.

Te funkcje interfejsów są już dostępne 
od lat dzięki wykorzystaniu smartfonów 
i tabletów. Wraz z postępami zarówno 
w dziedzinie oprogramowania ekranów 
wielodotykowych, jak i możliwości smart-
fonów i tabletów, sterowanie maszynami 
oraz wizualizacja ich pracy są dostępne 
dla urządzeń mobilnych przy wykorzysta-
niu oprogramowania HMI na bazie języka 
HTML5. Język ten umożliwia ekranom 
interfejsów HMI automatyczne dostoso-
wanie się do wymiarów tabletu czy smart-
fona. Wcześniej wymagane było nowe 
programowanie ekranów w celu dopaso-
wania ich wielkości do urządzeń o innych 
wymiarach. 

Przy wykorzystaniu paneli webo-
wych HMI (opartych na technologii 
WWW) możliwe jest tworzenie maszyno-
wych ekranów HMI, dostępnych na urzą-
dzeniach mobilnych. Częste adaptowa-
nie paneli wielodotykowych w aplika-
cjach przemysłowych oznacza, że te same 
urządzenia mobilne, które są używane 
do sprawdzania służbowych e-maili czy 
do ogólnych celów biznesowych, mogą 
dać użytkownikom więcej możliwości – 
zarówno w obszarze monitoringu maszyn, 
jak również sterowania nimi.

Przez lata panele wielodotykowe i ich 
pakiety oprogramowania udowodniły 
w praktyce, że są tak samo niezawodne 
jak tradycyjne systemy HMI. Przekłada 
się to obecnie na ich większy udział na 
rynku i wzrost popularności aplikacyjnej 
na halach fabrycznych. 

Czas eksploatacji wyświetlaczy prze-
mysłowych wysokiej jakości wynosi 10 
lat lub więcej. Obecnie jednak wybór 
paneli z wyświetlaczem jednodotyko-
wym zamiast z wielodotykowym może 
w przyszłości postawić firmę produkcyjną 
w trudnej sytuacji. 

Dalsze postępy w interfejsach HMI 
oraz ich oprogramowaniu opartym na 
technologii WWW prawdopodobnie spra-
wią kłopot przy podejmowaniu decy-
zji, czy lepiej pozostać przywiązanym do 
mniej funkcjonalnego systemu, czy też 
nadszedł już czas na modernizację nadal 
sprawnych paneli jednodotykowych. Lep-
szą strategią będzie wdrożenie paneli 
wielodotykowych i skonfigurowanie ich 

https://www.turck.com/
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w trybie jednodotykowym, chyba że dana 
aplikacja będzie wymagała wykorzystania 
pełnych możliwości interfejsu HMI. 

Przemysłowe komputery 
panelowe PC 
i ich moc obliczeniowa
Innym trendem w przemyśle jest zmniej-
szanie gabarytów sprzętu i maszyn. Ważne
jest zadanie sobie pytania, czy konieczne 
jest zainstalowanie oszczędzającego miejsce 
panelowego komputera PC w celu wyeli-
minowania oddzielnego komputera prze-
mysłowego PC (IPC) z szafy sterowniczej. 

Wybór panelowego komputera PC 
z wyświetlaczem wielodotykowym może 
tu być właściwą strategią, jednak nie 
idealną dla wszystkich aplikacji. Pane-
lowe komputery typu PC powinny mieć 
wystarczającą moc obliczeniową, pamięć 
RAM oraz wbudowane narzędzia dia-
gnostyczne, aby zapewniały odpowiedni 
poziom obsługi danej aplikacji. 

Zaletą pasywnych paneli wielodoty-
kowych i oddzielnych komputerów IPC 
jest to, że panel taki może być eksplo-
atowany całymi latami, nawet w przy-
padku gdy komputer IPC jest modernizo-
wany. Ponadto łatwiej jest wtedy wymie-
nić panel pasywny w razie jego uszko-
dzenia. Panele pasywne i panelowe kom-
putery PC ze zintegrowanym procesorem 
CPU mogą być całkowicie obudowanymi 
jednostkami, przeznaczonymi do montażu 
na wysięgniku lub słupku, co eliminuje 
potrzebę wycinania otworów w osobnych 
obudowach interfejsów HMI. 

Pewną strategią zmniejszania okablo-
wania paneli jest wykorzystywanie jednej 
technologii łączenia przewodów i kabli. 
Wykorzystując prosty i tani adapter sprzę-
towy, komputer IPC może wysyłać sygnał 
wizyjny poprzez złącze DVI (digital visual 
interface), sygnały danych w standardzie 
USB 2.0 oraz doprowadzać zasilanie do 
panelu odległego o 100 m. Takie podej-
ście oszczędza nawet więcej przestrzeni 
na hali produkcyjnej, jednocześnie dając 
tę samą elastyczność dla modernizacji 
sprzętowej HMI w przyszłości. 

Zaawansowane cyberbezpie-
czeństwo w zintegrowanych 
interfejsach HMI
Otwarta platforma automatyki oparta na 
komputerach typu PC jest idealna do inte-

growania interfejsów HMI. W sterowniku
przemysłowym na bazie komputera typu 
PC oprogramowanie HMI może być uru-
chamiane tak łatwo, jak projekty progra-
mowalnych sterowników logicznych (PLC)
i sterowania ruchem. Jeśli chodzi o zapew-
nienie komunikacji pionowej w sieciowej 
hierarchii, to komputery IPC oraz pane-
lowe PC są dobrze dopasowane do komu-
nikacji w otwartym standardzie OPC UA

(open-platform communications unified 
architecture). Dzięki temu możliwe jest 
zbudowanie cyberbezpiecznej i zaszyfro-
wanej transmisji danych między halą 
fabryczną a chmurą obliczeniową oraz dla 
celów przetwarzania danych na krawędzi 
sieci (edge computing). 

W klasycznym podejściu cyberbezpie-
czeństwo systemu jest często wdrażane 
w oprogramowaniu i pracy sieciowej, jed-
nak nowe sprzętowe interfejsy HMI mogą 
zapobiegać nieautoryzowanemu dostę-
powi w zakładzie oraz błędom. Na przy-
kład wykorzystując mikroczipy (etykiety) 
do identyfikacji radiowej (RFID), wto-
pione w identyfikatory pracowników lub 
karty dostępu. Interfejsy HMI wyposa-
żone w czytnik etykiet RFID mogą auto-
ryzować dostęp pracowników do maszyn 
i urządzeń, w zależności od zakresu obo-
wiązków tych osób.

A zatem tylko niektóre funkcje maszyn 
są dostępne dla pracowników, w zależ-
ności od ich stanowiska pracy i obowiąz-
ków służbowych. Technologia RFID może 
służyć jako bardziej wydajny i efektywny 
„portier”, który nie wymaga ręcznego 
wpisywania nazwy użytkownika i hasła 
dostępu. 

Dlatego też, podsumowując, dobrą 
strategią przy modernizacji lub tworzeniu 
systemów sterowania i monitoringu apli-
kacji przemysłowych jest wybór sprzęto-
wych interfejsów HMI z ekranami wielo-
dotykowymi oraz zapewnienie, że pane-
lowe komputery PC będą miały wystar-
czającą moc obliczeniową przez dłuż-
szy czas. Dzięki standaryzacji paneli wie-
lodotykowych już dziś fabryka może 
być odpowiednio przygotowana na to, 
co przyniesie postęp technologiczny 
w następnych latach. 

Eric Reiner Eric Reiner jest specjalistą od produktów 
z dziedziny przemysłowych komputerów 
PC w firmie Beckhoff Automation.

CE

↗ Rys. 1. Ekrany dotykowe mogą wyelimino-
wać potrzebę posiadania oddzielnych klawia-
tur w pewnych aplikacjach interfejsów HMI. 
Panele wielodotykowe są często tańsze od 
swoich odpowiedników jednodotykowych, 
gdy porówna się wielkość ekranu, konstruk-
cję panelu i osiągi procesora.
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↙ Fot. 2. Interfejsy HMI mogą być tak konfi-
gurowane, aby spełniały wymagania aplika-
cji przemysłowych. Mogą być zintegrowane 
z przemysłowymi komputerami PC, mieć 
obudowę o wysokiej odporności mechanicz-
nej, umożliwiającą spłukiwanie czy obsługę 
w rękawiczkach, albo być wyposażone 
w wyświetlacz dobrze widoczny w świetle 
dziennym.
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FIRMA PREZENTUJE

I stniej  dwa zasadnicze typy sterowania 
w aplikacjach przemys owych wykorzy-
stuj ce przeka niki.

Pierwszy typ to sprz enie proste, w któ-
rym sygna  sterowniczy jest podawany przez 
uk ad sterowania na cewk  przeka nika 
i zgodnie z predefiniowan  reaktywno ci  
przeka nika (parametry cewki) uzyskujemy 
celow  reakcj  na podany bodziec.

Prawdopodobie stwo uszkodzenia elementu 
sterowanego w czasie b dzie rosn , wi c 
proces, jakim jest przemys , musi uwzgl d-
nia , e po okre lonym czasie zwi ksza si  
prawdopodobie stwo niezadzia ania przeka -
nika. Takie za o enie wynika z ogólnej wiedzy 
z zakresu fizyki.

W zwi zku z powy szym, aby zoptymalizowa  
prawdopodobie stwo uzyskania zak ada-
nej trwa o ci procesu produkcyjnego, nale y 
uwzgl dni  entropi  w uk adach sterowania 
przemys owego.

Zgodnie zarówno z badaniami empirycznymi, 
jak i cybernetycznymi algorytmami nale y 
przeprowadzi  estymacj  „ ycia produktu” 
w aplikacji, aby we w a ciwym momen-
cie przeprowadzi  wymian  przeka nika. 
Przeka nik, który zbli y si  ilo ci  wykona-
nych cykli czeniowych elektrycznych (dla 
przyk adu seria 55 ma 150 tysi cy cykli cze-
niowych przy znamionowym obci eniu) 
b d  mechanicznych (10 milionów cykli przy 
minimalnych pr dach i napi ciach), mo e 
zosta  wymieniony przed wyst pieniem awa-
rii w sposób zaplanowany i skoordynowany 
z procesem produkcji.

Niestety ze wzgl du na to, e teoria rzadko 
spotyka si  z praktyk , nie jeste my w sta-
nie pozyska  wystarczaj cych informacji, aby 
czas wymiany, a co za tym idzie, przewidzenie 
momentu awarii, estymowa  z prawdopo-
dobie stwem równym 1. Wobec tego proces 
optymalizacji pozostaje domen  cz owieka, 
którego mózg jest najskuteczniejszym narz -
dziem do przeprowadzania procesów ekstra-
polacji w czterowymiarowej przestrzeni (d u-
go , szeroko , wysoko , czas).

Na szcz cie z pomoc  przychodzi nam empi-
ria, kultura techniczna, wzorce cybernetyczne 
i matematyczne. Dzi ki nim mo emy z praw-
dopodobie stwem istotnym statystycz-
nie przewidzie  dla danej aplikacji, uwzgl d-
niaj c: charakter obci enia, cz stotliwo  

cze , parametry rodowiskowe i ewentu-
alne koszty przerwania procesu na skutek 
awarii (dla wielu ga zi przemys u taka awa-
ria jest kilka rz dów wielko ci bardziej kosz-
towna ni  koszt samego uszkodzonego ele-
mentu), moment, w którym przeka nik 
nale y wymieni  na nowy.

Takie dzia anie przygotowane przez s u by 
utrzymania ruchu pozwala w sposób zorga-
nizowany i skoordynowany zoptymalizowa  
wykorzystanie uk adu przemys owego. 

Przyjmijmy, e na przeka nik oddzia ujemy 
bod cem „S”, a „R” jest to celowa reakcja 
przeka nika na przy o ony bodziec.

Zgodnie z wzorcem Mariana Mazura mo emy 
przyj , e „r”, czyli reaktywno  przeka nika 
powinna wynika  ze stosunku reakcji „R” do 
bod ca „S”.

     
Rr = _

     
S

Wy ej wymieniony wzorzec mo emy u y  do 
optymalnego doboru przeka nika ze wzgl du 
na to, jaki typ aplikacji b dziemy projekto-
wa . Wzorzec nie uwzgl dnia jednak entro-
pii, w zwi zku z czym nale y przej  na 

czterowymiarowy uk ad odniesienia, wpro-
wadzaj c czas do równania. 

W celu optymalizacji aplikacji przekszta cimy 
ten wzór tak, aby pozwala  nam na obliczenia 
zgodnie z rachunkiem prawdopodobie stwa 
osi gni cia celowej reakcji przeka nika (prze-

czenie) z uwzgl dnieniem drugiej zasady 
termodynamiki. 

P[R(t)] = P[r(t)] * P[S(t)]

P([R(t)] – prawdopodobie stwo zadzia ania 
przeka nika w okre lonym czasie lub przez 
okre lony czas

P[r(t)] – reaktywno  przeka nika (parametry 
elektryczne i mechaniczne) zmienne w cza-
sie (entropia)

P[S(t]) – sygna  sterowniczy, zmienny w cza-
sie (np. zak ócenia)

Podsumowuj c, istniej  dwie szko y u yt-
kowania przeka ników. Pierwsza zak ada 
akcyjne wymienianie przeka ników 
w momencie awarii, druga zak ada deduk-
cyjne wyznaczenie momentu, w którym 
nale y przywróci  uk ad do stanu maksymal-
nie zgodnego z oryginalnym, a wi c wymian  
przeka ników przed wyst pieniem awarii.

Metod  do zastosowania w danej aplika-
cji powinno si  wybra  ju  na etapie projek-
towania systemu sterowania, uwzgl dnia-
j c wszystkie dost pne informacje. Je li na 
przyk ad z oblicze  uzyskamy informacj , 
e awaria toru sterowania lub czas jej usu-

ni cia jest kluczowy dla procesu przemy-
s owego, to mo emy zoptymalizowa  insta-
lacj , stosuj c modu y przeka nikowe serii 
39, które z punktu widzenia s u b UR daj  
maksimum informacji o stanie przeka nika 
b d  bezpiecznika chroni cego styki prze-
ka nika. Dzi ki temu czas diagnozy zda-
rzenia oraz przywrócenia w a ciwej funk-
cjonalno ci uk adu b dzie zminimalizo-
wany. Jednocze nie, znaj c warunki pracy, 
mo emy przewidzie , kiedy przeka nik prze-
kroczy warto  90% szacowanej ywotno ci, 
i wymieni  go przed wyst pieniem awarii 
w sposób planowy. Takie dzia ania w d ugich 
okresach czasu s  optymalne.

Dominik Dudek

Cybernetyczny model procesowy 
do przeka ników przemys owych
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Drugim typem sterowania wykorzystywanym 
w przemy le jest sprz enie zwrotne. S  to 
aplikacje o podwy szonym stopniu niezawod-
no ci, gdzie wymagane jest zarówno potwier-
dzenie stanu prze czenia przeka nika, jak 
i informacji o poprawnym dzia aniu obwodu 
sterowniczego. Ten typ sterowania zwi ksza
prawdopodobie stwo wykrycia awarii ca ego

uk adu. Sterowanie oparte na sprz eniu
zwrotnym jest stosowane w aplikacjach 
zagra aj cych zdrowiu lub yciu ludzkiemu 
S  to tzw. aplikacje bezpiecze stwa. Do takich 
uk adów zalecamy przeka niki serii 7S. 
Ró nica w sposobie doboru musi uwzgl d-
nia  w takim wypadku prawdopodobie stwo 
zadzia ania ca ego systemu bezpiecze stwa.

We wspó czesnym przemy le podej cie 
cybernetyczne jest kluczowe dla uzyskania 
przewagi konkurencyjnej, poniewa  nasze 
dzisiejsze dzia ania powinny zale e  od stanu, 
który jest naszym celem w okre lonym czasie 
lub przez okre lony czas. To jest równie  pod-
stawowy aksjomat cybernetyki.
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U rządzenia i panele sterowni-
cze wspomagające operatorów 
maszyn i procesów przemysło-

wych są nieodłącznym elementem auto-
matyki przemysłowej. Jednakże wiele pro-
duktów tej kategorii nie może w pełni 
pokazać swoich możliwości z powodu 
pewnych braków lub problemów natury 
implementacyjnej. Najnowsze rozwiąza-
nia bazują niejednokrotnie na koncepcji 
pracy na tzw. krawędzi lokalnej sieci prze-
mysłowej (edge computing), mającej zasto-
sowanie w przemyśle w różnych kluczo-
wych aplikacjach i łączą w sobie najlep-
sze cechy klasycznych interfejsów z nowo-

czesnymi technologiami elektroniki kon-
sumenckiej. 

Przemysłowe systemy automatyki 
maszyn i procesów mają za zadanie 
monitorować stan i zarządzać urządze-
niami, jak również sterować procesami. 
Konstruktorzy implementują te funk-
cje poprzez łączenie różnych technolo-
gii i modułów automatyki przemysłowej, 
takich jak czujniki i oprzyrządowanie, 
moduły wejścia/wyjścia oraz sterowniki 
cyfrowe. Nawet najbardziej zaawanso-
wane maszyny nie działają jednak same, 
co oznacza, że w parze z każdym syste-
mem automatyki musi iść istnienie panelu 

Benson Hougland

Postęp w dziedzinie
paneli sterowniczych HMI
Urządzenia HMI oraz inne rodzaje paneli sterowniczych przeznaczone dla operatorów urządzeń 
podlegają ewolucji i są wciąż rozwijane w celu połączenia najlepszych cech klasycznych paneli 
z nowoczesnymi technologiami komercyjnymi.

TEMAT NUMERU

W skrócie

 →  Nowe urządzenia peryfe-
ryjne typu Edge Device – do 
pracy na tzw. krawędzi sieci 
lokalnej, są łatwiejsze w kon-
figuracji i w użyciu niż kla-
syczne urządzenia HMI.

 →  Urządzenia HMI pozwa-
lają na łączenie czujników, 
instrumentów pomiarowych 
i siłowników z jednostkami 
logicznymi.

↗ Rys. 1. Terminale interfejsów przeznaczonych 
dla operatorów, zwykle wyposażone w autor-
skie systemy o budowie zamkniętej. Obecnie
w szybkim tempie zastępowane przez zamien-
niki o konstrukcji i strukturze otwartej. Źr
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sterowania jako interfejsu przeznaczonego 
dla operatora.

Elektroniczne urządzenia pozwala-
jące operatorom na interakcję z syste-
mami automatyki stały się znane jako 
urządzenia typu interfejs człowiek-ma-
szyna (HMI) lub też panele sterowni-
cze. Dedykowane do konkretnego zasto-
sowania urządzenia zbudowane na plat-
formie niewykorzystującej komputera PC 
są nazywane terminalem interfejsu opera-
tora (OIT).

Wykorzystanie tych urządzeń oraz sys-
temów automatyki jest bardzo ważne 
z wielu powodów. Oferują one wiele 
więcej możliwości niż proste urządze-
nia panelowe, a jeśli zajdzie potrzeba 
wymiany, urządzenie tego typu może 
zostać ponownie skonfigurowane lub 
przeprogramowane mniejszym kosztem. 

Jednakże mimo zwiększonej funkcjo-
nalności rozwiązania te wciąż mają kilka 
wad, które wpływają na zwiększony koszt 
urządzenia oraz powodują trudności 
w utrzymaniu. Rozwiązaniem tych pro-
blemów w przypadku najnowszych urzą-
dzeń typu HMI jest funkcja uczenia się na 
podstawie danych i działań z przeszłości, 
wykorzystująca przy tym najnowsze tech-
nologie elektroniki konsumenckiej.

Wyzwania stojące przed 
tradycyjnymi urządzeniami 
HMI oraz OIT
Pierwsza generacja urządzeń HMI oraz 
OIT pozwalała użytkownikowi urucha-
miać i zatrzymywać urządzenia, przeglą-
dać aktywne procesy oraz wprowadzać 
poprawki.

Z czasem do listy funkcji dodano także 
możliwość ustawienia alarmów, prowa-
dzenia rejestru zdarzeń, przechowywa-
nie danych oraz wizualizację trendów. 
Konfiguracja urządzenia może być sko-
piowana i zapisana na nowym urządze-
niu, więc interfejs może zostać względ-
nie szybko zastąpiony nowym, jeśli stary 
uległ zniszczeniu lub awarii. Możliwość 
pracy w sieci, zwłaszcza Ethernet oraz 
WiFi, oznacza, że urządzenia HMI nie 
muszą być instalowane bezpośrednio przy 
maszynie. Daje to swobodę organizacji 
systemów monitorowania i sterowania, 
a w zakładzie można zainstalować kilka 
urządzeń HMI, by zapewnić odpowiednią 
liczbę paneli sterowniczych w sterowni, 
przy maszynach oraz w biurach.

Urządzenia HMI i OIT mają wiele zalet 
w porównaniu do przewodowych urzą-
dzeń panelowych, lecz mają również kilka 
wad, m.in. takich jak:

 →  ograniczenia związane z urządzeniami 
i oprogramowaniem,

 →  wysoki koszt zakupu,
 →  koszty związane z utrzymaniem i wspar-
ciem technicznym,

 →  skomplikowana forma licencji i jej koszty,
 →  niezbędne szkolenia dla inżynierów i ope-
ratorów,

 →  potrzeba integracji wielu platform,
 →  technologia ta nie jest już rozwijana.

Dedykowane urządzenia OIT często 
zawierają własne dedykowane oprogramo-
wanie i wykorzystują własne oprzyrządo-
wanie (rys. 1). Producenci oferują urzą-
dzenia do sterowania systemem w postaci 
względnie samowystarczalnego zestawu. 
Jako że urządzenia te są przeznaczone do 
użytku przemysłowego, nie są sprzeda-
wane w takich ilościach jak elektronika 
konsumencka. Powoduje to wyższą cenę 
urządzeń w odniesieniu do ich możliwości. 

Urządzenia te są jednak projekto-
wane w taki sposób, by mogły wytrzymać 

warunki pracy w środowisku przemysło-
wym oraz były praktyczne i łatwe w ser-
wisowaniu.

Wraz z rosnącą dostępnością urządzeń 
HMI wykorzystujących komputery PC 
sprzęt ten coraz częściej uważa się za lep-
szy w porównaniu do poprzednich roz-
wiązań, dzięki uniwersalności stosowania 
i ułatwionej łączności dla użytkownika. 
Jedyną wadą takich rozwiązań jest utrud-
nione utrzymanie oraz wysokie wymaga-
nia związane ze wsparciem technicznym.

Warto podkreślić, że w dzisiejszych 
czasach użytkownik, przyzwyczajony 
w coraz większym stopniu do korzysta-
nia z urządzeń elektroniki konsumenc-
kiej, oczekuje atrakcyjnego wyglądu oraz 
częstych aktualizacji i poprawek systemu 
operacyjnego i aplikacji (rys. 2).

Jednakże innowacje w świecie prze-
mysłu zdarzają się znaczenie rzadziej, 
ponieważ rynek ten jest względnie mały 
w porównaniu do ogromnego rynku elek-
troniki konsumenckiej. Nie wspomina-
jąc już o tym, że z zasady jest on także 
o wiele bardziej konserwatywny, bazu-
jąc na technologiach już wypracowanych, 
o wysokiej niezawodności.

www.controlengineering.pl
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↗ Rys. 2. Pojawienie się zaawansowanych technicznie oprogramowań sprawiło, że użytkownik 
końcowy oczekuje rozbudowanych i intuicyjnych paneli sterujących, z wygodnym dostępem 
mobilnym na wszystkich typach urządzeń. Urządzenie The Groove Edge Appliance z podłączo-
nymi urządzeniami poprzez sieć Ethernet oraz USB, pozwala inżynierom na łączenie osprzętu 
do systemów automatyki oraz urządzeń pracujących w systemie Internet of Things (IoT).
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Nowe technologie HMI
Najnowsza generacja produktów HMI roz-
wiązuje część z tych problemów poprzez 
adaptację technologii dostępnych komer-
cyjnie, mając przy tym najlepsze cechy 
przeniesione z poprzednich generacji urzą-
dzeń HMI i OIT. Potencjalnymi korzy-
ściami są:

Open source
Nowoczesny panel HMI łączy w sobie 
trwałość i łatwość użycia tradycyjnych 
paneli OIT, z możliwościami oferowa-
nymi dotychczas w interfejsach wykorzy-
stujących komputery PC. Połączenie to 
jest możliwe wtedy, gdy platforma sprzę-
towa jest zbudowana na systemie opera-
cyjnym o otwartym źródle, działającym 
w czasie rzeczywistym. Takim systemem 
jest Linux, który nie wymaga zakupu oraz 
żadnych opłat licencyjnych. Niewielka 
ilość zajmowanego miejsca, łatwo zastę-
powane komponenty, wskaźniki LED oraz 
inne praktyczne rozwiązania sprawiają, że 
takie urządzenia są przyjazne użytkowni-
kowi. Prawidłowo zaprojektowane urzą-
dzenie tego typu doskonale sprawdzi się 
nawet w najbardziej wymagającym śro-
dowisku przemysłowym, jednocześnie 
zapewniając parametry pracy na poziomie 
komputera PC. 

Przystępna konfiguracja
Personalizacja jest możliwa, lecz nie jest 
wymagana, ponieważ panele HMI wyko-
rzystują nowoczesne standardy funkcjo-
nalności w celu sprostania wymaganiom 
rynku. Oprogramowanie konfigurujące 
interfejsu zbudowane na komputerze PC 
jest przystępne i bezpłatne. Użytkownik 
końcowy może skoncentrować się na spo-
sobie zastosowania urządzenia tam, gdzie 
jest ono potrzebne, bez zamartwiania się 
o ograniczony czas aktywności programu 
lub ograniczony czas pracy. 

Łatwość użycia
Różne opcje rozwoju i modyfikacji urzą-
dzenia sprawiają, że nowoczesne urządze-
nie HMI pozwala nowym użytkownikom 
na łatwe tworzenie podstawowych apli-
kacji, zaś zaawansowanym programistom 
oferuje rozszerzone możliwości wykorzy-
stania zaawansowanych funkcji urządze-
nia, opcjonalnie również z użyciem bez-
piecznego zdalnego dostępu typu shell. 
Producenci często potrzebują tego typu 
uniwersalności do programowania maszyn 
oraz tworzenia własnych algorytmów 
w języku C/C++, Phyton czy innych.

Zintegrowany ekran i uniwersalne porty
Wbudowany, zwykle niewielki wyświe-
tlacz umożliwia niektórym urządzeniom 

stanie się czymś więcej niż tylko urzą-
dzeniem HMI. Jeśli jednak potrzebujemy 
większego wyświetlacza, możemy podpiąć 
go przez wejście HDMI. Ponadto liczne 
porty typu Ethernet czy USB, jak również 
moduły wejścia i wyjścia dają możliwość 
połączenia z różnymi urządzeniami i sys-
temami.

Praca w sieci oraz łączność z chmurą
Jeszcze więcej możliwości płynących 
z nowoczesnych urządzeń HMI można 
uzyskać dzięki wykorzystaniu sieci Inter-
net oraz połączenia z chmurą. Dane mogą 
być bezpiecznie udostępniane pomiędzy 
bazami danych oraz systemami, a wgląd 
jest możliwy z każdego autoryzowanego 
komputera oraz urządzenia mobilnego 
zdolnego do obsługi przeglądarki interne-
towej.

Urządzenia mobilne
Obsługa urządzeń bezprzewodowych to 
kolejny bardzo ważny element nowocze-
snych paneli HMI. Mając zainstalowane 
i skonfigurowane podstawowe urządzenie, 
można podłączyć do niego każde urzą-
dzenie mobilne (ze względów bezpieczeń-
stwa zwykle autoryzowane) i używać je 
jako kolejny interfejs HMI. Oznacza to 
dużą elastyczność dla inżynierów i opera-
torów. Konstruktorzy mogą się skupić na 
wykorzystaniu zawartych w panelu infor-
macji, bez potrzeby przejmowania się zło-
żonością i kosztami platform, na których 
pracują.

Nowa generacja paneli HMI może łatwo 
i nieprzerwanie pracować w sieci, również 
przy połączeniu z urządzeniem mobilnym. 
Dlatego, zdaniem wielu użytkowników 
końcowych, dostępna obecnie technologia 
i rozwiązania komunikacyjne spełniają ich 
potrzeby za przystępną cenę.

Benson HouglandBenson Hougland jest wicedyrektorem 
ds. marketingu w firmie Opto 22.

CE

TEMAT NUMERU

Warto rozważyć

  Czy urządzenia peryferyjne 
dedykowane pracy w kon-
cepcji na krawędzi sieci 
– typu Edge Device – mogą 
lepiej służyć stosowanym 
przez Państwa aplikacjom?
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FIRMA PREZENTUJE

Z aawansowane tworzywa sztuczne 
firmy igus s  poszukiwane wsz dzie 
tam, gdzie wymagana jest bezsmaro-

wo , bezobs ugowo  oraz brak korozji
– czy to w przemy le szklarskim, produkcji
i pakowaniu ywno ci, czy te  w specjalistycz-
nej in ynierii mechanicznej. Firma igus ma 
ju  ponad 50 wyselekcjonowanych i przetes-
towanych mieszanek polimerowych, które 
wietnie sprawdzaj  si  jako o yska lizgowe.

Oferuje równie  27 materia ów jako pó pro-
dukty. Klienci mog  wykorzystywa  zaawan-
sowane polimery do samodzielnego skrawa-
nia niestandardowych rozwi za  i ma ych 
partii lub zamawia  je w firmie igus jako go-
towe cz ci. Aby da  u ytkownikom jeszcze
wi cej swobody konstruowania specjalnego 
rozwi zania, firma igus oferuje teraz równie
pi  materia ów w postaci p yt lizgowych.
Oprócz klasycznego igliduru W300 i ekonomi-

cznego J4 asortyment uzupe niaj : materia
z serii iglidur A500 zgodny z normami FDA, 
wysokotemperaturowy d ugodystansowiec
C500 oraz iglidur J350, czyli specjalista w za-
kresie temperatur od –100 do +180°C. Wszy-
stkie p yty lizgowe oferowane przez firm  
igus maj  grubo  15 mm i szeroko  160 mm.

Bezsmarowe, wysokowydajne 
tworzywa sztuczne do zastosowa , 
w których pojawia si  ruch
Nowe p yty z materia u iglidur W300 s  stoso-
wane np. jako powierzchnie lizgowe w ro-
dowisku ciernym, w przemy le szklarskim. 
W tym przypadku materia  zachwyca swoj  
odporno ci  na zu ycie i brakiem koniecz-
no ci konserwacji, a ponadto nie uszkadza
transportowanych tafli szk a. Specjalne detale
wykonane z materia u iglidur A500 s  wyko-

rzystywane w formie listew lizgowych w prze-
my le spo ywczym, opakowaniowym i pó -
przewodnikowym. Ten odporny na chemikalia
materia  oprócz atestu FDA charakteryzuje si
odporno ci  na wysokie temperatury. Nato-
miast iglidur C500 nadaje si  szczególnie do
zastosowa , w których dominuj  agresywne 
media i ekstremalne temperatury od –100 
do +250°C. Takie warunki s  charakterysty-
czne dla przemys u medycznego i farmaceu-
tycznego, w których igus znalaz  wielu odbior-
ców. P yty lizgowe s  produkowane w Kolonii 
w nowo wybudowanym zak adzie produkcyj-
nym. Ze wzgl du na bardzo dynamiczny roz-
wój i produkcj  wewn trzn  ju  wkrótce do-
st pne b d  kolejne materia y oraz inne gru-
bo ci i formaty. Planowane s  np. d u sze for-
matki, do dwóch metrów w jednym kawa ku. 

Zamawiaj szybko online, równie  
jako gotowe elementy wykonane 
specjalnie dla Ciebie
Je eli potrzebne s  p yty o wi kszych for-
matach, igus oferuje sze  innych zaawan-
sowanych technicznie materia ów, dost p-
nych w gabarytach do 1000 m. Wszystkie pó -
produkty mo na równie  zamówi  w skle-
pie online w dowolnej d ugo ci, doci tej 
z dok adno ci  do 1 mm. Je eli klient nie ma 
mo liwo ci wykonania finalnego detalu we 
w asnym zakresie, igus mo e zaoferowa  
dostaw  gotowych elementów, które przygo-
tuje na podstawie dostarczonej dokumentacji 
2D lub 3D. A wszystko zaledwie w kilka dni.

Specjalista motion plastics – igus, oferuje mi dzy innymi us ug  
wykonania specjalnych geometrii wg dostarczonej dokumentacji, 
ze swoich zaawansowanych technicznie materia ów lizgowych. 
Aby zapewni  u ytkownikom jeszcze bardziej zoptymalizowane 
trybologicznie specjalne rozwi zania, firma igus oferuje obecnie 
pi  nowych wysokowydajnych tworzyw sztucznych odpornych 
na cieranie i zu ycie, w postaci p yt. To daje zupe nie nowe 
mo liwo ci i swobod  w projektowaniu.

Odporne na zu ycie, lizganie, 
u atwiaj ce projektowanie
Nowe materia y od igus dost pne w postaci p yt

igus® Sp. z o.o.
ul. Dzia kowa 121C, 02-234 Warszawa
tel. 22 316 36 33
kniemyjski@igus.pl, www.igus.pl
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Nowe p yty wykonane z wysokowydajnych 
tworzyw sztucznych firmy igus daj  teraz 
u ytkownikowi wi cej swobody w projekto-
waniu cz ci, od których wymaga si  du ej 
odporno ci na wycieranie.
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Jednym z najwa niejszych ogniw auto-
matyki s  czujniki, które w precyzyjny, 
prosty i stosunkowo niedrogi sposób 

pozwalaj  kontrolowa  praktycznie wszyst-
kie odcinki linii produkcyjnej, niezale nie od 
jej charakteru. Z punktu widzenia optymaliza-
cji wewn trznego przep ywu materia ów na 

szczególn  uwag  zas uguj  czujniki wizyjne 
(w istocie kamery) 3D, wykorzystywane 
w procesie pakowania. Ich najwa niejszym 
zadaniem jest zabezpieczenie i przygotowa-
nie produktów do transportu w taki sposób, 
by mo liwie najefektywniej gospodarowa  
przestrzeni  magazynow  oraz zminimalizo-
wa  czas i koszt dostaw. 

Reprezentacyjnym przyk adem w tym kontek-
cie jest czujnik wizyjny (kamera) O3D od 

ifm electronic. Zapewnia bezdotykowy, trój-
wymiarowy pomiar obiektów prostopad o-

Jaros aw Szmalc
In ynier Wsparcia Technicznego/
Systemy Wizyjne
Ifm electronic Sp. z o.o.

Rewolucja w intralogistyce

Jak dba  o kompletno  dostaw?
Intralogistyka to stosunkowo nowe poj cie, którym okre la si  
wewn trzny obieg materia ów w przedsi biorstwie, tzw. logistyk  
wewn trzn . Usprawnienie tego procesu to jedno z kluczowych 
wyzwa  podmiotów, które planuj  zwi kszy  przewag  konkuren-
cyjn . Inwestycja w rozwi zania automatyki przemys owej 
to skuteczny krok w stron  optymalizacji.

ciennych, takich jak kartony i paczki wyko-
nane z ró nych materia ów. Okre la i porów-
nuje wymiary pakowanych obiektów oraz 
dostarcza informacji na temat ich obrotu oraz 
pozycji. Pozwala równie  okre li  parametry 
jako ciowe pomagaj ce w detekcji uszkodzo-
nych lub zniekszta conych elementów.

Pe na kontrola
Czujnik O3D rejestruje lite i nieprzezroczy-
ste materia y sta e, a tak e materia y sypkie 
w zbiornikach, silosach lub zasobnikach, do 
poziomu nape nienia 30 m. Umo liwia rów-
nie  precyzyjny pomiar wysoko ci za adunku 
na rodkach transportu, takich jak ta my 
przeno ników czy palety. 

Pole pomiarowe kamery 3D mo na dostoso-
wywa  do geometrii zbiornika. Tzw. regiony 
wyklucze  pozwalaj  na ignorowanie np. 
mieszade  lub innych dobudowanych ele-
mentów. Istnieje mo liwo  przyuczenia 
czujnika do kszta tów opró nionych zbiorni-
ków, takich jak leje, proste czy sto kowate 
silosy lub nachylone przeno niki ta mowe. 
Dzi ki temu w przypadku materia ów syp-
kich mo na otrzyma  informacj  o aktualnym 
poziomie nape nienia, równie  wtedy, gdy 
dochodzi do wykszta cania si  sto ków syp-
kiego materia u lub powstawania lejów.

Czujnik O3D ifm electronic rejestruje wymiary 
towarów dzi ki innowacyjnej technologii 
Time of Flight. Za pomoc  warto ci progo-
wych sygnalizuje, je li np. parametry pakietu 
przekraczaj  zdefiniowany zakres. Pomaga 
to m.in. w detekcji uszkodzonych lub znie-
kszta conych obiektów. Urz dzenie to okre la 
poziom na zdefiniowanym tle i przekazuje
warto  procesow  albo poprzez wyj cie ana-
logowe 4..20 [mA], napi ciowe 0..10 [mA], 
albo cyfrowo i bez zak óce  poprzez inter-
fejs komunikacyjny sieci Ethernet (TCP/IP, 
Profinet IO, EtherNet/IP). 

Wi ksza wydajno , ni sze koszty
Dobrze wykorzystana przestrze  magazy-
nowa i sprawny proces intralogistyczny w fir-
mie przek ada si  na wzrost wydajno ci 
i optymalizacj  kosztów. Dlatego wa ne jest, 
by odpowiednio gospodarowa  dost pnym 
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miejscem ju  od pierwszego etapu procesu, 
czyli przyjmowania towarów. 

Wspomniana wcze niej technologia Time of 
Flight umo liwia zautomatyzowane plano-
wanie przestrzeni magazynowej za pomoc  
systemów WMS (Warehouse Management 
System) lub ERP (Enterprise Resource 
Planning), przekazuje informacje o wielko ci, 

obrocie oraz pozycji obiektów. Dane te s u  
do sterowania robotami, sortownikami 
i zwrotnicami. 

Zaawansowana technologia
Dzi ki technologii PMD Time of Flight sceny 
i obiekty s  wykrywane trójwymiarowo przy 
pomocy jednego uj cia 23,232 pikseli i bez 
zniekszta cenia obrazu ruchu. Przy tym sceny 
podlegaj ce pomiarowi zostaj  o wietlone 
modulowanym, niewidocznym wiat em pod-
czerwonym, a wiat o odbite trafia do czuj-
nika PMD.

Cztery mocne diody LED podczerwieni (830 nm)
o wietlaj  ca e pole obrazu czujnika O3D 
o zasi gu od 0,3 m do 5 m. S  one zabezpie-
czone przez odporne na zarysowanie szk o 
typu Gorilla Glass. Soczewka obiektywu okre-
la pole obrazu dla czujnika O3D. Dost pne 

s  wersje z k tem widzenia [°] 60×45 i 40×30, 
umo liwiaj ce dopasowanie do konkretnej 
aplikacji.

Rozdzielczo  czujnika obrazu PMD Time of
Flight wynosi 176×132 pikseli. Jest on wypo-

sa ony równie  w opatentowan  eliminacj
wiat a obcego, dzi ki której jest odporny 

na zmiany warunków o wietlenia w otocze-
niu aplikacji. Oprócz trwa ej konstrukcji czuj-
nik ten wyró nia si  przede wszystkim kom-
fortem obs ugi oraz atwo ci  integracji. Jego 
konfiguracja jest bardzo szybka i trwa zazwy-
czaj 3 do 5 minut (dzi ki oprogramowaniu 
ifm Vision Assistant do czone na USB do 
ka dej kamery). Asystent oprzewodowania 
pomaga równie  przy pierwszym uruchomie-
niu urz dzenia.

ifm electronic sp. z o.o.
Globalny producent aparatury 
automatyki przemys owej
W glowa 7, 40-105 Katowice
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Z  uwagi na funkcjonalność i szeroki 
zakres zastosowań wykorzystywa-
nie sterowników PLC (Programma-

ble Logic Controller) czy kontrolerów PAC 
(Programmable Automation Controller) 
w procesach przemysłowych jest obec-
nie standardem. Podobnie ma się rzecz 
z komputerami przemysłowymi – IPC 
(Industrial PC), które coraz częściej stają 
się centralnym elementem całego systemu 
sterowania, niezależnie od ich współpracy 
ze sterownikami.

Jak wyjaśnia Bogusław Krasuski, 
Sales Manager Channel & Panel w firmie 
Omron, na rynku już od dłuższego czasu 
można zaobserwować coraz powszechniej-
sze wykorzystanie sterowników PLC/PAC 
czy IPC. O ile jeszcze 5 lat temu nie było 
to tak oczywiste, obecnie nikt nie podcho-

dzi do zagadnienia sterowania maszynami 
lub procesami bez wykorzystania wspo-
mnianych urządzeń. Coraz większe moż-
liwości sterowników, znaczny spadek ich 
ceny oraz wejście na rynek nowego poko-
lenia użytkowników przyzwyczajonych do 
rozwiązań opartych na technologii mikro-
procesorowej, powodują stały wzrost 
liczby aplikacji z ich wykorzystaniem.

Zdaniem Piotra Adamczyka, mene-
dżera produktów GE/Emerson w firmie 
ASTOR, rynek PLC/PAC/IPC w Polsce to 
rynek kilku globalnych dostawców auto-
matyki, którzy nadają tempo rozwoju. 
Jest przestrzeń także dla rozwoju mniej-
szych dostawców PLC/PAC. W Polsce bar-
dzo dynamiczny rozwój widoczny jest od 
około 4–5 lat w segmencie produkcji dys-
kretnej. Na tle Europy Polska nie wypada 
źle, ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobie-
nia, aby osiągnąć taki poziom automaty-
zacji, jak nasi zachodni sąsiedzi. Widać, 

że branża dyskretna jest bardzo atrakcyj-
nym obszarem do działań – rośnie liczba 
uruchamianych małych i średnich sys-
temów sterowania. Nowi klienci i nowe 
rynki to nowe oczekiwania, które wymu-
szają na producentach nowe spojrzenie na 
dostarczane produkty. Dalsza minimaliza-
cja urządzeń, większa wydajność, otwar-
tość komunikacyjna, prostsza integra-
cja z safety i motion, ekonomiczna redun-
dancja, integracja PLC z IPC w jednym 
urządzeniu przemysłowym czy coraz bar-
dziej popularna możliwość komunika-
cji z chmurą – te technologie w ostatnich 

ASTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.astor.com.pl

Induprogress  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.induprogress.pl

Introl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.introl.pl

Omron Electronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.omron.pl

Turck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.turck.pl

Uczestnicy raportu

Agata Abramczyk

Sterowniki PLC, kontrolery PAC 
oraz komputery przemysłowe (IPC)
Na polskim rynku sterowników PLC, kontrolerów PAC oraz 
komputerów przemysłowych panuje stabilna sytuacja. 
Jak wynika z badania, rynek ten stale się rozwija, na co mają 
wpływ m.in. postępująca automatyzacja przemysłu, spadek 
cen tytułowych produktów oraz coraz większe ich możliwości 
techniczne i funkcjonalne. W związku z tym krajowi dostawcy 
nie mają większych powodów do narzekań na bieżącą 
koniunkturę i optymistycznie patrzą w przyszłość.

RAPORT
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latach rozwijają się i będą rozwijać bardzo 
dynamicznie. 

Kryteria wyboru
O ile jeszcze kilka lat temu jedynym kry-
terium wyboru sterowników programo-
walnych była cena, to obecnie pozostaje 
ona oczywiście istotnym czynnikiem, jed-
nak w coraz większym stopniu klienci 
podczas decyzji zakupowej kierują się 
również innymi kryteriami.

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety 
redakcyjnej, najważniejszymi kryteriami 
branymi pod uwagę przy wyborze sterow-
ników PLC są niezawodność i czas bez-
awaryjnej pracy (76%) oraz łatwość pro-
gramowania (62%). Ok. 40% respon-
dentów wskazało na cenę, a ok. 30% na 
markę producenta, wbudowaną obsługę 
interfejsów komunikacyjnych oraz możli-
wość łatwego doboru modułów dodatko-
wych. W dalszej kolejności znalazły się: 
moc obliczeniowa i pamięć sterownika, 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 
szeroki wachlarz dodatkowych funkcji 
związanych ze sterowaniem oraz termin 
dostawy (rys. 1).

www.controlengineering.pl

Rys. 1. Najważniejsze kryteria brane pod uwagę
przy wyborze sterowników PLC

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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Konieczność dostoso-
wania się do potrzeb 
klientów, koszty pracy, 
zapewnienie bezpie-
czeństwa itp. wymu-
szają doskonalenie 
procesów produkcyj-
nych. Fabryki obecnie 
potrzebują elastycz-
nych, skalowalnych 

i łatwych w konfiguracji systemów produk-
cji z wykorzystaniem PLC i IPC. Automaty-
zacja kontroli systemów oraz wykorzysta-
nie robotów napędzają ewolucję przemy-
słu i wprowadzanie innowacyjnych rozwią-
zań w fabrykach. Postrzegamy digitalizację 
i wykorzystanie sztucznej inteligencji jako 
najważniejsze trendy w kontroli ruchu, 
a także ogólnie w automatyzacji produk-

cji. Współczesne komponenty ułatwiają 
digitalizację poprzez wbudowane systemy 
łączności, pamięć i zdolność przetwarza-
nia danych.

Ważnym czynnikiem przy wybo-
rze sterownika PLC stały się ich możliwo-
ści komunikacyjnie i zdolność wymiany 
danych z innymi urządzeniami. Współcze-
sne potrzeby przemysłu i produkcji, takie 
jak np. konieczność szybkiego zdalnego 
przekonfigurowania maszyn, monitorowa-
nie i zbieranie danych o produkcji czy tzw. 
serializacja produktów, sprawiają, że użyt-
kownicy zwracają coraz większą uwagę 
na możliwości komunikacyjnie. Na rynku 
zyskują producenci oferujący otwarte 
i najpopularniejsze standardy komunikacji, 
takie jak np. Ethernet czy EtherCAT, które 
umożliwiają bezproblemowe połącze-

nie się z innymi systemami i urządzeniami 
przemysłowymi. 

Wśród zmian na rynku można także 
zaobserwować mniejsze niż kiedyś przy-
wiązanie do jednej marki producenta. 
Obecnie przy wyborze sterownika najważ-
niejszym czynnikiem są przede wszyst-
kim jego konkretne możliwości wyma-
gane przez daną aplikację, cena czy też 
np. łatwość programowania. Widać to 
zwłaszcza na rynku mniejszych sterowni-
ków PLC, gdzie klienci coraz rzadziej kur-
czowo trzymają się standardów dostaw-
ców, i są one traktowane raczej jako prost-
sze komponenty wchodzące w skład sys-
temu. Otwiera to drogę dla nowych pro-
ducentów, dopiero wchodzących na rynek, 
którzy proponują niszowe, unikatowe roz-
wiązania.

Bogusław Krasuski, Sales Manager Channel & Panel w firmie Omron Electronics

Współczesne fabryki potrzebują elastycznych i łatwych w konfiguracji systemów produkcji 
z wykorzystaniem PLC i IPC

http://www.controlengineering.pl
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Z kolei w opinii wszystkich sondo-
wanych dostawców głównym kryterium 
branym pod uwagę przez klientów pod-
czas wyboru sterowników programowal-
nych jest wbudowana obsługa interfej-
sów komunikacyjnych. Zdaniem ok. 80% 
dostawców dla klientów ważne są także 
niezawodność i czas bezawaryjnej pracy, 
cena oraz marka producenta, a także 
łatwość programowania. 

Jak zauważa Bartłomiej Kiełczew-
ski z firmy Induprogress, polski rynek 
znacząco zbliża się do rozwiązań będą-
cych standardem na rynkach Europy 
Zachodniej. Klienci z tych krajów wymu-
sili zmiany w kierunku rozwiązań safety, 
motion w układach sieciowych przy 
zachowaniu konkurencyjności w cenie 
produktu finalnego. Nawet proste jed-
nostki PLC muszą obecnie mieć sze-
roką gamę portów komunikacyjnych, czę-
sto opartych na rozwiązaniach EtherCAT, 
aby sprostać wymaganiom programistów 

i inżynierów aplikacyjnych. Czas pracy 
inżyniera automatyka stał się niezwykle 
istotny i kosztowny, stąd ciągłe dążenie 
dostawców tych urządzeń, aby ich pro-
gramowanie i konfiguracja były możliwie 
proste i intuicyjne.

Mikro na czele
Jak wynika z odpowiedzi udzielonych 
przez ankietowanych, najczęściej wybiera-
nymi rodzajami sterowników, kontrolerów 
i innych rozwiązań do systemów stero-
wania są mikrosterowniki (od 16 do 128 
punktów We/Wy), które uzyskały 62% 
wskazań. Ok. 40% respondentów wska-
zało na sterowniki średnie (od 129 do 
512 punktów We/Wy), a ok. 20% na ste-
rowniki oparte na technologiach PC oraz 
sterownikach dużych (powyżej 512 punk-
tów We/Wy). Jak wynika z badania, rza-
dziej wybierane są nanosterowniki (do 
15 punktów We/Wy), systemy embed-

ded oraz sterowniki tworzone na potrzeby 
danej aplikacji (rys. 2).  

Główny odbiorca 
– przemysł maszynowy
Z odpowiedzi udzielonych przez ok. 60% 
sondowanych użytkowników wynika, 
że głównym odbiorcą sterowników PLC, 
kontrolerów PAC, a także kompute-
rów przemysłowych (IPC) jest przemysł 
maszynowy. Tego zdania są również wszy-
scy ankietowani dostawcy. 

Co trzeci respondent wskazał na 
branżę spożywczą i chemiczną, a co 
czwarty na przemysł celulozowo-papierni-
czy, ochronę środowiska, sektor rafineryj-
no-petrochemiczny oraz wodno-kanaliza-
cyjny, gdzie tytułowe rozwiązania spraw-
dzają się w obszarze sterowania pom-
pami, kontroli poziomu w zbiornikach, 
pomiarów przepływu, ciśnienia i tempera-
tury, monitorowania rurociągów itp.

Jeśli chodzi o pozostałych odbiorców 
PLC, PAC oraz IPC, w dalszej kolejności 
znalazły się: branża energetyczna, farma-
ceutyczna, automatyka budynkowa, cie-
płownictwo, a także przemysł metalur-
giczny oraz przetwórstwo minerałów.

W opinii obu ankietowanych grup naj-
bardziej perspektywicznymi branżami 
będącymi w ciągu najbliższych 2–3 lat 
nabywcami sterowników PLC, PAC oraz 
IPC są przemysł maszynowy, automatyka 
budynkowa, branża energetyczna, farma-
ceutyczna oraz spożywcza.

Popularny język drabinkowy
Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 
najbardziej popularnym językiem pro-
gramowania PLC jest język drabinkowy 
(LAD) – twierdzi tak 90% respondentów. 
Na drugim miejscu znalazł się język blo-
ków funkcyjnych (FBD) – 62% wskazań, 
a na trzecim język tekstu strukturalnego 
(ST) – 34% wskazań. Mniejszym zainte-
resowaniem cieszą się następujące języki: 
listy instrukcji – IL (24%), SFC (15%), 
CFC (5%) oraz własny producenta – dedy-
kowany (5%).

Najchętniej wybierane 
moduły i protokoły
Okazuje się, że najczęściej wykorzystywa-
nymi modułami w sterownikach PLC są 
moduły wejść i wyjść dyskretnych – tego 

RAPORT

Piotr Adamczyk, menedżer produktów GE/Emerson w firmie ASTOR

Główne czynniki mające wpływ na rynek PLC/PAC/IPC

Rok 2018 był rekordowym rokiem pod względem ilości dostarczo-
nych na polskim rynku systemów sterowania. Wielu producen-
tów odnotowało znaczące wzrosty sprzedaży, a było to spowodo-
wane kilkoma czynnikami. Po pierwsze – sprzyjająca koniunktura. 
Automatyzujemy coraz więcej procesów – jeśli tylko pojawia się 
taka możliwość i realne korzyści z niej płynące, klienci bardzo chęt-
nie automatyzują produkcję. Dynamiczny rozwój branż, szczegól-
nie spożywczej, pociąga za sobą mocny rozwój branż pokrewnych 
w ogólnie pojętej produkcji dyskretnej. Po drugie – spadające bez-
robocie – kolejny powód wymuszający na użytkownikach końco-

wych potrzebę inwestycji w automatyzację. Podnosi to jej jakość, skraca cykl i zwiększa 
moce produkcyjne. Po trzecie – modernizacja starszych instalacji. Problemy z brakiem 
dostępności do komponentów i części zamiennych oznaczają dla użytkowników starych 
systemów duże ryzyko w przypadku awarii. Napięte harmonogramy dostawy i warunki 
współpracy z kontrahentami powodują, że przy planowanych przestojach modernizuje 
się to, co możliwe, minimalizując lub wręcz eliminując ryzyka związane z nieplanowa-
nym przestojem. 

Po czwarte – Industry 4.0 ma również duży wpływ na rynek PLC/PAC/IPC – techno-
logie, które stoją za tą ideą, w znaczący sposób wpływają nie tylko na samą produkcję, 
ale na cały łańcuch wartości. Wymuszają stosowanie nowych technologii w zakresie 
sterowania i integracji elementów systemu. Coraz więcej dużych użytkowników końco-
wych z branży motoryzacyjnej i produkcji elektroniki decyduje się na krok w kierunku 
Industry 4.0. To dobry znak, branże te są prekursorem we wdrażaniu nowych technolo-
gii. Dzięki temu można się spodziewać, że pozostałe sektory produkcyjne w niedalekiej 
przyszłości pójdą ich śladem.
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zdania są wszyscy ankietowani. Sporą 
popularnością cieszą się również moduły 
wejść i wyjść analogowych (86%) oraz 
komunikacyjne (57%). Dużo rzadziej 
klienci decydują się na moduły: wejść 
temperaturowych (20%), szybkich liczni-
ków (15%), sterowania ruchem (13%), 
pozycjonujące (10%) oraz regulacji ciągłej 
– Fuzzy, PID (5%).

Z kolei najchętniej wybieranymi pro-
tokołami komunikacyjnymi używanymi 
w sterownikach PLC, PAC oraz IPC są: 
Ethernet (82%), Profibus (64%), Mod-
bus (62%), Serial RS-232/RS-485 (38%), 
EtherCAT (34%), 4-20 mA/0-10 VDC 
(24%), CANopen (15%), HART (10%) 
oraz DeviceNet (5%).

Aplikacje
Bazując na wynikach ankiety, można 
stwierdzić, że aplikacjami, w których naj-
częściej są używane sterowniki PLC, PAC 
oraz komputery przemysłowe, są przede 
wszystkim proste sterowanie procesem 
(81%), małe maszyny (72%), duże pro-
cesy, łącznie ze sterowaniem wsadowym 
(62%), systemy bezpieczeństwa oparte na 
standardowych komponentach od SIL1 
do SIL3 (34%), a także urządzenia z kil-
koma osiami (28%) – rys. 3.

Opinie o dostawcach
Zdaniem respondentów jakość usług 
i kompetencje krajowych dostawców tytu-
łowych rozwiązań zasługują na ocenę do-
brą (72%) lub nawet bardzo dobrą (28%), 
m.in. z uwagi na krótkie czasy dostaw, 
dostępność części zamiennych, dobry 
suport. W opinii ankietowanych krajowi
dostawcy dysponują dużą wiedzą, mają 
spore kompetencje, oferują szeroki wa-
chlarz rozwiązań w rozsądnych cenach, 
jak również wsparcie techniczne oraz do-
stęp do szkoleń. Według kilku ankietowa-
nych krajowi dostawcy, mimo dużej wie-
dzy, często nie radzą sobie z rozwiązywa-
niem bardziej złożonych problemów (jeśli 
chodzi o szczegóły rozwiązań, zwracają się 
wówczas z zapytaniem do producenta).

Co do zakresu usług oferowanych 
przez dostawców – zarówno tych odpłat-
nych, jak i bezpłatnych – jest on obecnie 
bardzo szeroki i obejmuje najczęściej takie 
świadczenia, jak: wsparcie przy projek-
towaniu i realizacji systemów, subskryp-
cja oprogramowania, pomoc przy doborze 

rozwiązań, konsulting techniczny, serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia 
techniczne, prezentacje nowości, audyty 
pracujących systemów itd.

Plany zakupowe
Jeśli chodzi o prognozy zakupu sterowni-
ków PLC/kontrolerów PAC w ciągu naj-
bliższych 12 miesięcy, to w przypadku 
54% ankietowanych sytuacja nie ulegnie 
zmianie w porównaniu z wcześniejszym 
okresem. 28% respondentów zamierza 
w tym czasie zwiększyć budżet na ten cel, 
m.in. ze względu na ciągły rozwój firmy 
oraz rozbudowę instalacji.

Pozostały odsetek osób zamierza prze-
znaczyć mniej środków na zakup tytuło-
wych produktów, m.in. z uwagi na plano-
waną mniejszą liczbę modernizacji maszyn
 czy posiadanie kompletnego już systemu. 

Powołując się na wyniki sondażu, 
w ciągu najbliższych 12 miesięcy 20% 
respondentów zamierza nabyć kompu-
ter przemysłowy, w przeciwieństwie do 
57% osób, które nie mają w planach jego 
zakupu. Warto dodać, że 23% ankietowa-
nych zastanawia się nad jego nabyciem, 
ale jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji 
w tej sprawie.

Z deklaracji 72% uczestników badania 
wynika, że kupując sterowniki PLC, PAC 

www.controlengineering.pl

Rys. 2. Najczęściej wybierane rodzaje sterowników, 
kontrolerów i innych rozwiązań do systemów sterowania

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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Rys. 3. Aplikacje, w których najczęściej używane są
sterowniki PLC, PAC  oraz IPC

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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lub komputery przemysłowe, skorzystają 
z oferty tego samego producenta, u któ-
rego w przeszłości nabywali wymienione 
produkty. Pozostali ankietowani odpowie-
dzieli, że zdecydują się na zakup tytuło-
wych rozwiązań niekoniecznie oferowa-
nych przez tego samego producenta. Jak 
zaznaczają, nie ma to dla nich większego 
znaczenia, jeśli tylko produkty spełniają 
założenia techniczne.

Branża jest w dobrej kondycji
Jak wynika z odpowiedzi udzielonych 
przez dostawców, w ciągu ostatnich 12 
miesięcy wzrosła (75%) lub pozostała 
bez zmian (25%) liczba sprzedanych 
przez nich komputerów przemysłowych, 
w porównaniu z okresem wcześniejszym.

Identycznie wygląda sytuacja, jeśli 
chodzi o sterowniki PLC/kontrolery PAC 

– w 75% przypadków zwiększyła się ich 
sprzedaż, a w 25% nie uległa zmianie. 

Jak podkreślają sami dostawcy, bie-
żąca koniunktura w obszarze sterowni-
ków programowalnych na polskim rynku 
jest dobra (58%) lub nawet bardzo dobra 
(42%). Głównymi przyczynami takiego 
stanu rzeczy są m.in.: nieustająca automa-
tyzacja procesów, która pociąga za sobą 
obniżenie kosztów produkcji czy zwięk-
szenie wydajności zakładu, ciągłe zapo-
trzebowanie na systemy sterowania, nie-
ustanny rozwój przemysłu, rosnąca rola 
automatyki, liczne modernizacje starszych 
obiektów oraz duża liczba inwestycji.

Jak tłumaczą ankietowani, wieloletnie 
braki i zaległości w automatyzacji wciąż 
powodują ciągły wzrost zapotrzebowania 
na sterowniki programowalne stosowane 
do kontroli procesów, obsługi maszyn. 
Tak korzystna sytuacja panująca na rynku 

ma również związek ze wzrostem świa-
domości klientów w zakresie zastosowa-
nia omawianych rozwiązań oraz korzyści 
z tego płynących. 

Jak przewidują prawie wszyscy ankie-
towani dostawcy, w ciągu najbliższego 
roku zwiększy się sprzedaż sterowni-
ków programowalnych, na co ma wpływ 
m.in. postępująca automatyzacja zakła-
dów przemysłowych, rozwój technologii, 
spadek cen sterowników w następstwie 
rosnącej konkurencji, doskonały współ-
czynnik ceny do jakości oferowanych ste-
rowników programowalnych, jak rów-
nież coraz większe ich możliwości tech-
niczne i funkcjonalne. W opinii pozosta-
łych respondentów sprzedaż nie ulegnie 
zmianie (rys. 4).

Raport powstał w oparciu o dane uzyskane 
z ankiety przeprowadzonej wśród czytelni-
ków magazynu Control Engineering Pol-
ska. Oprócz tego przy tworzeniu raportu 
bazowano na informacjach pochodzących 
od dostawców/producentów PLC/PAC/IPC.
Raport nie odzwierciedla pełnego obrazu 
rynku. 

CE
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Za pomoc w opracowaniu raportu dzięku-
jemy wszystkim firmom oraz Czytelnikom 
magazynu Control Engineering Polska, którzy 
odpowiedzieli na pytania zawarte w ankiecie.

Rys. 4. Przewidywana sprzedaż 
sterowników programowalnych 

w ciągu najbliższego roku

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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Michał Prynda, kierownik działu napędów i sterowania w firmie Introl

Sterowniki PLC stale się rozwijają i ewoluują

Najnowsze trendy w automatyce przemysłowej obejmują zwięk-
szone wykorzystanie analityki, rosnące wykorzystanie sterowników 
PLC, sterowników PAC oraz systemów nadzoru i akwizycji danych 
w chmurze (SCADA). Trendy te będą miały wpływ na rynek stero-
wania automatyką przemysłową. Przemysł automatyzacji zmierza 
w kierunku efektywności poprzez wydajność energetyczną, łatwiej-
sze projektowanie i przejrzystą wizualizację oraz rygorystyczne 
normy bezpieczeństwa.

Sterowniki PLC stale się rozwijają i ewoluują, aby być najlep-
szą opcją dla aplikacji automatyki przemysłowej. Zakres zastoso-

wań PLC szybko rośnie dzięki większej elastyczności programowania i łatwości, skalo-
walności, większej ilości pamięci, mniejszym rozmiarom, bardzo szybkiemu (gigabito-
wemu) Ethernetowi i wbudowanym funkcjom bezprzewodowym. Sterowniki PLC czer-
pią korzyści z technologii USB, dzięki czemu łatwiej niż kiedykolwiek można programo-
wać i monitorować systemy sterowania. Można się spodziewać także większej liczby 
opcji na mniejszych sterownikach PLC. W przyszłości sterowniki PLC będą stale ewolu-
ować, dostosowując technologie w zakresie komunikacji, sprzętu i oprogramowania.

Wykorzystanie różnych urządzeń sterujących, takich jak przemysłowe komputery 
PC i sterowniki PLC, bez znaczącej interwencji ze strony ludzi zapewnia wydajność ste-
rowania. Najnowsza technologia PLC pomaga monitorować i kontrolować rozproszone 
aplikacje. Zapewnia również kompleksowy i dokładny obraz procesu, spełniając wyma-
gania wielu zainteresowanych, w tym: utrzymania ruchu, inżynierii, działu IT. Nieza-
wodność funkcjonowania można uzyskać przy użyciu najnowszych technologii PLC. 

Nowe technologie w automatyce przemysłowej są motorem postępu dla firm. Czas 
od koncepcji do implementacji systemów sterowania maleje. Zauważyliśmy, że istotne 
zmiany w rozwoju technologicznym nieustannie kształtują obraz automatyki przemy-
słowej. Globalny przemysł automatyzacji ciągle się rozwija i rozszerza funkcjonalności.

http://www.controlengineering.pl
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D zięki wykorzystywaniu umiejęt-
ności interpersonalnych pokole-
nia X (pokolenia ludzi urodzo-

nych w drugiej połowie XX w. w USA 
w latach 1961–1980), zrozumienia pro-
cesów realizowanych w fabrykach przed 
dokonaniem znaczących postępów tech-
nologicznych w ostatnich trzech dekadach 
oraz po ich dokonaniu, firmom produk-
cyjnym łatwiej jest realizować programy 
mentoringowe, w których biorą udział 
starsi i młodsi pracownicy. Mają one na 
celu doprowadzenie do takiej sytuacji, 
w której wszyscy pracownicy są zaanga-
żowani w koncepcje wykorzystania naj-

nowszych technologii, a w szczególności 
mobilnych urządzeń i technologii dedyko-
wanych dla przemysłu. 

W ostatnich latach sporo uwagi 
poświęca się ludziom z pokolenia Y, czyli 
tzw. milenialsom (urodzeni w latach 
80–90 XX wieku), po części z powodu 
istnienia luki pomiędzy nimi a starzeją-
cym się pokoleniem baby boomers (ludzi 
urodzonych w czasach wyżu demograficz-
nego po II wojnie światowej, tj. w latach 
1946–64). Pracownicy z pokolenia X są 
młodsi od tych z pokolenia baby boomers, 
natomiast starsi od milenialsów i dzięki 
temu mogą stanowić swego rodzaju 
pomost służący zlikwidowaniu przepa-
ści między najstarszymi i najmłodszymi, 
aby zwiększyć ogólną efektywność fabryk 
dzięki zrozumieniu tradycyjnej technologii 
analogowej oraz zaadaptowaniu nowocze-
snych technologii mobilnych.

Podejście do różnic między pokole-
niami powinno się zmienić, tak aby skon-
centrować się na ludziach z pokolenia X 
oraz połączeniach, które oni mogą stwo-
rzyć. Ludzie z pokolenia X nie urodzili 
się w świecie wszechobecnej technologii, 
rozwijała się ona dopiero w ich czasach. 
Pamiętają czasy, gdy nie było jeszcze ani 
telefonów komórkowych, ani komputerów 
PC. Powinni być tą generacją, która łączy 
tradycyjne metody analogowe oraz epokę 
informacji cyfrowych. 

Wyobraźmy sobie, że ludzie z pokole-
nia baby boomers to fabryka wykorzystu-
jąca tradycyjne technologie analogowe, 
zaś milenialsi to zasadniczo mobilne kom-
putery i urządzenia połączone w sieci 
w epoce produkcji cyfrowej. Ponieważ 
między tymi dwiema grupami istnieje 
duży kontrast i dochodzi do wielu konflik-

Nate Kay
Lindsey Kielmeyer

Od tradycyjnych technologii do cyfrowych

Korzyści płynące z mobilności
Zwiększanie efektywności fabryki rozpoczyna się od zlikwidowania 
luki między różnymi generacjami siły roboczej. Pokolenie X może 
pomóc w połączeniu tradycyjnych aplikacji przemysłowych z produk-
cją cyfrową. Jednym z jej elementów są technologie i urządzenia 
mobilne. Jakie są korzyści wynikające z ich wdrożenia na hali 
fabrycznej, w przedsiębiorstwie i w jaki sposób można to zrobić?

W skrócie

 →  W jaki sposób pokolenie X 
może zwiększyć efektywność 
pracy fabryki.

 →  Jak rozwiązania mobilne 
mogą zoptymalizować ope-
racje realizowane w fabryce. 

 →  Wdrożenie systemu 
mobilnego.

↖ Pokolenie X – pomost między pokoleniami 
baby boomers i milenialsów.Źr
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tów, to istnieje potrzeba osiągnięcia kom-
promisu i usunięcia barier. Tu w sukurs 
przychodzi pokolenie X, które może być 
pomostem między pokoleniem analogo-
wym a cyfrowym, łączącym sprzęt i tech-
nologie obecne na halach fabrycznych 
z urządzeniami mobilnymi. Przejście na 
urządzenia mobilne oferuje wiele korzy-
ści i może być zrealizowane z uwzględnie-
niem kosztów oraz kwestii cyberbezpie-
czeństwa. 

Trzy korzyści z przejścia 
na urządzenia mobilne
Przejście na powszechniejsze wykorzy-
stanie urządzeń mobilnych stwarza wiele 
potencjalnych korzyści, takich jak więk-
sze bezpieczeństwo, wygoda, wydajność 
pracy i produkcji oraz efektywność przed-
siębiorstwa. Podczas gdy poszczególne 
atuty zmieniają się w zależności od apli-
kacji oraz potrzeb konkretnego klienta, 
istnieją trzy opisane poniżej wspólne 
korzyści:

1Mobilność na hali fabrycznej 
oszczędza czas
Większość klasycznych przemysłowych 
systemów sterowania opiera się na wyko-
rzystaniu ekranów interfejsów operator-
skich HMI do monitorowania i stero-
wania systemem lub procesem. Typowo 
interfejsy te współpracują z komputerem 
PC lub komputerem przemysłowym zain-
stalowanym w stałej lokalizacji, takiej jak 
sterownia fabryki, albo są zamontowane 
do frontu obudowy przemysłowej takiego 
komputera. Konieczność monitorowa-
nia i sterowania systemem ze stałej loka-
lizacji ma ujemny wpływ na wydajność 
pracy i efektywność rozwiązywania real-
nych problemów na hali fabrycznej. Użyt-
kownik może być zmuszony do przerwa-
nia wykonywanej pracy, pójścia do inter-
fejsu operatorskiego i dokonania odczy-
tów lub zmiany nastaw przed powrotem 
na linię produkcyjną. Podczas rozwiązy-
wania jakiegoś problemu personel utrzy-
mania ruchu często chodzi tam i z powro-

tem pomiędzy interfejsem operatorskim 
a systemem, nad którym pracuje, w celu 
porównywania systemu fizycznego z infor-
macjami wyświetlanymi na interfejsie 
operatorskim. 

Technologia mobilna umożliwia per-
sonelowi fabryki całkowicie swobodne 
monitorowanie systemu i sterowanie nim 
z dowolnej lokalizacji na hali fabrycznej. 
Pracownicy mogą wówczas kontrolować 
realizację procesu fizycznego lub stero-
wać nim, jednocześnie patrząc na interfejs 
operatorski. 

2 Zdalny monitoring i powiadomie-
nia zmniejszają konieczność przemiesz-
czania się
Mając zdalny dostęp, personel kierow-
niczy fabryki może otrzymywać na swo-
ich urządzeniach mobilnych powiadomie-
nia alarmowe oraz aktualizowane w cza-
sie rzeczywistym informacje o statu-
sie maszyn, co pomaga w rozwiązywaniu 
problemów, zmniejsza przestoje i sprzyja 

http://targikielce.pl/pl/plastpol.htm
http://www.controlengineering.pl
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ograniczeniu czasu potrzebnego do prze-
mieszczania się. Zdalny monitoring 
i powiadomienia wdrożono m.in. u produ-
centa wyposażenia oryginalnego (OEM), 
który produkuje maszyny i serwisuje je 
na całym obszarze Stanów Zjednoczo-
nych. Pewnego razu pracownicy tej firmy 
odebrali telefon z informacją, że w jed-
nej z maszyn ich produkcji, zlokalizowa-
nej w innym stanie USA, wystąpił pro-
blem. Zwykle w takim przypadku technik 
firmy musiał udać się osobiście na miej-
sce, aby rozwiązać zgłoszony problem. 
Jednak obecnie, wykorzystując mobilny 
system powiadomień alarmowych, klient 
ten zidentyfikował i odnalazł samodziel-
nie przyczynę problemu – bateria w ste-
rowniku PLC była już wyczerpana, więc 
wysłano nową baterię tylko do fabryki, 
w której była zainstalowana wspomniana 
maszyna.

3 Zbieranie i udostępnianie danych 
pozwala na identyfikację wąskich gardeł
Przejście na wykorzystanie urządzeń 
mobilnych pozwala także na zbieranie 
danych z urządzeń w hali fabrycznej, ich 
analizowanie i scalanie z danymi części 
biurowej przedsiębiorstwa. Dane maszy-
nowe, uprzednio niewidoczne lub nie śle-
dzone, mogą być teraz oglądane w cza-
sie rzeczywistym, co zwiększa efektyw-
ność firmy.

Na przykład zaprojektowano oparty 
na chmurze obliczeniowej mobilny system 
zbierania danych dla pewnego producenta 
przemysłowego. System ten pozwolił fir-
mie na zbieranie danych z maszyn na hali 
fabrycznej, przechowywanie ich w bazie 
danych oraz udostępnianie dyrekcji, co 
zlikwidowało lukę informacyjną między 
halą fabryczną a biurem. 

W biurze tej firmy specjaliści informa-
tycy przeanalizowali zebrane dane, sca-
lili je z dostępnymi informacjami i wyko-
rzystali te połączone informacje do stwier-
dzenia, że maszyny pracują na 50% 
wydajności. Następnie wykorzystano 
oprogramowanie do analizy biznesowej 
(business intelligence – BI), aby umożliwić 
dyrekcji dostęp w czasie rzeczywistym do 
tak opracowanych raportów. Zarząd, inży-
nierowie i technicy oraz informatycy po 
raz pierwszy pracowali razem, aby stwo-
rzyć strategiczny plan zwiększenia wydaj-
ności maszyn dla wszystkich zakładów tej 
firmy. 

Wdrażanie systemu mobilnego
Rozpowszechnionym błędnym przeko-
naniem jest to, że klient, aby przejść na 
technologię mobilną, będzie musiał doko-
nać głównej lub kosztownej modernizacji 
istniejącego sprzętu. Jednak często oka-
zuje się, że nie jest to kwestia problema-
tyczna. Jeśli chodzi o starszy sprzęt i pro-
tokoły nieethernetowe, takie jak trans-
misja szeregowa, Profibus i DeviceNet, 
to można dodać całą gamę sieciowych 
bram komunikacyjnych w celu umożli-
wienia mobilnego przesyłania danych, 
bez konieczności modernizacji istnieją-
cego sprzętu. Oczywiście często ze wzglę-
dów technologicznych dobrym pomysłem 
jest zmodernizowanie istniejącego star-
szego sprzętu, jednakże trzeba mieć świa-
domość, że do wielu takich systemów 
można dodać wstępnie skonfigurowany 
interfejs mobilny, bez konieczności doko-
nywania kosztownej gruntownej moderni-
zacji, jeśli pieniądze są czynnikiem unie-
możliwiającym firmie dokonywanie inwe-
stycji. 

Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa 
obejmuje warstwy zabezpieczeń i rozpo-
czyna się w podstawowej architekturze 
sieci. Jednym z rozpowszechnionych i nie-
stety błędnych przekonań związanych 
z architekturą sieci jest to, że aby ułatwić 
dostęp mobilny, istniejący sprzęt automa-
tyki powinien być zlokalizowany bezpo-
średnio w sieci biurowej/przedsiębiorstwa 
lub mieć bezpośrednie połączenie z Inter-
netem. 

W zdecydowanej większości przy-
padków nie jest to konieczne i byłoby 
ponadto sprzeczne z najlepszymi prakty-
kami cyberbezpieczeństwa. Sprzęt auto-
matyki przemysłowej, taki jak progra-
mowalne sterowniki PLC oraz systemy 
SCADA, często funkcjonuje w prywatnej, 
lokalnej sieci i w większości przypadków 
powinien tam pozostać.

Nie oznacza to, że sprzęt ten musi 
działać jak w zabezpieczonym sejfie, 
odcięty od dostępu z zewnątrz. Jedną 
z metod uzyskiwania takiego dostępu 
jest stworzenie swego rodzaju przemy-
słowej strefy zdemilitaryzowanej (demi-
litarized zone – DMZ, strefa ograniczo-
nego zaufania). Strefy DMZ, wykorzy-
stywane w wielu aplikacjach IT, umożli-
wiają bezpieczny dostęp mobilny do prze-
mysłowych systemów sterowania (indu-
strial control systems – ICS). Strefy zde-

militaryzowane utrzymują izolację pomię-
dzy prywatną, lokalną siecią automatyki 
a połączoną z Internetem siecią biurową. 
Umożliwiają tym dwóm sieciom wza-
jemne komunikowanie się za pośrednic-
twem zapory (firewall) lub innego kontro-
lowanego punktu dostępowego. 

W efekcie zamiast scalania sprzętu 
automatyki bezpośrednio z siecią przed-
siębiorstwa lub dawania temu sprzę-
towi bezpośredniego dostępu do Inter-
netu, można utworzyć w zakładzie prze-
mysłową strefę DMZ przy wykorzysta-
niu takich urządzeń, jak sieciowe bramy 
brzegowe, komputery proxy oraz wirtu-
alne sieci prywatne (VPSN). Taka strefa 
umożliwi cyberbezpieczny i kontrolo-
wany dostęp do automatyki sterującej 
w fabryce za pomocą urządzeń mobil-
nych, również do tych zlokalizowanych 
na najniższych poziomach hierarchii sie-
ciowej. Urządzenia mobilne oraz inne 
z dostępem publicznym przez Internet 
mogą wtedy uzyskać dostęp do informacji 
dotyczących systemu sterowania poprzez 
strefę DMZ. 

Pokolenie X jako połączenie 
najstarszej i najmłodszej generacji 
pracowników
Pracownicy z pokolenia X posiadają umie-
jętności potrzebne do zbudowania pomo-
stu łączącego dwie znacznie różniące się 
generacje: baby boomers i milenialsów. 
Przechodząc na technologię mobilną, pro-
ducenci mogą przyciągnąć pracowni-
ków z pokolenia milenialsów oraz czerpać 
korzyści ze zwiększonej wydajności pracy 
i produkcji czy skrócenia czasu wymaga-
nego na lokalizowanie i usuwanie awa-
rii, a także prace związane z utrzymaniem 
ruchu w fabrykach. 

Nate Kay Nate Kay jest kierownikiem projektu, 
a Lindsey Kielmeyer – koordynatorem 
marketingu w firmie MartinCSI.

CE 

Warto rozważyć

W jaki sposób można popra-
wić wydajność zakładu 
dzięki zastosowaniu rozwią-
zań mobilnych?
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P roducenci urządzeń w modelu 
OEM robią wszystko, co w ich 
mocy, aby dostarczyć klientom 

kompleksowy zestaw części zamien-
nych do swoich wyrobów. Jednak gdy 
dany sprzęt jest już eksploatowany od 
kilku dekad, jego producent OEM może 
nie być już w stanie dostarczyć klien-

towi odpowiedniego wsparcia. Być może 
firma ta została już wykupiona przez inną 
lub zaprzestała produkcji części zamien-
nych do danej maszyny i nie posiada już 
żadnych części w magazynie. Wymiana 
i naprawa podzespołów sprzętu jest 
ważna dla utrzymania go w dobrym sta-
nie technicznym oraz dla zachowania 
przy jego pomocy wydajności produk-
cji na wymaganym poziomie. Gdy chodzi 
o większe podzespoły maszyn i urządzeń, 

Wykorzystanie technologii
 cyfrowych do produkcji 
części zamiennych
Digitalizacja jest kluczem do wykonywania bardzo szybkich 
i precyzyjnych napraw. Jest to szczególnie ważne, jeśli oryginalne 
części są trudne do pozyskania. Z tego powodu niektóre firmy 
zaczęły same wytwarzać nowe części do szerokiego zakresu maszyn 
wirujących jako odlewy, wykorzystując technologie produkcji 
addytywnej, przyrostowej, czyli druku 3D. 

Jennifer Cardillo

to ich rola jest często bardziej kluczowa. 
Dokonywanie napraw w wymaganym cza-
sie jest bardzo ważne ze względu na nega-
tywne skutki przestojów.

Skanowanie laserowe w produkcji 
precyzyjnej
Wykonanie zestawu rysunków technicz-
nych 3D jest obecnie mniej czasochłonne 
dzięki wykorzystaniu przenośnych skane-
rów laserowych, które potrafią dokony-
wać szybkich i bardzo dokładnych pomia-
rów części rzeczywistych. Przy wytwa-
rzaniu części zamiennych do kluczowych 
maszyn i urządzeń w zakładzie szybkość 
odgrywa główną rolę. Wykorzystując ska-
nery laserowe najnowszej generacji, inży-
nierowie mogą zebrać 480 000 punk-
tów danych na sekundę. Siedem przecina-
jących się linii światła laserów zapewnia 
dokładny przechwyt wymiarów obiektów 
o nawet najbardziej złożonej geometrii.

Prace inżynierów w miejscu 
zainstalowania sprzętu
W przypadku sprzętu, którego nie można 
łatwo przenieść, inżynierowie firmy OEM 
mogą odwiedzić zakład klienta, aby udzie-
lić mu specjalistycznych porad i wykonać 
pomiary niezbędne do stworzenia nowych 
rysunków technicznych. Wykorzystują oni 
współrzędnościowe maszyny pomiarowe 
(WMP, ang. coordinate measuring machine 
– CMM) i skanery laserowe do zebrania 
niezbędnych danych na miejscu. Sprzęt 
ten umożliwia uzyskanie powtarzalności 
wymiarów z dokładnością 0,025 mm.

Po zebraniu podstawowych danych 
dotyczących wymiarów inżynierowie pro-
jektanci mogą dokładnie dopracować pro-
jekt nowego podzespołu. Na przykład Źr
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mogą dopracować geometrię wirnika tur-
biny, aby mieć pewność, że tolerancje 
wymiarów zostały zoptymalizowane.

Projektanci mogą także dokonać zmian 
w oryginalnym projekcie, aby umożliwić 
zmiany jego zastosowania lub wymaga-
nych parametrów technicznych.

Produkcja addytywna form 
odlewniczych
Tradycyjnie odlewanie nowego podze-
społu obejmowało wykonanie drewnia-
nego wzorca oryginału i umieszczenie go 
w skrzynce formierskiej z piaskiem. Pro-
ces ten jest bardzo czasochłonny i może 
trwać nawet kilka tygodni. Ponadto 
mogą tu wystąpić znaczne niedokładno-
ści wykonania odlewu, szczególnie gdy 
wzorce drewniane był przechowywane 
dłuższy czas i uległy zniekształceniu.

Obecnie projektanci mogą eksporto-
wać rysunki techniczne w postaci pew-
nej liczby plików cyfrowych, które mogą 
następnie zostać wykorzystane przez 

wiele obrabiarek i robotów. Jedną z metod 
jest zastosowanie drukarki piaskowej 
3D, która wykorzystuje te dane do bar-
dzo szybkiego wykonania formy odlew-
niczej nowego podzespołu. Wykorzystu-
jąc warstwy piasku i kleju, drukarka 3D 
może wykonać formę odlewniczą wytrzy-
małą na wysokie temperatury stopionego 
metalu, który uformuje nowy podzespół.

Oszczędność czasu dzięki 
technologii odlewania 
bezwzorcowego
W procesie tworzenia formy inżynierowie 
projektanci wykorzystują obliczeniową 
dynamikę płynów do przewidywania prze-
pływu gazów w formie podczas wlewa-
nia do niej płynnego metalu. Konieczne 
jest, aby gazy te miały skuteczne drogi 
ujścia, ponieważ pęcherze gazu uwię-
zione w odlewie mogą spowodować osła-
bienie nowego podzespołu. Odpowietrze-
nia odlewów mogą być zawarte w rysun-
kach 3D wykonanych w programach CAD 

i łatwo włączone do procesu drukowania 
w formie piaskowej.

Proces ten wymaga ok. 48 godzin 
do zakończenia, jednak w zależności od 
wymiarów odlewanych podzespołów 
można drukować jednocześnie wiele odle-
wów, co sprawia, że proces ten jest bar-
dziej wydajny. Inną metodą tworzenia 
form odlewniczych, często stosowaną do 
wytwarzania obudów, jest wykorzysta-
nie dwóch połówek formy, zwanych górną 
i dolną (the cope and the drag). Połówki te 
są składane razem, aby utworzyć gotowy 
kształt odlewu. Dziś proces ten rozpo-
czyna się od wykonania trwałego bloku 
z piasku, który jest obrabiany maszy-
nowo przy wykorzystaniu robota frezują-
cego CNC, w celu stworzenia precyzyjnej 
formy odlewniczej, według rysunków 3D 
wykonanych w programie typu CAD.

Aby wyprodukować drewniany wzo-
rzec dla piaskowej skrzyni odlewni-
czej metodą tradycyjną, potrzeba od 2 
do 6 tygodni, w zależności od złożono-
ści formy wzorca. Wykorzystując dru-

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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karkę piaskową 3D, eliminuje się koniecz-
ność wyprodukowania wzorca, zaś forma 
odlewnicza jest drukowana bezpośrednio 
i gotowa w czasie od 48 do 60 godzin. 
Obróbka maszynowa precyzyjnej formy 
z bloku piasku wymaga od 2 do 4 godzin.

Posiadanie własnej odlewni w zakła-
dzie ma kluczowe znaczenie dla wytwa-
rzania nowych części zamiennych. Odlew-
nia taka może wykorzystywać 100 róż-
nych stopów do wykonywania odlewów 
o masie do 450 kg. Projektanci określają 
dokładny skład stopu metali na podsta-
wie danego podzespołu i jego zastosowa-
nia. Posiadając doświadczonych specjali-
stów od metalurgii, firma może oferować 
nowe podzespoły i części zamienne, które 
są trwalsze od oryginałów.

Większa precyzja dzięki obróbce 
maszynowej CNC
Po utworzeniu podstawowych bloków 
konstrukcyjnych nowego podzespołu 
pracę przejmuje warsztat, który okre-
śla ostateczne wymiary. Warsztat ten jest 
wyposażony w pionowe tokarki CNC do 
produkcji wirników turbin, mis i czasz 
oraz tokarki poziome, frezarki i szli-
fierki, co pozwala na produkowanie złożo-
nych podzespołów dla klientów. Ponadto 
warsztat realizuje obszerne procedury 
kontroli jakości i posiada odpowiedni do 
tego sprzęt, dzięki czemu każda część 
zamienna jest wytwarzana zgodnie z naj-
wyższymi standardami.

Kontrola jakości zwiększa 
niezawodność
Centrum serwisowe może ponadto wyko-
nywać obróbkę cieplną, sporządzać cer-
tyfikowane atesty składu chemicznego 
i właściwości mechanicznych (certified 
material test report – CMTR), wykony-
wać analizy chemiczne, testy mechaniczne 
w pewnym zakresie oraz badania nienisz-
czące (non-destructive testing – NDT). 
Zapewnia to niezawodność wytwarzanych 
części zamiennych oraz ich zgodność ze 
specyfikacjami klientów.

Jennifer Cardillo Jennifer Cardillo jest dyrektorem ds. mar-
ketingu i komunikacji na obszar Ameryki
Pn. i Pd. w firmie Sulzer. Specjalizuje się 
w usługach związanych z maszynami 
wirującymi. 

CE

↗ Tworzenie nowych 
podzespołów przy 
pomocy piaskowej
formy odlewniczej,
wykonywanej za 
pomocą drukarki 3D. 

→ Wieloosiowy robot 
CNC potrafi wyko-
nywać precyzyjne 
formy i rdzenie 
odlewnicze. 

↘ Specjalista czyszczący
i polerujący sprzęt 
kończy proces 
wytwarzania 
podzespołu.
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Wysokość docelowa

Minimalizacja uchybu

Realizacja operacji zmiany wysokości

W  ostatnich numerach Control 
Engineering Polska zostały opu-
blikowane artykuły na temat 

automatycznego doboru nastaw regulato-
rów PID: „Automatyczny dobór nastaw 
regulatorów PID – część 1” (wydanie 
styczeń/luty 2019) i „Automatyczny 
dobór nastaw regulatorów PID – część 
2” (wydanie marzec/kwiecień 2019). 
W artykułach tych podajemy wiele waż-
nych informacji. Jednak chociaż zostały 
w nich przedstawione ważne kwestie 
i wyprowadzone właściwe wnioski, to 
pominięto jedną z głównych implikacji. 
Historia automatyzacji doboru nastaw 
PID ujawnia pewien wniosek podstawowy.

Zgodnie z wnioskami zawartymi we 
wspomnianych artykułach automatyczny 
dobór nastaw regulatorów PID nadal nie 
jest panaceum na związane z tym tech-
niczne problemy. Ponadto prawidłowo 
zasugerowano, że być może największym 

wyzwaniem jest tu nieprzewidywalność 
lub nieliniowość procesu. Proces nieprze-
widywalny to taki, w którym rzeczywi-
sta odpowiedź procesu na sygnał z regu-
latora różni się od wstępnie zidentyfi-
kowanej odpowiedzi, na której oparta 
jest optymalizacja nastaw regulatora lub 
model obiektu regulacji. Okazuje się to 
prawdą dla większości procesów i dla-
tego regulatory z funkcją automatycz-
nego doboru nastaw osiągnęły ograni-
czony sukces, mimo podjęcia znaczącej 
liczby prób ich wykorzystania w przemy-
śle. Układy regulacji, w których rzeczy-
wista odpowiedź procesu na sygnał steru-
jący się zmienia, stanowią fundamentalny 
problem i wyzwanie dla optymalizacji 
nastaw regulatorów i modelowania obiek-
tów regulacji.

Wyjaśnia to, dlaczego optymalizacja 
nastaw regulatorów jednowymiarowych 
oraz modelowanie obiektów regulacji wie-
lowymiarowej, które w teorii powinny 
być jednorazowymi zadaniami inżynier-
skimi, mają w praktyce charakter wciąż 
powracających okresowo prac związanych 
z utrzymaniem ruchu w zakładzie. Jest to 
zatem długookresowa praktyka optyma-
lizacji doboru nastaw regulatorów, która 
obecnie okazała się również niezbędnym 
elementem regulacji opartej na modelu.

Allan Kern

Zalety i wady regulatorów PID 
z automatycznym doborem nastaw – część 3
Automatyczny dobór nastaw regulatorów PID nadal nie jest rozwią-
zaniem uniwersalnym. Historyczne problemy z optymalizacją nastaw 
jednowymiarowych regulatorów PID, ograniczony sukces regulato-
rów z automatycznym doborem nastaw (funkcją autotuningu) 
oraz obecne trudności ze sterowaniem opartym na modelu obiektu 
(model-based control – MBC) wynikają z tej samej przyczyny. 

W skrócie

 →  Optymalizacja nastaw regu-
latorów jednowymiarowych, 
automatyczny dobór nastaw 
regulatorów oraz stero-
wanie oparte na modelu – 
we wszystkich tych meto-
dach problemy wynikają 
z tej samej podstawowej 
przyczyny.

 →  Optymalizacja nastaw regu-
latorów jednowymiarowych 
i modelowanie w regula-
cji wielowymiarowej wyma-
gają ciągłego dostraja-
nia ze względu na istnienie 
wielu nieprzewidywalnych 
zmiennych.

 →  Uśrednianie modelu obiektu 
regulacji pozostaje najlep-
szą praktyką wraz z nieza-
wodną regulacją w ukła-
dzie zamkniętym, konserwa-
tywną optymalizacją nastaw 
regulatorów oraz bardzo 
selektywnym użyciem sprzę-
żenia wyprzedzającego.

↗ Analogia pomiędzy układem regulacji w przemyśle a samolotem pasażerskim zmieniającym 
wysokość lotu wyjaśnia, dlaczego kryteria realizacji operacji są bardziej odpowiednie do stero-
wania procesem przemysłowym niż tradycyjna minimalizacja uchybu regulacji.
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Niestety dwa powszechnie stosowane 
rozwiązania nie wydają się rozwiązywać 
tych problemów. Jednym z tych rozwią-
zań jest idea modelu uśrednionego lub 
uśrednionego doboru nastaw. O ile można 
stwierdzić, że jest to prawdopodobnie naj-
lepsza strategia, to najwyraźniej aż do 
dziś nie rozwiązała ona problemu. Dru-
gim rozwiązaniem jest automatyczny 
dobór nastaw albo modelowanie ada-
ptacyjne, które są potencjalnie bardziej 
problematyczne od uśredniania, ponie-
waż zasadniczo są metodami optymali-
zacji nastaw, które w danym momencie 
mogą być wręcz idealne, jednak mogą też 
okazać się nieodpowiednie już po kilku 
chwilach, gdy w układzie regulacji zajdą 
zmiany parametrów.

Dotyczy to w szczególności zmian 
poziomów, wartości wzmocnienia pro-
cesu (process gain, wielkość wskazująca 
ile razy wartość zmiennej procesowej 
wzrosła w stosunku do wielkości wymu-
szenia). Wiele poziomów wzmocnień pro-
cesu zmienia się często lub nawet dyna-

micznie z powodu na bieżąco pojawiają-
cych się i występujących zakłóceń oraz 
zmian warunków realizacji procesu. Dla-
tego ponowne dobieranie nastaw regu-
latorów i ponowne modelowanie obiek-
tów regulacji staje się zasadniczo codzien-
nym rytuałem i koniecznością, a ograni-
czony sukces różnych sposobów automa-
tyzacji doboru nastaw tylko pogłębia ten 
problem. Jest on bardzo dobrze znany 
wszystkim, którzy spędzili całe lata na 
rozwiązywaniu problemów w układach 
sterowania procesami w przemyśle. Dla-
tego też trzeba mieć świadomość, że auto-
matyzacja doboru nastaw regulatorów 
niestety nie jest w stanie rozwiązać tych 
problemów do końca. A zatem użytkow-
nicy powinni spojrzeć krytycznie na poja-
wienie się modelowania adaptacyjnego, 
które usiłuje robić to samo na znacznie 
większą skalę.

Nowoczesne narzędzia kompute-
rowe nie rozwiązały tego dylematu, tak 
jak oczekiwało tego środowisko automa-
tyków, lecz na domiar złego jeszcze go 

uwypukliły. W przyszłości optymalizacja 
nastaw regulatorów i modelowanie obiek-
tów regulacji będą musiały same dosto-
sować się do idei polegającej na tym, 
że ustalone modele są wyjątkiem, a nie 
regułą. Uśrednianie modeli pozostaje naj-
lepszą praktyką, wraz z niezawodną regu-
lacją w układzie zamkniętym, konserwa-
tywnym doborem nastaw regulatorów 
oraz bardzo selektywnym wykorzystaniem 
sprzężenia wyprzedzającego (feedforward 
– sprzężenie w przód) – tylko tam, gdzie 
jest ono niezbędne dla uniknięcia poważ-
nych ograniczeń lub zagwarantowało osią-
gnięcie dużych zysków – ponieważ każdy 
model sprzężenia wyprzedzającego ozna-
cza zarówno zwiększoną niezawodność, 
jak i koszty utrzymania. Jest to najlepsza 
strategia pójścia naprzód – zarówno dla 
regulacji jednowymiarowej, jak i wielowy-
miarowej. 

Allan Kern Allan Kern jest właścicielem i prezesem 
firmy APC Performance LLC.
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C hociaż przestarzałe rozproszone 
systemy sterowania (distribu-
ted control systems – DCS) mogą 

nadal działać niezawodnie, to kierownic-
two zakładów przemysłowych wykorzy-
stujących takie systemy może stracić czuj-
ność i nabrać fałszywego przekonania 
na temat niezawodności towarzyszących 
im zabezpieczeń, wierząc, że „wszystko 
jest w porządku”. W rzeczywistości jed-
nak utrzymywanie takiego stanu rze-
czy i dalsza eksploatacja starszych syste-
mów DCS sprawia, że organizacje zostają 
w tyle. Gdy firmy przemysłowe odwlekają 
lub unikają modernizacji systemów ste-
rowania, to przybywa zagrożeń. Starszy, 
doświadczony personel odchodzi na eme-
ryturę, zaś oczekiwania samej organizacji 
zmieniają się, zwykle rosną. Dynamiczne 
rynki wymagają sprawności systemów 
sterowania oraz dostarczania przez nie 
praktycznych informacji kierownictwu, 
a tego starsze systemy DCS nie są w sta-
nie zrealizować. Po modernizacji jednak 
systemy DCS pozwalają firmom na wyko-
rzystanie najnowszych technologii mają-
cych ogromne możliwości.

Dwadzieścia lub trzydzieści lat temu 
wiele technologii, takich jak sieci bez-
przewodowe, urządzenia inteligentne 
oraz infrastruktura sieciowa Internetu, 
w zakładach przemysłowych nie istniały 
lub były bardzo ograniczone. Obecnie jed-
nak innowacje te umożliwiają nowocze-
snym systemom oferowanie większej nie-
zawodności. Ponadto są one zaprojekto-

wane z uwzględnieniem większej inter
operacyjności i elastyczności, analizy 
danych, świadomości operatorów oraz 
zarządzania alarmami. Być może najważ-
niejsze jest w tym wypadku to, że funk-
cje i metody wspierające cyberbezpieczeń-
stwo oraz BHP w ciągu tych lat stały się 
bardziej rozbudowane i standaryzowane.

Ochrona systemów automatyki 
dzięki zwiększonemu poziomowi 
cyberbezpieczeństwa
Projektanci systemów sterowania opra-
cowanych w latach około 1990–2000 
nie mogli przewidzieć problemów z bez-
pieczeństwem, które dziś nękają prze-
mysł. Zakłady, które obecnie wykorzy-
stują wiele starszych systemów, nie mogą 
efektywnie funkcjonować w środowisku 
przywiązującym wagę do bezpieczeństwa. 
Fakt ten wpływa niekorzystnie na nie-
zawodność procesów i procedur realizo-
wanych w takich firmach oraz struktury 
zarządzania cyklem życia produktu, które 
są niezbędne dla właściwego reagowa-
nia na nowe i częste zagrożenia. Realiza-
cja nowoczesnych strategii w takich syste-
mach może być nadzwyczaj trudna.

W wielu przypadkach niemożliwe jest 
prawidłowe zabezpieczanie starszych sys-
temów. Jeśli personel zakładu próbuje 
reagować na cyberatak, nie posiadając 
właściwej infrastruktury oraz narzędzi, 
to prawdopodobne jest popełnienie błę-
dów; wówczas poniesione koszty są wyso-
kie, natomiast prawdopodobny czas prze-
stoju znacznie się wydłuża. Ponadto per-
sonel będzie wówczas i tak zmuszony do 
modernizacji w celu rozwiązywania pro-
blemów z cyberwłamaniami za pomocą 
działań reaktywnych, zamiast poprzez 
planowanie proaktywne. 

Aaron Crews 

Modernizacja systemu DCS
w celu optymalizacji operacji realizowanych 
w zakładzie przemysłowym
Jeśli zainstalowany w zakładzie rozproszony system sterowania 
(DCS) liczy sobie ponad 10 lat, to prawdopodobnie stanowi znaczną 
przeszkodę na drodze do osiągnięcia zamierzonych współcześnie 
celów produkcyjnych.

W skrócie

 →  Chociaż przestarzałe roz-
proszone systemy sterowa-
nia (DCS) będą nadal dzia-
łać niezawodnie, to jed-
nak firmy wykorzystujące je 
w swoich zakładach mogą 
stracić czujność i nabrać fał-
szywego poczucia bezpie-
czeństwa.

 →  Zakłady wykorzystujące star-
sze systemy sterowania nie 
mogą efektywnie funkcjo-
nować w środowisku przy-
wiązującym wagę do bezpie-
czeństwa. 

 →  Nowoczesne systemy DCS 
mają wbudowane opcje 
aktualizacji narzędzi i funkcji 
bezpieczeństwa.

STEROWANIE
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Dostępność i efektywne 
wykorzystanie informacji dzięki 
Przemysłowemu Internetowi 
Rzeczy (IIoT)
Technologia Przemysłowego Internetu 
Rzeczy oraz inne, które z nią się inte-
grują, oferują duże możliwości dla nowo-
czesnego zakładu przemysłowego. Dystry-
bucja informacji, inteligentna infrastruk-
tura, integracja systemów oraz udostęp-
nianie wiedzy fachowej zwiększają nie-
zawodność, dają pełniejszy obraz tego, 
co dzieje się w fabryce, oraz umożliwiają 
właściwym osobom szybkie podejmowa-
nie decyzji. 

Znaczne zwiększenie wydajności 
produkcji dzięki ulepszeniom 
realizowanych operacji
Gdy możliwe jest przeglądanie i wykorzy-
stywanie informacji w wymaganym for-
macie – niezależnie od miejsca, w którym 
się znajdujemy – wówczas można lepiej 
reagować na realizowany w fabryce pro-
ces, szybciej podejmować decyzje doty-
czące produkcji oraz inicjować ulepszenia 

operacji realizowanych w zakładzie, pro-
wadząc do zwiększenia bezpieczeństwa, 
niezawodności i efektywności. Postępu-
jące w ostatnim czasie zmiany w obsza-
rze systemów DCS wykorzystują język 
HTML5 do tworzenia środowiska, w któ-
rym pracownicy fabryki cyfrowej mogą 
oglądać i wykorzystywać dane pocho-
dzące z wielu źródeł w całej organizacji. 
To daje im więcej możliwości wizualizacji 
informacji oraz rozszerza ich środowisko 
w locie, co pozwala na osiągnięcie lep-
szych wyników w czasie rzeczywistym.

Nowe możliwości i sukcesy wyni-
kające z modernizacji systemów 
Ponieważ automatyka jest dźwignią suk-
cesu w biznesie, koszty poniesione na 
poprawę bezpieczeństwa, usieciowienia 
oraz operacje są drugorzędne w porów-
naniu ze zwrotami z inwestycji uzyska-
nymi przez organizację. Końcowe wyniki 
poprawy systemu automatyki w zakła-
dzie obejmują bezpieczną i łatwą dystry-
bucję informacji między systemem DCS 
a personelem firmy w obydwie strony 

oraz uproszczenie operacji realizowanych 
w zakładzie, co zwiększa wydajność pro-
dukcji.

Po modernizacji system DCS nie 
będzie już dłużej ograniczał produkcji 
i wydajności oraz umożliwi organizacjom 
osiągnięcie większej pewności operacyj-
nej. Bezpieczeństwo i zasięg informacji 
będą wystarczająco elastyczne, aby wyko-
rzystać nadchodzące okazje oraz spełnić 
oczekiwania rynku pod względem bezpie-
czeństwa i produkcji.

Aaron Crews Aaron Crews jest dyrektorem ds. global-
nych rozwiązań modernizacji w firmie 
Emerson Automation Solutions.
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Warto rozważyć

Czy w Państwa fabryce znaj-
duje się starszy system ste-
rowania DCS, który unie-
możliwia optymalizację 
realizowanych operacji?

↙ Aplikacja DeltaV Mobile firmy Emerson na 
urządzenia mobilne umożliwia użytkownikom 
zarówno otrzymywanie danych z systemu 
sterowania w fabryce, jak i ich analizę, nieza-
leżnie od miejsca, w którym się znajdują.

www.controlengineering.pl

http://www.controlengineering.pl
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S ilniki prądu zmiennego są czę-
sto nieprawidłowo dobrane do 
maszyny, z którą współpracują. 

Zgodnie z zasadą „jeden rozmiar do 
wszystkich zastosowań” wybór zwykle 
zależy jedynie od napięcia, mocy i pręd-
kości obrotowej. Jednakże istnieje jesz-
cze wiele innych parametrów i czynników, 
jak napięcie zasilania, moc znamionowa 
mechaniczna oraz uwarunkowania kon-
kretnej aplikacji, w której silnik będzie 
pracował. Warto zawsze zadać sobie pyta-
nie: jaki jest cel instalacji silnika oraz 
w jaki sposób może się on przyczynić do 
usprawnienia działania fabryki i zwiększe-
nia jej efektywności?

Podstawowe informacje 
o warunkach pracy silnika 
indukcyjnego
Pierwszym podstawowym kryterium 
doboru silnika są parametry robo-
cze: napięcie zasilania, moc znamio-
nowa i prędkość obrotowa w danej apli-
kacji. Innym ważnym kryterium jest 
rodzaj obudowy. Czy silnik jest wyposa-
żony w uchwyty montażowe, flansze na 
końcu napędu, czy może ma oba rodzaje 
mocowań? Jakie są warunki środowi-
skowe w miejscu pracy? Czy możliwy 
jest kontakt z deszczem lub wodą? Czy 
kurz lub brud stanowią zagrożenie dla sil-
nika? W takich przypadkach odpowied-
nim wyborem może być zastosowanie sil-
nika typu TEFC (obudowa zamknięta 

z wentylatorem) lub typu TENV (obudowa 
zamknięta, niewentylowana). Jeśli środo-
wisko pracy jest suche i czyste, wystar-
czająca może być obudowa typu ODP.

Założenia pracy falownika
Dzięki ofertom lokalnych dostawców 
energii elektrycznej oraz korzyściom pły-
nącym z możliwości zmiany prędkości 
obrotowej silnika napędy o zmiennej czę-
stotliwości są coraz częściej spotykaną 
metodą sterowania silnikami elektrycz-
nymi. W przypadku zastosowania napędu 
VFD należy zwrócić szczególną uwagę na 
sygnały zakłóceń generowane przez te 
urządzenia. Silnik wyposażony w napęd 
VFD musi spełnić kilka warunków, 
z czego poniższe dwa czynniki wydają się 
najważniejsze.

1.  Napięcie znamionowe uzwojenia
Napięcie może się wahać od 1000 
do 1600 V, jednak najczęstszą spoty-
kaną wartością jest 1200 V. Im więk-
sza fizyczna odległość między napędem 
a silnikiem, tym większe skoki napięcia 
docierające do silnika. Silnik z napięciem 
uzwojenia 1600 V powinien – według 
NEMA MG-1 2003, Part 31, Sekcja 4 
– wytrzymać przepięcie koronowe (CIV) 
o wartości do 1600 V (wytrzymałość na 
wyładowania koronowe).

2.  Stosunek znamionowej prędkości obro-
towej do minimalnej prędkości obroto-
wej przy stałym momencie obrotowym, 
który jest zwykle oznaczany „xx:1 CT”
Parametr ten określa, z jaką minimalną 
prędkością obrotową może pracować sil-
nik, generując moment obrotowy o takiej 
samej wartości jak przy prędkości znamio-
nowej. Poniżej tej wartości moment obro-
towy generowany przez silnik się zmniejsza.

Posłużmy się przykładem silnika 
o mocy 10 KM z prędkością obrotową 

Dobór silników indukcyjnych 
prądu zmiennego
Przy doborze silnika indukcyjnego prądu zmiennego należy zwrócić 
uwagę na napięcie zasilania, moc i uwarunkowania aplikacyjne. 
W przypadku zastosowania napędu o zmiennej częstotliwości trzeba 
pamiętać o dwóch najważniejszych czynnikach.

Tabela. Liczba biegunów, prędkość obrotowa, 
moment obrotowy

Liczba biegunów Prędkość obrotowa Moment obrotowy

2 3600 1,46

4 1800 2,92

6 1200 4,38

8 900 5,84

10 720 7,29

12 600 8,75

↘ Zwykle wraz ze 
wzrostem liczby bie-
gunów rośnie rów-
nież rozmiar, a wraz 
z nim cena silnika.
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1800 obr./min. Silnik ten generuje 
moment obrotowy 40 Nm przy prędkości 
znamionowej (około 1800 obr./min).

Jeżeli jego stosunek CT wynosi 10:1, 
oznacza to, że ten sam moment obrotowy 
może być generowany przy 180 obr./min.

Jeśli wartość parametru CT wynosi 
1000:1, to jest w stanie generować 
moment obrotowy równy 40 Nm przy 
prędkości obrotowej 1,8 obr./min.

Warto jednak przy tym zastanowić się, 
w jaki sposób silnik utrzymuje niską tem-
peraturę, jeśli ma zamontowany na wale 
wentylator, ale jego wał porusza się zale-
dwie z ułamkiem znamionowej prędko-
ści obrotowej. Taki wentylator nie wymu-
sza prawidłowego obiegu powietrza przy 
niskiej prędkości obrotowej. Jeżeli sil-
nik pracuje z małą prędkością obrotową 
i wytwarza wysoki moment obrotowy 
przez dłuższy czas, silnik będzie genero-
wać dużo ciepła. Wówczas należy rozwa-
żyć zastosowanie silnika z zewnętrznym 
chłodzeniem/nadmuchem.

Dmuchawa ma swój własny silnik ste-
rowany niezależnie od napędu VFD. Prze-
pływ powietrza przez silnik jest stały 
i wystarczy, aby go schłodzić, nawet przy 
małej lub zerowej prędkości obrotowej.

Moc kontra moment obrotowy
Znamionowa prędkość obrotowa to kolejny 
parametr istotny podczas doboru silnika 
prądu zmiennego. Często spotykane są 
silniki dwubiegunowe (3600 obr./min) 
oraz czterobiegunowe (1800 obr./ min). 
Istnieją również 6-, 8- oraz 12-biegunowe 
silniki (odpowiednio 1200 obr./min, 
900 obr./min, 600 obr./min). Prędkość 
znamionowa silnika jest związana z liczbą 
biegunów silnika, zgodnie ze wzorem:

          (120 × częstotliwość)
rpm = ____________________

          liczba biegunów

Uogólniając, wraz ze wzrostem liczby bie-
gunów wzrasta rozmiar i koszt silnika.

Użytkownikowi może też zależeć na 
zmianie prędkości obrotowej w moment, 
w zależności od aplikacji. Gdy rośnie 
prędkość silnika, maleje jego moment 
obrotowy. To zjawisko zachodzi również 
w skrzyniach biegów lub napędach paso-
wych/łańcuchowych. Tę zależność przed-
stawia równanie: 

         moment        prędkość
          obrotowy × znamionowa
moc = _______________________

           5,252

Uwzględniając zastosowaną przekładnię, 
należy tak dobrać moc silnika i jego pręd-
kość znamionową, by osiągnąć zamie-
rzony cel, którym jest zmniejszenie kosztu 
sprzętu, jego rozmiarów i czasu niezbęd-
nego na wymianę elementów napędu.

Charlie Medinger Charlie Medinger – Power Technical 
Consultant w firmie Consolidated 
Electrical Distributors. 
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Przemienniki częstotliwości PowerFlex 755T 
to najnowsze rozwiązanie w rodzinie Power-
Flex firmy Rockwell Automation. Wbudowa-
ne funkcje kompensacji wyższych harmoni-
cznych, tryb regeneracji oraz wspólne zasila-
nie DC pozwalają obniżyć koszty energii oraz 
zwiększyć elastyczność i produktywność. 

Przemienniki PowerFlex 755T łączą funk-
cje aplikacyjne występujące w przemien-
nikach serii PowerFlex 750 z korzyściami 
wynikającymi z zastosowania technologii 
TotalFORCE, która pozwala na osiągnięcie 

większej wydajności i jakości oraz redukcję 
czasu i kosztów przestojów.

Technologia TotalFORCE ponadto umoż-
liwia niezawodne sterowanie silnikami po-
przez precyzyjne, adaptacyjne algorytmy po-
zycjonowania, kontrolę prę dkoś ci i momentu 
obrotowego oraz diagnostykę predykcyjną.

Przemienniki częstotliwości Power-
Flex 755TL i PowerFlex 755TR pozwalają na 
redukcję wyższych harmonicznych i korektę 
współczynnika mocy dzięki zastosowaniu 
technologii Active Frond End. 

Systemy PowerFlex 755TM umożliwiają 
wybór z szeregu gotowych konfiguracji dla 
układów zasilania falowników ze wspólnej 
szyny DC w celu optymalizacji projektu sys-
temu napędowego i poboru mocy. 

www.rockwellautomation.com

 Rockwell Automation 

Przemienniki częstotliwości PowerFlex® 755T
Firma prezentuje

Bramy Anybus Communicator IIoT i Anybus 
X-gateway IIoT z obsługą MQTT i OPC UA 
umożliwiają łączność danych między urzą-
dzeniami we wszystkich głównych sieciach 
przemysłowych i aplikacjach IIoT. 

Anybus Communicator IIoT specjalizuje
się w dostarczaniu danych z urządzeń na 
protokołach szeregowych i CAN, a Anybus
X-gateway IIoT integruje dane z sieci Fieldbus 
i przemysłowych sieci Ethernet np. Modbus 
RTU i TCP, protokoły oparte na CAN, Profi-
bus DP, EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT, 
Powerlink i CC-Link.

Bezpłatne narzędzie konfiguracyjne Any-
bus Configuration Manager – ACM, umożli-
wia konfigurowanie, konwertowanie i ozna-
czanie pożądanych danych przemysłowych 
w celu wykorzystania w systemach IT lub 
aplikacjach IIoT. Podczas konfigurowania 
połączenia IT bramy mogą być prezento-
wane jako klient MQTT lub serwer OPC-UA.

Fakt, że Anybus Communicator IIoT 
i Anybus X-gateway IIoT są samodzielnymi 
urządzeniami między OT a IT, zapewnia 
wysoki poziom bezpieczeństwa. Po instala-
cji dozwolony jest tylko jednokierunkowy 
przepływ danych z OT do IT przez bramy, co 
oznacza, że urządzenia przemysłowe i sys-
temy są odizolowane od ataku ze strony IT.

www.elmark.com.pl

 Elmark Automatyka

Nowe rodziny bram Anybus 

Innowacyjne czujniki O3D firmy ifm electronic 
to nowa generacja czujników 3D, pozwalająca 
na zwiększenie efektywności automatyki prze-
mysłowej.

Niezawodne określenie objętości w techno-
logii przechowywania i przenoszenia • Bez-
dotykowe wymiarowanie obiektów prosto-
kątnych, takich jak opakowania tekturowe lub 
paczki • Niezawodny pomiar wysokości, szeroko-
ści i długości do wyliczenia długości taśmy i objętości • Niezawodne wykrywanie wielko-
ści, orientacji i położenia obiektów do planowania przestrzeni w magazynach automa-
tycznych • Wyjścia przełączające i interfejs Ethernet danych procesowych • Do zastoso-
wań przemysłowych i spożywczych.

www.ifm.com/pl/pl/product/O3D302

 ifm electronic

Kamera wizyjna O3D302/O3D312. 
Trójwymiarowy pomiar i analizowanie. 
Sceny i obiekty w jednym miejscu.

Firma prezentuje

Połączenie Ethernet stało się standardem dla urzą-
dzeń przemysłowych. Umożliwia wymianę danych 
z urządzeniami wyższej warstwy (np. SCADA, MES). 
Integracja z usługami w chmurze czy bazami danych 
jest niezbędna również w modyfikowanych instala-
cjach. Stawiając czoło tym wymaganiom, Weintek stworzył 
MT8053iE – panel HMI 4,3" z dwoma niezależnymi portami sieciowymi.

Panel został wzbogacony o usługę zdalnego dostępu VPN. Funkcja ta (EasyAccess 2.0)
zapewnia dostęp zdalny do HMI oraz podłączonych do niego urządzeń, powiadomienia 
o alarmach i parametrach produkcji. Zdalna diagnostyka, zmiana programu PLC, dane 
mierzone na obiekcie, alarmy i wiele innych jest w zasięgu ręki. Dwa porty Ethernet to 
niezakłócona praca programisty w jednej sieci, a w drugiej nieprzerwana komunikacja 
z PLC, falownikami, serwonapędami etc. Panel ma porty szeregowe: RS-232/-485/-422. 
Potrafi komunikować się w popularnym języku Internetu Rzeczy – MQTT i w Modbus 
TCP/IP. Więcej informacji na www.bit.ly/MT8053iE.

www.multiprojekt.pl

 Multiprojekt Automatyka

MT8053iE – najmniejszy panel 
z dwoma portami Ethernet

Firma prezentuje

Firma prezentuje

http://www.rockwellautomation.com
http://www.elmark.com.pl
http://www.ifm.com/pl/pl/product/O3D302
http://www.bit.ly/MT8053iE
http://www.multiprojekt.pl
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NOWOŚCI I PROMOCJE
W SKLEPIE INTERNETOWYM

FIRMY ASTOR

 AS30GSM31XP
→   Modem 900/1800/2100 MHz
→   Sieć 3G UMTS do 7.2 Mbit/s
→   RS232 i RS485, Ethernet 10/100 Mbps
→   miniUSB 2.0, WiFi 802.11b/g/n
→   Bluetooth V4.1+EDR 
→   Modbus TCP, Modbus RTU, openVPN, 

IPsec, NTP, MQTT 
→   Konfiguracja WWW
→   Obsługa SMS, e-mail, MMS, TCP/IP, UDP, 

zdalny dostęp do Internetu
www.astor.com.pl/sklep

ITME-01-N-17PR
→  Licencja deweloperska na 1000  

zmiennych na kluczu USB
→  Licencja uruchomieniowa na jedno 

stanowisko na 500 zmiennych 
→  E-szkolenie z tworzenia aplikacji
→  3 rodzaje łatwo konfigurowalnego  

dostępu zdalnego (1 klient w cenie)
→  E-szkolenie pokazujące krok po kroku 

jak tworzyć wizualizacje

→  Zestaw InTouch Edge 
HMI 2017

6710
PLN NETTO

10660 NETTO

AS44TFT1003
→  Dotykowy panel 10”
→  TFT 1024 × 600, 65 535 kolorów 
→  1 × ETH, 2 × COM, 2 × USB 
→  Zdalny dostęp FTP/VNC
→  Bezpłatne oprogramowanie
→  Procesor 200 MHz
→  Zasilanie 24VDC ± 10%
→  Zabezpieczenie IP65
→  Gwarancja 24 miesiące

→  Panel Astraada HMI 10”

2490
PLN NETTO

3490 NETTO

1300
PLN NETTO
NOWOŚĆ

SKU: AS695RX3IKIT-PR
→  CPU: 1.1 GHz
→  RS232, Ethernet, USB; 
→  16x DI (24 VDC), 16x DO (24 VDC); 
→  Zasilanie 24 VDC
→  Kompletny zestaw gotowy  

do uruchomienia
→  5 lat gwarancji producenta
→  Ilość zestawów limitowana

→  Zestaw startowy  
PACSystems RX3i  

5000
PLN NETTO

10000 NETTO

→    Router 3G  
przemysłowy Ethernet, 
WiFi, Bluetooth

Giełda Control Engineering Polska

http://www.astor.com.pl/sklep
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FELIETON

N
W utrzymaniu ruchu jest podobnie jak w odchudzaniu. Gdy rano stajemy na wadze, otrzymujemy 

wartość, która, choć nie zawsze zadowalająca, jest dla nas punktem wyjściowym. 
Jeśli jednak ważymy się i odczytujemy tę informację tylko raz dziennie, nie dysponujemy 

zapisem zmian tej wartości w danym przedziale czasowym.

Prawdziwa wartość danych

Niegdyś czynności utrzymania ruchu 
w zakładach produkcyjnych prowadzone 
były w podobny sposób. Zbierano dane, 
lecz zależały one od czasu, w którym 
zostały zebrane. Można było na ich pod-
stawie obserwować pewne trendy zmian, 
ale nawet jeśli dokonywano pomia-
rów o tej samej porze każdego dnia, nie 
było możliwości sprawdzenia, jak stan 
maszyny zmieniał się w ciągu doby.

Potrzeba planowego zbierania 
i analizy danych
Ta praktyka nie dońca przeszła do histo-
rii. Co więcej, wciąż istnieje wiele przy-
padków, w których utrzymanie ruchu 
powinno być realizowane właśnie w opar-
ciu o czas, i z pewnością istnieją takie 
podzespoły jak żarówki i inne źródła 
światła, które mogą działać popraw-
nie dotąd, aż ulegną awarii, bez wpływu 
na proces. Jeżeli jednak utrzymanie 
ruchu ma wspierać poprawę efektywno-
ści i przynosić zysk fabryce, dominująca 
część strategii konserwacji musi rozpoczy-
nać się od planowego zbierania i analizy 
danych na temat funkcjonowania maszyn. 
Zwłaszcza że technologie umożliwiające 
ciągłe kontrolowanie stanu maszyn i urzą-
dzeń są już dostępne. 

Stworzyć program UR w zakładzie
Osiągnięcia w dziedzinie analizy danych 
i spadek cen czujników zapoczątkowały 
erę zwaną Big Data. Gromadzenie danych 
w chmurze lub na lokalnym serwerze 
oraz zarządzanie dużymi zbiorami danych 
w czasie rzeczywistym stwarza obiecu-
jące możliwości w dziedzinie utrzymania 
ruchu.

Nie jest to oczywiście jedyny element 
monitoringu stanu urządzeń i procesów 

przemysłowych. Konserwacja zapobie-
gawcza to wciąż najpopularniejsza stra-
tegia. Nadal stosowana jest również stra-
tegia eksploatacji aż do wystąpienia awa-
rii. Stwierdzić jednak należy, że potrzeba 
wielu różnorodnych, ale właściwie pro-
wadzonych strategii konserwacji do opra-
cowania pełnego programu utrzymania 
ruchu w każdej fabryce.

EAM i IIoT coraz popularniejsze
Gdy kilka lat temu po raz pierwszy prze-
prowadziliśmy badanie wśród czytelników 
magazynu Plant Engineering na temat 
procesów utrzymania ruchu w fabrykach, 
byliśmy zdumieni, jak popularne jest zapi-
sywanie danych odręcznie na arkuszach 
papieru. Taki sposób prowadzenia czyn-
ności związanych z obsługą techniczną 
maszyn i urządzeń jest wciąż stosowany. 
Wykorzystywanie prawdziwych narzędzi 
analitycznych ciągle należy do mniejszo-
ści, jednak zarówno zarządzanie zasobami 
przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Mana-
gement – EAM), jak i rozwiązania IIoT 
stają się coraz bardziej popularne.

Rozumieć kontekst
Trzeba mieć świadomość, że same dane 
nie mówią o tym, czego potrzebujemy i co 
powinniśmy wiedzieć o naszym zakładzie. 
Nie dadzą nam one bezpośrednio wie-
dzy, czy dana maszyna musi zostać napra-
wiona oraz czy linia produkcyjna lub 
system działa w zakresie swoich nomi-
nalnych parametrów i przyjętych zało-
żeń dotyczących ich wydajności. Dlatego 
chcemy i musimy przetwarzać te dane 
w czasie rzeczywistym, ponieważ czekanie 
na raport do dnia następnego może się 
okazać zbyt długie.

Same dane będą bezwartościowe, jeśli 
nie przypiszemy im określonego kontek-
stu. Wracając do przykładu z kontrolo-
waniem wagi: dane takie jak masa ciała 
to tylko liczby. By kontrolować proces 
odchudzania, niezbędny jest ich kontekst. 
Dlatego, niezależnie od zastosowanej stra-
tegii UR, wyzwaniem jest nie samo zbie-
ranie danych, lecz podejmowanie właści-
wych działań w oparciu o te dane.

Podejmować właściwe działania
Nad tym stwierdzeniem warto się pochy-
lić, ponieważ dotyczy to naszej fabryki. 
Ja robię to samo z liczbą kilogramów 
wyświetlaną przez moją wagę. Ozna-
cza to, że musimy zrozumieć, jak nasze 
wcześniejsze działania wpływają na stan 
obecny oraz jak zmiana tych zachowań 
zmieni ten stan.

Analiza danych powinna prowadzić 
do zmian – czy to lepszego smarowa-
nia maszyny, czy np. wykluczenia z diety 
słodkich bułeczek. Dane to tylko liczby, 
mimo wszystko. Potrzeba umiejętności 
i doświadczenia, by przełożyć je na kon-
kretne i efektywne działanie.
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J ednym z pytań, na które należy zna-
leźć odpowiedź, jest: w jakich oko-
licznościach model i projekt symula-

      cji przyniesie największą wartość?
Poniżej podano 10 zaleceń dla firm 

przemysłowych, opracowanych w naszej 
firmie na podstawie doświadczeń i prak-
tyk z różnego typu aplikacji, gdzie zdecy-
dowano się na wykorzystanie modeli pro-
cesowych:

1 Należy określić liczbę urządzeń tech-
nologicznych oraz ich parametry tech-
niczne dla celów projektowania zakładu.
Na przykład: ile jest wymaganych bio-
reaktorów i ciągów technologicznych 
oczyszczania w celu spełnienia przewidy-
wanego zapotrzebowania w perspektywie 
dziesięciu lat?

2 Należy przeanalizować procesy 
i zidentyfikować tzw. wąskie gardła.
Większość procesów jest bardzo skom-
plikowana – wymaga do realizacji wiele 
sprzętu i zasobów. Czasami wąskie gardło 
(urządzenie o niższej wydajności, którego 
działanie w procesie wymaga zredukowa-
nej prędkości przetwarzania itp.) zmienia 
się w czasie lub wraz ze zmianami funk-
cji procesu. Zlokalizowanie wąskiego gar-

Philip Lyman 

Korzyści uzyskiwane 
z tworzenia modeli procesów
Model procesu może przyjmować najrozmaitsze postaci, od 
prostego arkusza kalkulacyjnego do złożonego modelu, który 
zawiera wszystkie aspekty zakładu produkcyjnego funkcjonującego 
w świecie rzeczywistym. Jednak nawet najlepszy model nie zawiera 
wszystkiego, a tylko to, co jest niezbędne dla odpowiedzi na 
konkretne, istotne w danej sytuacji pytania. 

W skrócie

→  Określenie liczby urządzeń 
i ich parametry techniczne 
dla celów projektowania 
zakładu.

→  Analizowanie procesów i od-
nalezienie w nich wąskich 
gardeł.

→  Mapowanie przepływu ma-
teriałów do dużego zakładu.

e-wydanie

MAJ/CZERWIEC 2019 e1

Źr
ód

ło
: S

ie
m

en
s



dła i znalezienie sposobu jego ogranicze-
nia może pomóc w zwiększeniu wydajno-
ści procesu.

3 Należy określić wielkość systemów 
dystrybucji różnych mediów oraz zapo-
trzebowanie na media.
W zakładach produkcyjnych często wystę-
puje zapotrzebowanie na różnego rodzaju 
media, z których niektóre mogą być nie-

dostatecznie scharakteryzowane. Takie 
czynniki, jak harmonogram dezynfek-
cji oraz konserwacja zapobiegawcza mogą 
także wpłynąć na dostawy kluczowych 
mediów. Bez dostępności tych mediów 
w sytuacjach, gdy są one potrzebne, 
wydajność produkcji i/lub jakość wyro-
bów może ulec pogorszeniu. Zamiast 
odgadywania wielkości zapotrzebowania 
na media, należy zastosować symulację, 

która pozwoli na określenie ilościowe oraz 
ustalenie poziomu projektowania ze zbyt 
dużą rezerwą (over-design). 

4 Należy zoptymalizować układ i roz-
mieszczenie sprzętu.
Alternatywne układy mogą być ilościowo 
porównane z modelem, tak więc można 
wybrać najlepszy z nich w kategoriach 
operacyjności i kosztów.

5 Należy wyznaczyć personel do obsługi.
W jakich sytuacjach sensowne jest doda-
nie jeszcze jednego operatora lub zmiany 
roboczej?

6 Należy zoptymalizować laboratorium.
Może to oznaczać zmianę układu sprzętu, 
dodanie niezbędnej liczby urządzeń 

pomiarowych/testowych lub usprawnie-
nie operacji.

7 Należy dokładnie oczyścić każdy 
segment orurowania.
Oczyszczanie i zachowanie czystości 
w zakładzie może być wąskim gardłem 
w skomplikowanej sieci rurociągów. 

8 Należy mapować przepływ materia-
łów do dużego zakładu.
Surowce muszą być przenoszone z maga-
zynu w celu ich odważenia i dozowania, 
a następnie przygotowania roztworu. Jeśli 
te czynności zostaną opóźnione, może 
to wpłynąć na ogólną opóźnioną reakcję 
bufora magazynowego, a to na szybkość 
realizacji partii produktu. I na odwrót – 
jeżeli materiały nadejdą zbyt wcześnie 
lub harmonogramowanie przygotowa-
nia bufora jest zbyt konserwatywne, to 
w wyniku tego będą potrzebne dodatkowe 
stany magazynowe, co zwiększa koszty.

9 Należy przeanalizować koszty, 
aby je zmniejszyć.
Trzeba zrozumieć wszystkie elementy 
struktury kosztów. Na czym należy skon-
centrować uwagę, aby zmniejszyć koszty? 
Czy uwaga jest skupiona na łatwym spo-
sobie zmiany elementów, czy na elemen-
tach mających największy wpływ?

10 Należy dowiedzieć się więcej 
na temat modelowanego procesu.
Otrzymane informacje często prowa-
dzą do uzyskania nieoczekiwanych ulep-
szeń. Na przykład jeden z naszych klien-
tów został poproszony, aby dowiedział 
się, jak zwiększyć zdolności produkcyjne 
o 25% bez wykonania kosztownego pro-
jektu kapitałowego.

Jeżeli którakolwiek z podanych wyżej 
pozycji opisuje Państwa zakład produk-
cyjny, to należy rozważyć wykonanie 
modeli i przeprowadzenie symulacji pro-
cesów jako efektywnej metody nauczenia 
się nowych sposobów ulepszania realizo-
wanych w zakładzie procesów i operacji.

Philip Lyman Philip Lyman jest dyrektorem ds. symula-
cji procesów w firmie CRB. 

CE

10 głównych zaleceń,
dzięki którym firmy przemysłowe

mogą uzyskać korzyści
z tworzenia modeli procesów. Należy określić liczbę urządzeń technolo-

gicznych oraz ich parametry techniczne 
dla celów projektowania zakładu.

Należy zoptymalizować układ sprzętu. Należy określić wielkość systemów mediów 
oraz zapotrzebowanie na media.

Należy przeanalizować procesy 
i odnaleźć w nich wąskie gardła.

Należy oczyścić każdy segment orurowania.Należy zoptymalizować laboratorium.Należy wyznaczyć personel do obsługi.

Należy dowiedzieć się więcej na temat 
modelowanego procesu.

Należy przeanalizować koszty, 
aby je zmniejszyć.

Należy mapować przepływ materiałów 
do dużego zakładu.
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N iektóre osoby mogą być przeko-
nane, że analiza dużych zbiorów 
różnorodnych danych (Big Data) 

jest synonimem uczenia maszynowego 
(machine learning – ML) lub sztucznej 
inteligencji (artificial intelligence – AI), jed-
nak nie jest to prawdą. Chociaż niektóre 
aspekty tych dwóch technologii mogą być 
wykorzystane w aplikacjach analityki Big 
Data, to skupianie się tylko na nich na 
pewno spowoduje zamieszanie i zwiększy 
oczekiwania. Szum medialny wokół tech-
nologii AI sugeruje w zasadzie automa-

tyczne generowanie praktycznych infor-
macji po zastosowaniu jej do analityki Big 
Data. AI daje wyniki, które nie wymagają 
żadnego lub niewielkiego wysiłku od użyt-
kownika końcowego. Jednak doświadcze-
nie użytkownika w analizie danych jest 
zupełnie inne.

CB Insights, firma analityczna skupia-
jąca się na firmach typu start-up, stwier-
dziła, że na rynku można zaobserwo-
wać wręcz irracjonalną mnogość i nad-
miar różnorodnych technologii i narzę-
dzi w obszarze AI. Ten pogląd sugeruje, 

Michael Risse

Analityka Big Data
– zamiana dużych zbiorów różnorodnych 
danych w użyteczne informacje
Aby przynosiła efekty, analiza dużych zbiorów danych Big Data musi dostarczać użytecznych informacji, 
opartych na doświadczeniu użytkownika końcowego, a nie być tylko szumem medialnym kojarzonym 
z technologiami sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

W skrócie

→  Analiza danych powinna się 
koncentrować na doświad-
czeniu użytkownika oraz 
przyspieszać dostarczanie 
mu praktycznych danych 
procesowych.

→  Aplikacje do analizy danych 
mogą wykorzystywać 
sztuczną inteligencję (AI) 
oraz uczenie maszynowe 
(ML) do pomocy użytkowni-
kom końcowym w osiągnię-
ciu sukcesu.

→  Aplikacje do analizy danych 
mogą przyspieszyć proces 
generowania praktycznych 
informacji na podstawie 
danych Big Data.
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że faktyczne wykorzystanie różnych tech-
nologii AI jest skorelowane negatywnie 
z marketingowym szumem, który tworzy 
zamieszanie i dezorientację wśród użyt-
kowników.

Na przykład jeden z producentów udo-
stępnił studium przypadku, w którym 
twierdzi, że wykorzystał pewne rozwią-
zanie analizy danych skoncentrowane na 
technologii AI do rozwiązania problemu 
związanego z produkcją. W swojej pre-
zentacji firma ta zawarła formułę, którą 
zastosowała do znalezienia korelacji mię-
dzy procesem a wynikami produkcji. For-
mułą tą była regresja, która jest świetnym 
narzędziem, ale twierdzenie, że jest ona 
równoważna z AI, wprowadza w błąd. 
Użyta formuła nie była nawet odmianą 
regresji, tylko najbardziej podstawową 
formą algorytmu ML oraz cechą programu 
Microsoft Excel, od czasu jej wprowadze-
nia do pakietu oprogramowania do ana-
lizy danych w 2007 roku. 

Biorąc pod uwagę, że licząca sobie 10 
lat funkcja została przepakowana, ponow-
nie oznakowana i reklamowana jako AI, 

wskazuje na zamieszanie panujące w kli-
matach technologii CC (cognitive compu-
ting – przetwarzania kognitywnego). Czę-
ściowo winić należy tu zarówno brak zro-
zumienia tego, co stanowi podstawy tech-
nologii AI, MI, głębokiego uczenia (deep 
learning) oraz innych odmian przetwarza-
nia kognitywnego, jak i argumenty doty-
czące ich odmian nadzorowanych i niena-
dzorowanych. 

Ten rodzaj szumu medialnego jest 
sprzeczny z gorzką rzeczywistością, w któ-
rej duży procent zbieranych danych nie 
jest nawet analizowany lub wykorzysty-
wany w praktyce przez inżynierów/tech-
nologów i analityków, którzy mogliby 
wykorzystać takie dane do opracowania 
i wygenerowania użytecznych informacji.

Analiza danych procesowych
Owszem, wiele technologii, w tym AI, 
może być użytych w aplikacjach analizy 
danych, jednak nie należy koncentrować 
się na tych technologiach, ale na doświad-
czeniu użytkownika i przyspieszeniu 

zamiany praktycznych informacji w dane 
procesowe.

Konieczne jest skupienie się na eksper-
tach dziedzinowych (subject matter expert 
– SME) – inżynierach procesu, ekspertach 
od analizy danych i innych oraz ich zdol-
ności do znajdowania praktycznych infor-
macji w gromadzonych dla nich danych. 
Niezależnie od technologii użytych w apli-
kacjach analizy danych, celem jest zawsze 
opracowanie takiego rozwiązania, które 
jest dostępne dla użytkownika nieposiada-
jącego dużego doświadczenia w badaniu 
danych (data science).

Zdolność analizy danych 
do szybkiego przetwa-
rzania informacji proce-
sowych pozwala na sku-
teczne i łatwe sterowanie 
systemem redukcji zanie-
czyszczeń, podobnie jak 
innych zmiennych proce-
sowych.
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Dobrze zaprojektowane aplikacje 
do analizy danych umożliwiają eksper-
tom SME otrzymywanie odpowiednich 
wyników. Ponieważ aplikacje do analizy 
danych wykorzystują dodatkową funkcjo-
nalność, to powinny wdrażać te innowa-
cje w kontekście cech łatwego użytkowa-
nia, dostępnych dla inżynierów procesu 
i technologów. 

Aplikacje do analizy danych powinny 
wykorzystywać dostępne technolo-
gie, aby pomagać użytkownikom końco-
wym w uzyskaniu pożądanych i użytecz-
nych wyników. Świetnie, jeśli aplikacje te 
cechuje funkcjonalność ML lub AI, jednak 
z powodów marketingowych nie powinny 
one być ograniczone tylko do tych funk-
cjonalności lub innych. Dostępnych jest 
wiele algorytmów oraz innowacji, które 
pomagają użytkownikom potrzebującym 
odnaleźć praktyczne informacje w otrzy-
mywanych danych.

Funkcje algorytmów mogą obejmo-
wać cyfrowe przetwarzanie sygnałów 
w celu czyszczenia danych, wykrywania 
kształtu w sygnałach procesowych oraz 
modele obliczeń MapReduce do rozpro-
szonego przetwarzania danych. Celem nie 
jest wywoływanie algorytmów ML, AI lub 
innych. Jest nim pomaganie użytkowni-
kom końcowym w szybszym osiągnięciu 
sukcesu.

Poza algorytmem
Algorytmy technologii CC są ważną czę-
ścią rozwiązania do analizy danych w pro-
dukcji procesowej oraz rozwiązaniach 
Przemysłowego Internetu Rzeczy, ale 
tylko częścią. Inne aspekty obejmują pro-
ces transformowania i mapowania danych 
(data wrangling), który polega na pobie-
raniu wymaganych danych z sieci, ich 
oczyszczeniu i kontekstualizacji w celu 
przygotowania ich do użycia. Aplikacje do 
analizy danych muszą koncentrować się 
m.in. na tych etapach przygotowawczych, 
aby przyśpieszyć przetworzenie otrzy-
mywanych z sieci danych na praktyczne 
informacje do dystrybucji wśród użytkow-
ników.

Na koniec aplikacje do analizy danych 
powinny umożliwiać użytkownikom roz-
budowę i rozszerzanie analizy do każ-
dego wymaganego poziomu. Użytkow-
nicy końcowi będą rozszerzali używanie 
aplikacji do analizy danych oraz w więk-
szym stopniu potrzebowali specyficznych 

algorytmów. A zatem aplikacje do ana-
lizy danych powinny obejmować rozsze-
rzalność na dodatkowe algorytmy poprzez 
takie funkcje, jak REST API, OData oraz 
integrację algorytmów z doświadczeniem 
użytkownika.

Gdy aplikacje do analizy danych 
umożliwiają użytkownikom skupienie się 
raczej na problemie, a nie na technologii, 
to pożądane wyniki mogą być uzyskane 
szybko, jak pokazano w przedstawionych 
dalej kilku przypadkach użycia.
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Uzyskanie w praktyce korzyści z Przemy-
słowego Internetu Rzeczy wymaga bar-
dziej świeżego spojrzenia na to, co ofe-
ruje oprogramowanie do analizy danych. 
Celem jest znalezienie produktu, który 
pozwala na kompleksowe podejście 
do ekstrakcji praktycznych informacji 
z danych produkcyjnych. Oprogramowa-
nie do analizy danych może pomóc inży-
nierom procesu i technologom w pozy-
skaniu praktycznych informacji z pierw-
szej ręki, pozwalając im dopasowywać do 
potrzeb zakładu, analizować i zwiększać 
wydajność produkcji.

Czterema podstawowymi wymaga-
niami do analizy danych, aby mogła ona 
dostarczać dodatkową wartość dla wdro-
żeń technologii IIoT, są:

→ Produktywność
Wymaga ona takiego podejścia aplikacji 
analitycznej, aby inżynierowie i analitycy 
danych mogli łatwo wykorzystać to opro-
gramowanie jako część ich prac badaw-
czo-rozwojowych do szybkiego zwiększa-
nia wydajności produkcji.

→ Doświadczenie szeregów czasowych
U podstawy każdej okazji do wykorzysta-
nia technologii IIoT leżą dane analogowe 
z czujników. Dane te są często trudne 
do manipulacji, czyszczenia i kontekstu-
alizowania. Typowe ręczne rozwiąza-
nia wymagają godzin pracy użytkownika 
w Excelu lub przy programowaniu skryp-
tów dopasowanych do jego potrzeb. 
Narzędzia do analizy danych przezna-
czone dla IIoT powinny ułatwić i przyspie-
szyć analizę danych szeregów czasowych, 
tak aby inżynierowie mogli przede wszy-
stkim skupić się na odkrywaniu proble-
mów i praktycznych informacjach doty-
czących procesów realizowanych w zakła-

dach, zamiast zajmować się przetwarza-
niem typu data wrangling lub manipulo-
waniem danymi.

→ Różnorodność i kontekstualizcja danych
Umożliwia organizowanie danych z czuj-
ników na podstawie serii lub zasobów. 
Jest związana lub może być łatwo rozło-
żona na stany i warunki maszyn w gra-
nicach procesu ciągłego. Jest to istotne, 
ponieważ zdecydowana większość typo-
wych scenariuszy stanowi mieszaninę 
nowych i starych danych albo mieszankę 
danych sterowania pochodzących z wielu 
różnych źródeł.

→ Wsparcie dla współpracy między ludźmi
Umożliwia udostępnianie wyników prac 
badawczo-rozwojowych oraz dysku-
sje między członkami zespołu, zarówno 
w granicach grupy, jak i w całym zakła-
dzie lub większej liczbie zakładów. 
Wymaga to dostępu do oprogramo-
wania do analizy danych za pośrednic-
twem dowolnej przeglądarki interne-
towej, uruchomionej na dowolnej plat-
formie, w tym komputerach PC, table-
tach i smartfonach. A zatem, aby uzyskać 
jak najwięcej ze zgromadzonych danych, 
firmy z branży przemysłu procesowego 
powinny poszukiwać takich systemów 
i dostawców, którzy rozumieją zarówno 
kontekst danych, jak i wyzwania związane 
z procesami realizowanymi w zakładach 
tych firm.

Dostawcy ci mogą wykonać ciężką 
pracę związaną z integrowaniem pro-
tokołów, wdrożeniami i architekturą – 
umożliwiając zakładom przemysłu pro-
cesowego skupienie się na uzyskaniu jak 
największej wartości z dostępnych moż-
liwości i opcji reprezentowanych przez 
różne scenariusze IIoT.

Analiza danych: cztery potrzeby
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Analiza dużych cząsteczek 
w laboratorium firmy 
farmaceutycznej
Problem: Podczas przechodzenia od fazy 
eksperymentów do produkcji na pełną 
skalę okazało się, że wydajność reaktora 
uzyskana w laboratorium pewnej firmy 
farmaceutycznej nie może być odtwo-
rzona podczas produkcji na pełną skalę. 
Przyczyny tego były trudne do zidenty-
fikowania przy użyciu metod ręcznych 
oraz istniejących narzędzi do zarządzania 
danymi, takich jak arkusze kalkulacyjne.

Rozwiązanie: Wykorzystano analizę 
danych do zebrania i połączenia danych 
z różnych i odmiennych źródeł, związa-
nych z laboratorium i linią produkcyjną. 
Umożliwiło to firmie szybkie porównanie 
tych dwóch procesów i ustalenie kluczo-
wych różnic, jak pokazano na schemacie 
blokowym pokrywy zbiornika. Parame-
try produkcji na pełną skalę zostały tak 
dostrojone, aby zwiększyć wydajność. 

Kontrola zanieczyszczeń 
emitowanych przez elektrownię
Problem: Operatorzy w pewnej elek-
trowni nie mogli wystarczająco szybko 
otrzymywać informacji z zakładowego 
systemu automatyki, aby sterować w cza-
sie rzeczywistym urządzeniami zmniejsza-
jącymi emisję zanieczyszczeń. W wyniku 
tego często przedawkowywano chemikalia 
neutralizujące zanieczyszczenia, co powo-
dowało wzrost kosztów generowanych 
przez zakład.

Rozwiązanie: Aplikacje do analizy danych 
umożliwiają szybkie przetwarzanie infor-
macji, co pozwala na skuteczne sterowa-

nie systemem zmniejszania zanieczyszczeń 
w bardzo łatwy sposób, podobnie jak 
w przypadku każdej innej zmiennej pro-
cesowej. Dzięki temu można tak zopty-
malizować zużycie chemikaliów, aby osią-
gnąć maksymalną redukcję emisji tlenków 
azotu (NOx), tlenków siarki (SOx) oraz 
związków rtęci. Powoduje to maksymalne 
obniżenie kosztów zużywanych chemika-
liów oraz jednoczesne wydłużanie czasu 
eksploatacji sprzętu.

Operacje wytapiania rud metali
Problem: W pewnej hucie niełatwe do 
sterowania i zużywające duże ilości ener-
gii etapy produkcji metali, takie jak wyta-
pianie rud, były trudne do scharaktery-
zowania przy użyciu konwencjonalnych 
arkuszy kalkulacyjnych. W wyniku tego 
równoważenie wielu czynników i dokony-
wanie optymalnych kompromisów między 
kosztami, czynnikami środowiskowymi 
a efektywnością energetyczną było niemal 
niemożliwe.

Rozwiązanie: Zastosowano analizę 
danych do analizowania możliwych kom-
promisów między wieloma zmiennymi, 
co ułatwiło sterowanie procesem wytopu 
na podstawie tego, która ze zmiennych 
jest najbardziej kluczowa w danej chwili. 
Dostrajanie tej „mieszanki” pod kątem 
ewoluujących kosztów lub nowych regu-
lacji prawnych zostało uproszczone przez 
wypróbowanie różnych scenariuszy typu 
„co jeżeli” (what-if). 

Łoża reaktorów w rafineriach
Problem: W rafineriach były trudności 
z przewidywaniem wielkości zanieczysz-
czeń gromadzących się w łożach osłon 
reaktorów z powodu różnych warunków 
i czynników mogących powodować pro-
blemy. Dane z różnych czujników miały 
tendencję do gromadzenia zakłóceń, co 
sprawiało, że identyfikacja aktualnych 
trendów i podejmowanie działań korygu-
jących były trudne do wykonania. 

Rozwiązanie: Wykorzystując swoje tech-
nologie czyszczenia danych i pakietów 
danych, rozwiązanie do analizy danych 
wyeliminowało w locie zakłócenia 
z danych oraz zidentyfikowało kluczowe 
warunki operacyjne, które powodowały 
przyśpieszanie gromadzenia się zanie-

czyszczeń. Dzięki testom wzorcowym 
(benchmarks), stworzonym w warunkach 
panujących w stanie ustalonym, identy-
fikowanie powstawania problemowych 
sytuacji, a następnie wykonywanie kon-
serwacji prognozowanej (predictive main-
tenance – PdM) stało się łatwe.

Ocena jakości pulpy i papieru
Problem: W pewnej papierni w proce-
sie przygotowania pulpy mieszano różne 
gatunki drewna – według ich aktualnej 
dostępności. Sprawdzanie, czy te zmiany 
surowca nie wpłyną negatywnie na pro-
dukt końcowy, było trudne, biorąc pod 
uwagę długi czas, jaki upływał między 
przygotowaniem pulpy a wyprodukowa-
niem gotowego wyrobu.

Rozwiązanie: Aplikacja do analizy danych 
wykonała charakterystykę jakości pro-
duktu końcowego na podstawie charak-
terystyki pulpy, przygotowanej na pod-
stawie danych historycznych. Wówczas 
firma wdrożyła testowanie pulpy przed 
jej dostarczaniem do maszyny produkują-
cej papier i wykorzystała te informacje do 
dokładnego przewidywania kluczowych 
parametrów produktu końcowego.

Dzięki tym poprawnie opracowanym 
i zrealizowanym aplikacjom do analizy 
danych nie będzie już żadnych problemów 
dla użytkowników końcowych, niezależnie 
od ich wymagań badawczo-rozwojowych. 
Trzeba też podkreślić, że obecny szum 
medialny i obietnice dojrzeją w miarę 
upływu czasu, natomiast analiza danych 
stanie się oczekiwanym i stabilnym kom-
ponentem środowiska roboczego. Jednak 
kontekst i doświadczenie użytkownika 
końcowego muszą być priorytetem.

Włączenie technologii AI, MI oraz 
innych pozwoli aplikacjom do analizy da-
nych szybciej generować praktyczne infor-
macje na podstawie danych Big Data.

Michael Rise Michael Rise jest wiceprezesem 
firmy Seeq Corp. 
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Warto rozważyć

Jakie inne korzyści może 
dostarczyć producentom 
analityka Big Data?

Już samo przeprowadze-
nie zwykłych oględzin 
i nawet niepełna analiza
sposobu użytkowania 
mogą zasugerować praw-
dopodobne przyczyny 
przedwczesnej niespraw-
ności łożyska.



W raz ze wzrostem liczby maszyn 
i urządzeń połączonych w sieci, 
przedsiębiorcy zaczynają zda-

wać sobie sprawę z potrzeby posiadania 
efektywnej metody zarządzania dużymi 
ilościami danych generowanych przez 
maszyny i urządzenia znajdujące się na 
wyposażeniu zakładu. Ponieważ techno-
logia przemysłowa staje się coraz bardziej 
złożona, a możliwości urządzeń są coraz 
większe, to idea i technologia przetwarza-
nia danych na krawędzi sieci (edge com-
puting) staje się wartościowym rozwią-
zaniem, pozwalającym na wykorzysta-
nie całej mocy obliczeniowej dla podnie-
sienia wartości biznesowej przedsiębior-
stwa (business value). Organizacje przeko-
nują się, że nie mają w swoich zakładach 
ani takiego stopnia usieciowienia, jakie 
jest wymagane w ich infrastrukturze tech-
nologii operacyjnej (operational techno-
logy – OT) w celu przesyłania olbrzymich 
ilości danych do chmury obliczeniowej 
i w drugą stronę, ani nie dysponują nad-
miarem czasu, który pozwoliłby na ich 
modernizację. A zatem posiadanie wspo-
mnianej mocy obliczeniowej na krawę-
dzi sieci zakładowej może się okazać bar-
dziej praktycznym i opłacalnym rozwiąza-
niem dla organizacji, które wymagają ana-
lizowania w czasie rzeczywistym wielkich 
ilości różnorodnych i zmiennych w czasie 
danych (Big Data).

Technologia przetwarzania danych 
na krawędzi sieci lokalizuje moc oblicze-
niową procesorów bliżej miejsc, gdzie 

dokonywane są pomiary i podejmowane 
decyzje w układach automatyki. Może 
ona przynieść znaczne korzyści przedsię-
biorstwom przemysłowym. Niektóre poja-
wiające się rozwiązania przetwarzania 
danych na krawędzi sieci mogą dać użyt-
kownikom takie korzyści, jakie oferuje 
chmura obliczeniowa, ale bez związanych 
z nią ograniczeń i słabych punktów, bez 
konieczności wyjścia danych na zewnątrz, 
co również ma niebagatelne znaczenie ze 
względów bezpieczeństwa.

Podczas analizowania kwestii związa-
nych z wdrożeniem tych technologii firmy
powinny wziąć pod uwagę podane niżej
trzy kluczowe czynniki. Pomoże to w osią-
gnięciu sukcesu we wdrożeniu podobnej
do chmury technologii przetwarzania da-
nych na krawędzi sieci. 

1 Eliminacja przestojów na produkcji
Niezakłócona produkcja oraz dążenie do 
ogólnej efektywności działania zakładu 
zawsze będą priorytetami dla uzyskania 
wartości dodanej z wdrożenia i wykorzy-
stania technologii Przemysłowego Inter-
netu Rzeczy (Industrial Internet of Things 
– IIoT). Aby wydajniej rozdzielać obcią-
żenia robocze dla funkcji o znaczeniu 
krytycznym oraz przetwarzania danych 
w czasie rzeczywistym, przedsiębiorstwa 
powinny poszukać takich platform analizy 
danych w czasie rzeczywistym, które prze-
twarzają i analizują dane dokładnie tam, 
gdzie są one generowane, czyli na krawę-
dzi sieci lokalnej, zakładowej. Dokony-
wanie tego zautomatyzowanego podejmo-
wania decyzji jak najbliżej realizowanego 
procesu nadaje sens takim aplikacjom, jak 
zaawansowany monitoring i diagnostyka, 
optymalizacja pracy maszyn w czasie rze-
czywistym oraz konserwacja prognozo-
wana. Przetwarzanie danych na krawę-
dzi sieci może pomóc przedsiębiorstwom 
przemysłowym w skróceniu nieplanowa-
nych przestojów i zapewnieniu niezakłó-
conej realizacji produkcji, przy jednocze-
snym zmniejszeniu kosztów.

Jason Andersen

Znaczenie i wartość 
przetwarzania danych 
na krawędzi sieci
Podczas wdrażania w zakładzie przemysłowym technologii 
przetwarzania danych na krawędzi sieci należy przeanalizować 
kilka ważnych czynników mających wpływ na powodzenie 
przedsięwzięcia.

W skrócie

→  Wdrażanie rozwiązania 
technologii przetwarzania 
danych na krawędzi sieci.

→  Analizowanie urządzeń pra-
cujących na krawędzi sieci.

→  Wpływ przetwarzania 
danych na krawędzi sieci na 
strategie organizacji syste-
mów IIoT.
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2 Analizowanie, przetwarzanie 
i ochrona danych w czasie rzeczywistym
Im więcej przedsiębiorstw wykorzystuje 
dane pochodzące ze zautomatyzowanych 
systemów oraz IIoT, tym więcej powstaje 
danych o znaczeniu krytycznym. W rze-
czywistości te generowane dane mogą 
okazać się najbardziej wartościowym 
zasobem organizacji, wynikającym z ich 
prac i wysiłków związanych wykorzysta-
niem technologii IIoT. Wdrożenie tech-
nologii przetwarzania danych na krawę-
dzi sieci pozwala odnajdywać wartości 
i dane o znaczeniu krytycznym zasadni-
czo w reżimie czasu rzeczywistego. Wyeli-
minowane zostaje bowiem opóźnienie cza-
sowe (latencja), związane z przechowy-
waniem informacji w fizycznym centrum 
danych lub chmurze obliczeniowej.

Ze względu na swoją wartość takie 
dane muszą być chronione. Wymaga to 
niezawodnej infrastruktury, serwisowania 
prognozowanego, monitorowania wydaj-
ności aplikacji (application performance 
management – APM) oraz bezpiecznych 

połączeń sieciowych. Przedsiębiorstwa 
będą musiały zabezpieczać swój sprzęt 
i jednocześnie realizować potrzebę posia-
dania ujednoliconej infrastruktury krawę-
dzi sieci i rozwijać swoje możliwości, aby 
jak najlepiej wykorzystać kluczowe dane. 

3 Uproszczenie realizowanych operacji
Wraz ze wzrostem wykorzystywania tech-
nologii IIoT w przemyśle zacierają się 
linie podziału pomiędzy centrum danych 
przedsiębiorstwa i systemami informa-
tycznymi firmy (information technology 
– IT) a systemami automatyki sterującej 
produkcji (OT) oraz związanymi z nimi 
sieciami. Tę swoistą połączoną „hybry-
dową profesjonalną technologię opera-
cyjną OT” cechuje kombinacja umiejętno-
ści, łącząca ze sobą światy technologii IT 
i OT. Prowadzi to do redukcji obciążenia 
informatyków podczas transformacji ich 
organizacji w kierunku IIoT.

Rosnąca adaptacja technologii IIoT 
generuje jednocześnie większe zapotrzebo-
wanie na przetwarzanie danych oraz obli-

czenia równoległe (data-intensive compu-
ting) prowadzone w modułach instalowa-
nych na krawędzi sieci. Poprzez łączenie 
ze sobą aplikacji i oprogramowania IIoT 
z możliwościami kompleksowego mode-
lowania predykcyjnego, przedsiębiorstwa 
mogą opracować mechanizmy następnej 
generacji przetwarzania danych na kra-
wędzi sieci. Technologia ta skraca prze-
stoje na produkcji i zmniejsza związane 
z nimi koszty, nadaje wartość krytycznym 
danym oraz umożliwia pracownikom dzia-
łów związanych z technologią operacyjną 
odgrywanie wiodącej roli w transforma-
cji w kierunku IIoT, co zmniejsza z kolei 
obciążenie pracowników działów informa-
tycznych. Wykorzystanie potęgi techno-
logii przetwarzania danych na krawędzi 
sieci pomoże osiągnąć sukces tym przed-
siębiorstwom, które obecnie rozpoczynają 
swoją drogę w kierunku IIoT.

Jason Andersen Jason Andersen jest wiceprezesem i dyrek-
torem zarządzającym w firmie Stratus 
Technologies.

CE

$

Control Engineering online
–  wszystko, czego potrzebujesz:

 
  Ponad 10 000 artykułów  

na temat automatyzacji z archiwum  
od ponad 15 lat

  40 kategorii technologii automatyzacji 

  Sekcja specjalna o Przemyśle 4.0

  Wywiady i opinie liderów branży

  Pełny kalendarz wydarzeń

www.controlengineering.pl

de
si

gn
ed

 b
y 

Fr
ee

pi
k

e-wydanie

http://www.controlengineering.pl


Organizator:

Partnerzy wydarzenia:

17 września 2019, Wrocław
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