ISSN 1731-5301

IT
•
PRZEMYSŁ 4.0
DIAGNOSTYKA

•

Nr 6 (140)
Rok XVIII

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019
LISTOPAD/GRUDZ

Temat numeru

•

POMIARY

•

Dobór sterownika
automatyki

OSPRZĘT

do aplikacji przemysłowych

STEROWANIE

•

NAPĘDY

•

Podczas doboru sterownika należy wziąć pod uwagę
kilka istotnych czynników

Raport

AUTOMATYZACJA

•

ROBOTYKA

•

Systemy wizyjne


Sieć bezprzewodowa dla przemysłu
– samoorganizująca się czy zarządzana?



Połączenie inżynierii systemów
z systemami zarządzania cyklem
życia produktu
www.controlengineering.pl

| PC11-41PL |

Wszechstronne i uniwersalne:
innowacyjne panele
wielodotykowe

www.beckhoff.pl/multitouch
Firma Beckhoff, wprowadzając na rynek nową generację paneli multi-touch, stworzyła odpowiednie rozwiązanie do każdego typu aplikacji. Panele dostępne są w różnych wymiarach i formatach wyświetlacza, a na
życzenie klienta ich wygląd i funkcje mogą zostać dopasowane idealnie do jego potrzeb. Dzięki wysokiej
jakości wykonania i atrakcyjnemu stosunkowi ceny do wydajności, panele ﬁrmy Beckhoff doskonale sprawdzą
się niemal w każdym zastosowaniu, stanowiąc alternatywę także dla tradycyjnych paneli typu single-touch.
Rozmiary wyświetlacza: od 7” do 24” (16:9, 5:4, 4:3)
Dowolna orientacja obrazu (pozioma lub pionowa)
Funkcja multi-touch (PCT): np. możliwość operowania 5 palcami lub 2 dłońmi jednocześnie
Duża gęstość punktów dotyku dla zapewnienia bezpiecznej obsługi
Wysokiej jakości aluminiowa obudowa frezowana z jednego bloku
Metalowa, obwodowa osłona wyświetlacza
Możliwość zabudowy w szaﬁe lub montażu na ramieniu
Panel sterowniczy z połączeniem DVI/USB
Komputer panelowy z szeroką gamą CPU: od Intel® Celeron® do Core™ i7
Opcjonalne rozszerzenie o przyciski elektromechaniczne
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Innowacyjność
wyzwaniem polskich
przedsiębiorstw
Aby zakłady przemysłowe mogły efektywnie działać w realiach wciąż zmieniającej
się gospodarki, potrzebują katalizatora, za który uznaje się innowacje. Termin ten
jest bardzo pojemny i obejmuje m.in. nowatorskie technologie, nowe produkty czy
niekonwencjonalne metody zarządzania. Wiele przedsiębiorstw usilnie dąży do tego,
żeby inni postrzegali je jako innowacyjne, co w powszechnym mniemaniu jest tożsame z byciem lepszym i konkurencyjnym. To właśnie dzięki innowacji jest możliwe doskonalenie i modernizacja procedur wytwarzania produktów, poprawa jakości i efektywności pracy, wzrost bezpieczeństwa i likwidacja różnego rodzaju ograniczeń występujących w środowisku przemysłowym.
Czy polskie przedsiębiorstwa są innowacyjne? Z przeprowadzonych badań
wynika, że wciąż daleko nam do krajów skandynawskich czy Holandii, uznanych za
liderów innowacyjności w Unii Europejskiej. W Europejskim Rankingu Innowacyjności Polska znalazła się na piątym miejscu… niestety od końca. Również z tegorocznego rankingu innowacyjności regionów wynika, że polskie regiony mają umiarkowane sukcesy w tym zakresie.
Optymizmem jednak napawa fakt, że poziom innowacyjności w polskich zakładach przemysłowych rokrocznie ulega stopniowej poprawie. Jak wynika bowiem
z najnowszego badania przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pt. Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej (WDI) w tegorocznej edycji badania osiągnął średnią wartość 21,92 na 100 punktów. W pierwszej edycji ta wartość wyniosła 15,41, zatem
zaobserwowano wzrost wartości wskaźnika w stosunku do 2018 roku. Należy podkreślić, że wskaźnik WDI obejmuje nie tylko samo wdrożenie innowacji, ale także
całe otoczenie i nastawienie przedsiębiorców.
Świadomość korzyści wynikających z innowacji oraz otwartość na ich wdrożenie
to pierwszy krok do sukcesu. Z powyższego badania wynika jednak, że połowa przebadanych firm jest dość sceptycznie nastawiona do działalności innowacyjnej. Przeszło jedna czwarta firm przejawia częściową gotowość do innowacji w ramach pewnych aspektów, takich jak np. technologia. Natomiast jedną piątą firm można definiować jako świadomie innowacyjne bądź takie, które rozpoczęły już realizację własnych wizji unowocześniania swoich zakładów.
W realizacji tych wizji z pewnością okażą się pomocne rozwiązania prezentowane na łamach niniejszej publikacji, w tym również rozwiązania produktowe nominowane do konkursu „Produkt Roku 2019”. Inspirację do wprowadzenia zmian
w swoim przedsiębiorstwie znajdą Państwo również w artykułach eksperckich, do
lektury których serdecznie zapraszamy.

Agata Abramczyk, redaktor naczelna
agata.abramczyk@trademedia.pl
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Wybór odpowiedniego sterownika automatyki do aplikacji przemysłowych może
być nie lada wyzwaniem.
36 Dobór właściwego przemysłowego ste-

8 Automa onstechnik w Meksyku
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39

rownika automatyki do danej aplikacji
W procesie doboru sterownika należy
również wziąć pod uwagę narzędzia do
jego programowania i obsługi.
39 Korzyści z modułowego systemu stero-

wania w zakładzie przemysłowym
Firma Mitsubishi Chemical Performance
Polymers zastosowała modułowy system
sterowania w swoim zakładzie w celu redukcji problemów pojawiających się podczas uruchamiania maszyn i procesów
oraz optymalizację produkcji.

43
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Z PARĄ W PARZE
Prawidłowy dobór oprzyrządowania do
pomiaru poziomu gwarantuje prawidłową
pracę parowych kotłów walczakowych. Falowodowe przetworniki radarowe są najlepszym rozwiązaniem do takich pomiarów.

51
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SYSTEMY WIZYJNE
Systemy wizyjne są nieodłącznym elementem procesów produkcyjnych nie tylko
w sektorze motoryzacyjnym, który wciąż
pozostaje ich głównym odbiorcą, ale także w branży spożywczej, farmaceutycznej
oraz wielu innych obszarach przemysłu,
gdzie kontrola jakości produktów odgrywa
kluczową rolę.

60

sieci i komunikacja

60 Sieć bezprzewodowa dla przemysłu

– samoorganizująca się czy zarządzana?
Standardy ANSI/ISA100.11a oraz WirelessHART odzwierciedlają kontrastujące
ze sobą podejścia do zarządzania sieciami. Wybór sieci bezprzewodowej, która
ma być wdrożona w zakładzie, jest bardzo
istotną decyzją wpływającą na efektywność operacyjną.
66 Propagacja fal radiowych sieci bezprze-

wodowych – zagadnienia techniczne
Niezawodne działanie sieci bezprzewodowej zależy częściowo od rodzaju transmitowanego sygnału, potencjalnych przeszkód na drodze przesyłu oraz niedoskonałości konstrukcyjnych systemu.
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ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH
A BEZPIECZEŃSTWO I ŁATWOŚĆ
UŻYTKOWANIA NAPĘDÓW VFD
Rozwój nowych technologii w dziedzinie
napędów VFD wpływa bezpośrednio na
pracę tych urządzeń, upraszcza ich instalację i obsługę oraz przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa operatorów.
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Gdy przechadzałem się alejkami wystawowymi na targach Hannover Messe
w Niemczech, gdzie się nie ruszyć, spotykałem wystawców mówiących o fabryce
przyszłości. W rzeczywistości każdy z tych
dostawców dysponuje komponentami potrzebnymi do zbudowania fabryki przyszłości już teraz.
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POŁĄCZENIE INŻYNIERII SYSTEMÓW
Z SYSTEMAMI ZARZĄDZANIA CYKLEM
ŻYCIA PRODUKTU
Efektywna organizacja struktur systemów
wspierających produkcję to nie lada wyzwanie. Zastosowanie podejścia łączącego działanie inżynierii systemów SE i systemów PLM to jedno z rozwiązań.

74

fabryka 4.0

PROJEKTOWANIE BEZPRZEWODO
WYCH BRAM SIECIOWYCH IIOT
Sprzęt i otwarte oprogramowanie dla modułów radia programowalnego SDR to alternatywa dla firmowych systemów komunikacji bezprzewodowej.
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Codziennie nowe informacje na:

www.controlengineering.pl
Facebook
www.facebook.com/controlengineeringpolska

Automatyzacja procesu

Kontrola procesu

Automatyka maszyn

Sieci i komunikacja

Fabryka 4.0

Twitter
https://twitter.com/CE_Polska

Bezpieczeństwo

Edukacja, szkolenia, praca

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

Pięć największych przeszkód
na drodze do wprowadzenia IIoT
Coraz więcej użytkowników przemysłowych myśli o cyfryzacji
operacji produkcyjnych. Nie ma jednak jednego sprawdzonego
przepisu na taką transformację. Przedstawiamy pięć największych przeszkód, które utrudniają wdrożenie IoT i zwiększają jego koszty.

Edge computing – przełom
dla dostawców usług?
Zamiast przesyłać dane do chmury lub centralnych hurtowni
danych w celu przeprowadzenia analizy, przetwarzanie można
wykonać na krawędzi sieci. Redukuje to opóźnienia, zwiększa
przepustowość i znacząco skraca czas reakcji. Dla dostawców usług to duże wyzwanie, oznaczające rewolucję we wszystkich obsługiwanych sektorach – oferowanie pionierskich i rentownych usług w oparciu o architekturę rozproszoną.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie
rozwiązań ICT?
Aby przedsiębiorstwo mogło nadążyć za rosnącymi potrzebami swoich klientów, niezbędne są inwestycje w nowoczesne
technologie IT. Interaktywna komunikacja na odległość, rozwiązania z chmury wspierające biznes czy walka z cyberprzestępczością wymagają wdrożenia wyspecjalizowanych usług. Planując takie wydatki, przedsiębiorcy powinni pamiętać o zapewnieniu efektywnej eksploatacji i utrzymania zakupionych systemów.
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Kilka lat temu wybór był oczywisty. Wydajniejsze sterowniki PLC zwykle dawały więcej możliwości, ale także miały wyższą cenę. Wraz z upływem czasu wydajność przekaźników programowalnych znacznie wzrosła i obecnie stanowią one
alternatywę również w zastosowaniach przemysłowych.

e-wydanie

ROBOTYKA •

Sterowniki PLC czy przekaźniki programowalne?

Więcej artykułów
na temat sterowników przemysłowych
znajdą Państwo na
stronie: www.controlengineering.pl

AUTOMATYZACJA •

Źródło: EATON

Jakie jeszcze wyzwania
postawi przed nami
Przemysł 4.0? Relacja
z konferencji firmy ASTOR

TOP 5 najchętniej czytanych
artykułów w październiku
• Wymagania dotyczące przemysłowych
kabli sieciowych zgodnych ze standardem
Ethernet
• Elektroniczna rękawica a zmysł dotyku
u robotów
• Wyzwania dla systemów wizyjnych maszyn
• Nie takie wdrożenie straszne, jak je malują
• Bezpieczna intralogistyka – autonomiczne
roboty mobilne
www.controlengineering.pl/top-5-najpopularniejszych-artykulow-pazdziernika-2019

Raporty
Wszystkie raporty drukowane w Control
Engineering Polska dostępne są pod adresem: www.controlengineering.pl.
Trzy najnowsze to:
• Systemy wizyjne
• Systemy do zarządzania produkcją
• Druk 3D
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Integracja technologii
bezprzewodowej
brak integracji

zaawansowana
integracja

badania rynku
14%

Napędy

29%
45%

o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)
i zmiennej częstotliwości (VFD)

2

Amanda Pelliciione

Zakup
36% użytkowników preferuje zakup napędów VSD i powiązanych produktów osobno, 24% zamawia kompatybilne zestawy,
a 40% nie ma zdania na ten temat.

87%

respondentów biorących udział w ankiecie dotyczącej napędów, przeprowadzonej przez redakcję
Control Engineering, deklaruje, że kupują,
przystosowują i użytkują lub zamierzają
użytkować napędy o zmiennej prędkości (VSD) w ciągu następnych 12 miesięcy. Wśród obecnych użytkowników na
rynku amerykańskim przeprowadzono
badanie na temat wykorzystania napędów
VSD i napędów o zmiennej częstotliwości
(VFD), które mają za zadanie m.in. sterować prędkością i momentem obrotowym
silników prądu stałego i przemiennego.

słaba
integracja

Istotne czynniki
Najważniejsze funkcje napędów VSD
decydujące o ich doborze to tolerancja/
odporność na częste uruchomienia
i zatrzymania (78%), możliwość ciągłej
pracy na niskich obrotach (76%) i możliwość pracy przy częstotliwościach harmonicznych niskiego rzędu (70%).
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Wydatki
Średnie wydatki użytkowników w okresie
ostatnich 12 miesięcy związane z napędami VSD wynoszą 148 tys. dolarów,
przy czym 45% badanych przeznacza na
ten cel mniej niż 50 tys. dolarów, a 12%
pytanych więcej niż 250 tys. dolarów.

Zastosowanie
Napędy VSD są najczęściej stosowane do
sterowania silnikami prądu stałego i przemiennego (90%), przystosowywane do
starszego typu maszyn (76%) oraz stosowane jako zamienniki napędów (73%).

Moc używanych obecnie napędów VSD
poniżej 1 KM

częściowa
integracja



12%



43%

przedsiębiorstw otrzymało
bonus kompensacyjny
w oparciu o osobiste osiągnięcia pracowników w tym roku. Źródło: Control Engineering (Career & Salary Survey)



50%

wszystkich użytkowników
oprogramowania HMI ma
możliwość wyświetlania zawartości interfejsu jednocześnie na wielu ekranach.
Źródło: Control Engineering (Software &
Hardware Study)



63%

3

1

Zaledwie tyle placówek dysponuje w pełni zintegrowanymi technologiami bezprzewodowymi z systemami sterującymi, automatyką i oprzyrządowaniem. Źródło: Control
Engineering (Mobility, Ethernet and Wireless Study)

użytkowników wykorzystuje
napędy z serwomechanizmami i silnikami krokowymi do modernizacji starszych urządzeń. Źródło: Control Engineering (Motor Drives Study).

50%

1 do 5 KM
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71%

6 do 10 KM

64%

11 do 50 KM
45%

101 do 200 KM

37%

ponad 200 KM

31%

0

20

40

60

80

100

Źródło: Control Engineering

62%

51 do 100 KM

↗ Większość inżynierów w przemyśle korzysta z napędów VSD o mocy 1–50 KM (0,75–37,5 kW);
31% badanych wykorzystuje napędy o mocy ponad 200 KM (150 kW).
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12%

Typy sterowania
78% inżynierów technik napędowych stosuje w swoich napędach VSD technikę
sterowania w otwartej pętli (V/Hz). Jedna
piąta użytkowników napędów planuje
w najbliższych latach wykorzystanie technik sterowania bez enkoderów, sterowania wektorowego (wektor strumienia) lub
bezpośredniego sterowania momentem
obrotowym.

Amanda Pelliccone
Pelliccone, dyrektor działu badań
w CFE Media

CE

CONTROL ENGINEERING POLSKA

AKTUALNOŚCI

Automationstechnik w Meksyku
i Ameryce Łacińskiej
Krakowska firma w czerwcu br. podpisała
umowę o partnerskiej współpracy z meksykańską firmą DYCSA – Diseñadora y
Comercializadora, S.A. de C.V.
Współpraca ta otwiera przed obu partnerami nowe możliwości. Dzięki temu
porozumieniu obie firmy poprzez wspólną
realizację projektów mogą liczyć na dalszy
rozwój i poszerzenie portfolio swoich globalnych klientów.

Firma Automationstechnik, specjalizująca się w projektowaniu i budowie
zautomatyzowanych maszyn i linii
montażowych dla branży automotive,
po wcześniejszym nawiązaniu współpracy na rynku azjatyckim z indyjskim
partnerem RAPTECH, obecnie otwiera
się na rynek meksykański i Amerykę
Łacińską.

Deloitte

Źródło: Deloitte

Polskie firmy zaczynają rozumieć,
że na korzyści z robotyzacji
warto poczekać

Ponad połowa polskich przedsiębiorstw
nie rozpoczęła jeszcze wdrażania automatyzacji. Najwięcej, bo 36% deklaruje,
że w ich organizacjach pilotażowo
pracuje zaledwie od 1 do 10 robotów.
Te dane zaskakują, ponieważ aż 66% liderów polskich firm uważa, że ich przedsiębiorstwa dysponują zasobami ludzkimi i umiejętnościami pozwalającymi

8

na zwiększanie poziomu automatyzacji. W skali globalnej odpowiedziało tak
tylko 46% badanych. Autorzy badania
firmy doradczej Deloitte „Automation
with intelligence” po raz pierwszy zauważają u firm nad Wisłą tak sporą zmianę
w podejściu do tego tematu. Z badania wynika, że rodzime przedsiębiorstwa
zaczynają przełamywać bariery, które
utrudniały im wdrażanie automatyzacji
na dużą skalę i patrzą na te rozwiązania
jak na proces, który powinien dotyczyć
całej organizacji. To krok w dobrą stronę,
bo jak szacują eksperci Deloitte, w ciągu
trzech lat automatyzacja może zapewnić
średnie obniżenie kosztów o 22%.
W przeprowadzonym w maju badaniu wzięło udział 523 menedżerów największych przedsiębiorstw w 26 krajach,
w tym także z Polski. Łączne obroty ich
firm sięgają 2,7 biliona dolarów rocznie.
Inteligentna automatyzacja oprócz
wykonywania prostych, powtarzających się zadań, takich jak np. skanowanie dokumentów i wprowadzanie danych
do systemów, pozwala również naśladować ludzkie umiejętności, takie jak rozpoznawanie obrazu czy czytanie zeskanowanych dokumentów. Z analizy odpowiedzi
uczestników badania wynika, że w ciągu
roku podwoiła się liczba organizacji, które
wdrożyły automatyzację na szeroką skalę.

Źródło: Automationstechnik

Automationstechnik

Jak powiedział Brian Tracy: „Sukces
nie jest kwestią cudu ani szczęśliwego
trafu. Wszystko, co się dzieje, ma swoje
przyczyny”.
www.automationstechnik.pl

Blisko 8% przedstawicieli kadry kierowniczej na całym świecie twierdzi, że
wprowadziło w firmie ponad 50 rozwiązań, takich jak robotyka, uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego.
W Polsce odpowiedziało tak 6% ankietowanych. Wciąż jednak 51% firm w Polsce
i 42% organizacji na świecie nawet nie
rozpoczęło procesu automatyzacji.

Jeden duży krok zamiast
dwóch mniejszych
Połowa liderów z Polski deklaruje, że
w wielu projektach łączy automatyzację
procesów (RPA) ze sztuczną inteligencją.
Globalnie odpowiedziało tak 29% ankietowanych. Na łączeniu RPA z AI opiera
swoją strategię aż 45% firm na świecie,
które są na etapie podnoszenia poziomu
automatyzacji. Podobnie robi tylko 36%
organizacji, które dopiero zaczynają wdrażanie inteligentnej automatyzacji, i tylko
20% organizacji, które są na etapie testów.
Zwiększenie produktywności jest priorytetem aż 73% przedsiębiorstw (zarówno
polskich, jak i globalnych), które wdrażają strategię inteligentnej automatyzacji.
Co ciekawe, połowa ankietowanych z Polski przyznaje, że połączenie RPA i AI przekroczyło ich oczekiwania dotyczące zwiększenia produktywności, a druga połowa
deklaruje, że efekty dotyczące doświadczeń klienta są lepsze niż się spodziewała.
Warto dodać, że połowa polskich organizacji oczekuje zmniejszenia kosztów
o 1–10%; globalnie odpowiedziało tak
40% firm.
www2.deloitte.com
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European Rover Challenge

Znamy zwycięzców European Rover Challenge 2019
Już po raz piąty młodzi konstruktorzy stanęli do rywalizacji w międzynarodowych
zawodach robotów marsjańskich ERC. Spośród 28 zespołów z 13 krajów świata,
które przyjechały w tym roku do Kielc, bezkonkurencyjna okazała się ekipa
IMPULS z Politechniki Świętokrzyskiej. Drugie miejsce zajęła drużyna AGH Space
Systems z Akademii Górniczo-Hutniczej, a tuż za nimi na podium uplasowali się
zawodnicy z Uniwersytetu Technicznego w Ostravie.
Trzydniowa impreza była zwieńczeniem
trwającego kilkanaście miesięcy etapu,
podczas którego studenci uczelni technicznych pracowali nad zaprojektowaniem
i budową w pełni autonomicznego robota
marsjańskiego.
Oprócz samych zawodów oraz Strefy
Pokazów Naukowo-Technologicznych,
wydarzeniu w tym roku towarzyszyła
również dwudniowa konferencja branżowo-biznesowa. – Polska branża kosmiczna
dostrzega rolę, jaką European Rover Chal-

lenge pełni w kształceniu kadr i rozwijaniu
nowych technologii dla sektora kosmicznego. To właściwe posunięcie, że organizatorzy zawodów wykorzystali rosnącą rozpoznawalność ERC i przygotowali przestrzeń, w której świat nauki i biznesu mógł
porozmawiać o wspólnych projektach,
podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, a nawet znaleźć potencjalnych pracowników czy kontrahentów – powiedział
Paweł Wojtkiewicz, dyrektor ds. sektora
kosmicznego w GMV. Podczas konferen-

cji poprowadził on panel dotyczący budowania przewagi konkurencyjnej branży
kosmicznej z udziałem Steve’a Jurczyka,
wiceszefa NASA.
Program konferencji obejmował również takie zagadnienia, jak komercjalizacja
projektów w ramach Space 4.0 czy rozwój robotyki kosmicznej. W dyskusjach
wzięli udział m.in. Gianfranco Visentin
– kierownik działu robotyki i automatyki
Europejskiej Agencji Kosmicznej, Maria
Antonietta Perino – szefowa zaawansowanych projektów eksploracji w Thales Alenia Space, Pantelis Poulakis – Mobile System Engineer w misji ExoMars Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Mariella
Graziano – dyrektor ds. systemów
kosmicznych i robotyki w grupie GMV.

www.roverchallenge.eu
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jest modułowa budowa i magazyn typowych elementów, z których można zmontować stosunkowo szybko dowolny model
pozycjonera. Oferta tych urządzeń daje
klientom możliwość zakupu całego zestawu
wstępnie uruchomionego i połączonego
z robotem. Minimalizuje to czas i ryzyko
wdrożeń systemów zrobotyzowanych.
Urządzenia te są eksportowane i cieszą
się popularnością w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Arabii Saudyjskiej, Francji
oraz na Węgrzech.

Źródło: ASTOR

Robotyka prosta we wdrożeniu

ASTOR

Nowe centrum robotyzacji w Krakowie
W związku z dynamicznym rozwojem
w ostatnich latach – w 2019 roku
firma ASTOR uruchomiła dla klientów
ASTOR Robotics Center.
Jest to hala magazynowo-produkcyjna
o powierzchni 1600 m2 oraz budynek
biurowy mieszczący Centrum Szkoleniowe
i siedzibę kilku działów ASTOR, realizujących usługi związane z robotyką. Partnerami ASTOR Robotics Center są Kawasaki Robotics, EPSON oraz Mobile Industrial Robots.
Udostępnienie hali dla klientów z Polski i zagranicy ma umożliwić poszerzenie możliwości realizacji koncepcji, testów
i projektów związanych z robotyzacją
i automatyzacją produkcji (w tym automatyzacją intralogistyki).
Centrum Szkoleniowe Robotyki wraz
z zapleczem umożliwia rozwój inżynierów
w zakresie tworzenia i utrzymania systemów opartych na robotach przemysłowych i mobilnych marek Kawasaki Robotics, Epson oraz MIR. Centrum umożliwia też naukę konkretnych technologii
stosowanych w robotyzacji – takich jak
na przykład aplikacje spawania czy paletyzacji lub systemy bezpieczeństwa robotowego.
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Magazyn robotów Kawasaki
Robotics, Epson i MiR – szybkie
dostawy w Polsce
Uruchomienie ASTOR Robotics Center zaowocowało nowymi możliwościami magazynowania robotów, a tym samym ich
dostępnością dla klientów. Nowe umowy
z dostawcami sprzętu umożliwiły utworzenie optymalnego magazynu w Polsce.
Równolegle z systemem ich rezerwacji
w Niemczech daje to klientom wymierną
korzyść otrzymania typowego robota
praktycznie od ręki, a nietypowego – na
wyznaczony wcześniej termin w projekcie.
Jest to szczególnie wartościowe dla producentów maszyn oraz firm wdrożeniowych
dbających o poprawny cash flow w projektach wdrożeniowych.

Dołącz do zestawu
osprzęt robotyki
W ASTOR Robotics Center odbywa się
także produkcja osprzętu robotyki przemysłowej, takiego jak pozycjonery, tory
jezdne i chwytaki. Proces obejmuje analizę potrzeb klientów, projektowanie, prototypowanie, testy i uruchomienie, a także
koordynację produkcji i finalne montaże
z robotem przemysłowym. Wyróżnikiem

ASTOR Robotics Center oferuje możliwość
wynajęcia przestrzeni projektowych wraz
z asystą inżynierów robotyków. Dzięki
temu system zrobotyzowany może być
wstępnie uruchomiony i przetestowany
przy udziale wielu doświadczonych osób.
Weryfikacja poprawności koncepcji
technicznych, także tych innowacyjnych,
związanych z Industry 4.0, daje wymierne
korzyści minimalizujące ryzyko projektów.

Wdrażasz roboty?
Witamy w ekosystemie!
ASTOR Robotics Center jest miejscem,
gdzie pod okiem inżynierów robotyków
mogą rozwijać się firmy zainteresowane
wdrażaniem systemów zrobotyzowanych.
Biurowiec i hala mają przygotowane na
ten cel przestrzenie, a ASTOR – partnerski model współpracy.

Kompletne dostawy – prostsze
wdrożenia
ASTOR Robotics Center realizuje procesy
przygotowania robotów do prac w konkretnych aplikacjach – jednostki wyposażane są przed transportem do klienta
w odpowiednie układy komunikacyjne,
systemy bezpieczeństwa itp.
Realizowane są także procesy kompletacji systemów. Zamiast kupować od
kilku dostawców, można w jednym miejscu zaopatrzyć się w większość sprzętu do
realizacji stanowiska. Sprzęt będzie połączony, skonfigurowany i przetestowany
z robotem, który docelowo będzie pracował na hali produkcyjnej. Instalację
i oprogramowanie stanowiska w siedzibie
klienta końcowego realizuje firma integratorska, nadając certyfikat CE.
www.astor.com.pl
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Technologia, jak przekonuje producent,
oparta jest na nowatorskim projekcie
zarówno sterownika robota, interfejsu
użytkownika, jak i mechaniki ramienia.
Zostały one opracowane przez zespół pod
kierownictwem Kristiana Kassowa, który
w poprzednich latach działalności był
również odpowiedzialny za inne przełomowe projekty w dziedzinie robotyki.
Kassow Robots produkuje wyłącznie
7-osiowe coboty o mocnych napędach:
z prędkością ruchu do 225º/s we wszystkich przegubach, udźwigiem 5 i 10 kg,
zasięgiem 850 mm, 1200 mm i 1800 mm.
Jest to odpowiedź technologiczna na wyzwania, przed jakimi MŚP stają w codziennej pracy – nieustannie zmieniające się
zadania oraz potrzebę mocy, szybkości
i łatwości obsługi. 7 osi umożliwia realizację bardziej złożonych aplikacji, zapewnia większą elastyczność i wyższy zasięg
efektywny.
Niecałe półtora roku od premiery Kassow Robots sprzedaje roboty współpracujące w 14 krajach europejskich, Izraelu
i 11 stanach USA.
www.beboqrobotics.pl

Beboq Robotics

Nowa marka cobotów na rynku
Były współwłaściciel i jeden z założycieli Universal Robots, Kristian Kassow,
wraca do branży robotów współpracujących z własną marką. Teraz, rok od
premiery, 7-osiowe przemysłowe coboty Kassow Robots można kupić także
w Polsce. Polskim dystrybutorem został Beboq Robotics z Katowic.
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Konferencja i Wystawa
5 marca 2020, Hotel Ibis, Wrocław
Konferencja Digital Manufacturing Conference to pierwsza w Polsce konferencja
poświęcona wyłącznie roli IT w procesie produkcji.
Jednodniowa konferencja zgromadzi informatyków z małych i dużych organizacji produkcyjnych,
którzy będą mieli szansę dowiedzieć się, jak cyfryzacja procesów produkcyjnych
może szybko przekształcić ich przedsiębiorstwa.

Organizator

www.digitalmfg.pl

www.controlengineering.pl

Mobile Industrial Robots

Flota robotów MiR200 usprawnia logistykę
w zakładzie Whirlpool w Łodzi
Mobile Industrial Robots wspiera automatyzację firmy Whirlpool, jednego
z liderów wśród producentów sprzętu AGD. W łódzkiej strefie produkcyjnej
wytwarzane są suszarki i kuchenki wolnostojące. Firma wdrożyła trzy roboty
mobilne MiR200, które transportują komponenty na terenie zakładu.

Zadaniem robota jest transport drzwiczek
montowanych w suszarkach. MiR200
przewozi na wózku jednorazowo po 12
sztuk drzwiczek, a w drodze powrotnej
zabiera puste opakowania. Czujniki oraz
skanery pozwalają robotowi wykryć przeszkodę pojawiającą się na trasie, taką jak
wózek widłowy czy tugger, i ominąć ją.
Pełny cykl przejazdu robota trwa około
3 minuty 50 sekund.
Dwa roboty MiR200 o ładowności do
200 kg transportują komponenty podczas pracy zakładu, a jeden z nich w tym
samym czasie, podłączony do urządzenia
ładującego, pełni funkcję rezerwową.
Whirlpool rozpoczął wdrożenie
w grudniu 2018 roku od testu pierwszego robota. Następnie, po pozytywnej ocenie rezultatów, zastosował dodatkowo dwa MiR200. Whirlpool zainstalował także system do zarządzania flotą

Źródło: MiR

Transport komponentów
suszarek przez roboty MiR

Źródło: MiR

Whirlpool stawia na rozwój poprzez automatyzację, cyfryzację i Industry 4.0.
W ten sposób firma podwyższa efektywność procesów oraz jakość produktów,
a także redukuje koszty i umacnia swoją
pozycję konkurencyjną. Roboty MiR wpisują się w ten kierunek.
– W naszej fabryce co 15 sekund
nowa suszarka opuszcza linię produkcyjną. Wymaga to transportu ogromnej ilości komponentów. Roboty mobilne otwierają przed nami zupełnie nową możliwość dostarczania części bez udziału człowieka. W ten sposób pracownicy mogą
się skupić na innych obszarach, o wyższej
wartości dodanej. Współpracujące roboty
mobilne zwiększają także w znaczący sposób bezpieczeństwo, bo unikamy dzięki
nim wszelkich możliwych kolizji pomiędzy człowiekiem a takimi urządzeniami,
jak wózek widłowy czy tugger – mówi Szymon Krupiński, Site Leader firmy Whirlpool w Łodzi.

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019

robotów – MiRFleet, który pozwala robotom odpowiednio kolejkować zamówienia z linii oraz nadzoruje stan naładowania baterii, aby praca odbywała się w systemie ciągłym.
W konfiguracji i wprowadzaniu robotów MiR do zakładu w Łodzi wspierał
Whirlpool polski dystrybutor – firma ProCobot.
– Dzięki prostocie obsługi robotów MiR
mogą one być wykorzystywane przez pracowników bez doświadczenia inżynieryjnego czy programistycznego. Pozwala
nam to efektywnie wykorzystywać roboty
bez dużych inwestycji w szkolenie pracowników w kontekście nowej technologii
– mówi Paolo Aliverti, Logistic Program
Manager Industry 4.0, Whirlpool.
Roboty MiR zastępują w Whirlpoolu wózki widłowe, a przewidywany czas
zwrotu z inwestycji w zakładzie w Łodzi
to maksymalnie dwa lata. – Zmieniając
system dostawy manualnej na zautomatyzowany, możemy podnieść produktywność
i zaangażować pracowników w produkcję wyrobu gotowego. Jesteśmy zadowoleni
z aplikacji wdrożonej zarówno w Łodzi, jak
i w Radomsku. Roboty MiR zapewniają
nam niskie koszty automatyzacji oraz elastyczność zmian układu zakładu. Dwuletni zwrot z inwestycji oceniamy jako
atrakcyjny – mówi Adam Bakowicz, Process Technology Senior Engineer Industry
4.0, Whirlpool.
www.mobile-industrial-robots.com
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BPSC

Ciemna
strona
danych
Popularne stało się stwierdzenie, że dane
są ropą XXI wieku, a informacja jest tym
zasobem, który pomaga osiągnąć przewagę nad konkurentami. Jeżeli tak rzeczywiście jest, to wygląda na to, że co druga
„baryłka z danymi”, chociaż wydobyta
i gotowa do użycia, nigdy nie zostanie
wykorzystana.
Raport State of Dark Data 2019, przygotowany przez TRUE Global Research na
grupie 1300 menedżerów i specjalistów
IT z całego świata, skupia się na stosunkowo nowym zjawisku, jakim jest Dark
Data. Co oznacza ten termin? – Dark
Data to określenie na nieznane, niewykorzystane i nieprzypisane informacje pochodzące z organizacji, które generowane są
przez system, jego użytkowników, urządzenia i wszelkie interakcje pomiędzy nimi.
Ze względu na swój charakter mogą być
źródłem niepotrzebnych kosztów lub szeregu ryzyk, jak również szansą ze względu
na ukryty i niewykorzystany wcześniej
potencjał – tłumaczy Piotr Prajsnar, CEO
Cloud Technologies, polskiej spółki specjalizującej się w analizie Big Data.

Ślepota informacyjna
Jednym z fundamentów prowadzenia
nowoczesnego biznesu jest przeświadczenie, że dane napędzają wszystko – od rozwoju produktu przez produkcję do łańcucha dostaw, a na budowaniu doświadczeń
klienta kończąc.
Raport State of Dark Data 2019 jasno
pokazuje, że dla ponad połowy organizacji
(56%) hasło „data driven organisation”,
czyli biznes napędzany danymi, to tylko
pusty slogan. Czy wobec tego firmy nie
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Zgodnie z najnowszym raportem firmy
TRUE Global Research na całym świecie
około 55% danych w organizacji
jest niewykorzystywanych.
wiedzą, czy nie wierzą w to, co mogą
zyskać? Niezupełnie, 76% respondentów
zgodziło się, że „organizacja, która ma
najwięcej danych, wygra” – Jak pokazują
wyniki badania TRUE Global Research,
Big Data jest kluczem do przyszłego sukcesu w biznesie. Ponad 71% organizacji
oczekuje, że dane staną się jeszcze ważniejsze, a co za tym idzie, cenniejsze w ciągu
kolejnych 10 lat – zauważa Piotr Prajsnar
z Cloud Technologies i dodaje – Big Data
stało się kluczowym doradcą dla najważniejszych decyzji biznesowych. A intuicja?
Dziś już mało kto podejmuje takie ryzyko.
Gdzie wobec tego szukać realnej przyczyny takiej niegospodarności, jeżeli chodzi o informacje? Respondenci skupiają się głównie na dwóch czynnikach.
Głównymi przeszkodami w wykorzystaniu Dark Data są: ilość danych samych
w sobie oraz brak niezbędnych umiejętności i zasobów.

Łatanie braków
Mimo rosnącego znaczenia danych przedstawiciele firm biorących udział w badaniu otwarcie przyznają, że ich organizacje nie dysponują niezbędnymi zasobami,
narzędziami, a przede wszystkim umiejętnościami, aby udźwignąć obfitość danych,
które potencjalnie mogliby wykorzystać.
Zdaniem eksperta z BPSC Dark Data nie
powinny być traktowane po macoszemu,
a wręcz przeciwnie. – Firma nie może
zapomnieć o Dark Data, bo one nie są bezużyteczne. To pokaźne i wartościowe źródło informacji, które można wykorzystać
do odblokowania dodatkowych możliwości
biznesowych. Im więcej masz danych, tym

więcej możesz się dowiedzieć o każdym
aspekcie swojej działalności. Im większy
zestaw, tym dokładniejsza analiza. Jeśli
więc przedsiębiorstwo postanowiło zignorować te informacje, tylko utrudnia sobie
zadanie – zauważa Błażej Migoń.
Biznes ma już jednak swoje pomysły
na to, jakie kroki powinny zostać podjęte,
by poradzić sobie z wyrwą powstałą między tym, co firma ma, a tym, co mogłaby
mieć dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu posiadanych informacji. Respondenci
badania State of Dark Data 2019 mieli
możliwość zadeklarowania, co zamierzają
zrobić, by poprawić swoje położenie i stopień wykorzystania danych. Najwięcej, bo
aż 76% chce lepiej wyszkolić swoich pracowników w zakresie Data Science i analityki. Nieco niżej uplasowało się zastosowanie systemów wspomagających wykorzystanie danych, np. Platformy DMP czy
oprogramowanie klasy ERP. Co ciekawe,
na 4. miejscu z wynikiem 71% znalazło
się wykorzystanie rozwiązań opartych na
sztucznej inteligencji.
W 2019 r. analiza danych stała się
istotną częścią rozwoju każdego podmiotu. Według International Institute for
Analytics do 2020 r. firmy korzystające
z danych uzyskają 430 miliardów dolarów korzyści w zakresie produktywności w porównaniu z konkurencją, która
nie wykorzystuje danych. Przedsiębiorcy,
menedżerowie i właściciele małych firm
zdali sobie sprawę, że świadome wykorzystanie danych nie jest wyłącznie modnym
tematem, a zaczęli dostrzegać potencjał
Big Data, Dark Data i AI w rozwoju swojej działalności.
www.bpsc.com.pl
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Inteligentnie zaprogramowane targi
Inteligentne fabryki znacznie przyczyniają się do wzrostu światowej gospodarki.
To w nich wykorzystywane są rozwiązania wpisujące się w ideę Przemysłu 4.0.
Przykłady takich dobrych praktyk wdrażanych przez liderów rynku będzie
można śledzić w strefie Smart Factory na ITM INDUSTRY EUROPE.
Smart Factory, czyli „inteligentna
fabryka”, bazuje na systemach cyberfizycznych, ich integracji z wykorzystaniem
Przemysłowego Internetu Rzeczy oraz
nowych metodach organizacji produkcji.
Tutaj rządzi automatyzacja oraz nowoczesne przetwarzanie i wymiana danych.

Nie dać się konkurencji
Przejście na model Przemysłu 4.0, wykorzystanie inteligentnych rozwiązań jest
niezbędne do utrzymania konkurencyjności na szybko zmieniającym się rynku.
– Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z prze-

www.itm-europe.pl

wagi, jaką daje przejście na model Przemysłu 4.0. Misją targów ITM INDUSTRY
EUROPE jest ułatwiać takie decyzje, przybliżać nowoczesne rozwiązania i tworzyć wyjątkowe miejsca spotkań zarówno
dla tych, którzy już funkcjonują w duchu
„smart”, jak i tych, którzy dopiero zaczynają – przekonuje Anna Lemańska, dyrektor targów ITM INDUSTRY EUROPE.

Inteligentna przestrzeń,
czyli Smart Factory
Smart Factory na ITM INDUSTRY EUROPE
to projekt przygotowywany we współpracy

z liderami rynku. To tu będzie można zobaczyć procesy produkcji w inteligentnych
fabrykach z wykorzystaniem najnowszych
narzędzi i rozwiązań – wszystko na miarę
czwartej rewolucji przemysłowej. – Strefa
Smart Factory to cztery intensywne dni
ekspozycji prezentującej efektywność
w zarządzaniu produkcją. Ważnym wydarzeniem będzie także konferencja poświęcona tej idei – zapowiada Anna Lemańska.

Szansa dla wystawców
Przestrzeń wystawiennicza targów ITM
INDUSTRY EUROPE podzielona zostanie na salony tematyczne: MACH-TOOL,
METALFORUM, SURFEX, WELDING
oraz NAUKA DLA GOSPODARKI.
Targi ITM Industry Europe odbędą się
w dniach 2–5 czerwca 2020 r. na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
W tym samym czasie będzie można zwiedzić ekspozycję: targów Modernlog, 3D,
Subcontracting oraz Focast.
www.itm-europe.pl
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Przemysł 4.0 zrewolucjonizuje gospodarkę,
zwłaszcza w segmencie automotive

– Akademia Górniczo-Hutnicza nawiązała
współpracę z kilkunastoma liderami rynku
automotive, producentami nie tylko automatyki przemysłowej, lecz także producentami finalnymi samochodów. W wyniku
tej współpracy powstało laboratorium Przemysłu 4.0. Na takim standardzie przemysłu musi się oprzeć branża automotive
– mówi Krzysztof Lalik z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
AGH w Krakowie dysponuje od niedawna linią technologiczną w standardzie Industry 4.0 o wartości miliona złotych, zbudowaną przez Teamtechnik. Jest
to największe tego typu laboratorium
w Polsce i jedno z trzech największych
w Europie. Linia jest elastyczna, dlatego
co kilka lat będzie ją można modernizować i dostosowywać do aktualnych standardów obowiązujących w przemyśle.
Mają o to zadbać partnerzy projektu, czyli
przedsiębiorstwa, którym zależy na solidnym wykształceniu swoich przyszłych
kadr.
– Przemysł 4.0 to szeroko pojęta robotyzacja, bardzo nowoczesne, inteligentne
napędy, czujniki oraz systemy wizyjne, ale
również inne technologie, których cechą
charakterystyczną jest to, że te systemy są
inteligentne. One doskonale wiedzą, w którym momencie produkcji danego elementu
znajduje się linia technologiczna i jak mają
zareagować, kogo wezwać i kiedy skoń-
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Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie dysponuje największym
w Polsce i jednym z największych
w Europie laboratoriów Przemysłu
4.0. Jego budowa i późniejsze
rozbudowy mają być finansowane
przez przedsiębiorców, którzy liczą
na pozyskanie wykwalifikowanych
pracowników inteligentnych fabryk.
Tych wciąż w Polsce i Europie jest
zbyt mało, a ich powstawanie
jest konieczne do tego, by się liczyć
w walce o przychody, zwłaszcza
w branżach takich jak automotive.

czą się jej zasoby. Synergia tych rozwiązań
powoduje, że możemy produkować efektywniej, taniej i bardziej elastycznie – przekonuje Krzysztof Lalik.
Dzięki wprowadzaniu takich rozwiązań czas mijający od momentu zaprojektowania do wytworzenia produktu skraca
się z kilku lat do zaledwie kilku miesięcy. Mimo że przemysł na wprowadzaniu takich innowacji bardzo dużo zyskuje,
to inteligentne linie produkcyjne wdrażają nieliczni. Z badań przeprowadzonych
przez Fujitsu wynika, że większość producentów znajduje się dopiero w początkowej fazie transformacji cyfrowej. Z praktycznych informacji dostarczanych przez
technologie Industry 4.0 korzysta w procesie podejmowania biznesowych decyzji
zaledwie 28% badanych. 37% jest na etapie projektowania inteligentnych fabryk.
36% firm dobrnęło do uruchomienia
ich w ramach programów pilotażowych,
a zaledwie 19% wdrożyło je na stałe.
Jedną z barier są koszty inwestycji.

– Koszty trzeba ponieść na samym
początku. Inwestycje te mimo wszystko
jeszcze nie są na tyle powszechne, żeby
były tanie. W związku z tym koszty inwestycyjne są dosyć spore, natomiast okres
amortyzacji, okres zwracania się takiej
inwestycji jest ultrakrótki w porównaniu
do klasycznych technologii. Tymczasem kto
nie zaimplementuje standardu Industry
4.0, zostanie w tyle. A ci, którzy zostaną
w tyle, bardzo szybko wypadną z rynku –
ostrzega naukowiec z AGH.
Z badania Fujitsu wynika, że pozytywne wyniki w okresie do 3 lat od wdrożenia notuje 97% przedsiębiorstw inwestujących w rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0. Raport badawczy IndustryARC wskazuje z kolei, że szacunkowa
wartość światowego rynku Industry 4.0
sięgała w 2018 roku 75 mld dol. Do
2025 roku rynek ten ma rosnąć w tempie
nawet 20% średniorocznie.

www.newseria.pl
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FIRMA PREZENTUJE

UR3e, UR5e, UR10e i UR16e

W jaki sposób coboty Universal Robots
wspierajČ produkcjħ
Na Ƒwiecie pracuje obecnie ponad 37 000 robotów wspóųpracujČcych
Universal Robots. Dziħki technologii UR robotyzacja staųa siħ
dostħpna dla sektora M_P i praktycznie kaǏdej branǏy.
Pavel Bezucky
Area Sales Manager CEE, Universal Robots

W

2008 roku Universal Robots wprowadzių na rynek pierwszego na
Ƒwiecie robota wspóųpracujČcego
– model UR5. Od tego czasu firma rozszerzyųa swojČ ofertħ i obecnie dostarcza coboty
o udǍwigu od 3 do 16 kg. Oprócz rozwijania
technologii cobotów, Universal Robots eliminuje bariery zwiČzane z automatyzacjČ –
udostħpnia bezpųatne szkolenie internetowe
z programowania i obsųugi robotów wspóųpracujČcych (Akademia Universal Robots).
WszechstronnoƑđ cobotów wzrasta dziħki
ekosystemowi Universal Robots+ (www.universal-robots.com/pl/plus/), oferujČcemu
szerokČ gamħ narzħdzi, akcesoriów i oprogramowania, które pozwalajČ w krótkim czasie stworzyđ rozwiČzanie robotyczne, które
speųni specyficzne potrzeby uǏytkownika.

Roboty e-Series
Rodzina e-Series to cztery inteligentne roboty
wspóųpracujČce – UR3e, UR5e, UR10e i UR16e.
KaǏdy z cobotów ma inny zasiħg i udǍwig,
ale wszystkie sČ tak samo precyzyjne i niezawodne. Wbudowany, zlokalizowany w narzħdziu, czujnik siųy i momentu daje robotom
wiħkszČ precyzjħ i wraǏliwoƑđ, które umoǏliwiajČ zastosowanie ich w jeszcze szerszej gamie aplikacji. Intuicyjny i responsywny interfejs uǏytkownika skraca proces programowania do kilku klikniħđ na lekkim dotykowym
ekranie panelu uczenia robota. e-Series to
takǏe duǏa wygoda uǏytkowania. Rozpakowanie cobota, zamontowanie go i zaprogramowanie pierwszego zadania zajmuje tylko
godzinħ. 17 funkcji bezpieczeŷstwa obejmujČcych programowalny czas i dystans zatrzymania sprawia, Ǐe wspóųpracujČca automatyzacja staje siħ ųatwiejsza. Wszystkie
funkcje sČ certyfikowane przez TÜV Nord na
zgodnoƑci z EN ISO 13849-1 i EN ISO10218-1

(Cat. 3 PLd). Coboty Universal Robots sČ elastyczne, lekkie i niewielkie – dziħki temu
mogČ byđ w prosty sposób wdroǏone do róǏnych zastosowaŷ w obrħbie jednego zakųadu
bez zmiany ukųadu produkcyjnego.

UR3e to niewielki, lecz silny robot wspóųpracujČcy do montowania na stole. UR3e ma
udǍwig 3 kg i zasiħg o promieniu 500 mm.
Dziħki ruchomoƑci wszystkich przegubów
w zakresie 360 stopni i obrotom ciČgųym
ostatniego przegubu, UR3 z ųatwoƑciČ wykonuje czynnoƑci wymagajČce wysokiej precyzji
i lekkie prace montaǏowe.
UR5e to Ƒredniej wielkoƑci robot z rodziny
Universal Robots, który idealnie nadaje siħ
do automatyzacji prac o Ƒrednim obciČǏeniu
– ma udǍwig 5 kg i promieŷ pracy 850 mm.
Batwy w programowaniu i szybki w instalacji,
UR5e jest doskonaųym poųČczeniem wielkoƑci
i moǏliwoƑci.
UR10e ma najwiħkszy zasiħg roboczy, który
wynosi 1300 mm i umoǏliwia mu wykonywanie zadaŷ takich jak pakowanie i paletyzacja,
przy których poszczególne obszary dziaųania
sČ od siebie dalej poųoǏone. UdǍwig UR10e
to 10 kg.
Ze wzglħdu na zapotrzebowanie rynku na
cobota do ciħǏszych zadaŷ, we wrzeƑniu 2019
roku Universal Robots zaprezentowaų robota
wspóųpracujČcego o udǍwigu 16 kg i zasiħgu
roboczym 900 mm. UR16e oferuje najwiħkszy udǍwig i najwyǏszČ powtarzalnoƑđ ruchu
(0,05 mm) w tej klasie cobotów.

Ekonomiczna automatyzacja
dziħki cobotom UR

Robot wspóųpracujČcy UR10 w zakųadzie Continental w Hiszpanii
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Producenci na caųym Ƒwiecie inwestujČ w automatyzacjħ, aby rozwiČzađ problem niedoborów pracowników, zwiħkszyđ wydajnoƑđ i poprawiđ jakoƑđ produktów. Roboty wspóųpracujČce zapewniajČ ekonomiczny, elastyczny
i bezpieczny proces automatyzacji dla szerokiego zakresu zadaŷ produkcyjnych – dobrze
sprawdzajČ siħ m.in. w takich czynnoƑciach,
jak podnoszenie i umieszczanie przedmiotów,
polerowanie, formowanie wtryskowe, sterowanie maszynami CNC, pakowanie i paletyzacja, kontrola jakoƑci, montaǏ, wkrħcanie,
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Paradigm Electronics to firma produkujČca
najwyǏszej jakoƑci gųoƑniki muzyczne. Aby
zaspokoiđ zapotrzebowanie na produkty
wymagajČce duǏych nakųadów pracy, firma
wdroǏyųa roboty Universal Robots odpowiadajČce za operacje polerowania. Dziħki
temu udaųo siħ znacznie zwiħkszyđ wydajnoƑđ produkcyjnČ, eliminujČc „wČskie gardųa”
i usprawniajČc Ƒrodowisko pracy.

Cobot UR10 polerujČcy gųoƑniki w firmie Paradigm Electronics

testy laboratoryjne, klejenie, spawanie.
Roboty wspóųpracujČce mogČ byđ stosowane
w standardowych aplikacjach, takich jak pick
& place czy malowanie, jednak ich 6-przegubowe ramiħ i moǏliwoƑđ obrotu o 360 stopni
na wszystkich przegubach sprawia, Ǐe moǏna
wykorzystywađ robota w bardzo specyficznych zastosowaniach.

Przykųad wykorzystania cobotów
w branǏy automotive
BranǏa motoryzacyjna jest najbardziej zrobotyzowanČ gaųħziČ przemysųu. Firmy z tego
sektora wdraǏajČ zarówno tradycyjne roboty
przemysųowe, jak i roboty wspóųpracujČce
do bardziej precyzyjnych zadaŷ. Firma Continental Automotive Spain wybraųa roboty
Universal Robots do wykonywania zadaŷ przenoszenia i zatwierdzania pųytek drukowanych i elementów podczas procesu produkcji
– monotonnych i powtarzalnych czynnoƑci,
które jednoczeƑnie wymagajČ precyzji i delikatnoƑci. PoczČtkowo firma zainstalowaųa
dwa roboty UR10 do ųadowania i rozųadowywania pųytek drukowanych i montaǏu elementów, nastħpnie zainstalowano kolejne
roboty UR10. Projekt zastosowania robotów
UR zrealizowaų inǏynier Víctor Cantón, który
przyjČų to wyzwanie mimo braku wczeƑniejszego doƑwiadczenia w dziedzinie robotyki.
Pomimo tego w ciČgu kilku tygodni zrozumiaų
podstawy dziaųania cobotów UR i byų w stanie rozpoczČđ programowanie. Dostħp do
robota UR na bardzo wczesnym etapie projektu pozwolių mu na przeprowadzenie testów
i obliczeŷ cyklu i ruchów w laboratorium
w celu uproszczenia i przyspieszenia wdroǏenia.
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Zespóų firmy Continental byų bardzo zadowolony z wyników wdroǏenia cobotów UR na linii
produkcyjnej w nastħpujČcych obszarach:
kontrola i elastycznoƑđ, mniejsze obciČǏenie
dla zespoųu, obniǏenie kosztów i bezpieczeŷstwo. Firmie udaųo siħ zachowađ kontrolħ
nad decyzjami podejmowanymi przez robota
dziħki bardzo prostemu programowaniu.
Zastosowanie cobotów oznaczaųo zmianħ roli
operatorów, którzy nie muszČ juǏ wykonywađ nuǏČcych zadaŷ, takich jak przenoszenie
elementów z jednego stanowiska na kolejne.
MogČ teraz skupiđ siħ na zadaniach wymagajČcych umiejħtnoƑci, które przyczyniajČ siħ do
poprawy produkcji. Automatyzacja przenoszenia czħƑci i elementów wewnČtrz zakųadu
pozwoliųa firmie Continental obniǏyđ koszty
operacyjne dziħki skróceniu czasu przezbrojenia o 50%, z 40 do 20 minut w porównaniu z wykonywaniem tego zadania rħcznie. Zespóų firmy Continental jest bardzo
zadowolony z funkcji bezpieczeŷstwa robotów wspóųpracujČcych. Przykųadowo operator moǏe wejƑđ do komórki w dowolnej
chwili i robot natychmiast zatrzyma siħ dziħki
dodatkowym czujnikom reagujČcym na zbliǏanie siħ operatora do robota.

Przykųad wykorzystania cobotów
w branǏy elektronicznej
Przemysų elektroniczny i technologiczny szybko
siħ rozwija i potrzebuje rozwiČzaŷ robotycznych, które moǏna szybko i bez trudu wųČczyđ w produkcjħ wszelkiego typu elementów elektronicznych, w tym oƑwietlenia, telefonów komórkowych, komputerów, urzČdzeŷ
wejƑciowych, audiowizualnych i wielu innych.

– Ten rodzaj robotów pozwolių nam na wspóųpracħ czųowieka i robota na jednym stanowisku pracy. Teraz mogČ zupeųnie bezpiecznie pracowađ równolegle – czųowiek moǏe
sprawdziđ, czy robot wykonaų wystarczajČcČ
obróbkħ, zanim sam zajmie siħ koŷcowym,
rħcznym polerowaniem elementu. Taki ukųad
jest doskonaųym przykųadem wspóųpracy –
mówi John Phillips, starszy kierownik dziaųu
usųug produkcyjnych w firmie Paradigm.
W ten sposób firma Paradigm rozwiČzaųa problem opóǍnieŷ w produkcji popularnych obudów przez zwiħkszenie wydajnoƑci o 50%.
Przed wyborem robota UR firma Paradigm
przeprowadziųa dokųadne rozeznanie rynku
robotów wspóųpracujČcych. – Przy zastosowaniu zbyt duǏej siųy powierzchnia rozgrzewa
siħ, przez co wynik jest niezgodny z oczekiwaniami. MoǏliwoƑđ ustawienia siųy docisku
generowanego przez robota byųa wiħc duǏČ
zaletČ. ZdawaliƑmy sobie sprawħ, Ǐe istniejČ
systemy umoǏliwiajČce kontrolħ siųy docisku,
ale ich cena byųa niemal równa cenie caųego
robota UR. Dlatego ucieszyliƑmy siħ, gdy okazaųo siħ, Ǐe maszyna ma wbudowany taki
ukųad – podkreƑla starszy kierownik dziaųu
usųug produkcyjnych w firmie Paradigm,
który aktualnie bada moǏliwoƑci dalszych
zastosowaŷ robotów UR.
Poza wspomnianymi branǏami roboty wspóųpracujČce mogČ znaleǍđ zastosowanie praktycznie w kaǏdej gaųħzi przemysųu. Liczne studia przypadku opisujČce wdroǏenia cobotów
Universal Robots dobrze ilustrujČ wszechstronnoƑđ tych rozwiČzaŷ. Dziħki prostocie
programowania i obsųugi roboty wspóųpracujČce sČ narzħdziem, które w rħkach operatora
otwartego na przyjaznČ czųowiekowi technologiħ moǏe pomóc firmom szybciej siħ rozwijađ i skuteczniej konkurowađ na rynku.
Wiħcej informacji o Universal Robots
na www.universal-robots.com/pl
oraz www.blog.universal-robots.com
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ABB

NiTemp

kategoria: kontrola procesu

Innowacyjny czujnik temperatury z zaawansowanym algorytmem zaimplementowanym w dedykowanym przetworniku umożliwia pomiar bez ingerencji w rurociąg z taką samą dokładnością i prędkością, jak tradycyjne rozwiązania. Czujniki
można zainstalować na dowolnym, przewodzącym ciepło rurociągu, przez który
przepływa ciecz, a przepływ jest turbulentny (Re>5000).
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/40

AIUT

Autonomiczny robot mobilny FORMICA 1

kategoria: roboty mobilne

Ten autonomiczny, inteligentny robot może wspierać pracę przedsiębiorstw
w tradycyjnym zaopatrywaniu linii w potrzebne komponenty, jak również pełnić funkcję autonomicznej platformy transportowej zintegrowanej z linią produkcyjną. Jednocześnie pojazd ma możliwość pełnej integracji m.in. z robotem
współpracującym.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/46/128

AR4vision

Inżynier z wirtualną asystą – AR4vision

kategoria: Przemysł 4.0

To aplikacja na okulary rozszerzonej rzeczywistości Microsoft Hololens, która
umożliwia komunikację audio i wideo dwóch osób znajdujących się w różnych
lokalizacjach. Obaj użytkownicy mają możliwość manipulowania treścią obrazu
i dodawania zaznaczeń. Dodatkowo istnieje możliwość „mrożenia” obrazu rzeczywistego świata w polu widzenia użytkownika okularów oraz przesyłania plików.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/80

ASTOR

Komputery przemysłowe Astraada PC

kategoria: komputery przemysłowe
(Industrial Personal Computer – IPC)

Astraada PC to urządzenia przeznaczone do pracy z systemami wizualizacji i sterowania oraz raportowania i analizy danych. Dostępne są w formie panelowych
komputerów przemysłowych, komputerów przemysłowych typu BOX oraz monitorów przemysłowych. Komputery panelowe dostępne są w wersji z ekranem
pojemnościowym i rezystancyjnym, o zakresie przekątnych od 12" do 21,5".
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/43/112

beboq robotics

7-osiowe coboty Kassow Robots: KR 810, KR1205, KR1805

kategoria: roboty współpracujące

Roboty współpracujące Kassow Robots zadebiutowały w 2018 r. na targach
w Monachium. Od jesieni 2019 r. są dostępne także w Polsce. Technologia KR
oparta jest na nowatorskim projekcie zarówno sterownika robota, interfejsu
użytkownika, jak i mechaniki ramienia. Produkty KR wyróżniają się połączeniem
7 stopni swobody z dużą mocą.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/45/84

Bosch Rexroth

Silnik tłokowy promieniowy MCR-S

kategoria: technika napędowa – silniki

Ten idealnie nadający się do napędów łańcuchowych nowy silnik wyróżnia się
dogodną w montażu budową, a także stabilnym działaniem przy zwiększonej
mocy i ulepszonej sprawności rozruchowej. Co do konstrukcji silnika, hamulec
postojowy przeniesiono do wnętrza korpusu, a suwak zaworu zmiany chłonności
zintegrowano z mechanizmem rozrządu.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/144

CEL-MAR

Konwerter MODBUS-ASCII na MODBUS-RTU ADA-4040PC1

kategoria: komunikacja przewodowa

Urządzenie rozwiązuje problem podłączenia urządzeń wyposażonych w interfejs
RS-484/RS-422 i komunikujących się protokołem MODBUS-ASCII do wielopunktowej (multipoint) magistrali RS-485, do której podłączone są urządzenia komunikujące się protokołem MODBUS-RTU. Jednocześnie konwerter umożliwia konwersję prędkości transmisji i formatu przesyłanych danych.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/95
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Cognex Poland

VisionPro VIDI

kategoria: oprogramowanie
przemysłowe

To pierwsze oprogramowanie typu deep learning, oparte na wnikliwej analizie
obrazu, zaprojektowane specjalnie dla automatyki przemysłowej. W połączeniu
ze sztuczną inteligencją (AI) i oprogramowaniem firmy Cognex VisionPro ViDi rozwiązuje złożone aplikacje, które są zbyt trudne, uciążliwe lub kosztowne dla tradycyjnych systemów wizyjnych.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/14

COMPARTA

Kaseta E-stop IDEC z pierścieniem LED

kategoria: bezpieczeństwo

Kaseta serii FB1W z pierścieniem LED umożliwia czytelną sygnalizację stanu przycisków E-Stop. Dostępna jest z przyciskami E-Stop popularnych serii na otwór
22 mm: YW, HW, XW. Pierścień może być podświetlany na dwa kolory (np. żółty-zielony, żółty-czerwony, czerwony-zielony). Może być także sterowany RGB.
Stopień ochrony kompletnej kasety wynosi IP65.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/104

CSI

Pamięć e.MMC v5.1

kategoria: komunikacja przewodowa

Wydajna i wytrzymała pamięć 3D NAND Flash ATP e. MMC v5.1 jest dedykowana
do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Sprawdzi się m.in. w branży
wojskowej, transportowej czy medycznej. Pamięć zgodna ze standardem JEDEC
e.MMC v5.1 (JESD84-B51) może mieć do 128 GB w zależności od wybranego
modelu. Pracuje w zakresie temperatur od -40 do 85°C.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/26

ELDAR

ISA-7X – serwonapęd z kontrolą sekwencji ruchu

kategoria: technika napędowa – silniki

To najnowsza generacja serwonapędów marki LiteON o mocy od 100 W do 2 kW.
Silniki do 1 kW mogą pracować z prędkością 3000 obrotów na minutę przy znamionowym momencie obrotowym lub z prędkością do 6000 obrotów na minutę
z obniżonym momentem. W serwonapędach zostały zastosowane enkodery
absolutne o rozdzielczości 20 bitów, jedno- oraz wieloobrotowe.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/86

ELTRONIKA

Manipulator kciukowy TS APEM

kategoria: roboty przemysłowe
– osprzęt

Manipulator kciukowy z podświetleniem (podświetlenie LED w formie świecącego pierścienia). Właściwości produktu: odporność na trudne warunki pracy:
pył, zapiaszczenie, kurz, wilgoć; szczelność IP67, możliwość zakończenia przewodu manipulatora wtyczką USB. Manipulator nie wymaga dodatkowych instalacji/sterowników w środowisku Windows.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/31/65

Emerson Automation
Solution

DeltaV Mobile

kategoria: mobilne aplikacje
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Oprogramowanie DeltaV Mobile umożliwia bezpieczny (w trybie tylko do
odczytu) dostęp przez przeglądarki internetowej oraz urządzenia mobilne do kluczowych informacji o procesie technologicznym. Aplikacja udostępnia grafiki
operatorskie, dane bieżące i historyczne oraz alarmy i informacje diagnostyczne,
zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/39/75

Endress+Hauser

Picomag – przepływomierz elektromagnetyczny

kategoria: kontrola procesu

Inteligentny przepływomierz elektromagnetyczny dla mediów użytkowych nie
tylko mierzy przepływ objętościowy cieczy, ale także ich temperaturę oraz przewodność. Ponadto oferuje klientom łatwe uruchomienie za pomocą Bluetooth
i aplikacji SmartBlue, a także bezproblemową integrację systemu dzięki technologii IO-Link, co sprawia, że jest gotowy na Industry 4.0.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/111
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FANUC Polska

FIELD – FANUC Intelligent Edge Link & Drive

kategoria: Przemysł 4.0

FIELD to platforma IoT łącząca wszystkie urządzenia produkcyjne w zakładzie
w celu konsolidacji informacji służącej poprawie produktywności w zakładzie.
FIELD pełni rolę inteligentnej „skrzynki”, do której można podłączyć systemy sterowania CNC, maszyny, roboty, urządzenia peryferyjne, czujniki oraz systemy
poboczne, takie jak klimatyzacja czy oświetlenie.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/115

FAULHABER Polska

Silniki bezszczotkowe z serii BXT

kategoria: technika napędowa – silniki

Rodzina napędów BXT pozwala osiągnąć do 10 000 obr./min; ciągły moment obrotowy do 134 mNm i moc do 100 W, krzywą obrotów do momentu do 4,93 min-¹/
mNm. Dostępne w seriach wymiarowych 22/14 mm, 32/16 mm, 42/21 mm.
Silniki wyposażone są w cyfrowe czujniki Halla. Mogą współpracować z szeroką
gamą przekładni, enkoderów, hamulców i elektroniki napędowej FAULHABER.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/92

Güdel

CP – 3-osiowy robot gantry

kategoria: roboty przemysłowe

CP to prosty 3-osiowy robot liniowy, który można dostosować do własnych
potrzeb i różnych zastosowań: załadunek i rozładunek maszyn; sortowanie, paletyzacja, układanie elementów roboczych w stosy; handling i transport elementów obrabianych. Zaletami systemu są m.in. oś wspornikowa zapewniająca przestrzeń roboczą 3D oraz prosta konstrukcja zapewniająca optymalizację kosztów.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/30/23

ifm electronic

System RFID UHF ze zintegrowaną anteną i dużym zasięgiem

systemy wizyjne/systemy RFID

System jest odpowiedni do zastosowań wymagających dużego zasięgu. Jednostka
przetwarzająca i antena są zintegrowane w jednej kompaktowej obudowie. System może być stosowany do kontroli przyjęć i wydań w regałach wysokiego składowania oraz do sterowania instalacjami przemysłowymi. Zaletą rozwiązania jest
m.in. regulowany zasięg do 3 m i obsługa kilku znaczników jednocześnie.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/42/24

INSTOM

Elektrorygiel RFiD serii NG

kategoria: bezpieczeństwo

Elektrorygiel wyposażony jest w elektroniczny system wykrywania elementu
aktywującego, oparty na technologii RFiD o wysokim stopniu kodowania. Aktywatorem jest metalowy, ruchomy pin, wysoce odporny na uszkodzenia. Każdy
element aktywujący ma inny unikalny kod, co zapobiega możliwości manipulowania z wykorzystaniem innego aktywatora z tej samej serii.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/8

Interseroh Polska

Kompostownik Oklin

kategoria: roboty mobilne

Firma Oklin wykorzystuje długowieczne mikroorganizmy Acidulo™. Większość
mikroorganizmów nie jest w stanie przeżyć w warunkach wysokiego zasolenia
lub wysokiej kwasowości, typowych dla większości resztek żywności. Tymczasem
mikroorganizmy Acidulo™ firmy Oklin tolerują sól, ciepło i kwasy. Potrafią rozkładać resztki żywności w najtrudniejszych środowiskach.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/46/106

Introl

Termiczny przepływomierz masowy ST80

kategoria: kontrola procesu

Przepływomierze masowe do gazów z technologią AST (Adaptive Sensing Technology) – łączącą w sobie technikę stałej mocy (CP) i technikę stałej temperatury (CT) – z nowymi sensorami WG do gazów wilgotnych. Przepływomierze ST80
to czujniki przepływu masowego wykorzystujące rozpraszanie ciepła, precyzyjny
układ elektroniczny zamknięty w trwałej przemysłowej obudowie.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/2
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IXON

IXrouter3 – Przemysłowa bramka IoT

kategoria: komunikacja
bezprzewodowa

IXrouter jest bramą IoT do chmury IXON. Pasuje do dowolnej skrzynki sterującej,
przeznaczony do użytku przemysłowego z metalową obudową i mocowaniem na
szynie DIN. IXrouter z wbudowaną zaporą sieciową firewall zapewnia bezpieczne
połączenie z urządzeniami w celu zdalnego dostępu (VPN), mobilnego monitorowania, rejestrowania danych, tworzenia wizualizacji oraz alarmów.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/37/19

KUKA CEE GmbH

KUKA.Sim Pro 3.1

kategoria: Przemysł 4.0

Inteligentne oprogramowanie będące doskonałym narzędziem służącym do
symulacji prac produkcyjnych. Wspierając precyzyjne planowanie procesów
zachodzących w fabryce, nie wymagając dodatkowych inwestycji, pozwala inżynierom testować różne warianty na poziomie wirtualnym. Cechuje się przyjaznym użytkownikowi interfejsem, licznymi funkcjami i modułami.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/142

Lapp Kabel

SKINTOP® MULTI-M

kategoria: komunikacja przewodowa

System przepustowy do instalacji niekonfekcjonowanych kabli. Korzyści: duże
obszary zagniatania, wynoszące 4 mm na każdym wpuście, wykorzystujące właściwości elastycznego żelu z innowacyjną technologią membranową; łatwy montaż przewodów przy dużej gęstości upakowania; optymalne odciążenie dla całej
wiązki kabli; wolne miejsca pozostają bezpiecznie zamknięte i uszczelnione.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/16

Lean Action Plan

Platforma Szkoleń Online

kategoria: mobilne aplikacje

Kursy Lean Online to miejsce, w którym z praktycznych umiejętności doświadczonych konsultantów mogą skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i grupy
pracowników. Większość kursów dotyczy tematyki Lean Management i składa
się z merytorycznych prezentacji popartych mnóstwem praktycznych przykładów
pochodzących z realizacji.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/39/20

Lean-Tech

Robot Lean Cart 19.1

kategoria: roboty mobilne

Jest to inteligentny system pojazdów sterowanych automatycznie, który eliminuje transport wózkami widłowymi i paletowymi oraz zapewnia sposób bezpośredniego przemieszczania materiałów i towarów bez udziału operatora. Wykorzystuje inteligentną kombinację wielu technologii komunikacji radiowej i oprogramowanie adaptacyjne do dostarczania części oraz produktów w miejscu pracy.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/46/9

Mettler-Toledo

Przenośny miernik zawartości tlenu rozpuszczonego

kategoria: kontrola procesu

Analizator tlenu pobiera próbki oraz wykonuje w nich pomiar tlenu rozpuszczonego i tlenu w fazie gazowej w trybie online, umożliwiając sprawowanie skutecznej kontroli nad przebiegiem procesu produkcji piwa, soków i napojów oraz
w przemyśle energetycznym. Analizator można również wykorzystać do kalibracji
procesowych czujników tlenu rozpuszczonego.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/146

Mobile Industrial Robots ApS

MiR1000

kategoria: roboty mobilne

Ten najnowszy współpracujący i autonomiczny robot automatycznie pobiera,
transportuje i dostarcza palety oraz ciężkie ładunki o masie do 1 tony, także
w dynamicznym otoczeniu. MiR1000 to rozwiązanie obsługujące ciężki oraz lekki
transport i optymalizujące logistykę w całym łańcuchu produkcyjnym – od magazynu po dostarczanie finalnego produktu.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/46/62
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MULTIPROJEKT AUTOMATYKA

Trio MC6N-ECAT

kategoria: Przemysł 4.0

MC4N to wysokiej jakości koordynator ruchu, który jest przeznaczony do uruchamiania zdalnych serwonapędów i napędów krokowych za pośrednictwem magistrali automatyzacji EtherCAT w czasie rzeczywistym. Oparty jest na ulepszonej
wersji procesora ARM 11 o częstotliwości 532 MHz, dzięki czemu idealnie nadaje
się do maszyn z wysoką liczbą osi lub aplikacji zrobotyzowanych.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/82

Novatek Electro Polska

EM-481

kategoria: komunikacja
bezprzewodowa

EM-481 zapewnia zbiór danych z podłączonych urządzeń MODBUS, przesyłanie danych do serwera, dostęp do danych (poprzez protokół MODBUS TCP lub za
pomocą wiadomości tekstowych SMS), śledzenie zdarzeń i reakcję na zdarzenia
(sterowanie przekaźnikiem, zapis wartości do urządzenia MODBUS).
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/37/6

Omron Electronics

Kurtyna świetlna z serii F3SG-SR

kategoria: bezpieczeństwo

Nowa seria kurtyn fotoelektrycznych F3SG-SR zapewnia ochronę całego ciała
pracowników, np. palców, dłoni, rąk lub nóg, na samej maszynie albo obszarze
wokół niej. Obejmuje wiele różnych zastosowań i ma zakres pola działania od
160 mm do 2,48 m, tak aby całkowicie pokryć wymaganą strefę ochrony.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/130

Onrobot Poland

Chwytak Gecko

kategoria: roboty przemysłowe
– osprzęt

Chwytak wykorzystuje do chwytania takie samo rozwiązanie jak łapy jaszczurki
gekon: miliony cieniutkich włókien, które przyczepiają się do powierzchni przenoszonego przedmiotu. Chwytak przenosi, nie zostawiając śladu, nie tylko gładkie elementy, takie jak szyby, panele słoneczne czy ekrany, ale radzi sobie także
z porowatymi przedmiotami, jak płytki obwodów drukowanych.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/31/145

P.P.H. WObit E.K.J. Ober

Czujniki linkowe z serii wireSENSOR MT

kategoria: czujniki kontaktowe

Nowa seria czujników firmy Micro-Epsilon to niezwykle kompaktowe urządzenia do kontaktowego pomiaru przemieszczenia. Można je zintegrować w bardzo
ciasnych przestrzeniach. Seria obejmuje model wireSENSOR MT19 (najmniejszy
czujnik linkowy na świecie), mający zakres pomiarowy do 40 mm, a także modele
MT33 i MT56, które mają zakresy pomiarowe do 80 mm i 130 mm.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/1/53

Pepperl+Fuchs

Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa Varikont L2

kategoria: czujniki bezkontaktowe

Nowa rodzina czujników bezpieczeństwa obejmuje cztery serie czujników cylindrycznych i prostokątnych w wersji z kablem i z gniazdem. Uzyskały one certyfikat TÜV zgodny z dyrektywą maszynową (EN 13849) na poziomie bezpieczeństwa PLd, Cat. 2 i SIL 2. Służą do ochrony maszyn i elementów instalacji oraz do
niezawodnego wykrywania położenia w środowiskach przemysłowych.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/45

Rockwell Automation

Serwonapęd Kinetix 5700

kategoria: technika napędowa
– przemienniki częstotliwości

Rozwiązanie przeznaczone do aplikacji wymagających dużej wydajności, zwłaszcza w maszynach wieloosiowych. Dzięki sterowaniu przez platformę Studio 5000
możliwe jest stworzenie złożonych, skalowalnych systemów, zachowując łatwość
konfigurowania i uruchamiania. Dzięki funkcjom Load Observer oraz Adaptive
Tuning serwonapęd pozwala na skrócenie czasu oddania maszyny do użytku.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/25/71
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Sabur
kategoria: komputery przemysłowe
(Industrial Personal Computer – IPC)

Do najważniejszych cech produktu należą: podwójnie konfigurowalne ekrany
dotykowe; do 8 konfigurowalnych klawiszy; ERGOnomiczna budowa; wytrzymała
konstrukcja; montaż VESA; konfigurowalny IPC; wysoki poziom ochrony: IP65;
standardy: CE; otwartość oprogramowania.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/43/50

Siemens

Xcelerator

kategoria: oprogramowanie
przemysłowe

Xcelerator łączy pełne portfolio oprogramowania firmy Siemens do projektowania, inżynierii i produkcji z rozszerzoną, niskokodową, wszechstronną platformą
rozwoju aplikacji Mendix. Platforma Mendix zawiera usługi w chmurze i aplikacyjne dla inżynierii cyfrowej i Internetu Rzeczy (IoT), napędzane przez MindSphere – oparty na chmurze, otwarty system operacyjny IoT firmy Siemens.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/105

Simex

ProSens

kategoria: kontrola procesu

ProSens to seria nowoczesnych urządzeń przemysłowych, integrująca funkcjonalność czujników, przetworników, mierników oraz regulatorów. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii urządzenia o niewielkich gabarytach mogą zostać
wyposażone w dwa niezależne wejścia uniwersalne, dwa wyjścia sterujące,
binarne lub analogowe, a także port RS-485, obsługujący protokół Modbus RTU.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/5

Tekniska Polska Przemysłowe
Systemy Transmisji Danych

Switch przemysłowy Westermo Lynx 5512

kategoria: komunikacja
bezprzewodowa
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Ergo – ergonomiczne i w pełni konfigurowalne
stanowisko sterowania

Switch, w którym zastosowano wyłącznie komponenty klasy przemysłowej, ma wytrzymały zaczep na szynę DIN 35 mm, konfigurowalny styk alarmowy i podwójne
złącze zasilania. Zakres temperatur pracy wynosi od -40 do +74°C. System operacyjny Westermo WeOS, pod kontrolą którego pracuje Lynx, umożliwia współpracę z urządzeniami niezależnie od platformy, na której pracuje użytkownik.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/37/97

Universal Robots A/S

Cobot UR16e

kategoria: roboty współpracujące

UR16e o udźwigu 16 kg i zasięgu roboczym 900 mm zapewnia powtarzalność
ruchu na poziomie 0,05 mm i umożliwia realizację procesów wymagających
obsługi ciężkich elementów. Robot nadaje się idealnie do automatyzacji procesów, które wymagają stosowania urządzeń o dużej ładowności, oraz do obsługi
maszyn CNC, w tym wielu elementów naraz, gdzie wymaga się precyzji.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/45/60

VIX Automation

GE SCADA iFIX 6.0 PL

kategoria: oprogramowanie
przemysłowe

Możliwości oprogramowania GE SCADA iFIX to m.in.: wizualizacja procesu produkcyjnego; nadzór nad przebiegiem produkcji; wgląd do ekranów synoptycznych i kluczowych wskaźników KPI; archiwizacja kluczowych danych produkcyjnych w cenie licencji; zaawansowane zarządzanie alarmami; sterowanie procesem za pośrednictwem zdalnego dostępu oraz urządzeń mobilnych.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/44

Weidmüller

Router IE-SR-2GT-LTE/4G-EU z usługą zdalnego dostępu u-link

kategoria: komunikacja
bezprzewodowa

Router VPN jest wyposażony w dwa porty ethernetowe (1 WAN, 1 LAN) oraz
modem 4G. Ta prosta i funkcjonalna konstrukcja oferuje możliwość aktywowania
połączenia VPN z poziomu fizycznego sygnału, np. przez przycisk. Usługa u-link
gwarantuje szybki i bezpieczny dostęp do obiektów automatyki, maszyn i fabryk
znajdujących się w dowolnej lokalizacji, co ułatwia zdalne utrzymanie ruchu.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/37/140
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Ultrakompaktowe komputery przemysųowe: nowa generacja IPC
uųatwia automatyzacjħ, wizualizacjħ i komunikacjħ IoT

Nowy rozdziaų w historii moduųowych maszyn
i linii produkcyjnych z funkcjami IoT
RosnČcy nacisk na moduųowoƑđ maszyn i linii produkcyjnych
oraz tendencja do ograniczania rozmiarów szaf sterowniczych
powodujČ, Ǐe wielkoƑđ komponentów systemów sterowania
zyskuje coraz wiħksze znaczenie. JednoczeƑnie jednak – wraz
ze wzrostem stopnia zųoǏonoƑci i zakresu funkcjonalnoƑci
maszyn – roƑnie takǏe zapotrzebowanie na moc obliczeniowČ
komputerów przemysųowych, co – w poųČczeniu z ciČgųČ presjČ
na redukcjħ cen tego typu rozwiČzaŷ – stawia producentów
przed nie lada wyzwaniem. Aby mu sprostađ, firma Beckhoff
wprowadziųa na rynek dwa nowe komputery: C6015 i wydajny
C6030, tworzČc tym samym seriħ ultrakompaktowych IPC, która
idealnie sprawdzi siħ w szeregu aplikacji, w tym w sieciach
rozproszonych oraz nowoczesnych koncepcjach z zakresu
Internetu Rzeczy (IoT) i Przemysųu 4.0.

Cztery cechy gwarantujČce sukces

Stefan Ziegler
pracownik dziaųu komunikacji marketingowej
w firmie Beckhoff Automation

Ultrakompaktowy C6015 juǏ w pierwszym
roku od swojej premiery okazaų siħ wielkim
sukcesem. Znalazų zastosowanie w najróǏniejszych aplikacjach, w tym w wielu szeroko
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M

odel C6015 – pierwszy z nowej
serii ultrakompaktowych komputerów przemysųowych – dziħki wielordzeniowemu procesorowi Intel® Atom™
moǏe byđ z powodzeniem wykorzystywany
do realizacji szeregu zadaŷ z zakresu automatyzacji, wizualizacji i komunikacji, wymagajČcych Ƒredniej mocy obliczeniowej. Jego niewielkie wymiary (82×82×40 mm) sprawiajČ,
Ǐe jest on obecnie najmniejszym komputerem przemysųowym firmy Beckhoff do montaǏu w szafie sterowniczej – przeszųo trzykrotnie bardziej kompaktowym od dotychczasowego lidera w tej dziedzinie – modelu
C6905. Co wiħcej, C6015 jest takǏe o 25%
taŷszy od najtaŷszej do tej pory serii komputerów x86 firmy Beckhoff. Dziħki wysokiej
elastycznoƑci montaǏu moǏe byđ stosowany
takǏe w aplikacjach, które – z uwagi na wysokie koszty i ograniczonČ przestrzeŷ zabudowy – nie mogųy byđ dotČd obsųugiwane za
pomocČ tradycyjnych komputerów przemysųowych.

zakrojonych krajowych i zagranicznych projektach z zakresu produkcji wielkoseryjnej.
O sukcesie tym zdecydowaųy w duǏej mierze
cztery cechy nowego IPC:
• kompaktowa konstrukcja przy zachowaniu
wszystkich kluczowych wųaƑciwoƑci komputera przemysųowego, w tym m.in. chųodzenia
pasywnego, wysokiej dostħpnoƑci, wytrzymaųej obudowy z aluminium i ciƑnieniowego odlewu cynkowego, typowej dla przemysųu temperatury pracy w zakresie 0 do +55°C oraz
wysokiej odpornoƑci na drgania i wstrzČsy;
• procesor Intel® Atom™, wyposaǏony w maksymalnie cztery rdzenie, który dziħki wysokiej wydajnoƑci i niskiemu zuǏyciu energii stanowi idealne rozwiČzanie do wszystkich aplikacji wymagajČcych niskiej lub Ƒredniej mocy
obliczeniowej;
• elastyczna koncepcja montaǏu umoǏliwiajČca
mocowanie w pionie i w poziomie w szafie
sterowniczej, a takǏe dowolne pozycjonowanie na ramie montaǏowej dziħki symetrycznie rozlokowanym radiatorom. Tego typu
konstrukcja – w poųČczeniu z opcjČ zmiany

FIRMA PREZENTUJE

do wszystkich niezbħdnych interfejsów przy
zachowaniu wszystkich cech komputera przeznaczonego do pracy w otoczeniu przemysųowym.

ródųo/prawa autorskie: Beckhoff

C6015 jako brama IoT

Komputer C6015 oferuje funkcje sterowania systemami rozproszonymi i bramy IoT zintegrowane
w jednej kompaktowej obudowie.

pamiħđ RAM 2 GB DDR3L (moǏliwoƑđ rozszerzenia do 4 GB), przyųČcze DisplayPort, port
Ethernet z dwoma przyųČczami 100/1000Base-T
oraz porty USB 3.0 i USB 2.0.
Tym samym model C6015 jest pierwszym
komputerem przemysųowym na rynku oferujČcym tak wysokČ wydajnoƑđ i dostħp

UǏytecznoƑđ ta uwidacznia siħ zwųaszcza
w przypadku starszych maszyn i linii produkcyjnych. Dziħki integracji z ultrakompaktowym C6015 w funkcji bramy IoT lub
narzħdzia do zbierania danych moǏna je
teraz ųatwo wyposaǏyđ w dodatkowe funkcje z zakresu Internetu Rzeczy, a tym samym
ųatwo i tanio dostosowađ do przyszųych
wymagaŷ cyfrowej komunikacji.

ródųo/prawa autorskie: Beckhoff

kierunku przyųČczy skomasowanych na jednej Ƒcianie urzČdzenia – oferuje szereg moǏliwoƑci montaǏu nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni, a tym samym znosi dotychczasowe bariery w szerokim stosowaniu IPC
wynikajČce z konstrukcji niektórych maszyn;
• bogate, uniwersalne wyposaǏenie i konfiguracja interfejsów, m.in. dysk SSD 30 GB M.2,

Oprócz funkcji jednostki sterowniczej
do obsųugi systemów automatyki i realizacji
zadaŷ z zakresu wizualizacji procesów o sukcesie C6015 zdecydowaųa takǏe jego uǏytecznoƑđ w aplikacjach IoT. Dowodem na to
moǏe byđ fakt, Ǐe okoųo poųowa wszystkich zakupionych do tej pory komputerów
sųuǏy wųaƑnie jako narzħdzie do komunikacji w ramach Internetu Rzeczy. CzħƑđ z nich
jest wykorzystywana do prostego zbierania,
przetwarzania i udostħpniania danych procesowych, czħƑđ natomiast do realizacji bardziej zųoǏonych funkcji bramy IoT. Ich uǏytecznoƑđ w aplikacjach z zakresu Przemysųu 4.0
zostaųa potwierdzona certyfikatem Microsoft
Azure™.

Ultrakompaktowe komputery przemysųowe (tu: C6015) z interfejsami umiejscowionymi na jednej Ƒcianie cechujČ siħ bardzo elastycznČ koncepcjČ
montaǏu, a dziħki opcji zmiany kierunku portów umoǏliwiajČ optymalne rozlokowanie przewodów nawet na bardzo ograniczonej przestrzeni.
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C6030: sprawdzona koncepcja
w mocniejszym wydaniu
Po sukcesie C6015 firma Beckhoff zdecydowaųa siħ na dalszČ
rozbudowħ serii ultrakompaktowych komputerów przemysųowych. W efekcie ich rodzina powiħkszyųa siħ o kolejnego czųonka
– wydajnego C6030, wyposaǏonego w najmocniejsze dostħpne
na rynku procesory. Nowy model zostaų opracowany specjalnie z myƑlČ o realizacji zadaŷ z zakresu automatyki, wizualizacji
i komunikacji, wymagajČcych duǏej mocy obliczeniowej. RównieǏ
wyróǏniony certyfikatem Microsoft Azure™, swojČ konstrukcjČ
nawiČzuje do jednostki C6015. Oprócz dwurdzeniowych Intel®
Celeron® i Pentium® zostaų jednak wyposaǏony takǏe w procesory
Intel® Core™ i 6. i 7. generacji z nawet czterema rdzeniami. Byųo to
moǏliwe dziħki zastosowaniu nowej koncepcji chųodzenia, bazujČcej na wytrzymaųych, ųoǏyskowanych obustronnie wentylatorach
z regulowanym i kontrolowanym momentem obrotowym.
Nowy komputer o wymiarach 132×132×67 mm jest prawie dwa
razy mniejszy od podobnego pod wzglħdem parametrów modelu
C6930, a do tego w porównaniu z nim dysponuje znacznie wiħkszČ liczbČ interfejsów, w tym przyųČczem Ethernet z czterema portami 100/1000Base-T, czterema portami USB 3.0 i dwoma przyųČczami DisplayPort. Co wiħcej, zostaų wyposaǏony takǏe w dwa
ųatwo dostħpne sloty na dysk SSD M.2 (wųČcznie z kontrolerem
RAID). DodatkowČ zaletČ jednostki jest atrakcyjna cena – nawet
o 34% niǏsza niǏ koszt zakupu komputerów z serii C60xx o podobnych parametrach. Dziħki wyposaǏeniu w wydajne procesory,
w tym czterordzeniowy Intel® Core™ i7 3,6 GHz oraz dwurdzeniowy Core™ i3 3,9 GHz, C6030 oferuje moc obliczeniowČ znacznie
przewyǏszajČcČ osiČgi innych kompaktowych jednostek tego typu,
a tym samym moǏe byđ stosowany takǏe do obsųugi zųoǏonych
maszyn, centrów CNC i systemów XTS, jak równieǏ sterowania wieloma osiami, zųoǏonymi aplikacjami HMI oraz procesami wymagajČcymi krótkich czasów cyklu i przetwarzania duǏej iloƑci danych.
MoǏna go z powodzeniem wykorzystađ nie tylko do budowy
nowych, ale takǏe modernizacji starszych maszyn – zarówno
w funkcji jednostki sprzħtowej, jak i platformy sterowania. Jego
wysoka wydajnoƑđ sprawia, Ǐe bez problemu sprosta wszelkim
zadaniom z zakresu automatyzacji, sterowania i wizualizacji procesów oraz komunikacji IoT. Zastosowana w nim na wzór C6015 elastyczna koncepcja montaǏu w pionie lub poziomie na tylnej Ƒcianie szafy sterowniczej z moǏliwoƑciČ swobodnego pozycjonowania
na ramie montaǏowej oferuje uǏytkownikom szeroki wybór opcji
mocowania – w zaleǏnoƑci od konstrukcji danej maszyny czy linii
produkcyjnej.

Beckhoff Automation Sp. z o.o.
abieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno, Polska
tel.: +48 22 750 47 00
fax: +48 22 757 24 27
e-mail: info@beckhoff.pl
www.beckhoff.pl
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Astraada One PLC i Astraada Safety PLC.

Jeden Codesys

Zintegrowany system sterowania, wysoki poziom
bezpieczeŷstwa maszyny

Poszukujesz rozwiČzaŷ do sterowania maszynami oraz maųymi
i Ƒrednimi aplikacjami automatyki przemysųowej/budynkowej?
Lubisz stosowađ kompleksowe oprogramowanie, które moǏe
integrowađ jednoczeƑnie wiele podzespoųów automatyki
od róǏnych producentów?

S

terowniki Astraada One to produkty
do takich wųaƑnie aplikacji. W oparciu o te sterowniki moǏna budowađ
lokalne systemy sterowania lub ųČczyđ rozproszone ukųady I/O w oparciu o protokóų
EtherCAT. Astraada One pozwala w prosty
sposób integrowađ systemy napħdowe oraz
aplikacje bezpieczeŷstwa Safety.
Poszczególne wersje sterowników Astraada
One róǏniČ siħ liczbČ kanaųów IO (DI, DO, AI,
AO, PT100/1000, HSC 500 kHz) oraz przekČtnČ ekranu w przypadku sterowników zintegrowanych z panelem HMI. Z kolei sterownik moduųowy Astraada EC2000 oferuje szerokie spektrum moduųów rozszerzajČcych
IO, za pomocČ których moǏna zbudowađ elastyczny system rozproszony.

W ramach rodziny Astraada One dostħpne sČ:
• kompaktowe sterowniki PLC (np. ECC2100,
ECC2200, ECC2220, ECC2250),

urzČdzeŷ Astraada One Ƒrodowiskiem, które
oferuje bardzo szerokie moǏliwoƑci programistyczne.
Codesys jest intuicyjnym Ƒrodowiskiem,
pozwalajČcym dobrađ odpowiedni jħzyk programowania zawarty w normie IEC 61131-3
zarówno pod kČtem ųatwego i szybkiego tworzenia maųych programów sterowania, jak
i przejrzystego oraz uporzČdkowanego tworzenia zųoǏonych aplikacji.

• moduųowe sterowniki PLC (EC2000),
• sterowniki PLC zintegrowane z panelem HMI
(np. DC2004, DC2007, DC2110W X CS),
• terminale HMI (np. ET2007, ET2115),
• sterownik Safety PLC wraz z moduųem Safety
IO (SC-1000, SC-I/O).

Wspólne Ƒrodowisko
programistyczne Codesys V3.5
W dobie transformacji wielu gaųħzi przemysųu w kierunku Przemysųu 4.0 coraz wiħkszy
nacisk kųadzie siħ na speųnienie jego zaųoǏeŷ,
mówiČcych o maksymalnej skalowalnoƑci,
otwartoƑci oraz kompatybilnoƑci systemów
automatyki przemysųowej czwartej generacji.
NiewČtpliwie zaųoǏenia te speųnia niezaleǏne
sprzħtowo, wieloplatformowe Ƒrodowisko
Codesys. Najnowsza wersja oprogramowania
Codesys (V3.5) jest wspólnym dla wszystkich

Rys. Sterownik zintegrowany z panelem HMI
– Astraada One DC2110W X CS

Wraz z pakietem oprogramowania Codesys
zyskujesz ponadto:
• integracjħ programu gųównego, wizualizacji,
programu Safety oraz serwonapħdów
z poziomu jednego projektu,
• ųatwoƑđ konfiguracji szerokiej gamy protokoųów komunikacyjnych,
• symulator online, pozwalajČcy przetestowađ
stworzonČ aplikacjħ sterujČcČ,
• ųatwoƑđ tworzenia wizualizacji dziħki wykorzystaniu wspólnej bazy zmiennych oraz technologii VNC,
• WebServer, czyli dostħp do wizualizacji z poziomu urzČdzeŷ mobilnych,
• dostħp do szerokiej bazy rozszerzeŷ oraz
bibliotek,
• moǏliwoƑđ tworzenia wųasnych bibliotek,
• moǏliwoƑđ programowania zorientowanego
obiektowo w wersji przemysųowej (OOIP).

Komunikacja to podstawa

Rys. Astraada One ECC2250
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W obecnych realiach sterowniki przemysųowe
komunikujČ siħ zarówno z urzČdzeniami
na poziomie obiektowym, jak i systemami
wyǏszego poziomu. Sterowniki Astraada
One oferujČ wiele opcji komunikacyjnych,
dziħki którym mogČ pracowađ w róǏnych
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Rys. Architektura
systemu bezpieczeŷstwa opartego na
sterowniku Astraada
One ECC2250 oraz
sterowniku bezpieczeŷstwa Astraada
SC-1000

Ƒrodowiskach oraz zastosowaniach. W standardzie oferowane sČ protokoųy EtherCAT,
CAN, CANOpen, Modbus TCP/IP oraz Modbus
RTU. Opcjonalnie moǏna skorzystađ z licencji:
Profinet, EtherNet/IP, VPN Client, OPC UA,
BACnet, J193.

Jedno urzČdzenie – wiele zastosowaŷ
_rodowisko Codesys oferuje bardzo szerokie
moǏliwoƑci integracyjne, wszystkie wspierane
przez sterowniki Astraada One. W zaleǏnoƑci
od potrzeb sterowniki Astraada One moǏna
wykorzystađ w kilku róǏnych scenariuszach,
np. przy sterowaniu serwonapħdem lub
zespoųem serwonapħdów za pomocČ ultraszybkiego protokoųu EtherCAT, przystosowanego do pracy w systemach czasu rzeczywistego. Sterowniki Astraada One oferujČ moǏliwoƑđ wykorzystania licencji SoftMotion oraz

SoftMotion+CNC do zaawansowanego sterowania serwonapħdami w takich zadaniach,
jak np. praca osi w sprzħǏeniu, elektroniczna
krzywka CAM, praca w sprzħǏeniu z uwzglħdnieniem kinematyki maszyny.
Bezpieczeŷstwo jest podstawowym aspektem podczas projektowania i integrowania maszyn. Coraz czħƑciej do tych zastosowaŷ wykorzystuje siħ dedykowane sterowniki Safety PLC, które podnoszČ poziom bezpieczeŷstwa maszyny, oferujČ elastycznoƑđ
i przejrzystoƑđ systemu niedostħpnČ w standardowych rozwiČzaniach opartych na przekaǍnikach bezpieczeŷstwa.
W oparciu o sterowniki Astraada One oraz
sterownik bezpieczeŷstwa Astraada Safety

SC-1000 moǏna budowađ systemy bezpieczeŷstwa gwarantujČce bezpieczeŷstwo na
poziomie SIL3 wg normy IEC61508. Podobnie
jak w scenariuszu sterowania serwonapħdami, system bezpieczeŷstwa oraz proces gųówny integruje siħ w ųatwy sposób
z poziomu jednego projektu w oprogramowaniu Codesys. Sprawia to, Ǐe proces tworzenia aplikacji bezpieczeŷstwa jest maksymalnie prosty oraz wzglħdnie krótki.
Architektura takiego systemu zostaųa przedstawiona na powyǏszym schemacie ideowym. Opiera siħ on na sieci EtherCAT oraz
certyfikowanym protokole bezpieczeŷstwa
FSoE (Fail Safe over EtherCAT), który sųuǏy do
komunikacji sterownika Safety z moduųami
Safety IO. Nie ma koniecznoƑci prowadzenia
dodatkowych kabli komunikacyjnych, poniewaǏ wykorzystuje on standardowy protokóų
EtherCAT jako medium komunikacyjne, dziħki
czemu moǏna w dowolny sposób ųČczyđ standardowe moduųy IO oraz moduųy Safety IO
w systemie rozproszonym.
Caųa rodzina sterowników Astraada One oraz
Astraada Safety dostħpna jest w ofercie firmy
ASTOR. Sprzħt moǏna wypoǏyczyđ bezpųatnie
w celu przeprowadzenia testów.

Mateusz Pijanowski
Menedżer produktów Astraada, ASTOR
tel. 12 424 00 65
mateusz.pijanowski@astor.com.pl
www.astor.com.pl

Rys. Astraada – WebServer
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Dobór sterownika automatyki
do aplikacji przemysłowych
Wbrew pozorom wybór odpowiedniego sterownika automatyki
do aplikacji przemysłowych – w tym także związanych z ruchem,
robotami, maszynami – może być nie lada wyzwaniem. Dlatego też,
podejmując się tego zadania, warto wziąć pod uwagę kilka
istotnych kryteriów.
John Kowal

W skrócie
→ Programowalny sterownik
logiczny (PLC).
→ Trzy najbardziej popularne
obudowy sterowników automatyki.
→ Możliwe wymagania aplikacji dla sterowników automatyki.

W

e współczesnych aplikacjach
przemysłowych sterowniki
automatyki wykonują znacznie więcej zadań, niż tylko te realizowane przez układy oparte na przekaźnikach, które z historycznego punktu widzenia zastąpił. Obecnie nowoczesny sterownik potrafi integrować logikę, sterowanie ruchem i robotami oraz komunikować się z innymi maszynami oraz systemami zarządzania. Współczesne sterowniki automatyki mogą być zarówno prostymi urządzeniami, jak i skomplikowanymi kontrolerami, wykorzystującymi
procesory wielordzeniowe.
Podział na tradycyjne programowalne
sterowniki logiczne (PLC), programowalne sterowniki automatyki (PAC) oraz
przemysłowe komputery typu PC (IPC)
jest w dużym stopniu nietrafny – patrząc
bowiem praktycznie, moduły sterownicze we wszystkich tych grupach dyspo-

Źródło

: B&R
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nują podobną mocą obliczeniową. Dzięki
powszechnej akceptacji normy Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej
PN-EN IEC 61131-3, opisującej języki
programowania dla sterowników PLC,
oprogramowanie wykorzystywane w tym
celu zyskało pewien stopień standaryzacji. Stabilne systemy operacyjne czasu rzeczywistego, działające w tle, likwidują
potrzebę wykorzystywania systemów operacyjnych opartych na Microsoft Windows, tak więc określenie „sterowanie
oparte na komputerach PC” mogłoby być
z powodzeniem zastąpione określeniem
„sterowanie oparte na procesorach Intel”
lub „sterowanie oparte na procesorach
AMD”, które jest bardziej precyzyjne,
gdyż odzwierciedla wykorzystanie procesorów o dużej mocy obliczeniowej, pochodzących od dwóch największych producentów.
Ponieważ współczesne sterowniki
automatyki realizują więcej zadań niż
tylko sterowanie logiczne, podobnie sama
nazwa „PLC” jest też określeniem przestarzałym. Ponieważ wszystkie sterowniki automatyki są programowalne, to
litera „P” w skrócie PAC także wydaje się
być niepotrzebna. Obecnie sterowniki są
zasadniczo komputerami i mogą obsługiwać wiele systemów operacyjnych (czasu
rzeczywistego, Microsoft Windows oraz

← W przypadku konwencjonalnego sterownika PLC czas reakcji w komunikacji zależy od
możliwości sieci, liczby węzłów, ruchu sieciowego, parametrów i obciążenia CPU. Działanie sterownika może poprawić projekt wykorzystujący bliższą integrację oraz otwartą
technologię bazującą na standardzie PN-EN
IEC 61131 wraz ze scentralizowanym zarządzaniem oprogramowaniem i zdecentralizowanym wykonywaniem programów.
Autom

ation
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Linux) na tym samym procesorze. Komputery IPC mogą być wykorzystywane do
sterowania, akwizycji danych oraz realizacji pojawiających się obecnie nowych
zadań, takich jak przetwarzanie danych
na krawędzi sieci.

Funkcjonalność sterowników
Obecnie popularne staje się koordynowanie wszystkich funkcji maszyny w tym
samym środowisku programowym, w tym
samym programie wykonywanym przez
ten sam procesor. Pozwala to na synchronizację funkcji maszyny, natomiast
modularna struktura kodu sprzyja zorganizowanemu, spójnemu podejściu. Jednak w wielu aplikacjach przemysłowych
nadal jest miejsce na mniej zintegrowane
rodzaje sterowania, takie bezpośrednie
połączenie modułów na poziomie obiektowym, w aplikacjach niewymagających
skalowania w górę w architekturze sieci
transmisji danych – do sieci ICT, IT.
Złożoność oraz wymagania dotyczące
działania aplikacji narzucają specyfikację sterownika. Poniżej podano różne kryteria, które mogą wymagać sprawdzenia (zaznaczenie pola wyboru lub nie),
w zależności od danej aplikacji.

Logika
Istnieje fundamentalna potrzeba sterowania logicznego, dlatego też kontynuujemy
nazywanie sterowników automatyki „sterownikami PLC”. PLCopen jest organizacją, która utrzymuje i rozszerza zakres
normy języków programowania IEC
61131-3 oraz zarządza dużą bazą wiedzy,
szkoleń i bibliotek w tym zakresie. Działalność tej grupy wykracza daleko poza
same zagadnienia logiki, obejmując m.in.
sterowanie ruchem, bezpieczeństwo, protokół komunikacyjny OPC Unified Architecture (UA) i język XML.

Wieloosiowe sterowanie ruchem
W zależności od wymaganej złożoności
i synchronizacji ruchów silników w danej
aplikacji przemysłowej, sterownik automatyki może kontrolować ruch dla liczby
osi wynoszącej od kilku do kilkunastu,
a nawet setek. Zgodnie z Prawem Moore’a
oraz standardami przemysłowymi, przy
obecnym stanie zaawansowania technologicznego branży sterowników nie jest
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już dłużej wymagany oddzielny sterownik
ruchu czy sterownik robota.

Bezpieczeństwo w sieci
W Ameryce Północnej w zastosowaniach
przemysłowych i nie tylko nadal preferowane są zabezpieczone sieci przewodowe.
Funkcje i elementy bezpieczeństwa sieci
implementowane i realizowanie w tych
samych strukturach sieci co sterowanie
stały się sprawdzonym i użytecznym elementem ich funkcjonowania.

Sterownik maszyny może
być połączony z różnymi
przetwornikami, takimi
jak sondy temperaturowe
i mierniki przyśpieszenia,
w celu monitorowania
aktualnych warunków
i parametrów pracy tej
maszyny. Monitoring maszyn może także pomóc
w wykrywaniu anomalii,
zanim wystąpi znacząca
awaria.
Bezpieczeństwo sieci może być zrealizowane na różne sposoby: za pomocą
rezerwowego rdzenia procesora sterownika, osobnego sterownika bezpieczeństwa czy bezpiecznych układów wejść/
wyjść (We/Wy, I/O) w małych systemach. Bezpieczeństwo sieci rozszerza się
także na funkcjonalności bezpieczeństwa
ruchu i robotów, które pozwalają na pracę
maszyn w trybie bezpiecznym zamiast ich
wyłączania, co przynosi wyjątkowe korzyści operacyjne.

Sterowanie wieloma robotami
różnych typów
Ten sam sterownik automatyki może realizować zintegrowane sterowanie wieloma
robotami różnych typów: delta, SCARA
(selective compliance assembly robot arm),
6-osiowymi (articulated robots) i/lub suwnicowymi, wraz ze wszystkimi innym

funkcjami maszynowymi. Ponadto możliwe jest sterowanie kinematyką robotów
w środowisku zgodnym z normą PN-EN
IEC 61131-3. Dedykowane sterowniki
robotów nadal realizują istotne i unikalne
funkcje, w zależności od tego, co jest
wbudowane w system robota – od algorytmów paletyzacji do wzorców montażu.

Monitoring maszyn
Monitoring stanu technicznego maszyn
jest kluczem do opracowania planu konserwacji prognozowanej i uzyskania
redukcji nieplanowanych przestojów. Sterownik maszyny może być połączony
z różnymi dostępnymi w handlu przetwornikami, takimi jak sondy temperaturowe
i mierniki przyśpieszenia, w celu monitorowania aktualnych warunków i parametrów pracy tej maszyny. Monitoring
maszyn może także pomóc w wykrywaniu
anomalii, zanim wystąpi znacząca awaria.
Ponadto znacznie łatwiej można wdrożyć
monitoring zużycia energii czy np. wahań
ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza, zużycia gazu ziemnego w nagrzewnicach i suszarkach oraz zużycia wody przez
procesy technologiczne i mycie sprzętu.

Obsługa danych
Sterownik automatyki może być serwerem
i klientem standardów sieciowych WWW
i OPC UA. Wiele sterowników ma funkcje
zbierania danych Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) oraz odbierania instrukcji zwrotnych z chmury obliczeniowej
lub modułów przetwarzania danych na
krawędzi sieci w celu optymalizacji procesów, którymi sterują. Zwykle sterowniki
automatyki wysyłają dane do oprogramowania, takiego jak: system realizacji produkcji (MES), system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), wyznaczającego wskaźnik efektywności wyposażenia (OEE) oraz modułu szyfrującego dane
TPM (Trusted Platform Module). W środowisku IIoT równie ważne jest też realizowanie użytecznej analizy danych, dostępnej również na poziomie sterownika

Automatyczna konfiguracja
Poprzednio, gdy wymieniano na nowy
jakiś komponent automatyki, taki jak np.
napęd silnikowy, niezbędne było ręczne
odnalezienie odpowiedniej wersji oprogra-
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mowania układowego urządzenia i jego
wgranie. Obecnie sterowniki automatyki
mogą automatycznie odczytywać informacje z podłączonych urządzeń i powiadamiać
techników, że należy wpisać niezbędne
parametry, dokonać aktualizacji itp.

Windows, takich jak interfejs HMI, chociaż obecnie występuje coraz większa tendencja do stosowania ich wersji webowych interfejsów HMI. Obudowa taka
spełnia wymagania dotyczące szczelności ze względu na trudne warunki otoczenia oraz konieczność mycia sprzętu.
Na przykład często wykonana jest ze
Możliwości komunikacyjne
stali nierdzewnej, szczególnie do pracy
Obecnie nawet tanie sterowniki automaw środowiskach higienicznych. Montaż
tyki mają wbudowany co najmniej jeden
na podstawie staje się droższy od monethernetowy port komunikacyjny. Porty te
tażu w panelu, w szczególności oczywiście
służą do komunikowania się sterownika
w ramie ze stali nierdzewnej oraz porówz panelami operatorskimi (HMI), systenywalnych sterowników o wyższym stopmami zarządzającymi, a także programoniu ochrony. Niektórzy użytkownicy prewania i realizacji innych zadań, niebędąferują sterowniki PLC oraz interfejsy opecych krytycznymi czasowo. Ponadto steratorskie montowane w panelu w celu
rowniki zwykle obsługują jeden z popularunikania wymiany obydwu komponennych na rynku typów Ethernetu przemytów, jeśli tylko jeden z nich ulegnie uszkosłowego, co umożliwia ich pracę w obsłudzeniu. Jednak obecnie nie ma się już
gujących maszyny sieciach determiniczego obawiać, ponieważ dostępne są
stycznych, takich jak EtherNet/IP, Etherurządzenia zintegrowane, w których sterownik jest zamontowany w interfejsie
CAT, Powerlink, Profinet i innych. Nieoperatorskim i jest jednocześnie wyjmostety nadal istnieje tylko jeden ogólnie
wany. Ułatwia to zainstalowanie więkuznawany przemysłowy standard etherneszego ekranu lub sterownika o większych
towy, który opisuje szybką komunikację
możliwościach, bez wymiany ekranu.
deterministyczną, odpowiednią do stero→ Obudowa o stopniu IP20 dla przewania maszynami.
Jednak duże nadzieje pokładane są
mysłowego komputera PC montowaw rozwijaniu technologii sieci wrażliwych
nego w szafie sterowniczej, z oddzielna czas (time sensitive networks – TSN),
nym interfejsem operatorskim. Podobnie
które, jak się oczekuje, wraz ze standarjak w przypadku obudowy zintegrowanej,
dem OPC UA oraz zgodnym z nim moderozwiązanie to może służyć jako sterowlem nadawca-odbiorca (publish-subnik w systemach czasu rzeczywistego, różscribe, Pub-Sub), wniosą pewien nienych komputerowych systemach operazbędny poziom determinizmu czasowego
cyjnych i usługach webowych. Sterownik
Obudowy sterowników
do wytycznych standardu IEEE 802 –
może być oddzielny, natomiast komputer
Poniżej podano najbardziej rozpowszechrodziny standardów ethernetowych, opraprzemysłowy przeznaczony do zadań nienione obudowy sterowników automatyki.
cowanych przez Instytut Inżynierów Elekzwiązanych ze sterowaniem, takich jak
tryków i Elektroników. Konsorcjum Inter- → Obudowa o stopniu IP20, montowana
przetwarzanie danych na krawędzi sieci,
w szafie sterowniczej. Jest to tradycyjna
netu Przemysłowego (Industrial Internet
w tzw. mgle obliczeniowej czy popularobudowa sterowników PLC, które mają
Consortium), wraz z wieloma producennej już chmurze obliczeniowej. Popularosobny interfejs operatorski (HMI) i zwytami automatyki przemysłowej, opraconymi aplikacjami są tu też: archiwizakle wykorzystują integralne i/lub monwało w tym celu platformę testową (testcja danych, segregacja serii danych oraz
towane na płycie montażowej lub szynie
bed). Firmy te uczestniczyły w tzw. pluginspekcje wizyjne.
DIN układy We/Wy i/lub osobno montofestach (plufgest, plugtest – wydarzenie
wane moduły We/Wy.
oparte na pewnym standardzie techniczSkalowalność
nym, w którym projektanci sprzętu elek- → Szczelna obudowa o stopniu ochrony
O ile środowiska programistyczne są częIP65/67/69K, montowana na podstatronicznego lub twórcy oprogramowasto nierozerwalnie związane ze sprzęwie lub ścianie czołowej panelu. W tym
nia testują możliwości interoperacyjności
tem – sterownikami PLC o różnej wielkorozwiązaniu sterownik zintegrowany jest
swoich produktów czy projektów z prości, nano, mikro, średnimi i dużymi – to
z interfejsem operatorskim. Takie podejduktami czy projektami innych producenmożliwa jest także praca w takich środoście konstrukcyjne jest coraz bardziej
tów), demonstrujących opłacalność wdrawiskach, które są niezależne od sprzętu.
popularne wraz z montażem na wysiężania sieci TSN w komunikacji typu M2M
Oznacza to, że projekt jest kodowany,
gniku ze względu na zalety ergonomiczne.
(maszyna z maszyną).
a następnie można odpowiednio dobrać
Ponadto sterownik może realizować funkRozwijane obecnie sieci TSN mają
lub zmienić sprzęt sterujący. Ta forma elacje komputera PC w celu uruchamiania
duże znaczenie, ponieważ dla poprawnego
styczności rozszerza się na różne typy sil– poza sterowaniem – różnych aplikacji
działania technologii IIoT będzie istniała
potrzeba interoperacyjności komunikacji
między różnymi platformami sterowania
wykorzystywanymi w fabryce czy całym
przedsiębiorstwie a chmurą obliczeniową.
Ponadto, jeśli w jakiejś konkretnej aplikacji wymagane są interfejsy szeregowe,
to powinno się dokonać ich szczegółowej
specyfikacji, ponieważ ich popularność na
rynku spada.

Istnieje wiele możliwości
wyboru procesorów do
konkretnych aplikacji, od
prostych i tanich do wielordzeniowych i drogich,
których charakterystyka
działania się nakłada.
W tym obszarze zaleca
się współpracę z inżynierami wsparcia technicznego firm dostarczających
sprzęt, aby wybrać optymalne pod względem
ceny i osiągów rozwiązanie do wymagań aplikacji.
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ników i napędów. Maszyna wykorzystująca tani silnik krokowy czy napęd
o zmiennej częstotliwości (VFD) może
stosować ten sam program co serwo
maszyna najwyższej klasy. Potrzeba skalowalności jest najbardziej wartościowa
przy projektowaniu całej rodziny maszyn.
Skalowalność pozwala na ponowne użycie
kluczowych elementów oprogramowania.

Jednostki centralne (CPU)
Istnieje wiele możliwości wyboru procesorów do konkretnych aplikacji, od prostych i tanich do wielordzeniowych i drogich, których charakterystyka działania się nakłada. W tym jednak obszarze zaleca się współpracę z inżynierami
z działów wsparcia technicznego i sprzedaży firm dostarczających sprzęt, aby
wybrać optymalne pod względem ceny
i osiągów rozwiązanie dla przewidywanych wymagań aplikacji. Specjaliści ci
posiadają odpowiednią wiedzę na temat
swoich produktów.

W idealnym przypadku wybrane procesory powinny być skalowane tak, aby
oprogramowanie sterujące było kompatybilne z całą linią produktową sterowników. Dostawcy technologii automatyki
inwestują w znaczne zapasy kluczowych
komponentów, aby zapewnić dostępność
produktów oraz migrację na zamienniki
niewymagające zmiany kodu ani konfiguracji (drop-in replacements).
Ponadto należy określić, czy będzie
wymagana praca bez wentylatora oraz
jakie będą temperatury otoczenia w miejscu zainstalowania sterownika. Inne opcje
chłodzenia to: wentylatory, klimatyzacja,
radiatory i chłodzenie wodne.

Pamięć
Pamięci półprzewodnikowe stały się bardzo popularne w sterownikach automatyki. W tańszych aplikacjach wykorzystywane są media przenośne, takie jak karty
CFast czy dyski SSD. Zaletami przenośnych pamięci jest łatwość ich zamiany,

wykonywania i zapisywania kopii zapasowych oraz zwiększania pojemności.
Jednak wykorzystując przemysłowe
karty pamięci, należy zachować ostrożność i upewnić się, że dany nośnik spełnia wymagania techniczne danej aplikacji.
Różne typy pamięci mają różne czasy eksploatacji, zależne od liczby cykli odczytu
i zapisu. Jest to także temat do przedyskutowania z dostawcą automatyki.
John Kowal jest dyrektorem ds. rozwoju
biznesu w firmie B&R Industrial
Automation Corp.

Warto rozważyć
Które z opisanych w artykule
zaleceń powinny być przeanalizowane (zaznaczone
pola wyboru) przy doborze
sterownika automatyki do
Państwa zakładu?
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TEMAT NUMERU

Dobór właściwego przemysłowego
sterownika automatyki
do danej aplikacji
Dobór właściwego sprzętu do określonej aplikacji jest podstawą,
jednak w procesie doboru potencjalni użytkownicy muszą również
wziąć pod uwagę narzędzia (oprogramowanie) do programowania
i obsługi danego sterownika.
Jeff Payne

W skrócie
→ Dobór sterownika do określonych aplikacji.
→ Tworzenie programów sterowników.
→ Prawidłowe metody testowania programów sterowników.
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P

odczas doboru sterownika automatyki dla zakładu przemysłowego
czy konkretnych aplikacji procesowych w takim zakładzie, nie chodzi tylko
o określenie, czy sterownikiem tym będzie
programowalny sterownik logiczny (PLC),
programowalny sterownik automatyki
(PAC), czy przemysłowy komputer osobisty (IPC). Należy także ustalić wymagania
danej aplikacji, w tym podstawowe parametry sterowania oraz skalowalność systemu w perspektywie kolejnych lat funkcjonowania.
Dlatego też dobór właściwej platformy
do programowania sterownika może być
tak samo ważny jak dobór samego sterownika i powinien odgrywać istotną rolę
w procesie podejmowania decyzji o wyborze konkretnych rozwiązań i technologii.
Zarówno w przypadku sterowania
maszynami, jak i procesami technologicznymi/produkcji zwykle wykorzystywane są sterowniki PLC i PAC oraz komputery przemysłowe IPC. Pomiędzy tymi
typami sterowników istnieje wiele różnic,
jednak ich możliwości i realizowane funkcje w coraz większym stopniu zaczynają
się łączyć.
Sterowniki PLC były pierwszymi sterownikami, które zastąpiły układy oparte
na przekaźnikach, i zasadniczo nadal
pozostają one najlepszą opcją wyboru do
małych i średnich aplikacji. Możliwości
sterowników PLC rosną w miarę adaptowania w nich nowych technologii. Wiele
prostych i tanich modeli może być pro-

gramowanych w języku drabinkowym, co
jest wystarczające dla większości aplikacji. Bardziej skomplikowane i droższe sterowniki PLC mogą być programowane
przy wykorzystaniu bloków funkcyjnych
oraz innych języków programowania opisanych w normie PN-EN IEC 61131-3.
Sterowniki PAC w porównaniu z PLC
oferują dodatkowe możliwości, takie jak
sterowanie ruchem i elementami systemów wizji maszynowej oraz realizacja funkcji sterowników bezpieczeństwa.
Dostępne są także jako podzbiór tej klasy
sterowników, urządzenia PAC zbudowane na bazie PLC. Mają one jednocześnie możliwości sterowników PAC oraz
łatwość obsługi sterowników PLC. Nato-

Pomiędzy sterownikami
PLC i PAC istnieje wiele
różnic, jednak ich możliwości i realizowane funkcje coraz bardziej zaczynają się łączyć.
miast komputery przemysłowe IPC są idealnymi urządzeniami sterowania i zarządzania sieciowymi modułami sterowania dla bardziej złożonych aplikacji. Decyduje o tym dostępność znacznie bardziej
zaawansowanych funkcji, większe możliwości obliczeniowe i przetwarzania
danych oraz możliwość programowania
aplikacji w innych językach, już wyższego
poziomu, takich jak wersje języka C.
Warto jednak zaznaczyć, że niezależnie od tego, która rodzina sterowników
zostanie wybrana, ich producenci oferują
możliwości ich wykorzystania w zasadzie
w każdych warunkach, m.in. poprzez sze-
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roką gamę obudów – małych, średnich
-różniczkująco-całkująca (PID), regulalub dużych.
cja prędkości obrotowej oraz sterowanie
Dla każdej rodziny sterowników istruchem,
→ opcje komunikacyjne,
nieje wiele opcji konfiguracyjnych oraz
→ wymagania dotyczące zbierania danych,
różnych kombinacji wbudowanych oraz
zewnętrznych układów We/Wy. Dostępne → wymagane funkcje specjalne.
są także różnorodne opcje komunikacyjne,
W niektórych zakładach pracują
od prostych portów szeregowych do interfachowcy, którzy potrafią obsługiwać
fejsów Ethernet. Konfiguracje sprzętowe
szeroki zakres sterowników i sprzętu,
mogą także obejmować samodzielne stew innych zaś pracownicy mają ogranirowniki z wbudowanymi układami We/
czoną znajomość nowszych technologii.
Wy, często zwanymi „cegłami” (bricks),
Sterowniki PLC wciąż pozostają podstaktóre mogą być rozbudowane o We/Wy,
wowym narzędziem automatyki dla wielu
z możliwością układania w stos (stackagałęzi przemysłu i aplikacji, ponieważ
ble I/O) lub opcje do montażu w szafach
są zarówno dokładne, niezawodne oraz
typu rack.
modyfikowalne w działaniu, jak i łatwe
w obsłudze ze względu na powszechność
Rozważania przy doborze
ich wykorzystywania i znajomość w przesterownika
myśle.
O ile zrozumienie i ocena danych techJeśli personel fabryki nie pracował
nicznych sterowników jest sprawą klujeszcze ze sterownikami PLC, to należy
czową, to nie bez znaczenia pozostają
rozważyć wybór małego i prostego PLC.
umiejętności personelu fabrycznego oraz
Takie sterowniki są zaprojektowane pod
przyszłe koncepcje rozwojowe podłąkątem łatwej rozbudowy, a jednoczeczeń do sterowników, które także są ważśnie oferują wiele możliwości, które są
nymi aspektami w procesie podejmowadostępne w większych sterownikach PLC.
nia decyzji. Oto kluczowe punkty, które
należy przeanalizować przy doborze steDobór i aplikacje sterownika PLC
rownika:
→ doświadczenie personelu fabrycznego
Następnym etapem jest przeanalizowanie
w automatyce,
wymagań dotyczących aplikacji sterow→ liczba i typ układów We/Wy,
nika. Dobrym punktem startowym jest
→ wymagane funkcje sterowania/regulatu oszacowanie liczby wejść/wyjść cyfrocji, takie jak: regulacja proporcjonalnowych i analogowych. Sporządzenie listy

mikrosterowniki PLC
ze stałymi układami
We/Wy

sterowniki PLC
średniej wielkości

Źródło: AutomationDirect

modułowe systemy PLC
obsługujące tysiące
układów We/Wy

modułowe systemy PLC
obsługujące tysiące
układów We/Wy
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Programowanie sterownika to około połowa
pracy nad typowym projektem automatyki. Dlatego bardzo istotny jest
odpowiedni wybór narzędzi do programowania,
ponieważ ma on duży
wpływ na czas realizacji
projektu.
głównych komponentów, takich jak serwomechanizmy i siłowniki pneumatyczne
– wraz z czujnikami położenia i obecności
– pomoże w wyznaczeniu dokładnej liczby
wejść/wyjść.
Poza realizacją cyfrowego sterowania
maszynami oraz analogowego procesami,
w konstrukcji niektórych sterowników
PLC dokonano ewolucji w kierunku możliwości wykonywania złożonych zadań,
jak sterowanie ruchem i regulacja PID.
Taka rodzina sterowników potrafi obsługiwać złożone aplikacje, jak sterowanie
pracą szybkiej linii pakującej przy wykorzystaniu technologii nakładania obrazów
(image registration/alignment) lub synchronizowanego sterowania prędkością
posuwu za pomocą enkodera, wykorzystującego sygnał sprzężenia zwrotnego.
Serwonapędy oraz napędy o zmiennej
częstotliwości (VFD), stosowane do realizacji pewnych funkcji sterowania ruchem,
nie zawsze wymagają koordynacji, jednak mimo to zwykle są dość złożone pod
względem dostępnych interfejsów komunikacji oraz innych wymagań. Wiele sterowników potrafi jednocześnie komunikować się z wieloma napędami, regulując położenie, prędkość obrotową albo
moment obrotowy. Opcje standardów
komunikacji z napędami obejmują między
innymi porty RS-232, RS-485 i Ethernet. Wybór cyfrowego protokołu komunikacyjnego jest lepszą opcją w porównaniu
z dyskretnymi układami We/Wy, ponieważ upraszcza on oprzewodowanie, umoż-

↖ Fot. Programowalne sterowniki automatyki
firmy AutomationDirect są oferowane jako
różne grupy produktowe.

37

TEMAT NUMERU

liwia monitorowanie i sterowanie większą
ilością parametrów oraz zapewnia większą
elastyczność architektury systemu w przypadku konieczności dokonania zmian.
Należy także rozważyć wymagania
dotyczące możliwości zbierania danych.
Na szczęście wiele sterowników, w tym
nawet nowe małe sterowniki PLC, ma
wbudowane układy komunikacyjne,
moduły rejestracji danych, dostęp do serwera WWW oraz obsługę e-maili. Możliwość zapisu danych na kartach micro SD
jest kolejną istotną cechą, wraz z funkcjonalnością serwera WWW i zdalnego
dostępu.
Niektóre aplikacje wymagają od sterowników posiadania odpowiedniego certyfikatu bezpieczeństwa, tak aby spełniały wymagania określone przepisami.
Tu warto zwrócić uwagę, że nawet gdy
analiza uwarunkowań dla danej aplikacji
może sugerować wybór sterownika PLC
z certyfikatem bezpieczeństwa, to jednak
wykorzystanie sterownika niemającego
takiego certyfikatu wraz z jednym lub
większą liczbą dodatkowych, programowalnych przekaźników bezpieczeństwa,
może okazać się korzystniejszą opcją,
zmniejszyć koszty, jednocześnie zapewniając wymaganą funkcjonalność i poziom
bezpieczeństwa.

Analiza narzędzi do programowania sterowników

→
→
→
→
→

Trzeba pamiętać, że programowanie sterownika stanowi około połowę prac nad
typowym projektem automatyki, jednakże
zarówno ten czas wymagany do zaprogramowania sterownika, jak i konieczne
umiejętności pracowników mogą się
zmieniać w bardzo szerokich granicach,
w zależności od wykorzystywanego oprogramowania. Dlatego też czynniki brane
pod uwagę przy wyborze narzędzi do programowania sterownika są bardzo istotne
i obejmują:
łatwość programowania,
preferencje i strefę komfortu użytkownika,
wymagany czas i nakłady finansowe,
dostępne zasoby szkoleniowe,
możliwość rejestracji danych oraz zdalnego dostępu.
Proste i czasami darmowe narzędzia,
z ograniczonymi instrukcjami programowymi, są wystarczające dla większości aplikacji i małych sterowników. Nie-
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które sterowniki mogą mieć tylko około
20 instrukcji, takich jak obsługujące
styki, cewki, układy czasowe i liczniki, co
jest często wystarczające dla niewielkich
i prostych aplikacji. Do zabudowania systemów sterowania większych i bardziej
skomplikowanych maszyn wykorzystuje
się średnie i duże sterowniki PLC. Większość z nich posiada dedykowane platformy programistyczne, które wymagają
większych umiejętności niż te wystarczające przy programowaniu prostszych sterowników PLC.

Sterowniki PLC wciąż
pozostają podstawowym
narzędziem automatyki
dla wielu gałęzi przemysłu i aplikacji, ponieważ
są zarówno dokładne,
niezawodne oraz modyfikowalne w działaniu,
oraz łatwe w obsłudze ze
względu na powszechność ich w przemyśle.
Wybór narzędzia do programowania
sterownika często związany jest z preferencjami i strefą komfortu użytkownika. Podczas gdy o doborze wymaganego
sprzętu decydują wymagania aplikacji, to
dobór oprogramowania jest zwykle decyzją subiektywną. Wielu programistów ma
swoją własną opinię na temat tego, które
oprogramowania działają najlepiej, jednak zaleca się, by większość firm przemysłowych starała się wdrożyć ujednoliconą, standardową platformę programistyczną do swoich sterowników, wraz
z konsekwentnie wprowadzanymi zasadami i metodami programowania.
Użytkownicy powinni przeanalizować zasoby szkoleniowe dostępne podczas wyboru narzędzi do programowania
sterowników. Internet oraz powszechność
wykorzystania multimediów zmieniły sposób, w jaki programiści uczą się i tworzą
aplikacje. W sieci istnieją ogromne biblioteki informacji technicznych oraz instrukcji dla użytkowników. Niektórzy dostawcy
sprzętu i oprogramowania dla automa-

tyki przemysłowej oferują rozległą dokumentację dostępną online wraz z instruktażowymi filmami wideo na platformie
deweloperskiej oprogramowania. Dzięki
temu użytkownicy mogą szybko opanować obsługę narzędzi do programowania
sterowników i osiągnąć wymaganą biegłość w tym zakresie. Jednak nie wszyscy dostawcy mają jednakowe podejście
do zasobów szkoleniowych, dlatego przed
wyborem i zakupem sterowników zasoby
te powinny być starannie ocenione.
Ponadto należy przeanalizować dostępność i koszty wsparcia technicznego. Niektórzy dostawcy oferują darmowe wsparcie, natomiast inni żądają opłat za takie
usługi, przy ograniczonej wersji darmowej, która w zależności od sytuacji może
okazać się niedostatecznie pomocna.
Po napisaniu programu sterującego
musi on być przetestowany. Warto zatem
zwrócić uwagę, czy narzędzie do programowania sterowników umożliwia podgląd
odpowiedzi pętli PID oraz profili ruchu,
a także symulację innych funkcji oprogramowania i tworzonej aplikacji. Wbudowane symulatory projektu mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do oszczędności czasu, umożliwiając przetestowanie kodu bez obecności sprzętu lub przed
wgraniem go do istniejącego systemu.
Ze względu na fakt, że istnieje wiele
tematów i zagadnień koniecznych do przeanalizowania przy doborze właściwego
sterownika i narzędzi do jego programowania, z pewnością nie można mówić
o jakimś uniwersalnym podejściu do tego
procesu. Uwzględniając czynniki i kwestie przedstawione w niniejszym artykule,
każde przedsiębiorstwo i firma ma jednak
szansę na wybór takiej rodziny sterowników, która będzie w stanie spełnić wymagania niezbędne do efektywnej obsługi ich
aplikacji i procesów.
Jeff Payne jest menedżerem produktu i specjalistą ds. układów automatyki i sterowania w firmie AutomationDirect
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Warto rozważyć
Jaki jest najbardziej opłacalny sposób prawidłowego
przetestowania i symulacji działania programu sterownika?
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Korzyści z modułowego
systemu sterowania w zakładzie
przemysłowym
Firma Mitsubishi Chemical Performance Polymers (MCPP)
zastosowała modułowy system sterowania w swoim nowym
zakładzie produkcyjnym z branży motoryzacyjnej, mając na celu
przede wszystkim redukcję problemów pojawiających się podczas
uruchamiania maszyn i procesów oraz optymalizację operacji
realizowanych w tej fabryce.
John Hamilton

W

jednym z nowych zakładów
produkcyjnych branży motoryzacyjnej, który powstał w Brazylii, zintegrowano sprzęt oraz oprogramowanie automatyki sterującej w celu
umożliwienia widoczności pracy zakładu
oraz nadania mu elastyczności produkcji.

Oczekiwano, że zintegrowane oprogramowanie obsługujące napędy silników, programowalne sterowniki logiczne (PLC)
oraz interfejsy operatorskie (HMI) pomoże
w bardziej efektywnej realizacji operacji w fabryce oraz umożliwi zdalną diagnostykę sprzętu, co przyczyni się z kolei
do redukcji czasu potencjalnych przestojów z poziomu kilku dni do kilku godzin.
W ogólnym podejściu do tego projektu
integracji skoncentrowano się na wprowadzeniu możliwości szybkiego uruchomienia produkcji w fabryce, które pozwoliłyby jej i dostawcom podzespołów motoryzacyjnych na przygotowanie się do zmian
związanych z wprowadzeniem nowych
przepisów dotyczących obowiązkowych
poduszek powietrznych w samochodach.

W skrócie

Źródło: Rockwell Automation

→ Jak można zaoszczędzić czas
dzięki modułowemu systemowi sterowania?
→ Korzyści dla operatorów
w fabryce dzięki zdalnemu
wsparciu ekspertów.
→ Optymalizacja operacji realizowanych w fabryce dzięki
modułowemu systemowi
sterowania.

↗ Fot. 1. Centrum sterowania produkcją tworzyw mieści infrastrukturę elektryczną oraz sterującą
systemu wytłaczania. Automatyka sterująca obejmuje programowalny sterownik logiczny (PLC)
typu CompactLogix firmy Allen-Bradley, napędy silnikowe AC typu PowerFlex 755 firmy Allen-Bradley oraz przekaźniki półprzewodnikowe firmy Rockwell Automation. Oddzielne centrum
steruje dostawą mediów dla produkcji oraz posiada własny serwer.
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Nowy nakaz dla producentów
i sprzedawców samochodów
w Brazylii
Konsumenci w takich krajach jak USA,
Japonia oraz w większości państw europejskich od wielu już lat mogą być
pewni, że nowe samochody są wyposażone w przynajmniej jedną poduszkę
powietrzną. To wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa stało się dominujące
w pojazdach produkowanych i sprzedawanych w wielu krajach rozwiniętych
w latach 90. XX wieku. Na początku XXI
wieku poduszki były albo wymagane przepisami, albo traktowane przez producentów samochodów jako element podstawowego wyposażenia pojazdów.
Jednak w wielu krajach rozwijających
się i na rynkach wschodzących na całym
świecie poduszki powietrzne nadal albo
nie są wymagane przepisami, albo nie są
rozpowszechnione. W Brazylii w 2014
roku weszły w życie nowe przepisy,

40

które wymagają instalowania poduszek
powietrznych oraz innych technologii bezpieczeństwa we wszystkich nowych samochodach sprzedawanych w tym kraju.
Te nowe przepisy były siłą napędową,
która nakłoniła firmę MCPP – należące do
grupy przedsiębiorstwo specjalizujące się
w projektowaniu polimerów oraz produkcji różnych tworzyw sztucznych – do zbudowania od podstaw nowego zakładu produkcyjnego w Brazylii. Tamtejszy rynek
samochodowy jest siódmym na świecie
pod względem wielkości. Nowy zakład
miał głównie obsługiwać rynek motoryzacyjny oraz dostarczać producentom
poduszek powietrznych żywice służące do
wytwarzania krytycznych pod względem
bezpieczeństwa pokryw tych poduszek.
Przed rozpoczęciem działalności w Brazylii firma MCCP działała już w 16 krajach na świecie, dostarczając od ponad
30 lat dostosowane do potrzeb klientów
z branży motoryzacyjnej rozwiązania do

układów paliwowych, wnętrza i karoserii, przewodów instalacji elektrycznej oraz
innych aplikacji.

Zakład produkcyjny firmy
MCPP w Sao Paulo
Firma MCCP wybrała na lokalizację swojego nowego zakładu produkcyjnego
w Brazylii północną część Sao Paulo. Pragnęła też szybko uruchomić masową produkcję, aby pomóc lokalnym dostawcom
z branży motoryzacyjnej dostosować się
do nowych przepisów dotyczących obowiązkowych poduszek powietrznych.
– Chcieliśmy, aby rozpoczęcie produkcji zbiegło się w czasie z terminem wejścia w życie nowych przepisów wymagających poduszek powietrznych – mówi Lee
Wilson, dyrektor fabryki MCCP. – Jednak
trudne warunki panujące podczas pory
deszczowej w pewnym stopniu uniemożliwiły zrealizowanie budowy zgodnie z har-
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↙ Fot. 2. Oprogramowanie klasy EMI (enterprise
manufacturing intelligence): FactoryTalk
Historian, FactoryTalk View oraz FactoryTalk
VantagePoint firmy Rockwell Automation
umożliwia personelowi zakładu dostęp do
zintegrowanych informacji na temat produkcji.

Źródło: Rockwell Automation

jednolity wygląd produktu, który jest mieszany i ma postać granulatu.
Zdalny dostęp do tego systemu był
niezbędny, aby pomóc operatorom w monitorowaniu jakości produktu oraz szybkim podejmowaniu odpowiednich działań w przypadku ewentualnych problemów na produkcji. Zdalny dostęp umożliwił pracownikom oddziału firmy MCPP
w USA oraz innym ekspertom przebywającym w lokalizacjach poza Brazylią diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
technicznych. Ponadto pomógł nowemu
zakładowi w zrekompensowaniu braku
odpowiednich fachowców w Brazylii.

monogramem. W tej sytuacji najważniejszą sprawą stało się poszukanie sposobów
uzyskania wysokiej efektywności w uruchomieniu nowej fabryki.
Infrastruktura produkcyjna wymagała,
aby nowy zakład był wyposażony w system podawania i wytłaczania, który jest
w stanie wyprodukować ponad 4 tony
żywicy rocznie, przy maksymalnej wydajności produkcji. Lee Wilson i jego zespół
chcieli, aby fabryka w Brazylii poszła śladem pozostałych zakładów firmy MCCP
w innych regionach świata, szczególnie
w zakresie szybkości produkcji oraz zarządzania jakością.
– Jakość była naszym pierwszym priorytetem – mówi Lee Wilson. – Musieliśmy
być pewni, że potrafimy utrzymać wartości tolerancji zarówno w systemach podawania, dostarczających surowiec do wytłaczarki, jak i dyspersji różnych składników
wewnątrz wytłaczarki. Ze względów estetycznych musieliśmy utrzymać też stały,
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Opracowanie modułowego
systemu wytłaczania dla nowego
zakładu firmy MCPP
Firma MCPP wybrała firmę Apex Engineering ze stanu Indiana (USA) oraz jej
spółkę zależną Apex Control Specialists,
będącą uznawanym przez Rockwell Automation integratorem systemów, na wykonawców opracowania systemu wytłaczania dla nowego zakładu produkcyjnego
w Brazylii.
Apex Engineering zaproponowała rozwiązanie oparte na swoim firmowym modułowym systemie wytłaczania. System
transportu bliskiego materiałów odbiera
surowce, takie jak różne rodzaje kauczuku, oleje, stabilizatory termiczne, modyfikatory udarności oraz pigmenty. Następnie materiały te są przesyłane przez podajnik w odpowiednich proporcjach na
dół do systemu wytłaczania, gdzie są
ogrzewane i mieszane. W dalszej kolejności powstały materiał przechodzi do podwodnego systemu granulującego, z którego wychodzi gotowy produkt w postaci
granulek. Jest on pakowany w duże torby
i pudła, a następnie wysyłany do producentów poduszek powietrznych.
Centrum sterowania produkcją tworzyw mieści infrastrukturę elektryczną
oraz sterującą systemu wytłaczania. Automatyka sterująca obejmuje programowalny sterownik logiczny (PLC), napędy

silnikowe AC oraz przekaźniki półprzewodnikowe. Oddzielne centrum steruje dostawą mediów dla produkcji oraz
posiada własny serwer.
Ten sieciowy, bazujący na danych procesowych system sterowania umożliwił
pracownikom nowej fabryki oraz ekspertom zewnętrznym podgląd kluczowych
informacji dotyczących produkcji, wartości temperatur, ciśnień i prędkości dostarczania surowców oraz prędkości obrotowych silników napędzających podajnik.
Oprogramowanie do archiwizacji danych
(historian) zbiera dane o procesie produkcji z tysięcy punktów danych, podczas
gdy oprogramowanie interfejsów operatorskich (HMI) oraz dające dostęp do zintegrowanych informacji dotyczących produkcji (EMI) umożliwia personelowi zarządzanie recepturami produkowanych
tworzyw, monitorowanie realizowanych
procesów technologicznych i produkcji
oraz identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych z produkcją.
Komunikacja w sieci za pomocą EtherNet/IP, ethernetowego protokołu Stowarzyszenia ODVA, umożliwia udostępnianie informacji w całej fabryce oraz
ich wymianę z ekspertami zewnętrznymi, mającymi zdalny dostęp do systemu. Ponadto rozwiązanie to pozwoliło
na zredukowanie ilości oprzewodowania
w zakładzie.

Testowanie, zainstalowanie
i uruchomienie modułowego
systemu wytłaczania
w zakładzie firmy MCPP
Modułowy system wytłaczania pomógł
firmie MCPP przyśpieszyć uruchomienie jej nowego zakładu. Podczas budowy
fabryki w Brazylii firma Apex nieprzerwanie projektowała i budowała system sterowania w Evansville (Indiana). Dyrektor
Wilson i jego współpracownicy w zakładzie MCPP komunikowali się co tydzień
z inżynierami z Apex w ciągu tego całego
procesu. Gdy system wytłaczania był już
kompletny i gotowy do pracy, Lee Wilson,
jego zespół oraz specjaliści z Apex testowali go na miejscu w USA przez tydzień.
– Przetestowaliśmy cały sprzęt – mówi
Lee Wilson. – Świetnie było przekonać
się osobiście, że sprzęt działa poprawnie.
Dokonaliśmy tylko niewielkich zmian, ale
bardzo istotne było to, że mogliśmy to zrobić przed wysyłką sprzętu do Brazylii.
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↖ Fot. 3. Zintegrowane podejście do sterowania produkcją
w nowym zakładzie pomaga pracownikom w optymalizacji zarządzania jakością oraz identyfikacji
problemów produkcyjnych.

Pomogło nam to uniknąć opóźnień w produkcji i zaoszczędziło kilku długich lotów
do Brazylii.
Gdy sprzęt przybył do Brazylii, system został z łatwością zmontowany przez
miejscowego wykonawcę. Na przykład
połączenia układu zasilania oraz podzespołów elektrycznych systemu zostały
wykonane za pomocą odpowiednich złączy wtykowych. Pracownicy potrzebowali tylko wyciągnąć końcowe odcinki
kabli z korytek i je podłączyć. Natomiast
do mechanicznych podzespołów systemu dołączono rysunki techniczne oraz
instrukcje, co pomogło łatwo zmontować
ten system.
Zainstalowanie systemu w nowym
zakładzie zajęło około miesiąca. Jedno-
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cześnie zaoszczędziło to firmie MCPP aż
4 miesiące wymagane zwykle na wdrożenia oraz umożliwiło jej zakończenie opracowania systemu wytłaczania niemal
dokładnie w chwili zakończenia budowy
fabryki.
Zintegrowany system sterowania
i dostarczania informacji na temat produkcji w fabryce pomaga z kolei pracownikom w optymalizacji zarządzania jakością oraz identyfikacji problemów produkcyjnych.
– Operatorzy widzą na ekranie informacje dotyczące trendów zmian parametrów roboczych maszyn, więc mogą być
pewni, że cały sprzęt i podajniki pracują
zgodnie z oczekiwaniami – mówi Lee Wilson. – Wszelkie procesy, których parame-

try zaczynają wykraczać poza ustawione
wartości maksymalne lub minimalne,
generują alarmy na ekranach operatorów,
dzięki czemu pracownicy mogą szybko
zająć się problemem.
Członkowie zespołów firm MCPP oraz
Apex posiadają zdalny dostęp do systemu sterującego. Mogą więc monitorować systemy produkcji i pomagać pracownikom fabryki bez konieczności osobistej
podróży na miejsce.
– Mogę oglądać dowolne punkty
danych produkcyjnych ze swojego biura –
mówi Lee Wilson. – Przeanalizowaliśmy
alarmy i pomogliśmy pracownikom zdiagnozować np. kłopoty z uzyskaniem prawidłowej prędkości podawania surowców
albo początkowe problemy mechaniczne
z podajnikiem. Można śmiało powiedzieć,
że zdalne wsparcie pomogło nam zredukować z poziomu dni do kilku godzin czas
obsługi niektórych z tych początkowych
incydentów z przestojami.
Wykorzystując instrukcje typu Add-On
(AOI) przy opracowywaniu systemu wytłaczania, firma Apex Control Specialists
stworzyła funkcję typu „podłącz i używaj” (plug-and-play) dla celów dokonywania przyszłych zmian lub dodawania
nowego sprzętu w zakładzie. Na przykład
firma MCCP może dodać do systemu nowy
podajnik w ciągu zaledwie 10 minut.
Dyrektor Wilson mówi, że firma MCPP
być może poszuka możliwości wykorzystania niektórych korzyści z zastosowanego
w fabryce w Brazylii modułowego systemu wytłaczania także w innych zakładach firmy.
– W naszym następnym projekcie
zamierzamy wykorzystać niektóre z korzyści, jakie uzyskaliśmy dzięki systemowi
modułowemu w nowej fabryce. System ten
sprawił, że projekt jest znacznie łatwiejszy
w zarządzaniu niż przy podejściu konwencjonalnym.
John Hamilton jest Account Managerem
w firmie Rockwell Automation.

CE

Warto rozważyć
Czy systemy sterowania
w Państwa fabryce mogą
być wyposażone w nowe
podzespoły w zaledwie
10 minut?
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Z parą w parze

Cezary Szmeja
Emerson Automation Solution

T

worząc krótką listę czynników
wpływających na polepszenie wydajności pracy elektrowni cieplnych,
na jednym z czołowych miejsc powinny
się znaleźć dokładne pomiary poziomu
wody w walczaku parowym z powodu ich
znaczącego wpływu na jakość pracy kotła.
Jest to szczególnie ważne w obliczu zmian
na rynku energetyki cieplnej oraz stawianych jej wymagań.
Wiele z działających już elektrowni
i elektrociepłowni było zaprojektowanych do pracy ze stałym obciążeniem,
co oznacza działanie w dzień i w nocy
z minimalnymi zmianami obciążenia.
W chwili obecnej zakłady energetyczne
muszą zwiększać i zmniejszać produkcję energii każdego dnia, aby dopasować
się do cyklicznych zmian ilości wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych. Ma
to wpływ na oprzyrządowanie wymagające bardziej zaawansowanego sterowania do utrzymania wydajności i żądanego
jednostkowego zużycia ciepła w szerszym
zakresie warunków pracy. W tym kontekście bardzo istotnym zagadnieniem jest
regulacja poziomu wody w kotłach oraz
jej wpływ na ich wydajność, działanie
i obsługę.

Prawidłowy dobór oprzyrządowania do pomiaru poziomu
jest kluczowym czynnikiem gwarantującym prawidłową pracę
parowych kotłów walczakowych. Falowodowe przetworniki
radarowe ze względu na ich szerokie możliwości oferują
najlepsze rozwiązania tego typu pomiarów.
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Pomiary poziomu cieczy
w walczaku parowym kotła
Niezależnie od konstrukcji i wielkości
większość kotłów podkrytycznych jest
wyposażonych w walczak ulokowany
w najwyższym punkcie instalacji, gdzie
wytwarzana jest para wodna i schodzą się
przewody rurowe. Zapewnienie prawidłowego poziomu wody w walczaku jest krytycznym czynnikiem gwarantującym prawidłowość jego działania. Jeśli poziom
wody jest za wysoki, to może ona przedostać się do przewodów parowych, a nawet
do głównej turbiny (jeśli występuje),
powodując zniszczenie jej łopatek. Jeśli
poziom wody jest za niski, elementy kotła
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za zmianami tego poziomu. Oba przyłącza są zawsze wyposażone w zawory odcinające, które można zamknąć w trakcie działania instalacji, umożliwiając
tym samym wymianę lub serwis urządzeń pomiarowych bez konieczności wyłączania kotła. Komory pomagają również
minimalizować turbulencje, które są charakterystyczne dla walczaków w kotłach.

Dla elektrowni i elektrociepłowni zaprojektowanych na stałe obciążenie konieczność modulowania produkcji w odpowiedzi na zmiany zapotrzebowania generowane
przez okresowo zmienne
źródła energii odnawialnej jest poważnym problemem.

Metody pomiarów poziomu
Poniżej zostaną opisane cztery główne
technologie pomiarów poziomu, ich zalety
i wady.

pić awaria. Zmniejszenie poboru pary ma
efekt odwrotny.
Zazwyczaj urządzenia do pomiaru
poziomu w walczaku kotła wszystkich
typów są montowane z wykorzystaniem
zewnętrznych komór (rys. 1). Te dodatkowe elementy montażowe mogą różnić
się nazwami i konstrukcją, lecz zawsze
mają dwa przyłącza do walczaka – powyżej i poniżej poziomu cieczy – tak więc
poziom cieczy wewnątrz nich jest bardzo
zbliżony do poziomu w walczaku i podąża

Źródło: archiwum autora

mogą ulec osuszeniu i nastąpi ich przegrzanie. Obie sytuacje prowadzą do długiego i kosztownego przestoju i remontu,
tak więc niepożądana zmiana poziomu
wody nawet o kilka centymetrów może
spowodować poważne kłopoty.
Zapewnienie stałości tego, krytycznego dla pracy kotła, parametru stanowi poważne wyzwanie, gdyż walczak
parowy jest miejscem o bardzo zmiennych
warunkach termodynamicznych, o wysokiej temperaturze i ciśnieniu. W idealnym przypadku woda zasilająca musi
być dodawana w takiej samej ilości, jak
odprowadzana para wodna. Nie stanowi
to większego problemu, gdy pobór pary
jest stabilny, lecz gdy obciążenie szybko
rośnie lub maleje, poziom wody również
szybko może się zmieniać. Zwiększenie
obciążenia powoduje zwiększenie poboru
pary, co skutkuje zmniejszeniem ciśnienia w walczaku i tworzeniem się większej
ilości pary w rurkach. Następuje podnoszenie się poziomu cieczy i jeśli ta zmiana
jest duża w krótkim czasie, to może nastą-

↗ Rys. 1. Typowy pomiar poziomu wody w walczaku z wykorzystaniem zewnętrznej komory.
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Pomiar ciśnienia różnicowego DP
differential pressure
pressure)
(differential
Pomiar DP jest najczęściej stosowaną
metodą pomiaru poziomu w wielu aplikacjach, również w walczakach kotłów parowych. W przypadku tych ostatnich ma
ona jednak kilka poważnych wad.
Po pierwsze, wyniki pomiarów zależą
od gęstości wody, która może się znacznie zmieniać w przypadku kotła. Zmiana
gęstości wody spowodowana zmianą
ciśnienia w kotle o 70 barów może spowodować błąd pomiaru poziomu metodą
DP nawet rzędu 26%. Oczywiście system automatyki sterujący pracą kotła
wprowadza odpowiednie korekty i przyjmuje gęstość bliską rzeczywistym warunkom pracy, jednak może się ona zmieniać gwałtownie z powodu tworzenia
się pęcherzyków pary podczas zmiany
wewnętrznego ciśnienia, co zostało już
wcześniej opisane. Tak więc czujnik DP
może zarejestrować zmianę poziomu
w sytuacji, gdy ona nie nastąpiła.
Pomiar metodą DP najlepiej nadaje się
do stosowania w relatywnie ustabilizowanych warunkach ciśnienia i temperatury w walczaku. Podczas włączania do
ruchu i wyłączania kotła obsługa często
nie korzysta z niego, ale stosuje wizualną
obserwację poziomu poprzez wskaźniki
lokalne (poziomowskazy).
Innym poważnym mankamentem jest
konieczność zastosowania rurek impulsowych do podłączenia przetwornika. Rurki
impulsowe, często bardzo długie, wymagają intensywnej konserwacji, regularnego
czyszczenia i napraw nieszczelności oraz
są narażone na utratę drożności. Kłopotliwe jest również tzw. zalewanie rurek,
które powinno usunąć z nich sto procent
powietrza, co nie zawsze się udaje.
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Ogólnie rzecz ujmując, występuje tu
spora ilość elementów mogących powodować błędy pomiaru.
Czujniki wypornościowe
Tak jak metoda DP, pomiary z wykorzystaniem czujników wypornościowych
zależą od gęstości cieczy, tak więc mają
te same ograniczenia i wady. Czujniki
wypornościowe są elementami mechanicznymi i mają ruchome części, które poruszając się w niestabilnym środowisku,
wymagają częstej kalibracji i konserwacji.
Obecnie stosowane są rzadko, w starych
i niewielkich kotłach.
Pomiary przewodności
System kilku (kilkunastu) czujników przewodności wody różniących się długością
umieszczony jest w komorze pomiarowej.
Pomiar poziomu odbywa się na podstawie
określenia ilości zanurzonych czujników.
Tego typu pomiary działają dobrze i mogą
być niezawodne, lecz oferują małą rozdzielczość, wynikającą z odległości między czujnikami. Mogą być bardzo uży-

teczne w systemach zabezpieczeń, lecz nie
gwarantują dokładności wymaganej do
regulacji poziomu. Podobnie jak czujniki
wypornościowe, spotyka się je w małych
obiektach.
Pomiary radarowe
Czwartą i najnowszą metodą są pomiary
radarowe, które w tego typu aplikacjach
wykorzystują falowodowe przetworniki
radarowe (GWR – Guided Wave Radar).
Nazwa ich bierze się stąd, że wykorzystują sondę jako falowód. Falowodowe
przetworniki radarowe pracują bardzo
dobrze w wąskich przestrzeniach komór
pomiarowych, wykazując szereg niezaprzeczalnych zalet.
Po pierwsze, pomiary radarowe nie
zależą od gęstości cieczy. Przetworniki
radarowe śledzą punkt, w którym następuje zmiana stałej dielektrycznej, czyli
miejsce na powierzchni cieczy. Po drugie, są odporne na działanie temperatur i ciśnień występujących w środowisku kotła. Po trzecie, są bardzo dokładne
i mogą aktualizować odczyt wiele razy na
sekundę, co oznacza możliwość szybkiej
rejestracji zmian poziomu.
Falowodowe przetworniki radarowe
mają również swoje wady, lecz można je
łatwo zminimalizować. Po pierwsze, głowica przetwornika musi być zainstalo-

wana powyżej najwyższego możliwego
poziomu cieczy o wielkość równą co najmniej długości reflektora referencyjnego.
Przed dotarciem do powierzchni cieczy
impuls musi się rozchodzić w przestrzeni
pozbawionej wody, czyli w parze wodnej. Z tego powodu przy modernizacjach
większość istniejących komór nie może
być wykorzystana bez żadnych modyfikacji. Niektóre komory muszą mieć dodane
dodatkowe przedłużenia do góry w celu
zwiększenia ich długości, a w innych
przypadkach może zajść konieczność
wykonania nowych komór.
Po drugie, tak jak pomiary ciśnienia
różnicowego i wypornościowe są zależne
od zmian gęstości cieczy, tak pomiary
radarowe zależą od stałej dielektrycznej
pary wodnej. Impuls radarowy jest spowalniany w kotle zależnie od gęstości
pary – wyższe ciśnienie oznacza wolniejsze rozchodzenie się impulsu. Impulsowi
radarowemu potrzeba więcej czasu na
przejście do powierzchni cieczy i powrót
do nadajnika podczas przechodzenia przez
parę wodną w porównaniu z czasem, jaki
jest potrzebny na przejście w powietrzu.
Jeśli falowodowy przetwornik radarowy
był kalibrowany w powietrzu, to odczyt
będzie wskazywał, że poziom cieczy znajduje się niżej niż to jest w rzeczywistości.
Oprzyrządowanie przetwornika może roz-
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Krzywa sygnału bez dynamicznej kompensacji
Krzywa sygnału z dynamiczną kompensacją

↗ Rys. 2. Porównanie przebiegu impulsu radarowego z układem dynamicznej kompensacji zmian wartości stałej dielektrycznej.
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wiązać ten problem dzięki zastosowaniu
dynamicznej kompensacji zmian wartości
stałej dielektrycznej pary.
Sonda radaru charakteryzuje się skokową zmianą średnicy, a uskok, o którym
mowa, znajduje się w niezmiennej odległości od przetwornika. Za każdym razem,
gdy przetwornik wysyła impuls, uskok
średnicy działa jako reflektor referencyjny,
dając własne echo razem z echem powstającym przy odbiciu od powierzchni cieczy
(rys. 2). Układ przetwarzania sygnałów
mierzy czas przejścia impulsu odbitego
od reflektora referencyjnego i wylicza,
czy został on spowolniony i jak bardzo.
Następnie następuje obliczenie współczynnika korekcyjnego, który jest stosowany do pomiarów echa od powierzchni
wody. Taka procedura jest wykonywana
dla każdego impulsu, tak więc korekcja
jest dynamiczna i zmniejsza błąd pomiaru
do wartości mniejszej od 2%.
Aby uniknąć problemów związanych
z różnicą gęstości wody w komorze i walczaku kotła, zaleca się, aby komora znajdowała się blisko walczaka. Jeśli odległość
jest duża, mogą wystąpić znaczne różnice
w gęstości wody w walczaku i w komorze, co może powodować różne wskazania
poziomu wody w komorze i walczaku.
Z definicji tej metody pomiarowej wynika, że do odbicia impulsu fali wysłanego
z radaru potrzebna jest powierzchnia wody.
Wraz ze wzrostem temperatury/ciśnienia
w walczaku w pewnym granicznym momencie pojęcie powierzchni w zasadzie
przestaje obowiązywać, gdyż intensywność
parowania jest tak duża, że dolna część
walczaka (woda) i górna (para) są ośrodkami bardzo już do siebie podobnymi,
a w przybliżeniu cała przestrzeń walczaka
wypełniona jest czymś w rodzaju mieszaniny wody i pary. Dzieje się tak w warunkach około 350°C, 160 barów i wyższych.
Wtedy różnica stałych dielektrycznych
wody i pary staje się zbyt mała i radarowa
metoda pomiaru poziomu przestaje być
stosowana. Trzeba jednak dodać, że w kotłach walczakowych te graniczne warunki
dla wody z reguły nie są osiągane.

Zastosowanie technologii
pomiaru poziomu
Efekty nieprawidłowej pracy kotła –
zarówno przenikanie wody do przewodów
parowych, jak i przyzwolenie na pracę
suchego kotła – są groźne, tak więc posia-
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danie właściwego oprzyrządowania i strategii sterowania zapobiegającej wystąpieniu tych zjawisk jest czynnikiem krytycznym. Jednocześnie fałszywy alarm
powodujący wyłączenie kotła i przerwanie wytwarzania energii oraz procedura
ponownego uruchomienia kotła są procedurami bardzo kosztownymi. W rezultacie
operatorzy bardzo często używają trzech
urządzeń do pomiaru poziomu, a do inicjacji procedury wyłączenia stosują
metodę „dwóch z trzech”, czyli procedura wyłączenia jest inicjowana, gdy dwa
z trzech urządzeń pomiarowych pokazują
stan nieprawidłowy kotła. To może wyglądać na skomplikowane i kosztowne rozwiązanie, jednak nawet jedna niechciana

Obecnie zakłady energetyczne muszą stale dopasowywać produkcję energii do cyklicznych zmian
ilości wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych. Wymaga to bardziej
zaawansowanego sterowania do utrzymania
wydajności i żądanego
jednostkowego zużycia
ciepła w szerszym zakresie warunków pracy.
przerwa w produkcji energii jest znacznie
bardziej kosztowna niż cena zastosowania
trzech systemów pomiarowych.
Standardowa praktyka instalacyjna
obejmuje montaż trzech komór pomiarowych wokół walczaka. Jeśli wykorzystywane są falowodowe przetworniki radarowe (GWR), projektant powinien szczególnie starannie zadbać o to, aby spełnić wszystkie zalecenia producenta tych
przetworników co do wymiarów komór,
a instalator winien zadbać, aby je właściwie zamontować.
W idealnym rozwiązaniu trzy komory
powinny się znajdować dokładnie na tym
samym poziomie, a sam walczak powinien być precyzyjnie wypoziomowany.
Jednak często tak nie jest. Jeśli wysoko-

ści komór nie są jednakowe, to trzy falowodowe przetworniki radarowe nie będą
dawały jednakowych odczytów poziomu.
Dzieje się tak, ponieważ wynik pomiaru
mierzony jest od kołnierza przetwornika
do powierzchni cieczy. Jeśli położenie kołnierzy przetworników jest różne, to różne
będą wyniki pomiarów. Laserowe urządzenia pomiarowe mogą być pomocne
w określeniu różnic w poziomach zamontowania przetworników, co umożliwi
korekcję wyników pomiarów radarowych.
Odczyty z trzech falowodowych przetworników radarowych mogą być „dopasowane” poprzez odpowiednie korekty
w ich konfiguracjach, aby skorygować
różnice wysokości powstałe w trakcie
instalacji. Jeśli różnice są nadal widoczne
podczas działania aplikacji, to może oznaczać wewnętrzne przepływy lub spiętrzenia powodujące nierównomierny rozkład
poziomu wody w walczaku.
Ta sama metoda pomiarowa z wykorzystaniem radarowych przetworników
poziomu z dynamiczną kompensacją stałej dielektrycznej pary ma zastosowanie
nie tylko w walczaku kotła parowego, ale
również w takich aparatach, jak wymienniki regeneracyjne, kondensatory, zbiorniki wody zasilającej i inne. Tym samym
zakres zastosowań rozciąga się na kotły
nadkrytyczne lub inne, nieposiadające
walczaka w swojej konstrukcji.
Oczywiste jest, że opisane metody/
urządzenia muszą spełniać warunki
podane w obowiązujących dyrektywach
i normach.
Dla elektrowni i elektrociepłowni
zaprojektowanych na stałe obciążenie konieczność modulowania produkcji
w odpowiedzi na zmiany zapotrzebowania generowane przez okresowo zmienne
źródła energii odnawialnej jest poważnym problemem. W jej wyniku sterowanie pracą kotła dla uzyskania stabilności pracy elektrowni jest bardziej wymagające niż dotąd. Prawidłowa praca zależy
w znacznej mierze od efektywności oprzyrządowania do pomiaru poziomu – falowodowe przetworniki radarowe 5300
mogą stanowić rozwiązanie gwarantujące
stabilność, wydajność i zyskowność produkcji energii.
Cezary Szmeja jest kierownikiem Regionu
Aparatury Pomiarowej w firmie Emerson
Automation Solution.
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Laboratorium Wizyjne Balluff

– miejsce, w którym przekraczamy granice
JeǏeli, drogi Czytelniku, nie miaųeƑ okazji realizowađ wspólnie
z Balluff aplikacji wizyjnych, to dobra okazja, abyƑ poznaų wszystkie
niezbħdne skųadowe: doƑwiadczonych ludzi, odpowiedni sprzħt
oraz miejsce, w którym wyciskamy z niego siódme poty.

Przekraczaj granice
Balluff pierwsze kroki w rozwiČzaniach wizyjnych stawiaų juǏ kilkanaƑcie lat temu (wiħcej
na blogu: innovatingautomation.pl). Byųy to
czasy pionierskie, w których z jednej strony
budowano ƑwiadomoƑđ potencjaųu, jaki wynika z uǏycia kamer w produkcji, ale z drugiej
zajmowano siħ gųównie ich sprzedaǏČ. Z biegiem czasu zmieniųy siħ gųówne skųadowe:
klienci wyedukowali siħ wzglħdem moǏliwoƑci

48

machine vision, zdobyli (czħsto negatywne)
doƑwiadczenia, urosųy moǏliwoƑci sprzħtowe,
a setki zrealizowanych zadaŷ zmieniųo takǏe
podejƑcie Balluff do wizji. Staųo siħ jasne,
Ǐe podČǏanie w kierunku zaawansowanych
technologii wymaga zmiany tradycyjnego
modelu biznesowego. W momencie gdy
klienci zaczħli oczekiwađ gotowej aplikacji,
zrodzių siħ apetyt, by rozwijađ twarde kompetencje w tych obszarach. Przez wiele lat,
wizja byųa jednČ ze skųadowych dziaųaŷ

zespoųu wsparcia technicznego. Oznaczaųo to
mniej wiħcej tyle, Ǐe gdzieƑ pomiħdzy testowaniem systemów RFID i projektowaniem
sieci przemysųowych koledzy programowali
takǏe kamery przemysųowe. Taki stan rzeczy
trwaų kilka lat, aǏ do roku 2018, gdy zdecydowaliƑmy, Ǐe skoro naszym celem jest wsparcie
klientów na najwyǏszym poziomie, to chcemy
przygotowađ komórkħ, która skupi siħ wyųČcznie na rozwiČzaniach wizyjnych. Oficjalnie
otworzyliƑmy Laboratorium Wizyjne we Wrocųawiu. Jak sama nazwa wskazuje, mamy do
czynienia z przestrzeniČ oraz zespoųem, dedykowanymi tylko do rozwiČzywania zadaŷ
z konkretnej specjalizacji. Wierzymy, Ǐe jest
to przepis na sprawne budowanie przewagi
konkurencyjnej klientów. Dziħki temu
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moǏemy tworzyđ aplikacje, które jeszcze
wczoraj pozostawaųy w sferze Ǐyczeŷ. Jest
jeszcze jeden pierwiastek napħdzajČcy zespóų
do dziaųania – najlepiej tųumaczy to Damian
Grzegocki, Regional Application Engineer.
– Nie da siħ ukryđ, Ǐe zrealizowanie trudnej lub pionierskiej aplikacji to czysta satysfakcja. Jest tu miejsce do rozwoju, odkrywania nowych obszarów. Sprawdzasz siebie i swoje moǏliwoƑci, przesuwasz granice
sprzħtu. ZresztČ, nasze dziaųania wpųywajČ na
jego zmiany, jesteƑmy kimƑ w rodzaju pierwszej linii technologicznego frontu i czujemy
siħ w tej roli doskonale.

Postaw na zwinnoƑđ
RozwiČzania wizyjne rysujČ siħ jako obszar
rynku zwiČzany gųównie z warstwČ sprzħtowČ. Powoduje to mylne zųudzenie, Ǐe
wystarczy mieđ kamerħ, obiektyw, oƑwietlacz
i voilà – przepis na sukces gotowy. Okazuje
siħ, Ǐe takie podejƑcie skutkuje gųównie zųymi
doƑwiadczeniami z niezrealizowanych/nieudanych wdroǏeŷ. Sprzħt oczywiƑcie jest
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niezbħdny, i to najlepiej róǏnorodny i doskonale dobrany, ale oprócz niego potrzebujemy: odpowiedniego miejsca, które zagwarantuje warunki moǏliwie zbliǏone do realnych, know-how oraz ludzi o wųaƑciwych
cechach. Laboratorium w swojej nazwie ma
pewnČ sterylnoƑđ, kojarzy nam siħ z przestrzeniČ peųnČ zasad i obostrzeŷ – w przypadku rozwiČzaŷ wizyjnych jest inaczej.
ZakųadajČc, Ǐe nic nie jest oczywiste, i otrzymujČc nowe wyzwanie, otwieramy w rzeczywistoƑci szereg unikalnych moǏliwoƑci.
IstniejČ oczywiƑcie aplikacje, które w mniej
lub bardziej zbliǏonej formie byųy juǏ realizowane, i wtedy siħgamy do biblioteki aplikacji.
„LaboratoryjnoƑđ” polega jedynie na wypolerowaniu pewnych detali, aby pasowaųy do
zmiennych realiów. Tego typu zadania realizuje siħ coraz sprawniej i szybciej z kaǏdČ
kolejnČ odsųonČ, moǏemy nawet mówiđ
o pewnej rutynie. Wyzwania sČ w obszarach
aplikacji pionierskich, nietuzinkowych, a czasem na pierwszy rzut oka nierealnych. W tym
miejscu ųČczČ siħ obszary sprzħtowe z najwaǏniejszym czynnikiem – ludzkim. Technologia
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ma zawsze pewne ograniczenia, czasami
wynikajČce z moǏliwoƑci produkcyjnych (np.
kamery oferujČ podobny staųy pakiet narzħdzi, i to niezaleǏnie od producenta), a czasami wynikajČce z samej fizyki. O ile nie
mamy niewyczerpanych budǏetów (i klientów gotowych to finansowađ!), to trudno
budowađ w tym obszarze przewagħ konkurencyjnČ. Z innego punktu widzenia: jeǏeli
dany problem przedstawimy kilku zespoųom
o takim samym zasobie sprzħtowym, to zwyciħǏy zespóų cechujČcy siħ kreatywnoƑciČ.
PracujČc w Laboratorium Wizyjnym, zamiast
pytađ: „Czy da siħ coƑ zrobiđ?”, pytamy „Jak
to zrobiđ?”. A jeƑli nie da siħ zrobiđ, to szukamy sposobu i odpowiedzi na pytanie: „Jak
to obejƑđ?”. Stanisųaw Mackiewicz, Regional
Application Engineer, tak opisuje realia swojej pracy. – Nie zawsze jest ųatwo, czasami,
bħdČc blisko celu, odkrywamy przeszkodħ,
która zmienia punkt widzenia, zmieniamy
kryteria i obieramy nowy kierunek, bez z góry
zagwarantowanego sukcesu. Wymaga to
duǏej zwinnoƑci i elastycznoƑci oraz podejƑcia, w którym chųonny umysų i szeroko
otwarte oczy i uszy to podstawa ;) W moim
przypadku wiČzaųo siħ to ze zmianČ podejƑcia do pracy (wieloletni pracownik wsparcia
technicznego – przyp. redakcji), oswojenia
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siħ z popeųnianiem bųħdów oraz czerpaniem
radoƑci z nieustannego eksperymentowania. SpecyfikČ pracy jest duǏa iloƑđ tematów
pochodzČcych z caųego regionu CEE, pojawia siħ wiħc presja czasu – jak tym zarzČdzađ? Pisanie aplikacji wizyjnych jest bardzo podobne do programowania i wųaƑnie ze Ƒwiata IT przyszųa recepta w postaci
metod agailowych, które stosujemy zarówno
w zarzČdzaniu projektem (budujemy backlogi), jak i czasem w postaci chođby krótkich 15-minutowych spotkaŷ – „sprintów”
czy retrospekcji (podsumowanie tego, czego
nauczyų nas dany projekt). ZarzČdzanie to niejedyne, co ųČczy Laboratorium Wizyjne z IT.
Rozwój systemów wizyjnych sprawių, Ǐe coraz
czħƑciej wchodzimy w obszary, w których nie
bazujemy na zestawie gotowych narzħdzi, bo
te sČ zwyczajnie niewystarczajČce. Kolejny
raz wymagaųo to zmiany podejƑcia: „JeǏeli nie
ma jakiegoƑ narzħdzia, to je napiszmy”. Chođ
brzmi to prosto, wcale tak nie jest i wiČǏe siħ
to miħdzy innymi z opanowaniem gųħbokiej
wiedzy z obszarów bibliotek wizyjnych, umiejħtnoƑci pisania skryptów czy coraz czħƑciej
programowania w C#. Staųo siħ teǏ jasne, Ǐe
wiedza pracowników musi wykraczađ daleko
poza wiedzħ stricte sprzħtowČ. – Nie ma jednego przepisu na sukces – w pracy na co

dzieŷ przydaje mi siħ wiedza z przeróǏnych
dziedzin techniki. PiszČc skrypty, wykorzystujħ róǏne wzory matematyczne, czasami
wracam do poznanych na studiach algorytmów. Standardem jest rysunek techniczny,
ale byųby on z kolei niczym bez zdolnoƑci przestrzennego myƑlenia i umiejħtnoƑci wyobraǏania sobie, jak to bħdzie wyglČdaųo na
maszynie docelowej. Raz nawet miaųem okazjħ wracađ do zagadnieŷ zwiČzanych z kinematykČ – jak widađ, dotykamy kaǏdego dnia
bardzo szerokich obszarów wiedzy – kwituje
Damian Grzegocki.
O tym, jakiego sprzħtu uǏywamy, co robimy
na co dzieŷ oraz o przykųadowych aplikacjach
przeczytasz na blogu: http://innovatingautomation.pl/

Balluff Sp. z o.o.
ul. Graniczna 21A, 54-516 Wrocųaw
tel. +48 71 382 09 00
fax: +48 71 338 49 30
e-mail: balluff@balluff.pl
www.balluff.pl
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Systemy wizyjne
Systemy wizyjne, zwane także wizją maszynową, stanowią
układ współpracujących ze sobą elektronicznych urządzeń,
których zadaniem jest automatyczna analiza wizyjna otoczenia
na podobieństwo zmysłu wzroku u człowieka. Systemy te są
nieodłącznym elementem procesów produkcyjnych nie tylko
w sektorze motoryzacyjnym, który wciąż pozostaje ich głównym
odbiorcą, ale także w branży spożywczej, farmaceutycznej
oraz wielu innych obszarach przemysłu, gdzie kontrola jakości
produktów odgrywa kluczową rolę.

Uczestnicy raportu
Automatech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.automatech.pl
AVICON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.avicon.pl
Balluff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.balluff.com
Cognex Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.cognex.com
Emipak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . emipak.com.pl
Omron Electronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.omron.pl
OptiNav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.optinav.pl
RENEX Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.renex.pl
SELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.sels.pl
STEMMER IMAGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.stemmer-imaging.com
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Agata Abramczyk

S

ystem wizyjny składa się z urządzeń
pozyskujących informacje – takich
jak pojedyncza kamera/sensor lub
układ kamer – a także z urządzenia służącego do gromadzenia i przetwarzania
danych oraz urządzenia, które analizuje
dane (procesor bądź komputer). W warunkach przemysłowych wizja maszynowa
wykorzystywana jest najczęściej do
sprawdzania cech fizycznych obiektów,
takich jak: kolor, wymiary, kształt czy faktura powierzchni. Zastosowanie systemu
wizyjnego umożliwia pozyskanie danych
stanowiących podstawę do podjęcia odpowiedniej decyzji dotyczącej np. kolejnego
etapu procesu produkcji.
Faktem jest, że przemysłowe systemy
wizyjne obecnie stosuje się w większości wypadków do kontroli jakości produktów, jednak coraz częstszą praktyką
jest wdrażanie ich już na etapie produkcji w celu jej nadzorowania przez ocenę
i informowanie, czy parametry produkcji zbliżają się do wartości granicznych.
Dzięki takiemu podejściu można zapobiegać wytwarzaniu produktów wadliwych
– zarówno tych pojedynczych, jak i całych
partii.
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Rys. 1. Główne kryteria wyboru systemów wizyjnych
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Na polskim rynku od wielu lat sukcesywnie wzrasta zainteresowanie systemami wizyjnymi. Jak wyjaśnia Dariusz
Andrzejewski, Senior Account Sales Engineer Machine Vision w firmie Cognex
Poland, znajdują one zainteresowanie
w coraz to nowszych obszarach: począwszy od śledzenia półproduktu w łańcuchu
dostaw, przez kontrolę procesów produkcyjnych, a kończąc na usprawnianiu procesów pakowania, magazynowania czy
transportu gotowych wyrobów. Pojawia
się też coraz więcej firm oferujących rozwiązania mniej i bardziej zaawansowane –
przeznaczone do wielorakich zastosowań
czy dedykowane do konkretnych typów
aplikacji. Obecnie praktycznie każdy
dostawca sensoryki przemysłowej oferuje
proste czujniki wizyjne.
Jak podkreśla ekspert z firmy Cognex
Poland, wciąż najczęściej wykorzystywane
są systemy swobodnie programowalne,
pracujące na liniach produkcyjnych bez
zewnętrznego komputera, czyli tzw. smart
kamery. Mogą one być dostosowane do
przeróżnych zadań i ich programowanie

połączmy się na portalach
społecznościowych

designed by Harryarts - Freepik.com

Bez względu na to, jaki portal społecznościowy preferujesz,
zawsze możesz połączyć się z „Control Engineering”

www.controlengineering.pl

www.controlengineering.pl

nie wymaga wiedzy specjalistycznej czy
umiejętności programowania w językach
wysokiego poziomu.

Krzysztof Piotrowski, kierownik działu Systemy Wizyjne Cognex w firmie Automatech

Branża FMCG w natarciu
Co oprócz ceny liczy się
najbardziej?

Źródło: Cognex

Od wielu już lat największy wolumen sprzedaży na naszym rynku
Z doświadczenia Dariusza Andrzejewzajmują systemy wizyjne zintegrowane, tzw. smart cameras. Urząskiego z firmy Cognex Poland wynika, że
dzenia te integrują w jednej małej obudowie samą kamerę, elekbardzo ważne cechy systemów wizyjnych,
tronikę przetwarzającą obraz, interfejsy komunikacyjne, często
takie jak stabilność działania, odporność
również optykę i oświetlenie. Systemy takie charakteryzują się
na zmiany warunków zewnętrznych czy
łatwiejszą integracją niż inne rozwiązania, a przy tym mają coraz
możliwość szybkiego i łatwego zaadaplepsze parametry użytkowe.
towania do innych zadań, zdaje się mieć
Głównym odbiorcą systemów wizyjnych wciąż pozostaje branża
mniejsze znaczenie w wielu procesach
automotive, w której systemy wizyjne na konkretnych stanowidecyzyjnych. W opinii eksperta głównym
skach produkcyjnych są w zasadzie standardem i nikt już nie zastakryterium w doborze systemu jest jego
nawia się nad tym, czy są one potrzebne. Bardziej dynamiczna jest pod tym wzglęprzydatność w konkretnym zastosowaniu,
dem branża FMCG, czyli dóbr szybkozbywalnych – przemysł spożywczy, opakowaniowy,
a zaraz potem – jego cena.
środki czystości itp., w której obserwujemy szybki wzrost aplikacji wizyjnych. KluczoJeśli chodzi o cenę, to jak wynika
wym czynnikiem jest tutaj wysoka wydajność produkcji, która często uniemożliwia ciąz przeprowadzonej ankiety redakcyjnej,
głą kontrolę jakości przez człowieka, oraz niska marża, która wymusza redukcję załogi
produkcyjnej do minimum.
kryterium to wciąż pozostaje najistotniejJeszcze niedawno kamery zasadniczo dzieliły się na monochromatyczne i koloszym czynnikiem wpływającym na wybór
systemów wizyjnych (75% wskazań).
rowe, a ich rozdzielczość raczej nie przekraczała 5 MPix. Od kilku lat sukcesywnie pojaTuż za nią znalazły się: osiągi i paramewiają się nowe technologie – najpierw na targach, a niedługo później pierwsze aplikatry techniczne (67%), jakość urządzenia
cje w zakładach przemysłowych. I tak skanery i kamery 3D są już w portfolio większo(52%), możliwość integracji (50%), szybści dostawców, a algorytmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji dają realną
kość działania (42%), stabilność działania
szansę rozwoju i tworzenia aplikacji przy zupełnie innym podejściu do problemu niż
narzędzi wizyjnych (40%) oraz komplekdotychczas. Coraz częściej mówi się też o obrazowaniu multi- i hiperspektralnym
sowość systemu (34%), rozumiana jako
w wizji maszynowej.
brak potrzeby wykorzystania zasobów
dodatkowego zewnętrznego kontrolera do
obsługi wizji. Nieco mniej istotnymi czynnikami branymi pod uwagę przy wyborze
tytułowych rozwiązań są: łatwość użycia,
dostępność wsparcia technicznego oraz
gabaryty (rys. 1).
Wspominając o wsparciu technicznym,
warto podkreślić, że 75% respondentów dobrze oceniło współpracę i poziom
wsparcia technicznego ze strony dostawców systemów wizyjnych, a 17% ankietowanych wystawiło im ocenę bardzo
dobrą. Jedynie 8% uczestników badania
uważa, że współpraca ta nie układa się
najlepiej.
Na szczęście, jak informują sondowani
użytkownicy, do awarii systemów wizyjnych dochodzi: rzadko (67%), czasami
(19%), często (8%) lub nigdy (6%).
Również większość (78%) ankietowanych dostawców twierdzi, że klienci
rzadko zgłaszają awarię zakupionych systemów wizyjnych. Pozostały odsetek
dostawców podkreśla, że klienci w ogóle
nie zgłaszają żadnych usterek.
↗ Nowoczesne systemy wizyjne wykrywają wady produktów, monitorują linie produkcyjne,
Jak tłumaczy Dariusz Andrzejewsterują robotami montażowymi itd., by poprawiać jakość, eliminować błędy i obniżać koszty.
ski z firmy Cognex Poland, w większo-
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Jan Nieswandt, EMEA Product Marketing Manager Vision and RFID w firmie Omron

W kierunku Przemysłu 4.0
Podobnie jak w całej branży, również w zakresie systemów wizyjnych
widzimy ewolucję w kierunku Przemysłu 4.0 i najnowszych technologii. Jednym z głównych trendów w produkcji jest coraz częstsze
wykorzystywanie sztucznej inteligencji i algorytmów głębokiego
uczenia (deep learning).
Kontrola wizyjna staje się coraz dokładniejsza, a także coraz
bardziej się automatyzuje. Obecne rozwiązania pozwalają na śledzenie nawet drobnych odstępstw od normy na linii produkcyjnej,
co wcześniej nie było możliwe, lub wykrywanie błędów, z których
producenci do tej pory nie zdawali sobie sprawy. Dane z poszczególnych kodów mogą być połączone z innymi potrzebnymi informacjami. Na ich podstawie tworzy się pełny obraz. Kamery wizyjne można konfigurować na potrzeby monitorowania różnych aspektów produkowanych towarów, co umożliwia m.in. wykrywanie
niedoskonałości, sprawdzanie etykiet pod kątem błędów w druku itp. Systemy pozwalają na bieżąco monitorować produkcję – po przetworzeniu i analizie danych porównują wyniki z oczekiwaniami. W przypadku jakichkolwiek uchybień wdrażane są wcześniej zaprogramowane działania. Mimo tego, że system podejmuje takie decyzje samodzielnie, jednocześnie informuje operatora na wypadek, gdyby były potrzebne dodatkowe działania. Ten proces pozwala na poprawę efektywności linii, umożliwiając szybkie i dokładne wykonywanie zadań.
Ze względu na bezpieczeństwo konsumentów niezwykle istotne jest dokładne śledzenie i kontrola artykułów spożywczych i farmaceutyków. W tych branżach zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie identyfikowalności rośnie ze względu na rynkowe
trendy związane z bezpieczeństwem produktów żywnościowych, walkę z podrabianymi towarami czy coraz większą świadomość klientów na temat pochodzenia produktów. W tych dwóch branżach bardzo istotna jest również kontrola jakości opakowań.
O wycofaniu dobrego towaru może zdecydować np. nieczytelny kod kreskowy czy niepoprawna data ważności.

ści wypadków systemy wizyjne są praktycznie bezawaryjne. Problemy z aplikacjami wizyjnymi są powodowane głównie
niewłaściwym podejściem do implementacji układów – złym doborem oświetlenia, brakiem osłon czy nieuwzględnieniem
zmian w samym procesie produkcyjnym.
Jeśli jednak dojdzie do awarii systemu,
to – jak wynika z sondażu – najczęściej
pojawiającymi się problemami eksploatacyjnymi są błędy pomiarowe wynikające
z niewłaściwego rozmieszczenia oświetlenia (58%).
Zdaniem ok. 30% respondentów źródłem problemów są przede wszystkim:
niewystarczająca/zmienna, w zależności od warunków pracy, precyzja systemów wizyjnych, kłopoty z poprawną
i szybką transmisją dużej ilości danych
generowanych przez system wizyjny oraz
źle dobrany kąt obrazowania i określone
parametry rejestracji obrazu. W pozostałych przypadkach są to najczęściej trudności z integracją systemu wizyjnego
z innymi urządzeniami peryferyjnymi (ok.
20%) oraz błędy decyzyjne, np. przy analizie jakościowej (ok. 10%).

Wizja maszynowa na straży
kontroli jakości
Jak wyjaśnia Marzena Szczotkowska-Topić, współwłaścicielka RENEX Group –
dystrybutora YAMAHA, zdecydowanie
najczęściej wykorzystywaną funkcją systemów wizyjnych jest kontrola jakości.

Dariusz Andrzejewski, Senior Account Sales Engineer Machine Vision w firmie Cognex Poland

Czynniki napędzające oraz hamujące rynek systemów wizyjnych
Postępująca robotyzacja procesów produkcyjnych pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na
widzenie maszynowe. Coraz częściej budowane
są maszyny uniwersalne, które muszą być łatwo
i szybko przezbrajane przy krótkich seriach produkcyjnych. Tego typu rozwiązania wymuszają
stosowanie większej liczby robotów i systemów
wizyjnych.
Obecnie główną przyczyną wzrostu popularności systemów wizyjnych są coraz wyższe wymagania jakościowe dotyczące produktów oraz rosnące prędkości procesów produkcyjnych. Nie bez znaczenia jest także wzrost kosztów pracownika, przez co firmy coraz częściej starają się zastąpić człowieka
widzeniem maszynowym.
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Z kolei najpoważniejszą barierą we wdrażaniu systemów jest złożoność zadań stawianych przed widzeniem maszynowym, co wymaga
stosowania systemów wielokamerowych, często z kamerami o wysokich rozdzielczościach. W rezultacie rozwiązanie jest kosztowne i nieopłacalne.
Jeśli chodzi o nowości na rynku, to okazuje się, że większość
dostawców rozwija zaawansowane systemy 3D do aplikacji bin picking
czy szybkiego wymiarowania 3D.
Ponadto zauważalne jest coraz częstsze wykorzystywanie sztucznej
inteligencji w urządzeniach widzenia maszynowego. Mają one znaczną
przewagę nad tradycyjnym podejściem do analizy wizyjnej w procesach o dużej zmienności i zwiększają skuteczność systemów wizyjnych.
Sieci neuronowe likwidują kolejne bariery, które do tej pory wręcz
uniemożliwiały stosowanie widzenia maszynowego.

CONTROL ENGINEERING POLSKA

www.controlengineering.pl

Źródło: RENEX Group

Zastosowanie systemu pozwala na stosunkowo proste wychwytywanie wadliMarzena Szczotkowska-Topić, współwłaścicielka RENEX Group – dystrybutora YAMAHA
wych komponentów i produktów na
wybranym stadium produkcji. OprograSystemy wizyjne a stanowiska zrobotyzowane
mowanie porównuje w czasie rzeczywistym pobierane obrazy z wcześniej wgraSystemy wizyjne pozwalają na rozszerzenie zakresu funkcjonalnonym wzorcem i, uwzględniając zakres
ści innych robotów i stanowisk zrobotyzowanych. Analiza pobradopuszczalnego błędu, rozpoznaje pronego obrazu pozwala na rozpoznanie obiektu, sprawdzenie, czy
dukty wadliwe. Zastosowanie wspólnego
spełnia on przyjęte kryteria, oraz określenie jego położenia w ukłakontrolera dla systemu wizyjnego i manidzie współrzędnych. Na bazie tych danych kontroler może skorygopulatora (np. robota kartezjańskiego lub
wać ruch robota lub położenie manipulatora tak, żeby precyzyjnie
SCARA) pozwala dodatkowo na automawykonać zaprogramowane zadanie. Przykładem może być zrobotytyczne odrzucanie lub wykonywanie innej
zowane stanowisko dozująco-wkręcające z rozpoznaniem wizyjnym
pożądanej akcji na przedmiocie rozpodo rozprowadzenia uszczelki i wkręcania śrub w silniku. Na linii kłaznanym jako wadliwy. Tego typu rozwiądziemy w dowolnym położeniu dolną podstawę silnika. System za
zania pozwalają na osiągnięcie wydajnopomocą wizji rozpoznaje krawędzie i otwory na śruby, a następnie rozpoczyna pracę,
ści w kontroli jakości dalece przekraczająnakładając idealnie uszczelkę i precyzyjnie wkręcając śruby. Dzięki temu możemy
cej realne możliwości człowieka, a dzięki
w dowolny sposób umieszczać produkty na linii, a robot sam rozpoznaje ich pozycje –
temu niemalże do zera zmniejszają ryzyko
nie są wtedy potrzebne drogie carriery i zaawansowane linie transportowe.
związane z wprowadzeniem do obrotu
Jeśli chodzi o kryteria wyboru systemów wizyjnych, to tak jak przy każdej inwestyproduktu wadliwego.
Również w opinii Dariusza Andrzecji, znaczącym czynnikiem jest stosunek ceny do jakości. Wielu klientów dostrzega jedjewskiego z firmy Cognex Poland systemy
nak, że cena, jaką powinno się uwzględniać, to nie tylko koszt zakupu, ale również czas
wizyjne najczęściej są wykorzystywane do
i środki potrzebne na wstępne przeszkolenie operatorów i wprowadzanie wszelkich
kontroli jakości produktu. Instalowane są
późniejszych zmian w procesie. Z tego względu znaczącym czynnikiem, a wręcz warunbezpośrednio na liniach produkcyjnych
kiem koniecznym dla wielu kupujących, jest prostota obsługi i pełna kompatybilność
i zapewniają 100-procentową kontrolę
w zakresie system wizyjny-kontroler-robot. Preferowane są systemy oparte na plug and
produktów. W zależności od specyfiki proplay i intuicyjnym oprogramowaniu, dające możliwość prostego połączenia systemów
dukcji wykonują kontrolę finalną prowizyjnych z posiadanymi robotami i wprowadzania późniejszych łatwych modyfikacji
duktu lub kontrole częściowe na poszczew liniach produkcyjnych. Powiązaną kwestią jest możliwość rozbudowywania systemu
gólnych etapach powstawania wyrobu.
w przyszłości. O wyborze często decyduje zakres aplikacji, do których dane rozwiązaCoraz częściej wykorzystywane są w aplinie może być potencjalnie wykorzystane, jak również dostępna oferta soczewek i urząkacjach Poka-Yoke jako pomoc w procedzeń peryferyjnych.
sie montażu manualnego lub we współpracy z robotami w procesach zautomatyzowanych. Co do wykorzystania systemów wizyjnych w robotyce, znajdują
one zastosowanie w pozycjonowaniu
detali przed ich pobraniem przez robota
w aplikacjach 2D, takich jak podnoszenie ↘ Zintegrowany
z robotem system
z podajników taśmowych czy wibracyjwizyjny oznacza pronych, ale też coraz częściej w aplikacjach
stotę, dużą funkcjo3D, takich jak wyjmowanie elementów
nalność oraz niezaz kosza i przekładanie do gniazda produkwodność.
cyjnego.
Powołując się na wyniki sondażu, za
najważniejsze obszary zastosowań systemów wizyjnych zostały uznane przez ok.
90% ankietowanych dostawców: inspekcja, roboty oraz zaawansowana kontrola jakości. Z kolei ok. 70% dostawców
wskazało na odczyt kodów paskowych,
weryfikację oraz sprawdzanie.
Jeśli chodzi o typowania sondowaGłówne powody stosowania
nych obszarów zostały zaliczone również:
nych użytkowników, na pierwszym miejsystemów wizyjnych
zaawansowana kontrola jakości (42%),
scu znalazła się również inspekcja (72%),
Jak tłumaczy Jan Nieswandt, EMEA Proa na kolejnych weryfikacja, sprawdzadiagnostyka (34%), testowanie (32%)
duct Marketing Manager Vision and
nie (68%) oraz roboty (66%). Do ważoraz pomiar gabarytów (32%) – rys. 2.
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Rys. 2. Najważniejsze obszary zastosowań systemów wizyjnych
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RFID w firmie Omron Electronics, klienci
poszukują zarówno rozwiązań takich jak
samodzielne czytniki kodów, jak i rozbudowanych systemów wizyjnych o wysokiej wydajności i prędkości przetwarzania, które uzupełniają także o akcesoria
(np. soczewki czy iluminatory). Z punktu
widzenia osób decyzyjnych ważne są rozwiązania łatwe do wdrożenia. Sprawdzanie i weryfikacja procesów na linii produkcyjnej zauważalne są w coraz większej liczbie aplikacji, podobnie jak obsługa
danych na wyższym poziomie. Obecnie
aplikacje często obejmują narzędzia do
podłączania baz danych, które ułatwiają
monitorowanie procesów, dokumentów
i ocenę w czasie rzeczywistym. Inteligentne systemy kontroli wizyjnej pozwalają na uzyskiwanie większej wydajności
i minimalizują straty – zarówno w kontekście całej produkcji, jak i poprzez zapobieganie przestojom.
Jak podkreśla Wojciech Roczon, Head
of Technology Competence Center w firmie Balluff, realizacja coraz bardziej
skomplikowanych aplikacji to potrzeba,
ale także konieczność, a to z kolei buduje
wśród zainteresowanych klientów świadomość coraz większych możliwości systemu wizyjnego. Z punktu widzenia użytkownika końcowego takie rozwiązanie
jest najwygodniejsze, gdyż minimalizuje

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska

Źródło: SELS

↙ Czujniki wizyjne
na podstawie
wykonanego zdjęcia odczytują róże
typy kodów (drukowane, znakowane
laserowo, kropkowane) niezależnie od materiałów
nośnika (metal, plastik, papier, szkło).
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koszty utrzymania personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje.
Jeśli chodzi o główne powody przemawiające za zastosowaniem systemów
wizyjnych w zakładach produkcyjnych,
okazuje się, że są nimi przede wszystkim: poprawa jakości produktu końcowego/redukcja ilości produktów wadliwych (58%), obniżenie kosztów produkcji i kosztów wynikających z późniejszych
reklamacji produktów (50%) oraz zapamiętywanie danych i możliwość tworzenia raportów dotyczących jakości produkcji (42%). Co trzeci respondent wskazał
takie powody, jak: zbyt szybka produkcja
do wykonania manualnej kontroli jakości, chęć sprostania zaostrzonym wymaganiom prawnym kontroli jakości (np.
ISO) oraz optymalizacja procesów produkcyjnych celem polepszenia wskaźników
finansowych. Ok. 20% wskazało również
na takie czynniki, jak konieczność wykorzystania systemu wizyjnego dla poprawienia działania aplikacji, a także podniesienie konkurencyjności wytwarzanych
produktów na rynku międzynarodowym.
Warto dodać, że zdaniem 84% ankietowanych, niezawodność wizyjnych systemów jakości w porównaniu do manualnej pracy wykonywanej przez człowieka
jest zdecydowanie większa. Pozostałe
16% respondentów twierdzi, że wszystko
zależy od aplikacji.

Wojciech Roczon, Head of Technology Competence Center w firmie Balluff

Przede wszystkim kontrola jakości
Polski rynek systemów wizyjnych od wielu lat systematycznie rośnie
i obecnie funkcjonują na nim firmy oferujące różne rozwiązania.
Jako głównych odbiorców w naszym kraju wymieniłbym oczywiście cały sektor związany z szeroko pojętą motoryzacją, ale
zauważam także bardzo duży wzrost aplikacji zrealizowanych
w sektorach produkcji AGD, branży spożywczej oraz farmacji. Systemy wizyjne używane są przede wszystkim do realizowania szerokiego wachlarza zadań w kontroli jakości. Chodzi o kontrolę
poprawności montażu, a także – szczególnie w obszarach wrażliwych (farmacja, F&B) – o kontrolę krytycznych informacji, takich
jak data ważności czy seria produkcyjna.
Przy wyborze rozwiązania klienci kierują się głównie zaufaniem do marki, dopiero
na drugim miejscu znajduje się cena. Wynika to z faktu, że wiele osób, z którymi mam
okazję współpracować, ma już za sobą złe doświadczenia spowodowane głównie niewłaściwym doborem partnera. Należy pamiętać, że systemy wizyjne mają kilka składowych – niezbędny jest oczywiście dobrej jakości sprzęt, ale bez wiedzy i doświadczenia
jest więcej niż pewne, że okaże się on bezużyteczny. Dysponując odpowiednimi informacjami zebranymi już na pierwszym etapie rozmów, możemy zasugerować pewne
rozwiązania, np. odpowiednie oświetlenie, optymalną optykę, a także poprawnie określić zakres wymagań dla danej aplikacji. Klienci doceniają ten fakt i odwdzięczają się
długoletnią współpracą.
Co do najnowszych trendów, to z pewnością są nimi zagadnienia związanie z deep
learning i sieciami neuronowymi. Uważam, że to właśnie one sprawią, iż systemy
wizyjne będą stosowane w coraz trudniejszych i ciekawszych aplikacjach, takich jak
samouczące się systemy do sortowania produktów czy badanie jakości powierzchni
pod kątem rozmaitych uszkodzeń.

Wciąż niedościgniona branża
automotive
Jeśli chodzi o branże będące obecnie
głównymi odbiorcami systemów wizyjnych, to zdaniem ok. 90% ankietowanych
użytkowników i dostawców wciąż pozostaje nią branża motoryzacyjna.
Sytuacja pozostaje niezmienna od
wielu lat. Jak wyjaśnia Dariusz Andrzejewski z firmy Cognex Poland, systemy wizyjne są najczęściej wykorzystywane w branży samochodowej zarówno
w zakładach zajmujących się montażem
finalnym pojazdów, jak i w fabrykach produkujących podzespoły motoryzacyjne,
takie jak silniki, zawieszenia, systemy
bezpieczeństwa i inne.
Oprócz branży automotive tytułowe
rozwiązania są chętnie stosowane w przemyśle spożywczym i opakowaniowym
(67% wskazań dostawców i 42% wskazań użytkowników), a także farmaceutycznym i tworzyw sztucznych (44% wskazań
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Główną przyczyną wzrostu popularności systemów wizyjnych są coraz
wyższe wymagania jakościowe dotyczące produktów oraz rosnące prędkości procesów produkcyjnych.
dostawców i 34% wskazań użytkowników). Oprócz tego z systemów wizyjnych
korzysta wiele innych branż, m.in. elektroniczna, biomedyczna i medyczna, chemiczna, energetyczna, kosmetyczna, produkcji AGD, hutnicza czy wojskowa.
Za najbardziej perspektywiczne
obszary, które będą w najbliższej przy-

szłości w największym stopniu korzystały
z systemów wizyjnych, zostały uznane
następujące branże: spożywcza, motoryzacyjna i opakowaniowa, farmaceutyczna,
elektroniczna oraz tworzyw sztucznych.
Zdaniem sondowanych dostawców
głównymi odbiorcami systemów wizyjnych są integratorzy systemów (89%),
klienci końcowi (zakłady przemysłowe)
– 69%, a także producenci OEM (43%)
oraz dystrybutorzy (12%).

Czynniki mające wpływ na wzrost
popularności systemów wizyjnych
Z przeprowadzonego badania wynika, że
głównymi przyczynami rosnącego zainteresowania omawianymi rozwiązaniami
w Polsce są przede wszystkim: spadek cen
systemów wizyjnych (67%); zaostrzone
prawo co do norm jakości wytwarzanych
produktów (50%) oraz coraz bardziej
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RAPORT

Janusz Żurek, specjalista ds. czujników wizyjnych w firmie SELS

Ważne, aby system wizyjny był bardzo elastyczny
i miał intuicyjne oprogramowanie
Systemy wizyjne odgrywają coraz większą rolę w automatyce przemysłowej. Rosnące koszty pracy, dążenie do zwiększenia wydajności produkcji, a przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości
wyrobów wpływają na wzrost zapotrzebowania na takie rozwiązania, niezależnie od branży przemysłu.
Obecnie jedną z bardzo prężnie rozwijających się gałęzi jest
robotyka, a więc wykorzystywanie robotów oraz coraz bardziej
popularnych cobotów na liniach produkcyjnych. Właśnie tu pojawia się miejsce, w którym dużą rolę odgrywają i jeszcze większą
będą odgrywać czujniki wizyjne, dzięki którym możliwe jest wykorzystywanie robotów bez konieczności wprowadzania dużych zmian w procesie produkcyjnym. Ważne jest, aby system wizyjny był bardzo elastyczny i miał intuicyjne
oprogramowanie, dzięki czemu znacznie zwiększa się możliwość jego wykorzystania
w wielu aplikacjach.
Producenci systemów wizyjnych już wprowadzili do swojej oferty odpowiednie narzędzia umożliwiające bezpośrednią współpracę konkretnego czujnika wizyjnego z robotem danego producenta. Pozwala to na szybkie zaprogramowanie kamery
z pozycji robota i sprawne przestawienie całego układu na potrzeby nowych zadań, np.
wytwarzanie nowego komponentu na tej samej linii produkcyjnej pozwala zaoszczędzić
czas i przestrzeń w zakładzie.
Należy dodać, że istotną sprawą dla klientów końcowych oraz firm integratorskich
jest nie tylko cena systemu wizyjnego, ale także wsparcie, jakie mogą otrzymać od dostawcy rozwiązania zarówno na etapie jego wdrażania, jak i późniejszego użytkowania.

przyjazne interfejsy programowe i użytkowe, bazujące na popularnych formatach
i standardach, np. Microsoft Windows
(42%). Co trzeci ankietowany wskazał na
takie czynniki, jak uproszczenie sposobu
wdrażania systemów wizyjnych oraz obecność wyszkolonej kadry wtajemniczonej
w tajniki przetwarzania obrazu w polskich
przedsiębiorstwach. Na ostatnim miejscu
znalazła się szeroka reklama (8%).
Jeśli chodzi o przyczyny wzrostu popularności systemów wizyjnych, to – jak
tłumaczy Krzysztof Piotrowski, kierownik działu Systemy Wizyjne Cognex w firmie Automatech – niezależnie od branży
są nimi dwa główne czynniki. Pierwszym
z nich jest coraz większy nacisk na zachowanie i kontrolę jakości – wyrywkowa
kontrola produktu raz na godzinę już nie
wystarcza, firmy wymagają 100% kontroli wszystkich ich produktów. Takiemu
wyzwaniu najczęściej sprostać mogą tylko
współczesne, szybkie systemy wizyjne.
Drugim istotnym czynnikiem jest coraz
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wyższy koszt robocizny i związana z tym
rosnąca automatyzacja linii produkcyjnych. W sytuacji gdy coraz mniej pracowników jest obecnych przy linii, należy
zastępować ich również w zakresie kontroli, którą do tej pory sprawowali nad
jakością produktów.

Prognozy na najbliższe lata
Jak deklarują respondenci, w ciągu najbliższych 2–3 lat w porównaniu z okresem wcześniejszym budżet przewidziany
na zakup systemów wizyjnych będzie:
większy (46%), porównywalny (42%)
bądź mniejszy (12%).
Z kolei wszyscy sondowani dostawcy
są zgodni, że w tym czasie z pewnością
zwiększy się sprzedaż tytułowych produktów. Respondenci powołują się m.in.
na takie argumenty, jak: coraz większe
wymagania jakościowe i wydajnościowe
oraz potrzeba rejestracji produkcji (np.
w branży farmaceutycznej oraz automo-

Rys. 3. Ocena obecnej sytuacji
na polskim rynku systemów
wizyjnych
zła: 10%

bardzo
dobra:
23%

dobra: 67%
Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska

tive), coraz większa automatyzacja linii
produkcyjnych i stosowanie coraz większej liczby robotów wyposażonych w systemy wizyjne, spadek cen systemów
wizyjnych i wzrost ich wydajności, coraz
większa świadomość korzyści płynących
z wdrażania wizyjnej kontroli jakości produktów.
Warto dodać, że zdaniem ankietowanych kamery wizyjne sprzedają się najczęściej w systemach (89%), a dużo rzadziej
samodzielnie (11%).
Jak wynika z badania, sondowani
dostawcy optymistycznie postrzegają
nie tylko najbliższą przyszłość, ale także
teraźniejszość. Okazuje się, że sytuacja
panująca obecnie na polskim rynku systemów wizyjnych została oceniona przez
większość jako dobra (67%) lub bardzo
dobra (23%) – rys. 3.
Raport powstał w oparciu o dane uzyskane
z ankiety przeprowadzonej wśród czytelników magazynu Control Engineering
Polska. Oprócz tego przy tworzeniu raportu
wykorzystano informacje pochodzące od
dostawców systemów wizyjnych. Raport
nie odzwierciedla pełnego obrazu rynku.

CE

Za pomoc w opracowaniu raportu dziękujemy wszystkim firmom oraz Czytelnikom
magazynu Control Engineering Polska, którzy
odpowiedzieli na pytania zawarte w ankiecie.
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Nowa generacja czujników wizyjnych VISOR® SensoPart
Szybkie, inteligentne, wytrzymałe
SensoPart opracował nową generację
czujników wizyjnych VISOR® – dzięki wąskiej, metalowej obudowie, ulepszonemu
oświetleniu LED i dodatkowym funkcjom,
takim jak laser punktowy i automatyczna
regulacja ostrości – sprawdzone dotąd
czujniki wizyjne są teraz jeszcze łatwiejsze w obsłudze. Kompatybilność czujników nowej generacji i oprogramowania z
poprzednią wersją, pozwala na ich łatwe
zastosowane w istniejących już aplikacjach.
Szerokie portfolio czujników wizyjnych
VISOR® zapewnia całe spektrum rozwiązań przetwarzania obrazu dla przemysłu.
Czujniki VISOR® nowej generacji dostępne są w wersjach: Object, Code Reader,
Robotic i Allround; również w wersji z matrycą kolorową. Dwie różne rozdzielczości
obrazu pozwalają na lepsze dopasowanie do wymagań zadania (modele V10:
800x600 pikseli, modele V20: 1440x1080
pikseli). Wybór wersji czujnika wg zakresu pola widzenia (szeroki, średni, wąski)

definiuje optymalne pole aplikacji.
Wersja z wąskim polem widzenia umożliwia lepszą detekcję małych elementów
lub kodów z większej odległości.
Nowe rozwiązania zastosowane
w czujnikach nowej generacji:
wskaźnik laserowy, ułatwiający wyrównanie czujnika podczas ustawiania
(laser klasa 1)
autofocus – automatyczna regulacja
ostrości, którą można kontrolować za
pomocą oprogramowania, co ułatwia
zadanie szczególnie w niewielkich
przestrzeniach i pozwala uniknąć zakłóceń procesu podczas przełączania
między zadaniami o różnych pozycjach
ogniskowej
zintegrowany obiektyw lub obiektyw
C-mount
zwiększona rozdzielczość z 0,3 do 0,5
mpx (wersja V10) lub z 1,3 do 1,5 mpx
(wersja V20)
metalowa obudowa o stopniu ochrony
IP67

VISOR® C-mount

szeroki zakres temperatury działania
od 0 do 50°C
zintegrowany system oświetlenia, stanowiący osiem wysokiej jakości diod
LED
szybszy procesor, znacznie wyższa częstotliwość odświeżania – nawet dwukrotnie szybsza w zależności od wersji
czujnika i detektora
usprawniona komunikacja: sFTP, SSH,
EtherNet/IP i Profinet (klasa zgodności B).

VISOR® Robotic – Ekspert aplikacji zrobotyzowanych
Dedykowany do różnorodnych zadań automatyzacji z łatwością może zostać
zintegrowany z istniejącymi instalacjami i systemami, a dzięki różnym metodom
kalibracji i elastycznym strukturom danych jest odpowiedni do różnorodnych
procedur. Specjalne oprogramowanie zapewnia bezpośrednią wymianę danych
między robotem a kamerą – aktualnie dostępny jest software dedykowany do
współpracy z robotami Universal Robots, KUKA, Fanuc.
Różne typy detektorów lokalizujących do 10 000 komponentów
Kontrola dostępnej przestrzeni wokół chwytaka
Dwie metody kalibracji: szybka kalibracja wzorcem lub kalibracja listą par punktów dopasowaną do pola widzenia
Odsunięcie płaszczyzny roboczej w osi Z
Zintegrowane i ustandaryzowane interfejsy (Profinet, EtherNet/IP, TCP/IP)

VISOR® Code Reader Advanced / Professional – Czytnik kodów
kreskowych, kodów Data Matrix, tekstów OCR, kodów DPM
Czujniki wizyjne na podstawie wykonanego zdjęcia odczytują róże typy kodów (drukowane, znakowane laserowo, kropkowane) zgodnych ze standardem
ECC200, niezależnie od materiałów nośnika (metal, plastik, papier, szkło). Stabilne
algorytmy przetwarzania pozwalają odczytać nawet najtrudniejsze kody. Dotyczy
to również kodów zakrzywionych, zniekształconych lub tych znajdujących się na
powierzchniach wypukłych, odblaskowych lub przeźroczystych. Dzięki zintegrowanemu wykrywaniu obiektów (wersja Professional), czytnik kodów VISOR® jest
unikalny w swoim segmencie cenowym.

^>^ƐƉ͘ǌŽ͘Ž͘ƐƉ͘Ŭ͘ͲǁǇųČĐǌŶǇĚǇƐƚƌǇďƵƚŽƌƉƌŽĚƵŬƚſǁĨŝƌŵǇ^ĞŶƐŽWĂƌƚ
ǁǁǁ͘ƐĞůƐ͘ƉůĞͲƐŬůĞƉ͗ǁǁǁ͘ĐǌƵũŶŝŬŝ͘ĐŽŵ͘ƉůĞͲŵĂŝů͗ƐĞůƐΛƐĞůƐ͘Ɖů
ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬƐĞůƐ͘ĂƵƚŽŵĂƚǇŬĂ
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Sieć bezprzewodowa dla przemysłu
– samoorganizująca się
czy zarządzana?
Standardy ANSI/ISA100.11a oraz WirelessHART odzwierciedlają
kontrastujące ze sobą podejścia do zarządzania sieciami. Wybór sieci
bezprzewodowej, która ma być wdrożona w zakładzie, jest bardzo
istotną decyzją wpływającą na efektywność operacyjną.

Kinichi Kitano

W skrócie
→ Możliwości samoorganizowania się sieci WirelessHART.
→ Wdrażanie bezprzewodowej
sieci ISA100.11a dla oprzyrządowania.
→ Możliwości sieci bezprzewodowych WirelessHART oraz
ISA100.11a.
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irma przemysłowa rozważająca
zainstalowanie w swojej fabryce
lub zakładzie sieci bezprzewodowej do połączenia urządzeń obiektowych,
takich jak czujniki pomiarowe i elementy
wykonawcze, ma do wyboru dwa dominujące na rynku protokoły bezprzewodowe: ANSI/ISA100/11a oraz WirelessHART. Obydwa zostały zatwierdzone
przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) jako standardy globalne (PN-EN IEC 62734 – Przemysłowe
sieci komunikacyjne – Sieci komunikacyjne bezprzewodowe i profile komunikacyjne – ISA 100.11a, Wireless communication network and Communications profiles oraz PN-EN IEC 62591 – Przemysłowe sieci komunikacyjne – Bezprzewodowa sieć komunikacyjna i profile komunikacyjne – Bezprzewodowy HART(tm),
Wireless Communications Network and
Communications profiles) i są wykorzystywane od ponad 10 lat.
Te dwa podejścia wykazują wiele podobieństw (na przykład obydwa wykorzystują energooszczędną łączność radiową
zgodną ze standardem IEEE 802.15.4).
Sieć kratowa (mesh network), zgodna ze
standardem WirelessHART, jest siecią
samonaprawiającą się (self-healing) i samoorganizującą się (self-organized). Sieć
zgodna z ISA100.11a jest także samonaprawiającą, a jej każdy węzeł może mieć
ścieżki redundantne, przy czym użytkownicy dokonują specyfikacji tych ścieżek

w celu zorganizowania sieci. Jednak sposoby organizowania tych dwóch rodzajów sieci różnią się znacznie. Wiele zależy
od tego, w jaki sposób sieci te formują
ścieżki komunikacji i wykorzystują technologię sieci kratowej, co determinuje
zarządzanie sposobem komunikowania się
poszczególnych urządzeń obiektowych ze
sobą w obydwu kierunkach.

Samoorganizujące się sieci
WirelessHART
Obydwa omawiane protokoły wywodzą
się z początku lat 2000, gdy technologie automatyki dla przemysłu produkcyjnego i procesowego przechodziły znaczne
zmiany. Tzw. wojny o standard magistrali
obiektowej (fieldbus wars) z poprzedniej
dekady już się zakończyły, pozostawiając
na wielu producentach automatyki wrażenie, że jeśli technologia – mimo wielu
zalet technicznych – jest zbyt skomplikowana dla obsługi, to może to zmniejszyć
opłacalność jej wdrożenia przez firmy
przemysłowe.
Standard WirelessHART wszedł na
rynek, obiecując prostotę użytkowania
i szybką konfigurację. Być może wprowadzono go w nadziei na uniknięcie głównych zażaleń i skarg kierowanych przez
integratorów i użytkowników na protokoły Foundation Fieldbus i Profibus PA –
były one zbyt skomplikowane, aby mogły
być łatwo wdrożone przez personel typowego zakładu przemysłowego. WirelessHART zaadaptował wiele narzędzi
i technik klasycznego standardu HART
dla oprzyrządowania połączonego przewodowo i zastosował je, wykorzystując
komunikację bezprzewodową.
Sieć WirelessHART ma zdolność samoorganizacji, tak więc urządzenia do niej
podłączone mogą automatycznie określać
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ataku dla cyberprzestępców, którzy prósposób wzajemnej komunikacji w celu
(np. maks. 100 urządzeń). Samoorganizabują dostać się do sieci i wykorzystać
wymiany danych. Nadajniki poszczególcja nie zawsze oznacza samooptymalizają do swoich celów. Na przykład atak
nych czujników pomiarowych mogą wysycję. Sieć może znaleźć ścieżkę komunikacji
„wormhole” jest skierowany konkretnie
łać dane do sąsiadujących urządzeń, tak
dla danego urządzenia, mając wystarczana sieci ad hoc i potrafi zakłócić normalne
więc dane są kolejno odbierane i przekającą liczbę działających łączy radiowych,
ścieżki komunikacyjne nawet wtedy, gdy
zywane dalej, aż osiągną bramę sieciową.
jednak ta ścieżka komunikacyjna niekohaker nie zagroził żadnym hostom w sieci
Powoduje to pewne opóźnienie przesyłu,
niecznie musi być najlepsza i najkrótani nie złamał żadnych szyfrów. Istnieją
jednak zwykle nie jest to znaczący prosza. Projektanci sieci mogą wykorzystać
techniki obrony przed takimi atakami
blem. Zdolności do samoorganizacji sieci
narzędzia diagnostyczne do sprawdzenia,
i wykonanie skutecznego cyberataku nie
mają charakter dynamiczny, zaś dostrojew jaki sposób urządzenia się komunikują,
jednak WirelessHART nie udostępnia żadjest łatwe, jednak sieci kratowe mają tę
nia parametrów mogą być wykonywane
nych środków do zarządzania tym, które
krytyczną słabość.
„w locie”, w odpowiedzi na zmieniające
urządzenia komunikują się z którymi. Jeśli → Fizyczny układ sieci może spowodować,
się warunki. Technologia ta, mimo wielu
że stworzy ona ścieżki komunikacyjne,
tworzą się ścieżki, które nie są optymalne,
zalet, ma również następujące wady:
które mają tendencję do uzależnienia od
to mechanizm tworzenia nowych ścieżek
→ Uczynienie sieci WirelessHART samozarządzającą eliminuje możliwość wykorzymałej liczby strategicznie umieszczonych
wymaga umieszczenia innych urządzeń
stania większości narzędzi do zarządzania
węzłów, przez które przechodzą dane
w sieci w celu umożliwienia jej utwozewnętrznego. Sieć tworzy swoje własne
z dużej liczby przemysłowych urządzeń.
rzenia lepszych ścieżek. Dodanie więkścieżki komunikacyjne i nie ma żadnego
Te „zwężenia” („pinch points”) mogą sposzej liczby urządzeń niekoniecznie jednak
mechanizmu, aby zastąpić je ręcznie.
wodować tak duże obciążenie strategiczusuwa wąskie gardła czy zmniejsza liczbę
→ Samoorganizowanie się sieci Wirelessnych węzłów, że gdy jeden z nich prze„skoków”, które musi wykonać sygnał,
HART oznacza, że skalowalność może
stanie działać z powodu np. wyczerpania
aby osiągnąć bramę sieciową lub moduł
stać się problemem. Każda brama siebaterii, zakłóceń komunikacji lub uszkokońcowy.
→ Zdolność sieci do dostrajania się według
ciowa będzie miała maksymalną liczbę
dzenia, to główne części sieci mogą zostać
wymagań stwarza potencjalny obszar
urządzeń, którą będzie mogła obsłużyć
zupełnie odcięte.
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↙ Rys. 1. Routery umieszczone między poszczególnymi przyrządami a bramą sieciową
pomagają w zarządzaniu ruchem sieciowym
i minimalizują zależność od sieci kratowych.

Możliwość powstania tych zwężeń oraz
ich prawdopodobnych skutków potwierdza patent dotyczący standardu WirelessHART (US20110164512A1, Wireless
mesh network with pinch point and low
battery alerts, Bezprzewodowe sieci kratowe z alarmami zwężeń komunikacyjnych oraz niskiego stanu baterii):
„Po pierwsze urządzenia bezprzewodowe, które muszą komunikować
się przez zwężenie, mogą cechować się
zmniejszoną niezawodnością komunikacji. Po drugie przepustowość dla tych
urządzeń bezprzewodowych, które muszą
komunikować się przez zwężenie, może
być ograniczona i może to negatywnie
wpłynąć na pracę sieci. Po trzecie urządzenie bezprzewodowe, będące zwężeniem w ruchu sieciowym, będzie pobierało dodatkową energię w celu obsługi/
nadawania tej zwiększonej ilości danych.
Jest to szczególnie ważne w przypadku
urządzeń z zasilaniem bateryjnym (powoduje skrócenie żywotności baterii) lub
urządzeń pozyskujących energię z otoczenia (np. zasilanych ogniwami słonecznymi)”.
„Zwężenia mogą być spowodowane
różnymi przyczynami. Na przykład mogą
być wynikiem niezbyt solidnego zaprojektowania lub zainstalowania sieci, stale
zmieniającego się środowiska rozchodzenia się fal radiowych, zmian w przestrzeni
fizycznej, w której zainstalowana jest sieć
(co wpływa na rozchodzenie się fal radiowych) oraz wycofywanych z eksploatacji
urządzeń bezprzewodowych”.
Narzędzia do analizy sieci WirelessHART potrafią monitorować ścieżki komunikacyjne oraz status urządzeń podłączo-
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Źródło: Yokogawa

AP: punkt dostępowy (Access Point)
RT: router (Routing Device)
I/O: urządzenie We/Wy (I/O Device)

nych do sieci, taki jak stan baterii zasilających. Odpowiednie oprogramowanie
potrafi zidentyfikować miejsca, w których
powstały zwężenia, i może być skonfigurowane tak, aby ostrzegało operatorów
o tej sytuacji. Trzeba jednak pamiętać, że
wbudowany w urządzenia WirelessHART
mechanizm samoorganizacji nie ma zdolności do poprawienia tej sytuacji – optymalizacji połączeń/ścieżek, ponieważ rozwiązanie problemu niezmiennie obejmuje fizyczne dodanie lub przesunięcie
urządzeń w celu ustanowienia bardziej
korzystnych ścieżek komunikacyjnych.
Ktoś (integrator, inżynier sieci) musi zmienić układ sieci tak, aby mogła ona znaleźć
swoje własne nowe rozwiązanie lub dodać
kolejną bramę sieciową w innej lokalizacji i być może dokonać dalszego podziału
w strukturze, architekturze sieci.

Porównanie sieci zarządzanych
z sieciami samoorganizującymi się
Komitet ds. standardów ISA 100 został
utworzony w celu przygotowania rodziny
standardów dla komunikacji bezprzewodowej, wykorzystywanej w aplikacjach
automatyki przemysłowej. Grupa Robocza
3 Komitetu ISA 100 była odpowiedzialna
za opracowanie standardu ISA100.11a,
zaś produkty spełniające wymagania tego
standardu były od 2013 r. wysyłane pod
marką ISA100 Wireless™.
Wymagające znacznie większego
wysiłku niż w przypadku WirelessHART,
prace nad opracowaniem standardu ISA
100 rozpoczęły się od uzgodnienia podstawowego założenia, że sieci obsługujące złożone środowiska przemysłu pro-

dukcyjnego muszą pokrywać swoim zasięgiem nie tylko urządzenia obiektowe
i oprzyrządowanie. Twórcy standardu
uważali także, że uzyskanie maksymalnej wydajności oraz cyberbezpieczeństwa
sieci powinno mieć większe znaczenie niż
kwestia jej nadmiernego uproszczenia.
Potrzebne było opracowanie i wdrożenie funkcji pozwalających na planowanie
i zarządzanie sieciami w celu dostarczenia
wymagającym użytkownikom sieci sterowania o wysokiej wydajności i niezawodności. Co więcej, musiało to zostać osiągnięte bez mnożenia dodatkowych problemów związanych z użytecznością takiego
systemu sieciowego, które utrudniałyby
adaptację i instalację sieci na poziomie
obiektowym.
Zgodna ze standardem ISA100.11a
bezprzewodowa sieć dla oprzyrządowania
instalowanego na poziomie obiektowym
(fieldbus) może być skonfigurowana tak,
aby wykorzystywała samoorganizującą się
sieć kratową taką jak WirelessHART, jednak nie jest to jedyna opcja. Istnieje wiele
dostępnych narzędzi oraz technik, dzięki
czemu użytkownik może wybrać najlepsze
podejście dla danej aplikacji i środowiska
w fabryce.
Proste planowanie i przemyślenia
w fazie projektowania przy wdrażaniu
ISA100.11a to początek długiej drogi
do ulepszenia wszystkich połączeń radiowych, na których opiera się sieć. Zrozumienie podstaw propagacji sygnału radiowego powinno być pomocne przy opracowaniu koncepcji rozmieszczenia urządzeń
i anten oraz w uniknięciu trudności zwykle napotykanych przy złożonych instalacjach i konstrukcjach fabrycznych, pełnych stalowych zbiorników i konstrukcji,
a także w uniknięciu wad typowych dla
sieci kratowych.
W sieciach zgodnych ze standardem
ISA100.11a zamiast rozmieszczania
dużych grup urządzeń, z których każde
bezpośrednio osiąga tę samą bramę sieciową, można wykorzystać klasyczne
routery jako punkty przekaźnikowe
(rys. 1), które zbierają dane od poszczególnych przyrządów bezprzewodowych,
a następnie przesyłają te dane do bramy
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↘ Rys. 2. Odpowiednie umieszczenie
routera może uczynić komunikację
między obydwoma
końcami sieci bardziej niezawodną.

Punkt (1)
Należy zainstalować antenę pionowo

Punkt (2)
Należy zachować odległość 1 m od wszelkich przeszkód

Źródło: Yokogawa

Punkt (3)
Należy zainstalować router na takiej wysokości,
aby zachować widoczność urządzeń
(zalecana wysokość: do 20 do 30 m)

sieciowej. Routery w takiej konfiguracji
są po prostu bezprzewodowymi nadajnikami, podobnie jak np. czujnik temperatury, skonfigurowanymi tak, aby komunikowały się bezpośrednio z bramą sieciową.
Dzięki temu unika się przesyłania sygnałów pomiędzy wieloma urządzeniami obiektowymi, dzięki czemu
rośnie prędkość przesyłu danych i ogranicza się pobór energii przez każde z urządzeń uczestniczących w ścieżce transmisji
danych. Poprzez wdrożenie sieci zgodnej
z ISA100.11a w ten opisany sposób, sieci
kratowe są wykorzystywane tylko wtedy,
gdy są potrzebne do eliminowania problemów związanych z zaburzeniami ruchu
sieciowego, zamiast ciągłego realizowania
komunikacji dla każdego urządzenia.
Ponieważ ruch w sieci kratowej nie
występuje w sposób ciągły, czujnik obiektowy o bardzo małej częstotliwości
odświeżania, taki jak np. czujnik poziomu
w dużym zbiorniku, może pozostawać
uśpiony przez długi czas. To sprzyja
zmniejszeniu zużycia energii w porównaniu do sytuacji, gdy czujnik byłby stale
aktywny i komunikował się z innymi
urządzeniami. Jeśli znaczne zakłócenia w ruchu sieciowym spowodują przerwanie połączenia pomiędzy czujnikiem
obiektowym a jego podstawowym routerem, to urządzenie automatycznie połączy
się z kolejnym routerem.
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Wdrożenie sieci bezprzewodowej
Najskuteczniejsze praktyki polegają na
umieszczaniu routerów wysoko w takich
miejscach, w których „widzą” one bezpośrednio zarówno bramę sieciową, jak
i umieszczone poniżej poszczególne urządzenia (rys. 2). Ponieważ większość bezprzewodowych urządzeń obiektowych ma
zintegrowane anteny, to w sytuacji gdy
urządzenie „nie widzi” routera, jego antena
może wymagać przesunięcia poza przeszkodę. Ponadto, ponieważ każdy z czujników próbuje skomunikować się z konkretnym punktem, można użyć anten kierunkowych do zwiększenia siły sygnału.
Te połączenia komunikacyjne są ustanawiane przez inżynierów i techników pracujących z narzędziami do zarządzania
siecią. Raz ustanowione pozostają statyczne w miarę upływu czasu, jeśli sam
sprzęt pozostaje w jednym miejscu. Mogą
w trakcie eksploatacji pojawiać się nieprzewidziane zakłócenia, np. ciężarówka
czy tymczasowa konstrukcja blokująca
drogę połączenia radiowego, jednak normalnie sieci te nie wymagają ciągłego ponownego dostrajania. Dobrze wdrożona
przy wykorzystaniu ww. metod sieć
ISA100.11a może pracować stabilnie
wiele lat. Czasem jakieś urządzenie może
wymagać zmiany położenia jego anteny,
co nie jest jednak zadaniem trudnym do
realizacji przez inżynierów techników.

Rodzina standardów bezprzewodowych ISA100 została stworzona w oparciu o koncepcje dobrane do środowisk
fabryk przemysłu procesowego. Została
opracowana od zera dla rafinerii, fabryk
chemicznych oraz innych wymagających
zakładów przemysłowych. Ponadto objęła
wiele form komunikacji bezprzewodowej,
poza oprzyrządowaniem.
Z drugiej strony opisany wcześniej
standard WirelessHART wymagał mniejszego wysiłku przy opracowaniu, ponieważ przyjęto i zaadaptowano istniejącą
technologię. O ile unikanie „odkrywania
Ameryki” jest często sensownym podejściem, o tyle w tym przypadku okazuje
się, że technologia przeznaczona do tworzenia sieci ad hoc w stale zmieniających
się warunkach może powodować problemy w niektórych sytuacjach.
Wybór jednego z tych dwóch standardów sieci bezprzewodowych do wdrożenia w zakładzie jest sprawą kluczową dla
firmy przemysłowej, natomiast decyzja
o tym, które rozwiązanie będzie w danej
sytuacji optymalne, będzie zależała od
wielu zmiennych.
Kinichi Kitano jest starszym inżynierem
w Nowym Ośrodku Rozwojowym Przyrządów Obiektowych firmy Yokogawa.
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Warto rozważyć
Który typ sieci bezprzewodowej będzie najlepszy z danej
aplikacji przemysłowej?
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FIRMA PREZENTUJE

Optymalizacja produkcji i procesów
magazynowych dziħki wykorzystaniu
bezprzewodowego systemu eKanban
Andreas Schenk Product Manager
Wireless steute Technologies

niezbħdne. Za prawidųowy przepųyw czħƑci
w przedsiħbiorstwie odpowiadajČ specjalne
papierowe karty Kanban.

S

Metoda ta jest wykorzystywana do dziƑ, jednak coraz czħƑciej rezygnuje siħ z papierowych kart i przechodzi na systemy elektroniczne. Sygnaųy sterujČce mogČ byđ wywoųywane rħcznie z wykorzystaniem specjalnych terminali lub teǏ w peųni automatycznie, dziħki zastosowaniu ųČczników lub czujników montowanych bezpoƑrednio na poszczególnych póųkach w regaųach Kanban, monitorujČcych ich zajħtoƑđ. W praktyce umoǏliwia to póųautomatyczne lub caųkowicie
automatyczne zgųaszanie zapotrzebowania materiaųowego przez przesųanie odpowiedniego sygnaųu bezpoƑrednio do systemu

iedemdziesiČt lat temu japoŷski wynalazca Taiichi Ohno opracowaų dla
Toyoty podstawy systemu Kanban,
zupeųnie nowej i prostej metody sterowania produkcjČ. Jako czynnik krytyczny uznano
wtedy zarzČdzanie zapasami materiaųowymi i zaopatrywaniem stanowisk roboczych w czħƑci i podzespoųy sųuǏČce do montaǏu koŷcowego aut. Kanban wprowadzių
takǏe do intralogistyki metodħ „pull”: uzupeųnienia materiaųowe nie sČ niepotrzebnie
„wypychane” (push) z magazynu do dziaųów
produkcji lub montaǏu, lecz kierowane tam,
gdzie sČ rzeczywiƑcie w danym momencie
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informatycznego przedsiħbiorstwa. Karty
Kanban tracČ w takiej sytuacji racjħ bytu.
Zupeųnie nowym trendem jest konstruowanie w peųni mobilnych regaųów eKanban, wykorzystujČcych czujniki radiowe zasilane z baterii o dųugiej ǏywotnoƑci. Dziħki
takiemu rozwiČzaniu regaųy sČ caųkowicie
pozbawione okablowania i przez to bezproblemowe w eksploatacji, a jednoczeƑnie nieprzywiČzane do konkretnej lokalizacji. MoǏna
je teǏ ųatwo rozbudowywađ czy rekonfigurowađ, dostosowujČc precyzyjnie do aktualnych potrzeb. Zapewnia to ogromnČ elastycznoƑđ produkcji i pozwala na wprowadzanie
zupeųnie nowych koncepcji zarzČdzania przepųywem materiaųów. Rodzi siħ pytanie, jak
przesyųađ dane z poszczególnych regaųów do
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ERP, WMS, MES), a w razie potrzeby takǏe do
odlegųych oddziaųów firmy za poƑrednictwem
serwisów internetowych.

Zalety systemu nexy
(sWave.NET) firmy steute:
• bezprzewodowe, zasilane bateryjnie
czujniki i ųČczniki
• bardzo niskie zapotrzebowanie
na energiħ
• czujniki dedykowane do regaųów
Kanban wiodČcych producentów
• ųatwa w instalacji i rozbudowie sieđ
czujników i punktów dostħpowych
• prosty w uǏyciu i dobrze udokumentowany interfejs API
• oprogramowanie Sensor Bridge
do konfiguracji i zarzČdzania sieciČ
• w opracowaniu kompleksowe oprogramowanie do systemów eKanban

Opisana powyǏej architektura sieci jest gųównym warunkiem pųynnego wspóųdziaųania
urzČdzeŷ radiowych i szybkiego wdraǏania
aplikacji IoT w dowolnym przedsiħbiorstwie.
Konfiguracja z uǏyciem centralnego, wirtualnego pulpitu pozwala na szybkie dostosowanie sieci do zmieniajČcych siħ wymagaŷ, np.
przy integracji nowych ųČczników czy czujników bezprzewodowych, przemieszczaniu
regaųów eKanban itp.

UrzČdzenia dedykowane
do aplikacji eKanban

ródųo: steute Technologies GmbH&Co. KG

ћ Fot. Komunikacja radiowa jest idealnym rozwiČzaniem do mobilnych systemów eKanban.

systemów informatycznych przedsiħbiorstwa
bez uǏycia okablowania?

NoƑnik informacji: sygnaųy radiowe
zastħpujČ karty Kanban
OdpowiedziČ na powyǏsze pytanie jest sieđ
bezprzewodowa nexy, oferowana przez dziaų
Wireless niemieckiej firmy steute. Jest ona
oparta na technologii sWave.NET® i skųada
siħ z punktów dostħpowych. Do kaǏdego
z nich moǏna przypisađ do ok. 100 kompatybilnych z sieciČ urzČdzeŷ koŷcowych (czujników pozycyjnych, ųČczników noǏnych, czujników magnetycznych i optycznych). Zasiħg
transmisji wynosi do 700 m w terenie otwartym i okoųo 60 m w przestrzeniach zamkniħtych. Jako interfejs miħdzy tČ sieciČ a systemami IT uǏytkownika stosuje siħ interfejs API oraz oprogramowanie poƑrednie
o nazwie Sensor Bridge. MoǏliwe jest przesyųanie danych bezpoƑrednio z dziaųów produkcji/montaǏu do systemów wspomagania
produkcji i gospodarki magazynowej (PDA,
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Siec czujników bezprzewodowych
dla przemysłu i intralogistyki

Firma steute opracowaųa specjalne, zasilane bateryjnie czujniki radiowe, które moǏna
szybko i ųatwo zamontowađ w regaųach
Kanban wiodČcych producentów, bez uǏycia narzħdzi. Czujnik wykrywa, dziħki zastosowaniu wahliwej dǍwigni, moment usuniħcia zasobnika lub pudeųka z czħƑciami z danej
póųki i wysyųa natychmiast odpowiedni sygnaų
radiowy do punktu dostħpowego.

AGV

Andon

Sygnalizacja

eKanban

PoczČtkowo w sieciach firmy steute moǏna
byųo wykorzystywađ jedynie bezprzewodowe
urzČdzenia w technologii sWave.NET, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energiħ. Na
targach LogiMAT 2019 firma steute zaprezentowaųa znaczČcy dodatek do wųasnej koncepcji sieci bezprzewodowych, otwierajČc je na
inne technologie radiowe. Jednym z powodów takiego posuniħcia byųo wyraǏenie przez
kilku klientów chħci wykorzystania wųasnych,
eksploatowanych juǏ wczeƑniej standardów
bezprzewodowych (takich jak Wi-Fi) do transmisji sygnaųów sterujČcych.
Firma steute stworzyųa do nowych rozwiČzaŷ sprzħtowych i software’owych parasolowČ markħ „nexy”. Obecnie trwajČ prace
nad oprogramowaniem, które wraz z urzČdzeniami dostarczanymi obecnie przez firmħ
steute pozwoli na zaoferowanie kompletnego, gotowego do natychmiastowego wdroǏenia, rozwiČzania eKanban.

„nexy“ to niezawodne rozwiazanie
systemowe IoT do bezprzewodowego
pozyskiwania i przesyłania danych
z czujników oraz do zarzadzania nimi.
„nexy“ pozwala na szybkie zoptymalizowanie gospodarki magazynowej oraz
procesów produkcji i montazu.
Wiecej informacji: www.nexy.net/pl

steute Polska
Al. Wilanowska 321, 02-665 Warszawa
tel. 22 843 08 20
e-mail: info@steute.pl
www.nexy.net/pl, www.steute.pl

SIECI I KOMUNIKACJA

Propagacja fal radiowych
sieci bezprzewodowych
– zagadnienia techniczne
Niezawodne działanie sieci bezprzewodowej zależy częściowo
od rodzaju transmitowanego sygnału, potencjalnych przeszkód
na drodze przesyłu oraz niedoskonałości konstrukcyjnych systemu.
Daniel E. Capano

W skrócie
→ Przemysłowa sieć bezprzewodowa, niezawodność
transmisji fal radiowych (RF)
zależy od zrozumienia czynników wpływających na rozchodzenie się fali radiowej.
→ Badanie drogi fali radiowej
na wczesnym etapie projektu może zaoszczędzić
środki w późniejszym etapie
projektu.

J

ednym z najistotniejszych czynników
w projektowaniu systemu sieci bezprzewodowej jest to, w jaki sposób
sygnał częstotliwości radiowej (RF)
przebywa drogę między nadajnikiem
a odbiornikiem. Celem, do którego dąży
się przy projektowaniu systemu, jest uzyskanie tzw. kontaktu wzrokowego (line-of-sight – LOS), czyli linii nieprzesłoniętej
widoczności nadajnika z punktu widzenia
odbiornika. Takie założenie bywa jednak
niepraktyczne, zwłaszcza w przypadku
architektury przemysłowej. Ponadto
tereny pozamiejskie cechują się sezonowymi trudnościami wpływającymi na rozchodzenie się sygnału. Układy bez linii
kontaktu wzrokowego NLOS i poza linią
kontaktu wzrokowego BLOS to osobne
przypadki rozchodzenia się fal elektromagnetycznych, z którymi można sobie poradzić, uzyskując niezawodne i zabezpieczone połączenie bezprzewodowe.

Wizualny kontakt wzrokowy
a radiowy kontakt wzrokowy
Linia kontaktu wzrokowego oznacza
dokładnie to, co wyraża; z punktu lokalizacji nadajnika można zobaczyć odbiornik, a przynajmniej widoczne są między
sobą anteny obu tych urządzeń. To jest
optyczny kontakt wzrokowy. Jednakże
najkrótsza długość fali radiowej jest kilka
tysięcy razy dłuższa niż największa długość fali optycznej. Oznacza to, że bezpośredni wizualny kontakt wzrokowy nie
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oznacza idealnie „czystej drogi” dla fal
radiowych i odwrotnie.
Aby uzyskać niezawodne połączenie
bezprzewodowe z wykorzystaniem częstotliwości radiowej, należy uważnie zaplanować prace konstrukcyjne, włącznie
z analizą drogi sygnału radiowego oraz
doborem sprzętu i wyborem miejsca instalacji anten. Nadajnik może być wyposażony w antenę dookolną, transmitującą sygnał we wszystkich kierunkach.
Odbiornik również może być wyposażony
w antenę dookolną, jednak w większości wypadków, ze względu na zwiększenie
prawdopodobieństwa przesłania użytecznego sygnału, stosowane są anteny kierunkowe.
W przypadku konkretnych zastosowań, w których sygnał przesyłany jest
z punktu do punktu po linii prostej, stosuje się anteny kierunkowe w celu zawężenia szerokości wysyłanego sygnału, unikając tym samym interferencji i zwiększając efektywność nadawania. Wszystkie te
czynniki należy uwzględnić przy konstrukcji systemu sieci bezprzewodowej.
Projektanci powinni również zwrócić
uwagę na kilka możliwych utrudnień.

Strefa Fresnela
Pierwszym czynnikiem jest strefa Fresnela, która jest obszarem w kształcie
elipsoidy obrotowej, rozciągającym się
pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem,
które stanowią jej końce. Dla zapewnienia dobrej jakości przesyłu danych obszar
ten musi pozostać pusty. Ważnym parametrem jest obszar pierwszej strefy Fresnela. Jest to wydłużona elipsoida otaczająca nadajnik, odbiornik i obszar znajdujący się pomiędzy nimi.
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Przeszkody znajdujące się w pierwszej strefie Fresnela nie muszą być zlokalizowane bezpośrednio na linii kontaktu
wzrokowego pomiędzy punktami przesyłu, a mimo to mogą powodować zakłócenia sygnału i okresowe pogorszenie jego
jakości. Zachowanie sygnału będzie się
różnić w zależności od polaryzacji anteny:
pionowo spolaryzowany sygnał napotykający obiekt w pierwszej strefie Fresnela odwróci się i powróci do nadajnika przesunięty w fazie, pogarszając
transmisję. Odwrotnie stanie się w przypadku sygnału poziomo spolaryzowanego.
Odległość pomiędzy punktami nadania i odbioru transmisji oraz długość fali
sygnału określają rozmiar strefy Fresnela.

Odbicie sygnału radiowego
od podłoża i wody
Kolejnymi utrudnieniami dla transmisji są odbicia sygnału nadajnika od ziemi
i wody. Odbicia od powierzchni lądu
powodują wielodrogowe interferencje
i pogarszają jakość sygnału. W przypadku
transmisji sygnału krótkofalowego na bliską odległość problem propagacji wielodrogowej rozwiązuje się poprzez wykorzystanie anten typu „diversity” i zaawansowanych algorytmów do odrzucania lub
łączenia sygnałów, w zależności od tego,
czy są one przesunięte w fazie (interferencja pożądana i szkodliwa). Dla transmisji
dalekiego zasięgu najczęściej stosowanym
zabiegiem przeciwko odbiciu sygnału od
podłoża jest zwiększenie wysokości zamocowania anteny. Jakość sygnału przesyłanego zależy wówczas od wysokości, na
której znajduje się antena.

Ziemia, powietrze
Kolejnym czynnikiem wpływającym negatywnie na jakość i niezawodność połączenia bezprzewodowego jest krzywizna
ziemi. Uważa się, że nadajnik znajdujący
się na poziomie morza zapewnia zasięg do
odległości 11 km (jeśli po drodze nie ma
przeszkód). Kolejnym czynnikiem wpływającym na rozchodzenie się fali jest
atmosfera. Ponieważ sygnał nie jest przez
cały czas przesyłany na jednakowej wysokości względem poziomu ziemi, zmienne
warunki atmosferyczne zależne od wysokości będą oddziaływać na transmitowany
sygnał. Dominującym efektem oddziaływania ciśnienia atmosferycznego na
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sygnał jest zakrzywienie jego drogi w kierunku ziemi, co w efekcie poprawia rozchodzenie się fali o (mnożnik 4/3), czyli
o ok. 15%.

Przeszkody dla sygnału
NLOS to nazwa przypadku, w którym
połączenie dwóch punktów sygnałowych
następuje bez przejrzystego kontaktu
wzrokowego pomiędzy elementami. Na
drodze sygnału lub wewnątrz pierwszej

Przemyślane prace konstrukcyjne, analiza drogi
sygnału radiowego, dobór
sprzętu i optymalnego
miejsca instalacji anten
gwarantują niezawodną
łączność bezprzewodową.
strefy Fresnela znajdują się przeszkody.
Wpływ przeszkód w sytuacji NLOS może
być różny. Od pomijalnego do absolutnie
utrudniającego transmisję. Fale radiowe
uważa się za fale płaskie, ponieważ fale
magnetyczne i elektryczne rozchodzą się
w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach. Przeszkody mają różny wpływ
na rozchodzenie się fali płaskiej, a zależy
on od długości fali.
Przeszkody dzielimy na trzy ogólne
kategorie: o rozmiarze mniejszym niż długość fali, o długości równej długości fali
oraz rozmiarze większym od długości fali.
Jeśli przeszkoda na drodze sygnału jest
mniejsza niż długość fali, wówczas jej
wpływ na sygnał jest pomijalny lub nie
istnieje. Jeśli obiekt jest takiej samej wielkości jak długość fali, wówczas fala ulega
dyfrakcji i osłabieniu.
Jeśli przeszkoda jest większa od długości fali, sygnał zostanie zatrzymany
w stopniu zależnym od materiału przeszkody i jego właściwości elektrycznych.

BLOS ponad NLOS
Transmisja typu BLOS jest specjalnym
przypadkiem transmisji NLOS, często występującym w transmisji dalekiego zasięgu,
na którego drodze pojawia się krzywizna
ziemi, zakrzywienia terenu lub inne prze-

szkody. Metody radzenia sobie z tego typu
przeszkodami bazują na technologiach,
które umożliwiają tworzenie trwałych
połączeń bezprzewodowych. Najczęstszą
metodą stosowaną w przypadku połączeń
średnio- i długodystansowych jest użycie
pasywnych i aktywnych regeneratorów
sygnału, otrzymujących sygnał z początkowego nadajnika (transmitera) i przekazujących go dalej, zwiększając jego zasięg.

Badania rozchodzenia się sygnału
Pierwszym etapem w określaniu jakości
połączenia pomiędzy dwoma lub kilkoma
punktami jest wykonanie badań. Badania
te wykonywane są przez specjalistów, którzy korzystają z różnych narzędzi w celu
stworzenia dokładnej mapy pomiędzy
punktami nadawania i odbioru sygnału,
co umożliwia wskazanie najlepszej drogi,
wpływu i rodzaju przeszkód na strefę Fresnela, potrzebę zakupu i ewentualną lokalizację sprzętu pomocniczego takiego jak
regeneratory sygnału oraz wymaganą siłę
sygnału nadajnika i czułość odbiornika.
Raport zawiera zazwyczaj wizualizację drogi sygnału przedstawioną na mapie
topograficznej, z zaznaczeniem potencjalnych przeszkód. Podczas projektowania
połączenia zaleca się nawiązać kontakt
z miejscowym zarządem budynków (lub
urzędem zajmującym się planowaniem
przestrzennym) w celu uzyskania informacji, czy na drodze sygnału planowana jest
budowa wysokich budynków.
Planowanie systemu komunikacyjnego
nie może być robione „na kolanie” lub
poprzez złożenie ze sobą różnych elementów bez planu i wsparcia profesjonalisty.
Podobnie jak w przypadku innych zagadnień, koszt właściwego planowania zwróci
się wielokrotnie w przyszłości.
Daniel E. Capano jest menedżerem projektu w firmie Gannett Fleming Engineers
and Architects.

CE

Warto rozważyć
Zrozumienie czynników
wpływających na rozchodzenie się sygnału radiowego
może zaoszczędzić pieniądze
podczas implementacji sieci
bezprzewodowych.
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Sterownik PAC CPL410

Dwa w jednym: sterownik PAC do realizacji procesu produkcji
i komputer przemysųowy do jego optymalizacji

Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspieraųy pracowników
przy wykonywaniu monotonnych zadaŷ i zwiħkszaniu szybkoƑci
produkcji. Obecnie kaǏda produkcja, aby byųa realizowana
efektywnie, musi korzystađ z danych, które pozwalajČ na jej
optymalizacjħ.

P

rzetwarzanie duǏych iloƑci danych
na potrzeby produkcyjne do tej pory
wymagaųo zintegrowania ze sobČ wielu
systemów. Coraz czħƑciej w optymalizacjħ
procesów produkcji angaǏujČ siħ zespoųy skųadajČce siħ z automatyków, którzy rozumiejČ
proces produkcyjny, oraz informatyków, którzy byli w stanie zintegrowađ systemy, aby
dostarczyđ do nich dane wųaƑciwe z punktu
widzenia produkcji.
Budowanie takich systemów wymaga wykorzystania wielu elementów ųČczČcych urzČdzenia warstwy produkcyjnej z urzČdzeniami
pozwalajČcymi na zbieranie danych, ich analizħ oraz przetwarzanie. Ten trend zostaų
zauwaǏony juǏ kilka lat temu przez jednego
z kluczowych dostawców automatyki.
Ostatnie 3 lata to obraz dynamicznego rozwoju produktów do sterowania – wykonujČ
one nie tylko logikħ sterujČcČ produkcjČ,
ale integrujČ w sobie narzħdzia wykorzystywane do tej pory przez dziaųy IT. Najlepszym

LAN 1 – 10/100/1000 Mbps
____

PROGRAMOWANIE/SCADA/HMI
• Modbus TCP
Server – 16 poųČczeŷ
Client – 32 poųČczenia
• SRTP
Server – 48 poųČczeŷ
Client – 32 poųČczenia
• OPC-UA Server
5 poųČczeŷ
12 500 poųČczeŷ
• EGD Class 1
255 poųČczeŷ
Redundantny adres IP

tego przykųadem moǏe byđ sterownik PAC
CPL410 produkowany przez Emerson. Jest
to urzČdzenie, które w jednej kompaktowej
obudowie integruje kontroler PAC do prowadzenia procesu produkcji oraz komputer
przemysųowy, który ten proces potrafi efektywnie optymalizowađ.
WyróǏnikiem tego rozwiČzania na rynku jest
implementacja narzħdzi na poziomie komputera przemysųowego, która pozwala nie tylko
zbierađ dane, ale przede wszystkim je archiwizowađ, analizowađ, wizualizowađ oraz udostħpniađ do systemów wyǏszego poziomu.
Taki model dziaųania systemu sterowania jest њ Sterownik PAC CPL410
zbieǏny z modelem systemów budowanych
w architekturze chmury – jednakǏe w przypadku CPL410 wiele funkcjonalnoƑci, które
do systemów zewnħtrznych pozwala optymado tej pory byųy uruchamiane na poziomie
lizowađ proces produkcji i daje szereg dodatchmury, zostaųo przeniesione bezpoƑrednio
kowych korzyƑci uǏytkownikom.
do urzČdzenia produkcyjnego. Dziħki temu
mamy do czynienia z niezaleǏnym urzČdzeWarte podkreƑlenia jest to, Ǐe komputer
niem, które bez koniecznoƑci podųČczania siħ
przemysųowy dziaųa na systemie operacyjnym

LAN 2 – 2 × 10/100/1000 Mbps
____

DEDYKOWANY DO KOMUNIKACJI IO
• Takie same moǏliwoƑci komunikacyjne jak LAN 1
• Profinet Controller MPR S2
Do 32 urzČdzeŷ Profinet Scanner
Czas komunikacji 1-512 m ms
Praca w topologii RING/Magistrala/Gwiazda
Praca w ukųadach redundancji – 2 × Profinet Controller

LAN 3 – 2 x 10/100/1000 Mbps
____
Dedykowany do komunikacji synchronizacji danych
w ukųadach redundancji jednostek centralnych
– Hot Standby Redundancy

њ Interfejsy komunikacyjne w CPL410
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Linux, a zaimplementowane narzħdzia sČ
dostarczane jako kod open source. Oznacza
to, Ǐe uǏytkownicy nie muszČ pųaciđ za korzystanie z nich, co pozwala optymalizowađ
koszty zakupu i uruchomienia takiego ukųadu.

PACengine

LINUX
Wspóųdzielona
pamiħđ

Wykorzystanie takich urzČdzeŷ wymaga
znajomoƑci technologii takich jak Python,
Apache Server czy SQLite. SČ to narzħdzia,
które do tej pory byųy domenČ dziaųów IT, ale
CPL410 pokazuje, Ǐe korzystađ z nich mogČ
wszyscy uǏytkownicy sterowników PLC i kontrolerów PAC.
CPL410 z uwagi na bardzo mocny hardware
(4 rdzenie taktowane zegarem 1,2 GHz)
pozwala w sposób wirtualny wydzieliđ dwa
niezaleǏne systemy operacyjne dziaųajČce
równolegųe i niezaleǏnie od siebie. Jeden
z nich to PACEngine, odpowiedzialny za sterowanie procesem produkcyjnym, drugi to
Linux, odpowiedzialny za kontrolħ nad komputerem przemysųowym.
To, co istotne – urzČdzenia wspóųdzielČ ze
sobČ pamiħđ i zasoby, dziħki czemu ich integracja jest ųatwa i szybka. Wymiana danych
pomiħdzy nimi realizowana jest w oparciu o zabezpieczony protokóų OPC-UA, który
oprócz szybkiej wymiany duǏej iloƑci danych
gwarantuje wysoki poziom bezpieczeŷstwa.
NiezaleǏne sČ takǏe interfejsy komunikacyjne, które pozwalajČ odseparowađ sieđ IT
od sieci OT. Ma to bardzo duǏe znaczenie
z punktu widzenia cyberbezpieczeŷstwa. Sam
kontroler PAC to efekt najlepszych doƑwiadczeŷ zbieranych przez Emerson przez ostatnie kilka lat. Wykorzystuje on ten sam silnik
co kontrolery serii PACSystems RX3i, które na
rynku automatyki wielokrotnie zostaųy nagrodzone jako Produkt Roku i wykorzystywane
sČ w dziesiČtkach tysiħcy systemów sterowania na caųym Ƒwiecie.
64 MB pamiħci RAM, trzy niezaleǏne interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet oraz moǏliwoƑđ pracy w ukųadach redundancji to standard w CPL410. Szybka wymiana danych
z warstwČ ukųadów IO realizowana jest
w oparciu o sieđ Profinet z obsųugČ MRP,
dziħki czemu ukųady mogČ pracowađ w topologii ringu, gwarantujČc odpornoƑđ na uszkodzenie ųČczy komunikacyjnych, wprowadzanie wħzųów w tryb maintenance oraz podczas
rozbudowy na ruchu.
Praca w systemach redundancji jednostek
centralnych realizowana jest w modelu Hot
Standby Redundancy, co oznacza, Ǐe ukųad
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Wirtualna
pamiħđ
Hypervisor

CPU Core #1 i #2

CPU Core #3 i #4

ETH

ETH

USB

USB

CPL410 Hardware
HYPERVISED CONTROL
њ Wirtualizacja w CPL410

jest odporny na awariħ jednostki centralnej
i w sposób bezuderzeniowy przekazuje kontrolħ do jednostki rezerwowej – w taki sposób, aby nie przerwađ procesu i aby nie pojawiaųy siħ stany nieustalone.
Programowanie kontrolerów realizowane jest
z poziomu narzħdzia Proficy Machine Edition,
które pozwala budowađ algorytmy sterowania w czterech róǏnych jħzykach programowania. Uzupeųnieniem jest moǏliwoƑđ programowania kontrolera w trybie online z moǏliwoƑciČ testowania zmian wprowadzonych
na ruchu.
Na poziomie komputera przemysųowego zainstalowane sČ narzħdzia takie jak Python 3.0,
Apache Server, OPC-UA oraz SQLite. Te narzħdzia pozwalajČ w prosty sposób na archiwizacjħ danych pochodzČcych bezpoƑrednio z kontrolera, integracjħ z przemysųowymi
bazami danych oraz na budowanie skryptów
i programów w jħzykach wysokiego poziomu.

subskrypcyjnych. Dziħki temu funkcjonalnoƑci
urzČdzenia sČ jeszcze wiħksze. Uruchomienie
narzħdzi od wizualizacji procesu poprzez
budowanie dashboardów z KPI czy wrħcz
budowania stron WWW zasilanych danymi
pochodzČcymi wprost z kontrolera – w przypadku CPL410 to standard.
Chcesz dowiedzieđ siħ wiħcej na temat moǏliwoƑci sterownika PAC CPL410? Napisz lub
zadzwoŷ do autora.

Menedżer produktów Emerson
Specjalista ds. systemów sterowania

MoǏliwoƑci komputera moǏna oczywiƑcie rozbudowađ. Baza dostħpnych narzħdzi jest naprawdħ bardzo duǏa. CzħƑđ z nich
dostħpnych jest jako open source, jak na
przykųad: Grafana, MQTT Server, FOG Horn
czy Telegraf. Dostħpnych jest równieǏ szereg gotowych rozwiČzaŷ w modelach

ASTOR
tel. 12 424 00 66
piotr.adamczyk@astor.com.pl
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NAPĘDY

Łączność Bluetooth

a bezpieczeństwo i łatwość użytkowania
napędów Variable Frequency Drive – VFD
Postęp i rozwój nowych technologii w dziedzinie napędów
o zmiennej częstotliwości VFD wpływa bezpośrednio
na pracę tych urządzeń, upraszcza ich instalację i obsługę oraz
przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa operatorów.

William Nyback

W skrócie
→ Możliwość połączenia
smartfona z jednym lub
większą liczbą napędów przy
wykorzystaniu technologii
Bluetooth jest jednym z najnowszych rozwiązań technologicznych w branży napędów VFD.
→ W wielu zakładach przemysłowych napędy VFD są zainstalowane w szafie w sterowni, z dala od silników
elektrycznych, którymi sterują – a fizyczny dostęp do
nich może być utrudniony.

W

edług analiz technicznych silniki elektryczne zużywają
około 66% całkowitej energii
w zakładzie przemysłowym. Ze względu
na prognozy znaczącego wzrostu zużycia
energii elektrycznej w przemyśle w ciągu
następnych 10 lat, zakłady przemysłowe
zasadniczo wszystkich branż są obecnie wyposażane w nowoczesne napędy
o zmiennej częstotliwości (VFD), m.in.
w celu zmniejszenia zużycia energii oraz
uzyskania innych korzyści z realizacji procesów produkcji.
Chociaż obecnie jedynie od 10 do
15% silników elektrycznych wykorzystywanych w przemyśle jest sterowanych za
pomocą napędów VFD, to liczba ta sukcesywnie rośnie. Wiodący producenci omawianych napędów podtrzymują rozwój
tegoż rynku poprzez wprowadzanie wielu
nowych funkcji i technicznych usprawnień w swoich wyrobach. Przyczyniają się
one do poprawy pracy tych urządzeń, ułatwiają ich instalację i obsługę oraz zwiększają bezpieczeństwo operatorów.

Połączenie smartfona z napędem
VFD za pomocą technologii
Bluetooth
Możliwość połączenia smartfona z jednym lub większą liczbą napędów VFD za
pomocą technologii Bluetooth jest jednym z ostatnich osiągnięć technologicz-
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Chociaż jedynie od 10 do
15% silników elektrycznych wykorzystywanych
w przemyśle jest sterowanych za pomocą napędów
VFD, producenci podtrzymują ich rozwój przez
wprowadzanie nowych
funkcji i technicznych
usprawnień. Przyczyniają się one do poprawy
pracy napędów VFD, ułatwiają instalację, obsługę
i zwiększają bezpieczeństwo operatorów.
nych. Taka możliwość i podejście pozwala
na łatwiejszą i bezpieczniejszą obsługę
tych napędów (fot. 1). Dzięki opracowanej przez producenta napędu aplikacji na
smartfona, dostępnej zwykle w Google
Play czy Apple Store, możliwe jest bezprzewodowe połączenie z napędem VFD
w celu realizacji każdego zadania, które
operator mógłby wykonać po uzyskaniu
bezpośredniego dostępu do panelu sterowania napędu. W zależności od konstrukcji architektonicznej i budowlanej hali fabrycznej oraz rozmieszczenia
maszyn i urządzeń, uzyskanie połączenia
za pomocą Bluetootha jest możliwe z odległości nawet do 76 metrów.

CONTROL ENGINEERING POLSKA

Wykorzystując aplikację na dowolne
urządzenie przenośne, np. smartfona,
operator w fabryce może „sparować” go
jednocześnie z wieloma napędami VFD
za pomocą prostego zestawu instrukcji inicjacyjnych. Każdy napęd musi mieć
klawiaturowy panel sterowania obsługujący technologię Bluetooth lub dedykowany moduł komunikacyjny. W takie
rozwiązanie są obecnie wyposażone standardowo lub dostępne jako opcja napędy
najnowszej generacji, wytwarzane przez
wiodących producentów (fot. 2). Nazwy
opisowe i kody dostępu przypisane do
każdego napędu zapewniają, że parametry
i rejestratory dla każdego napędu VFD
są przechowywane niezależnie i odpowiednio zabezpieczone przed dostępem
osób nieupoważnionych.
Po zainstalowaniu aplikacji i sparowaniu smartfona z napędem VFD operator uzyskuje możliwość bezprzewodowego uruchamiania napędu, wprowadzania parametrów roboczych i kontrolowania pracy tego urządzenia. Często jest to
bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ
operatorzy nie muszą wchodzić do niebezpiecznych lub trudno dostępnych obszarów w fabrykach, zakładach.

Bezpośredni dostęp operatora do paneli sterowania napędów VFD umieszczonych w szafie sterowniczej, ze względu na
możliwość pojawienia
się łuku elektrycznego,
wymaga użycia środków
ochrony indywidualnej
(PPE). Dużo łatwiej i efektywniej można zapewnić
mu ten dostęp za pomocą
smartfona i połączenia
Bluetooth.
Większe bezpieczeństwo operatorów, możliwość wprowadzania
parametrów pracy napędu oraz
kontrolowania jego funkcji
za pomocą smartfona
W wielu zakładach przemysłowych napędy
(moduły sterujące pracą silników elektrycznych) zainstalowane są w sterowni
i niejako odizolowane, zlokalizowane
w pewnej odległości od silników, których pracą sterują. Ponieważ na wejściu
i wyjściu każdego napędu VFD występuje
napięcie trójfazowe 480 V, w momencie
gdy operator otwiera drzwi szafy sterowniczej, aby uzyskać dostęp do paneli sterowania napędów, prawdopodobieństwo
pojawienia się łuku elektrycznego jest
stosunkowo wysokie. Dlatego, zamiast
wymagać od tego operatora użycia kłopotliwych środków ochrony indywidualnej
(PPE), łatwiej i efektywniej można zapewnić mu dostęp do napędu VFD za pomocą
smartfona i połączenia Bluetooth.
Podobnie, znacznie wygodniej jest
obsługiwać napędy zamontowane wysoko
na ścianach, w pomieszczeniach, w których panuje hałas, lub za ścianą działową. Użycie smartfona jest bezpieczniej-

Źródło: ABB Inc.

↖ Fot. 1. Możliwość połączenia smartfona z jednym lub większą liczbą napędów o zmiennej częstotliwości (VFD) przy wykorzystaniu
technologii Bluetooth jest jednym z osiągnięć
technologicznych w branży tych napędów.
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↗ Fot. 2. Każdy napęd musi mieć klawiaturowy panel sterowania obsługujący technologię Bluetooth lub moduł komunikacyjny.
Jest to obecnie standard albo opcja dostępna
w napędach najnowszej generacji wytwarzanych przez wiodących producentów.

sze i łatwiejsze, niż wspinanie się po drabinie, wchodzenie do bardzo głośnego
pomieszczenia czy udawanie się do odległej lokalizacji.
Interfejsy Bluetooth najbardziej
zaawansowanych technologicznie producentów zapewniają dostęp do wszystkich
parametrów pracy napędów VFD. Wszystkie ważne funkcje realizowane przez
napęd mogą być analizowane, dostrajane
lub archiwizowane za pomocą smartfona.
Ponadto wszystkie logi zdarzeń są w pełni
przechwytywane, a dostęp do nich jest
znacząco ułatwiony.
William Nyback jest specjalistą
od napędów o wysokich parametrach
w firmie ABB Inc.

CE

Warto rozważyć
Czy połączenia ze smartfonami, wykorzystujące technologię Bluetooth, uczyniłyby obsługę napędów VFD
w Państwa fabryce bezpieczniejszą i łatwiejszą?
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Połączenie inżynierii systemów
z systemami zarządzania
cyklem życia produktu
Efektywna organizacja struktur systemów wspierających produkcję
we współczesnych zdigitalizowanych zakładach przemysłowych
to nie lada wyzwanie. Zastosowanie podejścia łączącego działanie
inżynierii systemów (System Engineering – SE) oraz systemów
zarządzania cyklem życia produktu (Product Lifecycle Management
– PLM) to jedno z rozwiązań niosących ze sobą szereg korzyści.
Pawel Chadzynski

W skrócie
→ Jak SE, współdziałając
z PLM, spełniają potrzeby
nowoczesnych produktów
nowej generacji.
→ Korzyści z podejmowania
decyzji na poziomie systemowym.

Inżynieria systemów
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A

by stworzyć inteligentne i zdolne
do łączenia się między sobą
produkty, zespoły inżynieryjne muszą stosować holistyczne podejście do zarządzania informacją i procesami w całym cyklu życia produktu. Problem w tym, że większość inżynierów skupia się tylko na jednej z dwóch dziedzin:
inżynierii systemów (SE) lub na systemach zarządzania cyklem życia produktu
(PLM).
Mimo że obie te dziedziny pomagają
w zarządzaniu złożonymi obiektami, istnieją między nimi pewne różnice. Jednakże w przypadku zastosowania tych
dwóch klasycznych już rozwiązań systemowych wspólnie, umożliwia efektywną produkcję zaawansowanych obiektów nowej generacji. Do tego jest jednak niezbędna zmiana organizacji pracy
inżynierów w zakładach produkcyjnych
w związku z rozwojem produktu, a to
okazuje się nie lada wyzwaniem.

PLM

Podejmowanie decyzji
systemowych

Współczesne produkty dla większości
branż to w zasadzie zaawansowane systemy łączące w sobie podsystemy z wieloma warstwami zintegrowanych ze sobą
elektronicznych, mechanicznych i programowych komponentów. Aby efektywnie
organizować i zarządzać zależnościami,
powiązaniami między warstwami tych
różnych technologicznie zasobów i podsystemów, zespoły inżynierów muszą stosować podejście systemowe. Systemy SE
i PLM mają swoje zalety jako rozwiązania dedykowane do realizacji konkretnych
funkcji, stanowiąc niejako dwie strony
medalu w konkurencji, w której celem jest
uzyskanie lepszego produktu w danym
czasie i przy określonym budżecie (lub
poniżej budżetu). Bardzo ważne jest jednak, aby zrozumieć, w jaki sposób każda
z metod realizuje ten cel, by móc docelowo skorzystać z ich zalet obopólnie.
Inżynieria systemów ma swoje
początki w czasach, kiedy obiekty projektowano na papierze za pomocą ołówka,
tuszu i maszyn do pisania. Wszystko
zaczęło się od przemysłu lotniczego
i zastosowań militarnych, branż, w których firmy spędzały całe miesiące, a czasem nawet lata, nad rozwojem jednego
produktu w celu zaspokojenia potrzeb
klienta. Klientami dla takich projektów
były, i są nimi nadal, przede wszystkim
agencje rządowe – jak armia Stanów Zjednoczonych – z jasno określonymi wymaganiami wobec produktu. Zadaniem inżynierów systemu w klasycznym podejściu było zbieranie tych informacji wraz
z innymi wymaganiami pochodzącymi od
udziałowców, a następnie na ich podstawie tworzenie modelu systemu produkcji,
który wskazuje, jak rozwijać niezbędne
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→ połączyć ze sobą informacje i zintegrołem tworzącym oprogramowanie). Jest
wać je w postaci jednego źródła danych,
to spowodowane problemami z wymianą
dla inżynierów projektowanie procesów
informacji, ponieważ wyizolowane działy
na poziomie systemowym wymaga platz reguły nie posługują się tym samym
formy na poziomie systemowym. Ponadto
językiem, tworząc własną nomenklaturę
rozwiązania bazujące na wykorzystaniu
i zasady komunikacji. Proces wymiany
modułów, surowców pochodzących od
informacji utrudniają również osobne syswielu dostawców umożliwią bardziej efektemy informatyczne. Inżynierowie systetywne zarządzanie każdym etapem rozmów i zespoły PLM pracują z tym samym
woju produktu (większa elastyczność, bez
produktem, lecz dzielenie się informauzależnienia od jednego dostawcy). Ważne
cjami nie jest łatwe ze względu na różny
jest, aby wykraczać poza ramy i wytyczne
sposób przechowywania informacji.
wynikające z dokumentów, instrukcji i,
Obróbka i przekazywanie danych pomięco najważniejsze, rygorystycznych wytyczdzy zespołami i innymi podmiotami to
nych z arkuszy kalkulacyjnych;
także proces wrażliwy na błędy. Te błędy,
zdaniem Conwaya, znajdą swoje odbicie → zaplanować zmiany, by móc łatwo dostosować się do sytuacji. Należy wybierać
w jakości końcowego produktu. Mitem
narzędzia z otwartymi API, które wzajemokazała się idea całkowicie jednolitego
nie się uzupełniają, i stosować uniwersystemu, gdzie każda informacja o prosalne architektury sieci, organizacji procedukcie jest ogólnie dostępna i jednolita
sów, umożliwiające firmie łatwą adaptaprzez cały okres tworzenia produktu. Nie
cję do zmieniających się uwarunkowań,
oznacza to jednak, że holistyczne podejw szczególności zewnętrznych. W obecnej
ście do rozwoju produktu jest niemożliwe.
erze cyfryzacji stworzone dziś procedury
działania, jutro mogą być już przestarzałe.
Realizacja wizji podejścia
→ konsultować swoje działania z zewnętrzsystemowego
nymi podmiotami – zintegrowane podejZabezpieczanie przyszłych działań plaście jest ważne również w odniesieniu
cówek technicznych może wydawać się
do potrzeb klientów, dostawców i innych
zadaniem nużącym – zwłaszcza w obecpodmiotów biorących udział w procesie
nej perspektywie, gdy zespoły pracownirozwoju produktu. Dlatego systematyczków pracują z coraz bardziej skomplikonie lub/i w razie wyraźnej potrzeby należy
wanymi produktami, przepisami i muszą
organizować spotkania w celu wyznasię mierzyć z konkurencją na całym świeczania lub modyfikacji celów i wykorzycie. Pierwszym etapem realizacji tej idei
stywać informacje zwrotne z produkWspółpracujące zespoły
jest zatem stworzenie środowiska, w któcji w celu poprawy efektywności proceinżynierów
rym SE i PLM mogą ze sobą współpracosów. Łączenie ze sobą najlepszych cech SE
W 1968 roku programista Melvin Conway
wać. Aby to osiągnąć, szefowie zespołów
i PLM umożliwi ciągłą poprawę procedur
napisał, że każda organizacja zajmująca
powinni:
i realizacji zadań produkcyjnych oraz ułasię projektowaniem systemów będzie pro- → zjednoczyć zespoły SE i PLM – po
twi proces cyfrowej transformacji. Twowyznaczeniu wspólnych celów i korzyści,
jektowała systemy będące kopią strukrzenie przełomowych produktów wymaga
wynikających ze zintegrowanego podejtury komunikacyjnej w firmie. Ta teoria,
stosowania przełomowego podejścia,
ścia do rozwoju produktu, powodzenie
która nazywana jest prawem Conwaya,
wspomaganego przez odpowiednie zmiany
integracji zespołów SE i PLM będzie zalezakłada, że „produkt odzwierciedla strukw technologii i zarządzaniu procesami.
żeć od jakości wzajemnej komunikacji.
turę zespołów inżynierów, przez które jest
Pawel Chadzynski – Senior Director,
Jeśli brakuje do tego odpowiednich narzętworzony”. Jeżeli więc zespoły SE i PLM
Product Management w firmie Aras Corp.
dzi, należy je stworzyć. Jeśli takowe istnie współpracują ze sobą, może to stwanieją, trzeba zachęcić pracowników do ich
rzać pewne problemy.
Wyzwaniem, które pojawia się w przyCE
używania;
→ stworzyć procesy z elementami obu
padku oddzielnej pracy systemów SE
dyscyplin – odejść od przekonania, że
i PLM, są kulturowe i technologiczne nieWarto rozważyć
wszystko kręci się wokół jednej metody
ścisłości. Obie metody organizacyjne mają
czy rzeczy, i zaprojektować nowe procesy,
bowiem ustandaryzowane schematy dziaJak sprawna organizacja
zawierające elementy składowe każdej
łania i wymagają od drugiej metody dopodejścia do integracji sysz dwóch wymienionych dziedzin. Należy
pasowania się do nich. Poza problemem
temów SE i PLM poprawia
uwzględnić potrzeby każdej z grup, wykoizolacji pozostaje jeszcze kwestia braku
efektywność ich działania
rzystując w procesie ich najlepsze prakzgody między resztą działów w firmie, łąi realizacji produkcji?
tyki zawodowe;
cznie z działem inżynieryjnym (np. zespooprogramowanie i fizyczne podzespoły
stanowiące elementy składowe finalnego
produktu lub systemu.
System PLM pojawił się później i skupiał się na fizycznych aspektach produktu,
modelach CAD i listach części (BOM).
Podstawowym elementem w systemie PLM
jest część, podzespoły i ostateczna konstrukcja fizyczna produktu wg wymogów
zdefiniowanych przez inżynierów systemu.
Geneza i znaczenie tych dwóch metod
są różne, ale ich wspólną cechą jest wykorzystywanie tych samych lub podobnych
informacji o procesie i produkcie. W praktyce starszej daty inżynier, od dawna
wykorzystujący podejście systemowe (SE),
może nie mieć ochoty i nie czuć potrzeby
przejmowania się wytycznymi wynikającymi z wdrożenia systemu PLM. Podobnie
w przypadku inżyniera mechanika, który
od wielu lat jest szefem zespołu i pracuje
w systemie PLM. Taka osoba może nie
być zainteresowana koniecznością spędzania dodatkowych godzin pracy na zarządzaniu wymaganiami. Tym, co skłoni obie
wymienione wcześniej osoby do rozważenia wykorzystania zintegrowanego podejścia, są rosnące wymagania rynkowe,
zmiany dokonujące się obecnie w przemyśle i jednocześnie ograniczenia finansowe.
Aby nadążyć za konkurencją, obie grupy
pracowników muszą się skupić na wspólnych celach i dążyć do tego samego.
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Projektowanie bezprzewodowych
bram sieciowych IIoT
Sprzęt i otwarte oprogramowanie dla modułów radia programowalnego (Software-defined radio – SDR) stanowi alternatywę dla
firmowych systemów komunikacji bezprzewodowej, wspierając
rozwój i zwiększenie efektywności sieci Przemysłowego Internetu
Rzeczy (IIoT).
Paul Dillien

W skrócie
→ Moduł radia programowalnego (SDR) może realizować
komunikację pomiędzy urządzeniami wykorzystującymi
różne standardy łączności bezprzewodowej, które
w podejściu klasycznym
uniemożliwiają integrację.
→ Narzędzia i aplikacje typu
open source ułatwiają programowanie urządzeń
komunikacyjnych.

P

omimo toczących się wciąż wielu
dyskusji na temat tego, w jaki sposób Przemysłowy Internet Rzeczy
(IIoT) wpłynie na automatykę przemysłową, nadal nie istnieje żadna technologia, która ujednolica łączenie ze sobą różnych „rzeczy” w sieci, co skutkuje brakiem kompatybilności pomiędzy systemami, które miałyby stanowić elementy
struktur sieciowych IIoT. Jednak próby
w tym kierunku wciąż są podejmowane,
a jedną z nich jest możliwość realizacji
połączenia pomiędzy urządzeniami wykorzystującymi różniące się od siebie standardy bezprzewodowe za pomocą technologii tzw. radia programowalnego (SDR)
– czyli modułu z interfejsem komunikacji
radiowej, bazującego na otwartym oprogramowaniu (open source). Takie podejście pozwoli na rozwiązanie problemów
wynikających z braku kompatybilności

Technologia IIoT jest integralną częścią drogi ku
bardziej zaawansowanym
funkcjonalnie systemom
i modułom automatyki
przemysłowej, a łączność
bezprzewodowa w sieci
musi mieć swoje miejsce
w ogólnej strategii IIoT.
74

różnych interfejsów komunikacji radiowej
i umożliwi ekspansję technologii IIoT do
szeregu aplikacji przemysłowych, w których usieciowienie oferuje znaczne korzyści. To z kolei powinno się przyczynić do
poprawy wydajności i niezawodności procesów produkcji, gdy tymczasem pewien
wiodący producent sprzętu komunikacyjnego oszacował, że obecnie ponad 90%
maszyn w przemyśle nie jest jeszcze podłączonych do żadnej sieci informatycznej.

Niekompatybilne standardy
bezprzewodowe
Główną barierą na drodze do większego
stopnia usieciowienia jest obecna sytuacja, w której do większości zakładów
przemysłowych dostarczane są maszyny
pochodzące od wielu producentów. Każdy
z tych producentów z reguły reprezentuje różne podejście do adaptacji technologii IIoT, które w szczególności obejmuje
łączność bezprzewodową w celu uzyskania jak największej elastyczności, jednak
bez zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie interoperacyjności pomiędzy standardami dotyczącymi połączeń i protokołów
bezprzewodowych. Te standardy i protokoły to obecnie najczęściej: Wi-Fi, NB-IoT
(zwany także Cat-NB1), LTE MTC Cat
M1, Long Range (LoRa), SigFox, Ingenu,
WirelessHART, Weightless, 2G w formie
GSM o rozszerzonym zasięgu dla IoT (EC-GSM-IoT), 3G, Bluetooth Low Energy
(BLE, technologia Blutooth dla aplikacji
wymagających niewielkiego zużycia energii) oraz ZigBee.
Każda z tych technologii ma zarówno
swoje zalety, jak i ograniczenia, a sam
dobór może być narzucony przez konkretny przypadek użycia. Schematy organizacyjne sieci LPWAN (low-power widearea network, sieć rozległa małej mocy),
takie jak LoRa, NB-IoT oraz SigFox, są
lepiej dopasowane do połączeń o więk-
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szym zasięgu, ale mniejszej przepustowości, podczas gdy połączenia radiowe za
pomocą technologii Wi-Fi czy Blutooth są
bardzo popularne, jednak ich zasięg jest
ograniczony. Obecnie do użytku wchodzi
odmiana Wi-Fi o nazwie HaLow. Wykorzystuje ona pakiety IP do transmisji danych
oraz niższe częstotliwości do transmisji
sygnałów radiowych, które umożliwiają
uzyskanie większego zasięgu oraz większej
penetracji przeszkód.
Niekompatybilne systemy są problemem dla każdego działu informatycznego
(IT) w zakładzie, który zamierza przejść
na technologię Przemysłu 4.0, ponieważ
w tym celu może być konieczne zainstalowanie wielu koncentratorów i bram sieciowych umożliwiających zbieranie i sortowanie danych.
Moduły radiowe typu SDR mogą
obsługiwać szeroki zakres technologii bezprzewodowych. Moduł ma kompaktowe
wymiary, jest programowalny, wykorzystuje otwarte oprogramowanie, realizuje
połączenia typu full duplex (informacje

są przesyłane w obu kierunkach jednocześnie, bez spadku transferu) oraz może
być konfigurowany za pomocą pobranej
(np. z App Store) aplikacji na urządzenia
mobilne (app-enabled).

Do programowania radia
SDR służy darmowe
narzędzie o otwartym
kodzie. Graficzny interfejs użytkownika umożliwia kontrolę nad parametrami chipa radiowego,
takimi jak szerokość
pasma czy częstotliwość.
Takie radio wymaga układu obsługującego komunikację radiową oraz układu
sterującego. Funkcje te spełniają: chip

FPRF (field programmable radio frequency)
z podwójnym transceiverem oraz chip
FPGA (field-programmable gate array, bezpośrednio programowalna macierz bramek). Moduł radia jest podłączany do
odpowiedniego komputera, zwykle klasy
PC, poprzez port USB 3.0 lub interfejs PCI.
Do obsługi radia programowalnego
może być wykorzystany procesor pracujący pod systemem operacyjnym Linux
oraz aplikacje typu open source z projektu SoapySDR. Mogą one być użyte bez
zmian („as is”) lub zmodyfikowane w celu
dokładnego dopasowania do wymagań.
Aplikacje typu open source, bazujące na
systemie Ubuntu, są dostępne dla łączności GSM i LoRa z aktywnym ekosystemem pracującym z całym mnóstwem
nowych aplikacji. Projektanci sprzętu
mogą wykorzystać w modułach radiowych układy FPGA firmy Intel do kodowania i dekodowania danych formatowanych wg z różnych standardów łączności
bezprzewodowej. Do tego celu udostępniane jest otwarte oprogramowanie dla
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modułów radia programowalnego. Układy
FPGA mogą także być wykorzystane do
szyfrowania danych w celu uniknięcia
przesyłania danych niezabezpieczonych.
Główną zaletą otwartego oprogramowania jest to, że jego funkcjonalność
może być modyfikowana w celu dopasowania jej do potrzeb aplikacji. Dostępna
dokumentacja pozwala inżynierowi oprogramowania prześledzić i zrozumieć działanie kodu. Ponadto fora i blogi w sieci
Internet mogą zawierać dodatkowe informacje i odpowiedzieć na wiele często
zadawanych pytań (FAQ), zaś społeczność open source może pomóc w identyfikacji problemów i uzyskaniu odpowiedzi na konkretne pytania. Ponadto
inżynier oprogramowania może rozpocząć pracę od pobrania z Internetu plików LoRa, a następnie rozbudować system radia SDR tak, aby obsługiwał inne
technologie.
Dostępne są opcje modyfikacji systemu radia programowalnego. Przykładowo SoapySDR (interfejs programowania
aplikacji, API oraz biblioteka uruchomieniowa – RTL) nie jest związany z żadnym
producentem sprzętu (vendor neutral)
i oferuje programistom bibliotekę wsparcia (support library). Dzięki temu programista może uzyskać dostęp do interfejsów programowania aplikacji C++, funkcji/klas opakowujących (wrappers) języka
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C oraz interfejsów wiązania danych (bindings) języka Python. Dane obejmują
szczegółowe objaśnienia działania różnych
kodów, co może stanowić punkt startowy
dla nowego projektu oprogramowania.
Do programowania radia SDR jest
używane darmowe i otwarte oprogramowanie. Graficzny interfejs użytkownika
(GUI) umożliwia kontrolę nad parametrami chipu radiowego, takimi jak szerokość pasma czy częstotliwość.
Jest to osiągane przy wykorzystaniu
chipa FPGA do ładowania danych przez
szeregowy interfejs urządzeń peryferyjnych (SPI), w celu ustawienia wymaganego standardu łączności bezprzewodowej. Wgrywanie danych do układów na
płytce PCB radia może być realizowane
w czasie rzeczywistym, natomiast działanie systemu może być sprawdzane
za pomocą techniki symulacji HIL (hardware-in-the-loop). Gdy projekt RF jest
gotowy, ustawienia chipa FPRF mogą być
zapisane w celu wykorzystania w systemie końcowym.

Logika sterująca w chipie FPGA
Logika sterująca dla radia programowalnego jest realizowana w chipie FPGA, zaś
polecenia mogą być wgrane do modułu za
pomocą portu USB. Funkcje FPGA mogą
być obecnie łatwo modyfikowane. Zada-

↙ Schemat blokowy układu elektronicznego
radia programowalnego LimeSDR. LimeSuite jest darmowym i otwartym oprogramowaniem, przeznaczonym do programowania
układów elektronicznych LimeSDR. Graficzny
interfejs użytkownika (GUI) tego oprogramowania pozwala na kontrolę nad funkcjami
chipa radiowego (RF) tego urządzenia, takimi
jak szerokość pasma i częstotliwość.

nie to poprzednio należało do zespołu
projektantów sprzętu, którzy posiadali
wyspecjalizowane umiejętności. Fakt ten
był uznawany przez producentów za jedną
z największych barier na drodze do szerszej implementacji uniwersalnych układów FPGA w elektronice. Ich wprowadzenie i ułatwienie programowania znacząco
upraszcza zadania i pracę informatykom
lub ludziom niebędącym specjalistami
z zakresu zaawansowanej elektroniki.
Technologia IIoT jest integralną częścią
drogi ku bardziej zaawansowanym funkcjonalnie systemom i modułom automatyki przemysłowej, a łączność bezprzewodowa w sieci musi mieć swoje miejsce
w ogólnej strategii IIoT. Niektóre opcje
podejścia do organizacji sieci bezprzewodowych eksploatują nielicencjonowane
spektrum sieci rozległych typu LPWAN,
podczas gdy inni mogą wdrażać pojawiające się standardy łączności komórkowej.
Perspektywa, że jedna technologia komunikacji bezprzewodowej pokryje wszystkie
wymagania różnorodnych aplikacji przemysłowych, jest raczej mało prawdopodobna, co generuje z kolei potrzebę posiadania i implementacji konfigurowalnej
bramy sieciowej, przeznaczonej do obsługi
wielu opcji komunikacji bezprzewodowej.
Komunikacja przy wykorzystaniu radia
SDR i otwartego oprogramowania stanowi
alternatywę dla firmowych systemów
komunikacji bezprzewodowej.
Paul Dillien jest konsultantem w firmie
High Tech Marketing.
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Warto rozważyć
W jaki sposób różne przemysłowe protokoły łączności bezprzewodowej wymieniają dane pomiędzy aplikacjami?
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Giełda Control Engineering Polska

NOWOŚCI I PROMOCJE
W SKLEPIE INTERNETOWYM
FIRMY ASTOR

→ Zestaw Wonderware
InTouch Edge HMI 2017

→ Panelowy komputer
przemysłowy PC 21.5"

4990
PLN NETTO

7480 NETTO

8820
PLN NETTO

9800 NETTO

ITMEDEV-01-N-17PR
→ Zestaw SCADA dedykowany dla Windows
10 IoT Enterprise oraz Embedded
→ Licencja development na 1000
zmiennych na kluczu USB
→ Licencja runtime na jedno stanowisko
na 500 zmiennych
→ 3 rodzaje łatwo konfigurowalnego
dostępu zdalnego (1 klient w cenie)
→ E-szkolenie pokazujące krok po kroku
jak tworzyć wizualizacje

Jeśli chciał(a)byś
otrzymywać
tego typu informacje
o promocjach,
zapisz się na newsletter
na stronie:

bit.ly/newsletterPA

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019

→ Falownik 1.5 kW
– z wejściem bezpieczeństwa STO

515
PLN NETTO

AS56A22C811
→ Ekran: Pojemnościowy, dotykowy 21.5"
(1920 x 1080 px)
→ Procesor: Intel Core i5,
dysk: SSD 256 GB, pamięć: 8 GB RAM
→ Windows 10 PRO-ENG, 64 bit
→ Porty: 2x GbE, 4x USB, 2x RS-232/485
→ Front IP 65
→ Zasilanie 12-24VDC
→ Chłodzenie pasywne
→ 24 miesiące gwarancji

→ Zestaw startowy
z e-szkoleniem
- Sterownik PLC z HMI

750
PLN NETTO

990 NETTO

740 NETTO

AS24DRV41C5-PR
→ Moc: 1,5 kW
→ Zasilanie: 3-fazowe 400 VAC
→ Wbudowane I/O: 4 x DI, 1 x HDI, 2 x AI,
1 x DOY, 1 x DOR, 1 x AO
→ Funkcja bezpiecznego wyłączenia
momentu (STO)
→ Sterowanie wektorowe bezczujnikowe
→ Interfejs RS485 z Modbus RTU
→ 30 miesięcy gwarancji

HEX2A-SZK
→ Sterownik PLC Horner X2 z HMI 2.2”
→ 12 DI, 12 DO, 4 AI, 2 AO
→ 1 port CAN z obsługą CsCAN
→ MicroSD 32 GB
→ obsługa HSC (do 10 kHz) oraz wyjść PWM
(do 65 kHz)
→ 2 porty szeregowe z obsługą Modbus RTU
Master/Slave, ASCII
→ bezpłatne oprogramowanie narzędziowe
Cscape
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FELIETON

Fabryki teraźniejszości
Bob Vavra, redaktor naczelny Plant Engineering

Gdy pięć lat temu przechadzałem się alejkami wystawowymi na targach Hannover Messe w Niemczech,
nie mogłem przejść kilku metrów, by nie natknąć się na stoisko wystawowe z hasłem Przemysł 4.0.
Wówczas wszyscy rozmawiali o idei czwartej rewolucji przemysłowej i tzw. fabryki cyfrowej.
Pięć lat później na targach w Hanowerze jest podobnie. Gdzie się nie ruszyć, spotyka się wystawców
mówiących o fabryce przyszłości. W rzeczywistości każdy z tych dostawców dysponuje
komponentami potrzebnymi do zbudowania fabryki przyszłości już teraz.

G

Gdzie są więc fabryki teraźniejszości?

Jutro, które nie nadejdzie nigdy
„Co jest tym, co wciąż nadchodzi, ale
nigdy nie przyjdzie?”. Odpowiedź brzmi:
„Jutro, ponieważ gdy nadejdzie, będzie to
już dzisiaj”.
Czasem myślę, że podobnie patrzymy
na optymalizację sprzętu w zakładzie
– jest to przedsięwzięcie do wykonania
jutro lub przy okazji, gdy będziemy chcieli
wydać nieco kapitału na inwestycje albo
gdy produkcja spadnie i sytuacja zrobi się
nerwowa.

Zadać właściwe pytania

że rozwiązanie to jest poza ich zasięgiem,
umiejętnościami technicznymi lub budżetem. Stanowi to problem, ponieważ w rzeczywistości fabryka przyszłości nie jest
niczym z wymienionych rzeczy.
Fabryka przyszłości jest skalowalna
i zbudowana w sposób modułowy. Zarządzający fabryką mogą – i powinni –
zacząć od niewielkich zmian. Powinni
skupić się na określonym obszarze i testować to, jak technologia może rozwiązywać ich problemy. Dostawcy – oraz przypuszczalnie konstruktorzy maszyn lub
integratorzy systemów – powinni nakłaniać osoby zarządzające do wprowadzania
wielu niewielkich zmian, a nie implementacji wszystkich rozwiązań jednocześnie.

Zacząć od małych zmian
Równie trudne jest to wyzwanie dla
dostawców przemysłowych. Nie brakuje
pieniędzy, czasu i zasobów ludzkich na
działania komunikacyjne na temat korzyści z tworzenia fabryk przyszłości. Jest
na to wręcz moda. Małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne mogłyby sądzić,

Między przeszłością,
teraźniejszością a przyszłością

Źródło: Pixabay/Gerd Altmann

Idea przedstawiona na Hannover Messe
mówi o tym, że nie trzeba implementować wszystkiego na raz. Powinien istnieć

określony czas przeznaczony na testowanie sprzętu w zakładzie. By zrobić to
w efektywny sposób, trzeba najpierw
dowiedzieć się, w jakim obszarze mają
być usprawnione operacje. Potrzebujesz
w lepszy sposób zarządzać energią? Szukasz lepszego programu konserwacji predykcyjnej? Masz problem z zarządzaniem
parkiem maszynowym? Istnieją rozwiązania tych problemów, ale najpierw należy
zadać właściwe pytania.
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Wydawałoby się, że ci, którzy myślą, że
idea fabryki przyszłości to przelotna moda,
nie są zainteresowani ulepszeniem operacji w swoich zakładach albo wolą żyć
w cieniu swojej konkurencji. Tymczasem fabryka cyfrowa to idea realna, a jej
realizacja nadchodzi – prawdopodobnie
wolniej, niż wszyscy byśmy tego chcieli,
jednak nieuchronnie. Producenci mają
wybór: wziąć udział w tej rewolucji albo
stać się jej ofiarą.
Należy nadal edukować producentów
i pracowników zakładów na temat korzyści ze stworzenia fabryki cyfrowej. Zwykle potencjalne usprawnienia w zakresie
konserwacji i zarządzania energią wystarczą do uzasadnienia takiej inwestycji.
Jeśli jednak producenci będą zbytecznie
zwlekać, pozostaną jedynie posiadaczami
fabryk… przeszłości.
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Symulacja logiki drabinkowej
Symulacja programu zapisanego w postaci logiki drabinkowej
umożliwia testowanie zaawansowanych funkcji sterowania,
których implementacja bez symulacji nie byłaby możliwa.
Zmniejsza to potencjalne koszty implementacji i ogranicza
ryzyko niebezpieczeństwa dla pracowników.
Frank Lamb

N

a podstawowym kursie programowania jednostek sterowników
PLC do wykonywania ćwiczeń
wykorzystuje się przyciski i diody w celu
symulacji sygnałów wejściowych i wyjściowych oraz przedstawienia sposobu
działania poszczególnych instrukcji platformy programowej PLC. Zaawansowane
kursy skupiają się bardziej na technikach
programowania zaawansowanych funkcjonalnie, takich jak autosekwencje, śledzenie części oraz inne funkcje systemu.
Uzyskanie współpracy wielu elementów właściwie stworzonego programu
może być żmudne. Różne rodzaje procedur odnoszą się bowiem do siebie nawzajem. Styczniki, które reprezentują stan
maszyny lub sekwencje, są proste do
testowania. Dane, a nawet poszczególne
bity w pamięci wewnętrznej sygnalizują
stany, takie jak włączenie trybu automatycznego lub manualnego, cykli automatycznych, a nawet pojawienia się błędów.
Inaczej jest w przypadku obsługi sygnałów wejść i wyjść. W większej maszynie
lub systemie reprezentują one wiele różnych typów czujników lub urządzeń wyjściowych. W czasie szkolenia nie ma
wystarczającej liczby przycisków, diod
i przełączników, które mogłyby odwzoro-

wać rzeczywiste środowisko pracy sterownika. Co więcej, urządzenia wejściowe
typu przycisk, przełącznik i potencjometr
nie reagują automatycznie w czasie rzeczywistym na procedury i komendy wyjścia.
W tym przypadku pomocna jest symulacja. Z odpowiednią logiką zarówno wyjścia, jak i wejścia są symulowane przez
zmienne dostępne w pamięci urządzenia.
Jeśli wyjście Z-Axis_lower_SV zostaje
uruchomione w prawdziwej maszynie,
czujnik położenia osi Z zostanie aktywowany w sposób automatyczny. Ponieważ
w trakcie ćwiczeń siłownikiem nie porusza żaden solenoid, system szkoleniowy
musi sam zasymulować pracę czujnika.

Timer i zmienne (bity) pamięci
W tym przypadku sprawdza się zegar
(timer). Należy podkreślić, że bity pamięci
muszą symulować wejścia. Bity pamięci
wejścia mogą zostać wykorzystane do
stworzenia sekwencji automatycznej,
pozwalającej na przejście z jednej sekwencji do drugiej. Bit zwany EnableOut używany jest do symulacji błędów. Jeśli bit
jest nieaktywny, wówczas program zachowuje się tak, jakby wyjście było aktywne,
ale wejście nie zostało rozpoznane. Zegar
w symulacji błędów liczy czas i załącza
flagę (bit) sygnalizującą stan awarii.

Bity o nazwie Latch i Set używane są
jako wejścia. Jest to szczególnie ważne
w przypadku zaworów wyposażonych
w solenoid, które są wyłączone, gdy
sekwencja przejdzie do następnego kroku.
Gdy sygnał na wyjściu wygaśnie, symulowany czujnik pozostanie aktywny.
Wszystkie operacje symulacji należy
przeprowadzać w osobnej gałęzi drzewa
programu drabinkowego. Jeśli program
został stworzony na potrzeby zarówno
ćwiczeń, jak i wykorzystania w prawdziwej maszynie, gałąź poleceń symulacji można usunąć lub dezaktywować później. Symulowane wejścia i wyjścia mogą
również zostać zastąpione przez sygnały
pochodzące od prawdziwych urządzeń.
Timer wykorzystuje analogowe wartości sygnału do symulacji. W tym wypadku
objętość cieczy w zbiorniku zwiększy się
o wartość = 5, co każde 20 ms. Zarówno
zegar, jak i poziom w zbiorniku mogą
zostać dostosowane do uzyskania właściwego rezultatu. Oczywiście symulacja
prawdziwego zbiornika wymaga lepszego
odwzorowania warunków z rzeczywistych
aplikacji w ramach symulacji (na rysunku
została przedstawiona jedynie główna
idea). Aby opróżnić zbiornik, należy użyć
instrukcji substract. Może ona zostać również wykorzystana do testowania instrukcji proporcjonalnego członu całkująco-różniczkującego (PID).
Rzeczywisty sprzęt jest często niedostępny podczas fazy projektowania czy
szkolenia programistów PLC. Co więcej,
w wielu przypadkach utrudniałby on prowadzenie testów czy szkoleń. Dlatego
właśnie symulacja pozwala programistom
na efektywne realizowanie procedur testowania najważniejszych fragmentów kodu,
zanim zostaną one zaimplementowane
w maszynie. Z pomocą panelu HMI programiści mogą nawet wizualizować proces
dzięki animowanym obiektom na ekranie.

Źródło: archiwum autora

Frank Lamb jest założycielem Automation
Consulting LLC oraz członkiem Control
Engineering Advisory Board.
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↖ Rys. Wartość zegara (timer) i poziom zbiornika mogą być regulowane w celu uzyskania
żądanych rezultatów.
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Inteligentne technologie

utrzymają ruch maszyn i urządzeń
w newralgicznych sytuacjach
W świecie kontroli jakości konserwacja sprzętu, który jest podstawą
działalności przedsiębiorstwa, ma decydujący wpływ na ustalanie
priorytetów i budżetów. Zarządzanie zasobami, które „nie mogą
ulec awarii” sprawia, że menedżerowie pozostają stale w stanie
podwyższonej gotowości. To trudna rzeczywistość członków
działów technicznych, których zadaniem jest zapewnienie ciągłości
wydajności lub działania systemu. A stawka jest wysoka. Na szczęście
istnieją technologie, które pomagają ograniczać ryzyko.
Mariusz Siwek

e2

Z

akres i skala krytycznych zasobów
i wyposażenia jest bardzo różna,
od sieci energetycznej i systemów
bezpieczeństwa, po generatory awaryjne
w szpitalach, maszyny chłodnicze dla
przemysłu spożywczego czy systemy kontroli ruchu lotniczego. Krajowe systemy
obrony i komunikacji w sektorze publicznym, takie jak linie alarmowe czy systemy
ostrzegania dla straży pożarnej, to rów-

nież przykłady zaawansowanych technicznie rozwiązań, które nie mogą ulec awarii.
Niezależnie od tego, czy chodzi o ochronę
zdrowia konsumentów, bezpieczeństwo
w miejscu pracy, czy bezpieczeństwo
narodowe, zasoby o kluczowym znaczeniu wymagają specjalistycznego i skrupulatnego nadzoru, a ich stan należy proaktywnie monitorować. Wczesne wykrycie
sygnałów ostrzegawczych umożliwia skuteczną interwencję.

Bez ulepszeń ani rusz
Zaawansowane oprogramowanie jest niezbędne dla utrzymania prawidłowego
działania dzisiejszych zaawansowanych
zasobów o kluczowym znaczeniu dla działalności firmy. Systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (EAM) odgrywają zatem zasadniczą rolę w zapew-
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Źródło: metamorworks/shutterstock.com

dniowe opóźnienie w realizacji zamówień
i konsekwencje finansowe liczone w milionach. Ocena ryzyka jest zwykle przeprowadzana dla szerszego zakresu wyposażenia, na przykład dla magazynu lub
linii produkcyjnej, rzadziej dla konkretnych zasobów, jak na przykład maszyny
pakujące. Analiza Ryzyka jest podobna do
Oceny Ryzyka, ale obejmuje również analizę błędów. Zrozumienie ryzyka i jego
potencjalnych konsekwencji jest pierwszym ważnym krokiem w planowaniu
podejścia strategicznego do utrzymania
ruchu krytycznych zasobów przedsiębiorstwa w każdej sytuacji.

nianiu ochrony jego działalności w najważniejszych momentach. Zaawansowane rozwiązania, zaprojektowane specjalnie, by spełniały wysokie wymagania
produkcyjne, wspierają śledzenie i monitorowanie wydajności operacyjnej zasobów w całej organizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem tych o kluczowym znaczeniu. Poparta analizą ocena ryzyka oraz
jego oddziaływania jest pomocna w procesie ustalania priorytetów i zapewnieniu,
że najważniejsze zasoby są w odpowiednim czasie i zgodnie z zaleceniami poddawane konserwacji prewencyjnej.
Dostawcy innowacyjnego oprogramowania wprowadzili w ostatnich latach
do rozwiązań EAM wiele przełomowych
cech i funkcji, dzięki czemu niezawodność
zasobów może pełnić rolę strategicznego
wyróżnika. Niektórzy producenci w pełni
wykorzystują te możliwości, obiecując swoim klientom terminowe dostawy.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań mogą pozwolić sobie na składanie
takich deklaracji ze względu na wyeliminowanie nieprzewidzianych opóźnień.
Bez użycia dostępnych dziś nowych
technologii, takich jak analityka oparta
na sztucznej inteligencji (AI), zespoły konserwacyjne muszą zmagać się z wieloma
sytuacjami awaryjnymi. Wyjście spoza

takiego reaktywnego modelu wymaga
zastosowania analizy prognostycznej –
od wykorzystania sensorów w technologii Internetu Rzeczy (IoT) do monitorowania kluczowych symptomów, np. nadmiernej temperatury lub wibracji i śledzenia wydajności całego systemu, aż do
poziomu komponentu i części. Niezbędna
jest też często zmiana podejścia. Obecnie warto koncentrować się na strategii,
danych i działaniach prewencyjnych.

Ocena ryzyka i potencjalnych
konsekwencji
Narzędzia utrzymania niezawodności systemów Reliability Centered Maintenance
(RCM) umożliwiają użytkownikom przeprowadzenie Oceny Ryzyka lub Analizy
Ryzyka dla danej lokalizacji, danego systemu, stanowiska lub zasobu. Podczas
procesu Oceny Ryzyka użytkownicy określają funkcje, awarie oraz ich konsekwencje. Przykładowo, zespół może oceniać
ryzyko związane z maszynami wykończeniowymi jako bardzo wysokie, ponieważ awaria tych maszyn miałaby wpływ
na wszystkie zamówienia, a maszyny
wykonane na zamówienie nie mają gotowych części zamiennych. Dlatego awaria maszyn spowodowałaby sześciotygo-

Ocena stanu technicznego
i ustalanie priorytetów
Monitorowanie w oparciu o stan techniczny (CBM) jest bardzo skutecznym
narzędziem bieżącego śledzenia stanu
zasobów i pomaga zrozumieć wpływ, jaki
dany zasób może mieć na działalność
przedsiębiorstwa, gdy zacznie się zużywać lub wykazywać oznaki zmniejszonej efektywności. W monitorowaniu CBM
wykorzystuje się system punktacji, który
uwzględnia określone kryteria, począwszy od wieku zasobu po czas i koszt jego
wymiany na nowy. Metoda punktacji jest
oparta na starannie określonych definicjach i obiektywnych kryteriach, przy
czym pozwala wyeliminować poleganie
na domysłach, które mogą spowalniać
cały proces lub sprawiać, że stanie się on
zawodny.
System numeryczny jest również językiem łatwo zrozumiałym dla innych działów przedsiębiorstwa. Informacja przekazana menedżerowi zakładu, że krytyczny
zawór działa na 2 punkty (w skali punktacji do 5), jest o wiele bardziej czytelna
niż stwierdzenie, że „zawór jest stary
i niesprawny”, które pozostawia więcej
swobody do interpretacji.

Kombinacja różnych rozwiązań
Poza podstawowym rozwiązaniem EAM
do dyspozycji specjalistów są również
inne technologie pomocne w zarządzaniu
kluczowymi zasobami przedsiębiorstwa
w sposób bardziej skuteczny. Są to:
Usługi w chmurze. Przeniesienie systemów do chmury oznacza przekazanie
takich zadań, jak: tworzenie kopii zapaso-
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wych, odzyskiwanie danych, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami do dostawcy
usług w chmurze, który specjalizuje się
w tych zagadnieniach i koncentruje całą
swą uwagę na bezpieczeństwie danych.
Rozwiązania w chmurze są też stale aktualizowane przez dostawcę usługi, dzięki
czemu jest ono zawsze aktualne i wykorzystuje wszystkie dostępne nowe funkcjonalności. W ten sposób przedsiębiorstwo zyskuje pewność, że korzysta z rozwiązania, które jest odporne na zagrożenia, wirusy i złośliwe oprogramowanie.

czyć informacji, że komponent od jednego
dostawcy psuje się częściej niż od innego,
lub że maszyny częściej psują się na drugiej zmianie. Takie szczegóły wskazują na
problemy, które można naprawić. Niektóre czynniki, na przykład pogoda, pozostają poza wpływem ludzkim, ale menedżerowie, którzy rozumieją ich wpływ na
działalność zakładu, są w stanie zapewnić odpowiednie planowanie, np. dopasować poziom zapasów płynu chłodzącego
i przeciwzamarzającego do specyfiki konkretnych miesięcy w roku.

Internet Rzeczy (IoT). Sensory umieszczone na lub w zasobach gromadzą i przechowują dane na temat wielu różnych stanów fizycznych, takich jak temperatura,
drgania, wilgotność i gęstość. Dane te są
następnie przesyłane do chmury, gdzie
są grupowane i analizowane w poszukiwaniu nieprawidłowości, które mogą być
wczesnymi oznakami potencjalnej awarii zasobu. Przykładowo, skok temperatury taśmociągu może być sygnałem
ostrzegawczym wskazującym na potrzebę
wymiany łożysk lub uzupełnienia płynu
chłodzącego.
Rozpoznając sygnały ostrzegawcze na
wczesnym etapie, można podjąć działania
interwencyjne, które zminimalizują zakres
wpływu zakłóceń na działalność przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach
poważne nieprawidłowości mogą wywołać automatyczną reakcję, taką jak przełączenie na zasilanie awaryjne, zatrzymanie linii produkcyjnej lub nawet automatyczne sprawdzenie zapasów i zamówienie części zamiennych. W innych technik
może otrzymać powiadomienie o konieczności przeprowadzenia dalszej diagnostyki. Wczesne działanie jest najlepszym
sposobem na uniknięcie negatywnych
skutków awarii części i komponentów.

Analityka predyktywna. Rozwiązania
w zakresie analityki biznesowej nie tylko
pomagają analizować przeszłość; pomagają również specjalistom przewidywać
przyszłość. Dzięki wykorzystaniu algorytmów danych i sztucznej inteligencji przedsiębiorstwa mogą prognozować
trendy, przewidywać szczyty popytu oraz
przygotowywać się na zmiany w zwyczajach zakupowych konsumentów. Zastosowanie rozwiązań BI pozwala zauważyć
pewne wzory, wcześniej nieuchwycone,
i poddać je analizie. Z perspektywy zespołów konserwacyjnych analityka predyktywna pomaga przewidywać czas użytkowania maszyn. Wskazuje też zapasy, które
wymagają uzupełnienia, takie jak tusz
czy olej, lub części, które ulegają zużyciu
i które trzeba będzie wymienić, takie jak
filtry czy pasy.

Narzędzia analityki biznesowej (BusiBusiness Intelligence
Intelligence). Nowoczesne narzędzia
analityczne są niezbędne do zrozumienia relacji przyczynowo-skutkowej pomiędzy poszczególnymi czynnikami a ewentualnymi problemami wydajności. Sprawdzają się w szczególności przy identyfikowaniu problemów, które można ograniczyć lub naprawić. Dla menedżerów przydatne będą dane dotyczące kosztów, niezawodności dostawców, długości cyklu
życia produktu, a także zaangażowania
użytkowników. Analityka może dostar-
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Sztuczna inteligencja (AI). Sztuczna inteligencja ma wiele zastosowań w konserwacji kluczowych zasobów przedsiębiorstwa, w tym oferuje możliwość tworzenia
modeli i badania potencjalnych efektów.
Może się to okazać pomocne przy złożonych procesach decyzyjnych, takich jak
wybór pomiędzy opcją, która jest najtańsza w naprawie a tą, która zapewnia najniższe ryzyko. Technologia sztucznej inteligencji znajduje zastosowanie w różnych
obszarach, od udzielania odpowiedzi na
bieżące pytania po aplikacje uczących się
maszyn, które opracowują dane z innych
baz, takie jak pogoda, trendy sezonowe
czy typowe cykle zakupowe.
Rozwiązania wykorzystujące zaawansowane uczenie się maszyn mogą zapewniać zrozumienie wyzwań stojących przed
organizacją i doradzać użytkownikowi najkorzystniejszy sposób działania, na przykład przy planowaniu przestrojenia zgrzewarek na konkretny miesiąc, w którym

temperatura otoczenia zakładu znajduje
się w poziomach tolerancji. Jest to szczególnie przydatne dla menedżerów, którzy
muszą podejmować decyzje o najlepszej
porze na przebudowę lub na podjęcie prac
konserwacyjnych offline. Wprowadzanie
nowego sprzętu online również wymaga
dokładnego planowania w czasie. Rozwiązania sztucznej inteligencji mogą pomóc
menedżerom przewidzieć różne scenariusze, które mają potencjalny wpływ na
dostawy dla klientów lub przepływy pieniężne.

Podsumowanie
W działalności produkcyjnej urządzenia i maszyny o newralgicznym znaczeniu wymagają szczególnej uwagi. Mogą
to być zasoby kluczowe dla produkcji wyrobów lub działalności operacyjnej
zakładu, np. awaryjne generatory, podnoszone drzwi lub wózki widłowe. Często urządzenia i zasoby kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa są bardzo złożone i mogą obejmować zapewnienie bezpieczeństwa, szyfrowanie danych, kopie
zapasowe odporne na awarie, sensory IoT
czy też zdalne monitorowanie wyzwalaczy ostrzegawczych. Konserwacja tych
zaawansowanych technologicznie zasobów nie jest tak prosta, jak zamontowanie części zamiennej. Analiza przyczyny
problemów dotyczących wydajności może
być czasochłonna. Nowoczesne oprogramowanie upraszcza ten proces, umożliwia
odnalezienie odpowiednich powiązanych
danych i przewidywanie efektów podjętych działań.
Dzisiejsze organizacje często dysponują ograniczonym budżetem i minimalną
liczbą członków zespołu konserwacyjnego. Dlatego muszą polegać na technologiach, które pozwolą im na podejmowanie rozsądnych decyzji w zakresie ustalania priorytetów, wykorzystywania zasobów oraz określania terminów planowanych operacji konserwacyjnych. To właśnie poprzez ograniczanie ryzyka nowoczesne oprogramowanie pomaga zakładom zapewnić ochronę zasobów fundamentalnych dla ich działalności i utrzymać ich funkcjonowanie na odpowiednim
do bieżących potrzeb poziomie.
Mariusz Siwek – Channel Director CEE
North w firmie Infor.
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