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Celem czwartej rewolucji przemysłowej jest tworzenie tzw. inteligentnych fabryk,
w których maszyny są w stanie samodzielnie funkcjonować, wykorzystując Internet
Rzeczy, Big Data i technologię tzw. chmury. Oznacza to integrację we wspólnym systemie produkcji urządzeń obsługiwanych przez algorytmy, technologii IoT, cloud computingu oraz platform technologicznych bazujących na sztucznej inteligencji (AI – artificial intelligence).
W dobie postępującej automatyzacji i informatyzacji rozwiązania oparte na AI, będące
do tej pory domeną science fiction, stają się centralnym punktem rewolucji cyfrowej.
Z opublikowanego pod koniec zeszłego roku raportu Instytutu Gartnera wynika, że
spośród dziesięciu najszybciej rozwijających się technologii w 2018 r. sztuczna inteligencja znalazła się na pierwszym miejscu. Zgodnie z prognozami analityków Gartnera
do 2025 r. wykorzystanie AI do zaawansowanej analizy oraz podejmowania decyzji
stanie się dominującym trendem wśród inwestycji w innowacje cyfrowe.
Sztuczna inteligencja niewątpliwie wyznacza nowe standardy dotyczące elastyczności, szybkości i optymalizacji produkcji, pomagając m.in. w analizie ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym, co poprawia dokładność prognoz i kontroli w procesach operacyjnych oraz wpływa na redukcję błędów w działaniu linii produkcyjnej.
Zastosowanie AI i uczenia maszynowego w sektorach przemysłowych niesie ze sobą
wiele korzyści, ale także wyzwań, o czym piszemy na łamach najnowszego numeru
specjalnego „Fabryka 4.0”, przygotowanego przez redakcje magazynów Control Engineering Polska oraz Inżynieria i Utrzymanie Ruchu. Warto jednak podjąć te wyzwania,
aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów i wyróżnić się na tle konkurencji.
Zapraszamy do lektury!
Redakcja
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Sztuczna inteligencja
w sektorach przemysłowych
Sektory takie jak branża wytwórcza, wydobywcza czy budowlana
czasami nazywane są cyfrowymi luddystami, którzy nadal korzystają
z biznesowych reliktów, jak faksy, papierowe katalogi, tekturowe
podkładki do pisania czy samoprzylepne karteczki. W rzeczywistości
przedsiębiorstwa przemysłowe pozostają już od dziesięcioleci
w czołówce technologicznych innowatorów: zarówno w halach
produkcyjnych, jak i w terenie robotyka oraz parki maszynowe są
na najwyższym poziomie zaawansowania i automatyzacji.
Ireneusz Borowski

P

omiędzy technologiami operacyjnymi a zorientowanymi biznesowo
technologiami informacyjnymi (IT)
istnieje jednak dostrzegalna luka. Branże
przemysłowe pozostają w tyle, jeśli chodzi
o poziom inwestycji IT. Ten trend stopniowo ulega zmianie.
Oczekuje się, że przedsiębiorstwa
przemysłowe zaczną więcej inwestować
w transformację cyfrową niż firmy B2C.
Czy takie nakłady przyniosą równie głęboką zmianę, jaka nastąpiła w sektorach
sprzedaży detalicznej, bankowości, ubezpieczeniach czy służbie zdrowia? To się
dopiero okaże.

Transformacja cyfrowa to coś
więcej niż zwykła cyfryzacja
IDC, globalna firma analityczna, stwierdziła, że większość inwestycji firm wytwórczych w transformację cyfrową nie
przyniesie im spodziewanych efektów.
W niektórych przypadkach dzieje się tak,
ponieważ podejmowane wysiłki nie są
tak naprawdę ukierunkowane na transformację cyfrową, a raczej na cyfryzację,
która ma w pierwszej kolejności służyć
poprawie wydajności.
Wzrost wydajności jest pożądany (kto
nie chce oszczędzić czasu, obniżyć kosztów czy ograniczyć ilości produkowanych
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odpadów?), ale wywoływane przez cyfryzację zmiany nie doprowadzą do transformacji, a ich efekty będą znikome: przedsiębiorstwa przemysłowe od lat stosują już metody maksymalizujące wydajność procesów produkcyjnych i łańcucha
dostaw.
Transformacja cyfrowa wykracza
daleko poza samą poprawę wydajności. To strategia, która zakłada cyfryzację, ale równocześnie uruchamia ciągły
i merytoryczny proces poprawy, zwiększa
zwinność operacyjną i, co najważniejsze,
sprzyja wypracowywaniu przełomowych
innowacji.

Czym jest transformacja cyfrowa?
Firma analityczna Gartner Inc., definiuje
„biznesową transformację cyfrową” jako
„proces wykorzystywania technologii
cyfrowych i ich potencjału do tworzenia
nowego efektywnego cyfrowego modelu
biznesowego”. Definicja ta jest istotna,
ponieważ sytuuje „biznes” dosłownie
w centrum „transformacji cyfrowej” oraz
uwypukla rozwój nowego modelu działania, który zasadza się na danych („nowy
cyfrowy model biznesowy”).
Właśnie o takiej definicji myślał Jeffrey
Immelt, były prezes General Electric, snując rozważania na temat wpływu Internetu Rzeczy (IoT) na działalność przedsiębiorstw przemysłowych. Jaki przekaz do
nich skierował? Transformacja cyfrowa
zmieni kształt poszczególnych branż bardziej dogłębnie i szybciej, niż można to
sobie wyobrazić: „Wczoraj byliśmy firmą
przemysłową, dziś budzimy się jako firma
software’owa i analityczna”.
Ściślej rzecz biorąc, transformacja cyfrowa wiąże się z wykorzystaniem
danych, analiz i systemów komunikacji do

planowania działań z perspektywy klienta
i zastosowania dotychczasowych narzędzi jako szkieletu dla nowych produktów
i usług, gwarantujących konsumentowi
interesujące i spersonalizowane doświadczenia. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób głęboka transformacja staje się możliwa przy
zastosowaniu zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy
uczenie maszynowe.

klienta i informacji gwarancyjnych trafiających do zespołów produkcyjnych.
Projektowanie
W fazie koncepcyjnej opracowywania produktów uczenie maszynowe stosuje się
w połączeniu z wirtualnymi modelami
inżynieryjnymi oraz przy symulacjach iteracyjnych.
Dzięki takim technologiom możemy
weryfikować wiele wariantów projektowych w krótkim czasie i uzyskać rekomendacje odnośnie rozwiązań optymalnych pod kątem różnorakich kryteriów
(koszty, zrównoważony rozwój, czas,
wymogi regulacyjne itd.).
AI oraz ML okazują się również bardzo
przydatne na wczesnych etapach wypracowania pomysłów. Dzięki ich zastosowaniu w systemach wyszukiwania poznawczego, w oparciu o źródła tekstowe i obrazowe, projektanci mogą poszerzyć wiedzę o istniejących już koncepcjach. Mogą
także, analizując takie źródła informacji, jak media społecznościowe czy
wewnętrzne systemy informacji zwrotnej
od klientów, lepiej zbadać ich potrzeby.

Zastosowania sztucznej
inteligencji i uczenia
maszynowego w przemyśle

→
→
→
→

→
→

Konserwacja zapobiegawcza
i wsparcie techniczne
Najczęściej przywoływanym przemysłowym zastosowaniem AI jest konserwacja zapobiegawcza, zakładająca zdolność
przewidywania momentu awarii sprzętu
i w ten sposób zapobiegania wysokim
kosztom przestoju. Niewielu wie, że AI
może być w szerokim zakresie stosowana
na różnych etapach procesów. Poza tym
modele predyktywne można wykorzystywać do projektowania i skalowania korzyści płynących ze sztucznej inteligencji
w ramach wsparcia technicznego.
Oparte na ML rozwiązania wsparcia
technicznego mogą być pomocne przy:
planowaniu konserwacji, napraw i działań
operacyjnych;
przygotowaniu zaleceń w zakresie konserwacji zapobiegawczej i prognozowanej;
analizie problemów jakościowych;
utomatyzacji operacji rutynowych i zadań
konserwacyjnych z zastosowaniem oprogramowania automatyzującego, robotów,
pojazdów autonomicznych i dronów;
interpretowaniu i przekazywaniu danych
do zespołów projektujących usługi;
interpretowaniu i udostępnianiu danych
o wydajności wraz z innymi danymi jakościowymi, w tym informacji zwrotnych od
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Zastosowania sztucznej inteligencji (AI)
i uczenia maszynowego (ML) w sektorach
przemysłowych są dość szerokie i różnorodne, ale z behawioralnego punktu
widzenia wszystkie one są zbieżne.
Podobnie jak ceniony kamerdyner, dobrze
zastosowane AI lub ML służą pomocą,
antycypują potrzeby, zarządzają zadaniami i udzielają rzetelnych porad (zaleceń). Poniżej podajemy przykłady wsparcia AI i ML w całym cyklu życia produktu
lub składnika aktywów.

Podsumowanie korzyści z zastosowania
uczenia maszynowego w kontekstach
przemysłowych
Zastosowanie ML w sektorach przemysłowych przynosi przede wszystkim wyższy
poziom innowacyjności, pozwala optymalizować i uprzemysławiać procesy, wprowadzić ich automatyzację i poprawić
jakość, która przynosi najszybszy zwrot.
Systemy monitorowania w czasie rzeczywistym do wczesnego wykrywania problemów, zaawansowane systemy
poznawcze do weryfikacji problemów,
systemy konserwacji prognostycznej oraz
informacja zwrotna dla zespołów projektowych wspierają podnoszenie jakości
oraz ograniczanie bezpośrednich i pośrednich kosztów powtarzania wykonywania
zadań, odpadów, reklamacji i wycofanych
z rynku produktów.
Rozwiązania ML opierają się na współdzielonych cyfrowych modelach produktów i są wdrażane za pośrednictwem
wspólnej platformy kolaboracji. Potrafią
zapewnić spójny cyfrowy wątek (ciągłość
cyfrową) niezbędny do utrzymania ciągłości innowacji produktowej i procesowej.
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Efekty poprawy jakości stają się czynnikiem wykładniczego wzrostu korzyści
z przyspieszonej innowacyjności.

Najistotniejsze wyzwania
sztucznej inteligencji w sektorach
przemysłowych
Zanim będzie można w pełni skorzystać
z efektów płynących z poprawy jakości
i innych potencjalnych dobrodziejstw AI
i ML, należy stawić czoła szeregowi istotnych wyzwań. Skalowanie AI i ML na
całą organizację wymaga nie tylko odpowiedniej ilości danych i właściwej infrastruktury. Do skalowania ML niezbędna
jest współpraca.
Współpraca a silosy danych – informacje
ukontekstowione nadal tkwią w silosach
Jednym z głównych wyzwań przy stosowaniu ML pozostaje dostarczenie procesowi odpowiedniego paliwa w postaci
odpowiednich danych. Zazwyczaj wymaga
to likwidacji funkcjonujących w przedsiębiorstwie silosów, w tym silosów danych,
analityków i narzędzi analitycznych.
Niezbędne jest łączenie różnych typów
informacji wewnętrznych i zewnętrznych (dźwięk, obraz, tekst, pliki 3D, dane
ustrukturyzowane itd.), w oparciu o które
można zbudować pełen kontekst dla działań koncepcyjnych i produkcyjnych oraz
wsparcia technicznego. Kontekst jest użyteczny nie tylko dlatego, że pozwala na
wypracowanie inteligentniejszych i bardziej ugruntowanych analiz i zaleceń, ale
również dlatego, że ludzie pokładają większe zaufanie w wygenerowanych przez
maszyny odpowiedziach.
Współpraca na rzecz zaufania do danych
– równowaga w stosowaniu metod białej
i czarnej skrzynki
Zaufanie do metod ML ma w biznesie
istotne znaczenie. Kadry zarządzające
i zespoły operacyjne często domagają się,
by wyjaśnić im przyjęte zalecenia oraz
algorytmy, które posłużyły do wygenerowania analitycznych wyników. W związku
z tym pracujący na danych naukowcy
zmuszani są do budowania modeli bardziej czytelnych, a przez to mniej efektywnych. Lepiej więc, by specjaliści mieli
możliwość ułożenia optymalnych algorytmów, które wraz z danymi będą udostępniali innym ekspertom, a metodę „białej skrzynki” stosowali wyłącznie w kon-
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takcie z osobami, które nie są specjalistami. Pozwoli to pokazać ścieżkę dotarcia
do wyników i dokładnie przeanalizować
zastosowane parametry oraz użyte dane,
bez „wnikania” w algorytmy.
Współpraca przy skalowaniu korzyści
na całą organizację
Podobnie ważne jest wdrażanie wartościowych rezultatów działania ML. Oznacza
to integrację na platformie, gdzie możliwe
będzie ich udostępnienie do wielu zastosowań, w całym przedsiębiorstwie, we
wszystkich zespołach i etapach procesów.
Strategia platformowa pozwala na wyjście
poza logikę analizy silosowej oraz zapew-

Zastosowanie ML w sektorach przemysłowych
przynosi wyższy poziom
innowacyjności, pozwala
optymalizować i uprzemysławiać procesy, wprowadzić automatyzację
i poprawić jakość, która
przynosi najszybszy zwrot.
nia zarządzanie produktami ML poprzez
standaryzację, certyfikację, ochronę własności intelektualnej, szkolenia personelu
oraz możliwość śledzenia.
Dzięki odpowiedniemu systemowi
zarządzania oraz wdrożeniu technologie
ML będą realnym wsparciem ciągłości
procesów, innowacyjności oraz rozwoju
produktów.
Przy odpowiednim zdyscyplinowaniu i technologii te wyzwania są do przezwyciężenia. Kluczowy jest wybór odpowiedniej cyfrowej platformy biznesowej,
która będzie otwierała możliwości współpracy w całej organizacji i wprowadzi
firmę na ścieżkę maksymalizacji korzyści AI i ML w drodze ku cyfrowej transformacji. Istotna jest ocena wewnętrznych kompetencji oraz potrzeb zewnętrznych w każdym z obszarów współpracy
oraz plan wykorzystania tych wewnętrznych i zewnętrznych zasobów. Efektywna
współpraca to konieczność w obliczu
wysokiego popytu na inżynierów danych.

Wartość sztucznej inteligencji
w sektorach przemysłowych
Ciągłość cyfrowa i cyfrowe kopie
bliźniacze
Ciągłość cyfrowa zakłada tworzenie środowiska, w którym wszystkie informacje,
z każdego etapu cyklu życia produktu lub
składnika aktywu, od fazy koncepcyjnej
po utylizację lub ponowne wykorzystanie,
są rejestrowane i przekształcane na generujące działania wnioski.
Producenci od dawna potrzebują
wglądu w pełen cykl życia, ale realizacja tego celu jest utrudniana przez utrzymywanie danych w silosach lub pustynie
danych (tj. brak danych dla niektórych
obiektów i zdarzeń). Obecne rozwiązania dostępu do danych i technologie sensorowe IoT pozwalają zbierać informacje
w sposób kompleksowy.
Dodatkowo cyfrowa kopia bliźniacza
fizycznego procesu, produktu, składnika
aktywów lub środowiska może dostarczyć unikalny, wiarygodny i spójny punkt
odniesienia w cyklu życia. Na przykład
trójwymiarowy model CAD produktu
może służyć jako schemat referencyjny,
do którego będą następnie przypisywane
dane z fazy koncepcyjnej, z etapów projektowania, prac inżynieryjnych, wytwarzania, aż po obsługę posprzedażową.
Symulacyjny cyfrowy bliźniak idzie
o krok dalej. Zapewnia nie tylko spójną
„jedną wersję prawdy”. To także niezwykle
skuteczne narzędzie do iterowania po scenariuszach i opcjach, począwszy od projektowania przez wytwarzanie po konserwacje i naprawy, służące ciągłemu doskonaleniu i innowacyjności. Im więcej danych rzeczywistych zasila model cyfrowy,
tym dokładniejsze i cenniejsze będą uzyskiwane w oparciu o niego symulacje.
Właściwa infrastruktura do współpracy
cyfrowej
Transformacja cyfrowa wymaga bazy
opartej na technologiach sieci społecznościowych, mobilnych, chmurowych
i internetowych. Łączenie ze sobą ludzi,
miejsc i obiektów oraz tworzenie możliwości współpracy, z każdego miejsca
i w każdym czasie, jest znakiem szczególnym ery cyfrowej.
Do ciągłości cyfrowej i prawidłowego
funkcjonowania cyfrowych kopii bliźniaczych niezbędna jest platforma biznesowa
ze zintegrowanymi funkcjami wyszukiwa-
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nia. Tego rodzaju platforma może ze sobą
łączyć lub stopniowo integrować wszelkie
zasoby wewnętrzne i zewnętrzne, a także
służyć unifikacji informacji ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych z silosów danych. Dobrze dobrana platforma
pozwala na generowanie dashboardów
oraz opartych na zaawansowanej analityce rekomendacji.
Zaawansowana analityka do podejmowania kontekstowych decyzji
Tradycyjne analizy biznesowe są z natury
opisowe. Zawierają skrótowy przegląd lub
szczegółowe oceny bieżącego stanu faktycznego (np. sprawozdania o postępach
projektu czy zestawienia wydatków) bądź
też analizę zdarzeń historycznych (np.
kosztów lub przychodów w cyklu życia
linii produktowej). To analizy typu „jak
jest” i „jak było”.

Zaawansowana analityka idzie o krok
dalej, wzbogacając opisy o krytyczny kontekst. W ten sposób decydenci nie tylko
lepiej wiedzą, „jak jest”, ale mogą również
dokładniej prognozować, „jak będzie”
i mądrzej określać, „jak powinno być”.
Zaawansowaną analitykę można przygotowywać zarówno z zastosowaniem tradycyjnych technik matematycznych lub
statystycznych, jak i nowszych, opartych
na danych, rozwiązaniach ML. Właśnie te
nowe rozwiązania ML mają kluczowe znaczenie w procesie transformacji cyfrowej
w branżach przemysłowych.
Przedsiębiorstwa przemysłowe już dziś
mają ogromne ilości słabo wykorzystywanych danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, rozrzuconych po używanych i zastanych systemach, a dzięki
przemysłowemu Internetowi Rzeczy (IIoT)
do organizacji wpływają potężne nowe

strumienie cennych, pozyskiwanych w czasie rzeczywistym informacji.
Aby przedrzeć się przez tę masę danych
i nadać im sens, transformując na wnioski biznesowe, nowe produkty czy usługi,
niezbędna jest dyscyplina. Organizacje
muszą przede wszystkim wzbogacić dane
o kontekst i stworzyć warunki sprzyjające ciągłości cyfrowej. Takie rozwiązania
poprawią efektywność współpracy, dzięki
czemu opracowanie metod AI, a w szczególności technik ML, będzie łatwiejsze.
Ireneusz Borowski – Country Manager
Poland w firmie Dassault Systèmes; odpowiada za wzmocnienie lokalnej obecności
i rozszerzenie pozycji rynkowej firmy
w Polsce. Zajmuje się także wspieraniem
klientów Dassault Systèmes w transformacji cyfrowej oraz rozwojem biznesu w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. 
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I

nteligentne fabryki (smart factories) to
obok Internetu Rzeczy (Internet of Things
– IoT), pozwalajČcego na globalny dostħp
do danych oraz maszyn, najwaǏniejszy element czwartej rewolucji przemysųowej, która
wedųug specjalistów wųaƑnie trwa. Zgodnie
z ideČ smart factory – dziħki nowoczesnym
technologiom konsumenci w przyszųoƑci
otrzymywađ majČ produkty odpowiadajČce
ich indywidualnym oczekiwaniom, bez drastycznego wzrostu kosztów wytwarzania.

Jak bardzo inteligentna
moǏe byđ fabryka?
Tak zwane inteligentne fabryki to jeden z najwaǏniejszych elementów czwartej rewolucji przemysųowej, która na dobre zagoƑciųa
zarówno na Ƒwiecie, jak i w Polsce. Jaki jest potencjaų stale podpiħtych do globalnej sieci, zautomatyzowanych fabryk i w którČ stronħ
bħdČ siħ one rozwijađ? Eksperci z zakresu automatyki i robotyki podkreƑlajČ, Ǐe technologia niesie za sobČ nieograniczone moǏliwoƑci,
ale gųównČ rolħ w tym systemie wciČǏ odgrywađ bħdzie czųowiek.
42,44%
40%
% badanych

36,13%
2016

2017

25%

– Autonomizacja w nowoczesnych zakųadach
obejmie procesy produkcyjne, wliczajČc w to
organizacjħ produkcji oraz reakcjħ na zmiany
zapotrzebowania rynku na produkt o konkretnych parametrach. Procesy komunikacji
z klientami, wykorzystanie cloud computingu
(chmury obliczeniowej) do skųadowania
i obróbki danych, automatyczny transport
wewnħtrzny materiaųów, przetwarzanie materiaųów na liniach produkcyjnych, komunikacja miħdzy maszynami i produktami, robotyzacja procesów oraz zastosowanie technologii druku 3D np. do uzupeųniania magazynu
czħƑci zamiennych – to niektóre z konkretnych pomysųów. WiħkszoƑđ z nich jest wųaƑnie dopracowywana przez przedsiħbiorstwa
technologiczne na caųym Ƒwiecie – podkreƑla
Stefan yczkowski, prezes firmy ASTOR, zajmujČcej siħ automatyzacjČ i robotyzacjČ procesów produkcyjnych.
Konkretne Ƒwiatowe przykųady pokazujČ równieǏ, Ǐe rozwój automatyzacji oraz robotyzacji przemysųu nie zagraǏa rynkowi pracy, tak
jak poczČtkowo przewidywano. CzħƑđ osób
wykonujČcych zadania proste, powtarzalne
i naraǏajČce na szkodliwe czynniki, rzeczywiƑcie moǏe zostađ zastČpiona przez roboty.
Inni mogČ z kolei stanČđ w obliczu koniecznoƑci poszerzania kwalifikacji (aby nadal pracowađ w przemyƑle) lub przekwalifikowania (na stanowiska, na których stosowanie
maszyn jest niemoǏliwe lub nieopųacalne).
Pomimo tego wzrost automatyzacji przemysųu w ramach niemieckiego programu
Industry 4.0 przeųoǏyų siħ wrħcz na obniǏenie
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Rys. 1. W której rewolucji przemysųowej znajdujČ siħ firmy?
(ASTOR, 2016–2017)
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bezrobocia. To jeden z wielu przykųadów pokazujČcych, Ǐe automatyzacja wpųywa pozytywnie na rozwój spoųeczeŷstwa. Nowoczesne
fabryki nadal potrzebujČ ludzi, m.in. inǏynierów, odpowiednio wyedukowanych zarzČdzajČcych, informatyków, specjalistów ds. bezpieczeŷstwa czy pracowników sųuǏb utrzymania ruchu.

Zakres operacji
możliwych do
automatyzacji
i cyfryzacji skutkujący
znacznym wzrostem
ROI

WYSOKI

WOLUMEN
PRODUKCJI

Inteligentna fabryka przyszųoƑci to zakųad
przemysųowy w najwiħkszy moǏliwy sposób
dostosowany do potrzeb czųowieka. Ma byđ
przede wszystkim wyposaǏony w nowoczesne systemy wytwarzania: elastyczne i umoǏliwiajČce róǏnorodnČ spersonalizowanČ produkcjħ dla klienta. UųatwiČ to m.in. rozwiČzania z zakresu zdalnej wizualizacji i monitoringu przebiegu produkcji (MES). Taka fabryka
z pewnoƑciČ musi wykorzystywađ moǏliwoƑci chmury danych, a wiħc struktur obliczeniowych i dysków sieciowych, pozwalajČcych
na zarzČdzanie danymi w kaǏdym miejscu
i o kaǏdej porze. To one umoǏliwiajČ skųadowanie i przetwarzanie danych w ramach bezpiecznych serwerów w chmurze, wirtualizacjħ, a takǏe funkcjonowanie systemów analitycznych i kalkulacyjnych. JednČ z podstawowych operacji podejmowanych przez takČ
inteligentnČ fabrykħ jest odpowiednia analiza danych z produkcji. Powinna ona przebiegađ w czasie rzeczywistym, opierađ siħ na
zaawansowanych algorytmach decyzyjnych
i umoǏliwiađ efektywnČ prezentacjħ informacji.
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PERSONALIZACJA
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Rys. 3. Zmiany w opųacalnoƑci automatyzacji i cyfryzacji fabryk

z maszynami i transferujČce dane, a takǏe
systemy cyberfizyczne, wspierajČce utrzymanie ruchu i mobilne interfejsy. Efektownym,
ale przede wszystkim funkcjonalnym elementem takiego zakųadu przemysųowego sČ równieǏ autonomiczne pojazdy, czyli mobilne
roboty koųowe, stosowane m.in. do transportu obiektów w obrħbie zakųadu. Roboty
pojawiajČ siħ takǏe w smartfabryce jako elastyczne, zrobotyzowane gniazda produkcyjne: nowoczesne systemy wytwarzania
kooperujČce z ludǍmi i wykazujČce siħ rozszerzonČ inteligencjČ.
Efektem dziaųania inteligentnej fabryki sČ
inteligentne produkty, a wiħc wyposaǏone
w ukųady do monitorowania wųasnego stanu
oraz interakcji z otoczeniem. Te wytwory
mogČ przechowywađ informacje i przekazywađ dane dotyczČce swoich parametrów

Linie przemysųowe inteligentnej fabryki majČ
byđ wyposaǏone w zaawansowanČ technologiħ, m.in. inteligentne czujniki, tworzČce
wielkie bezprzewodowe sieci, zintegrowane

i bieǏČcego stanu. WiħkszoƑđ zwiČzanych
z nimi procesów produkcyjnych odbywa siħ
za pomocČ nowoczesnych materiaųów: nanomateriaųów, materiaųów inteligentnych, które
wspomaga zintegrowana, obliczeniowa inǏynieria materiaųowa. Produkcjħ uzupeųnia
wytwarzanie addytywne – technologie drukowania 3D i szybkiego prototypowania,
pozwalajČce m.in. na szybkie generowanie
czħƑci zamiennych. W strukturze inteligentnej fabryki, w obliczu zastosowanych w niej
nowoczesnych technologii, powinno siħ
wreszcie znaleǍđ takǏe miejsce na odpowiednie Ƒrodki cyberbezpieczeŷstwa, zabezpieczajČce przed atakami cyberprzestħpców, m.in.
poprzez kodowanie danych.
***
Wiħcej informacji na temat inteligentnych
fabryk i Przemysųu 4.0 znaleǍđ moǏna na:
www.astor.com.pl/industry4
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Rys. 2. Jak branǏe sytuujČ siħ na mapie archetypów fabryk przyszųoƑci?
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Automatyzacja procesów pomocniczych
kluczem do Smart Factory
Istotą fabryki opartej na technologii Przemysłu 4.0 będzie włączanie
do już zautomatyzowanego ekosystemu procesów kluczowych
– kolejnych obszarów i struktur produkcji. By można było mówić
o skutecznym i efektywnym zarządzaniu procesem wytwórczym,
cyfrowa ekspansja powinna być radykalna. Oznacza to stopniową
automatyzację i robotyzację zasadnych biznesowo procesów
– dotychczas pomijanych – m.in. w obszarze logistyki wewnętrznej.
Jerzy Greblicki

R

ynek popytu nieustannie ewoluuje,
zmuszając przedsiębiorstwa do
reorganizacji dotychczasowej strategii realizacji procesu produkcji. Oparte
na tradycyjnych systemach automatyki
zakłady poszukują nowych rozwiązań biznesowych, których zadaniem będzie ograniczenie przestojów, organizacja bezpiecznego środowiska pracy przy wykorzystaniu mobilnych robotów AGV i cobotów,
wreszcie – czerpanie z potencjału zaawansowanej analizy danych pozyskiwanych
w ramach wdrożonego ekosystemu IoT.
Dla możliwie najlepszego zarządzania
procesem wytwórczym w czasie rzeczywistym za kluczowe uznaje się rozszerzanie kompetencji ekosystemu IoT w zakresie zarządzania procesami pomocniczymi
oraz zasobami przedsiębiorstwa. Zgodnie
z koncepcją Przemysłu 4.0 wszystkie procesy produkcji powinny zostać zintegrowane, monitorowane i poddawane wnikliwej analizie w celu najlepszego zarządzania w oparciu o rzeczywisty stan fabryki.
W ten sposób technologia może nie tylko
informować o konieczności napraw, ale
przede wszystkim pozwala przewidywać
możliwe awarie. Kosztowne przestoje
stają się wówczas mniej prawdopodobne.
W wariancie doskonałym wdrożenie
linii produkcyjnej odbywa się z wykorzystaniem technologii wirtualnego wdrożenia (virtual commissioning), która pozwala
testować oprogramowanie, symulować mechanikę i automatykę procesów, w efekcie
wykrywać błędy konstrukcyjne – w sferze wirtualnej. Tym samym skraca się
czas rzeczywistego uruchomienia zwłaszcza dużych linii produkcyjnych. Dostawcy
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systemów mają jednocześnie możliwość
integrowania najlepszych technologii cyfrowej transformacji, pod kątem potrzeb
danego zakładu. Indywidualne podejście
do digitalizacji procesów pomocniczych
zależne będzie jednak od dostępnych na
rynku rozwiązań. Dobrym przykładem jest
ewolucja w zakresie kompetencji robotów
AGV. Dziś są to pojazdy autonomiczne,
wsparte naturalną nawigacją, bezpieczne
we współpracy z załogą zakładu.

Radykalne podejście do automatyzacji procesów: nowa optyka
Automatyzacja kluczowych procesów produkcyjnych wkrótce przestanie wystarczać i rynek jest tego świadomy. Przedsiębiorstwa szukają kolejnych obszarów optymalizacji, ale są pewne warunki
i wyzwania. Z jednej strony stawia je
rynek konsumenta – coraz bardziej głodny
nowych produktów, jednocześnie wymagający ich personalizacji, co skutkuje
koniecznością dostosowania linii produkcyjnych do krótszych serii. Z drugiej, rosną kompetencje i wymagania pracowników. Fabryki mierzą się z brakiem
wykwalifikowanej siły roboczej w wybranych obszarach. Automatyzacja i robotyzacja procesów, gdzie człowiek może być
zastąpiony przez maszynę, staje się więc
potrzebą biznesową. Koniecznością jest
więc rozszerzanie zakresu automatyzacji
o procesy dodatkowe. Przedsiębiorstwa
czeka zmiana optyki. Podejście do procesu
automatyzacji powinno być holistyczne
i obejmować wszystkie zasadne biznesowo obszary oraz zasoby firmy produkcyjnej, które zostaną połączone w jeden
spójny komunikacyjnie ekosystem.

Ten literalny radykalizm należy traktować w kategoriach automatyzacji procesów, które do tej pory były pomijane lub
ich automatyzacja odkładana w czasie.
Należy podkreślić, że celem usprawnienia
procesu nie jest wykluczenie ludzi. Inteligentna produkcja to taka, która zakłada
współpracę człowieka i robota oraz optymalizację jedynie tych procesów, gdzie
jest to zasadne: gdzie człowiek nie jest –
i w przyszłości sam nie będzie chciał być
– potrzebny, m.in. z uwagi na monotonne
sekwencje w ramach realizacji procesu.
Co więcej, jak zauważa w swojej książce
„The Coming Revolution: Capitalism in the
21st Century” Ben Reynolds, „(…) automatyzacja nie zawsze prowadzi do spadku
zapotrzebowania na siłę roboczą (…)”.
Historia pokazuje, że istnieją określone
strukturalne przyczyny radykalnej automatyzacji. Być może będziemy też musieli
zaakceptować fakt, że nigdy nie będziemy
mieć wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych
w puli siły roboczej, aby dotrzymać kroku
rozszerzającym się procesom.
Człowiek ma stanowić wartość dodaną
dzięki swoim unikatowym kompetencjom.
Załoga zakładu jest niezastąpiona w tych
obszarach produkcji i logistyki, gdzie złożoność procesu powoduje, iż wdrożenie
tradycyjnej automatyki będzie nieuzasadnione ekonomicznie i jest trudne do zaakceptowania czasowo lub gdy mówimy
o procesach nadzorczych. Ponadto rosnące
kompetencje kadrowe przy jednoczesnym
upowszechnieniu robotyzacji pozwolą
lepiej wykorzystać potencjał pracowników
w innych obszarach.
W takim ujęciu holistyczne, radykalne
podejście do automatyki należy rozumieć
na dwa sposoby. Po pierwsze jako radykalny wzrost zaangażowania w automatyzację procesów, przewyższający dotychczasowe wyobrażenia przedsiębiorstwa.
Po drugie to radykalnie rozszerzone poczucie, jakie procesy produkcyjne i wspomagające może objąć automatyzacja.

Opłaca się wyjść ze strefy komfortu
Doskonałość w tradycyjnej automatyzacji
doprowadziła do budowy technologii ra-

Źródło: AIUT

dykalnej automatyzacji z wykorzystaniem
rozwiązań Internetu Rzeczy (IoT). Fakt, że
rozwiązania IoT dla przemysłu wpływają
pozytywnie na rozwój przedsiębiorstwa,
jest niezaprzeczalny. Jak podaje IDC, dzisiejszy rynek IoT w samej tylko Europie
Centralnej i Wschodniej wyceniany jest
na ponad 11 miliardów USD. Jednak jak
każdy nowy kierunek, tak podejście do
cyfryzacji kolejnych procesów w zakładach rozpatruje się zarówno w kategoriach zysku, jak i ryzyka. Fabryki muszą
przekonać się do wyjścia z biznesowej
strefy komfortu, gdzie w oparciu o automatyzację kluczowych procesów osiągnięto pewien poziom skuteczności, który
pokrywa aktualne zapotrzebowanie, lub
braki nie są jeszcze na tyle dotkliwe, aby
inwestować w nowe obszary. Prognozy
rynkowe są w tej kwestii jednoznaczne.
Od rozwoju ekosystemu IoT w oparciu
o automatyzację procesów pomocniczych
zależeć będzie długofalowy rozwój organizacji i wzrost jej pozycji na rynku.

Autonomiczne AGV z systemem
lokalizacji obiektów
Nową jakość usług w zakresie automatyzacji procesów logistyki wewnętrznej
dobrze widać na przykładzie autonomicznych pojazdów AGV, które w zakresie
nawigacji są dostosowywane do potrzeb
zakładu, a analiza kognitywna daje możliwości podejmowania przez systemy
samodzielnych decyzji w czasie rzeczywistym i dostosowywania procesów produkcyjnych do zaistniałej sytuacji, bez
udziału operatora. Tego typu samojezdne
roboty mogą współpracować m.in. z systemem lokalizacji wewnątrzbudynkowej
w przestrzeni hal produkcyjnych, dzięki

czemu uzyskuje się pełny obraz bieżącego stanu obiektów ruchomych (wózków widłowych, AGV, palet, wózków
pasywnych, ludzi), co pozwala na bardzo
dokładną analizę ruchu i dalsze optymalizacje związane m.in. z rozmieszczeniem
elementów stałych oraz zarządzaniem
pracą osób. Systemy wzajemnie podnoszące zakres kompetencji to istota inteligentnej fabryki. Największą zaletą, a jednocześnie rynkowym oczekiwaniem, jest
dziś krótki czas wdrożenia i niespotykana
dotąd elastyczność i wszechstronność
współpracy robota AGV. Ponadto najnowsze systemy bezpieczeństwa pozwalają na
ich bezpośrednią współpracę z człowiekiem, co oznacza brak potrzeby wydzielania zamkniętych stref w obszarach produkcyjnych czy magazynowych.

Produkcja polimorficzna
uelastyczni fabrykę
Dążymy do doskonalenia łańcucha produkcji – i należy mieć świadomość, że łańcuch ten powinien się wydłużać – wraz
z cyfryzacją kolejnych obszarów, ale też
dzięki wykorzystaniu nowych rozwiązań,
można usprawniać jego ogniwa. Rynek
konsumenta dojrzał. Nowe oczekiwania
i przyzwyczajenia klientów popychają
fabryki w kierunku, gdzie liczyć ma się
nie tylko jakość i szybkość produkcji, ale
też elastyczne zarządzanie procesem wytwórczym, by nadążyć za potrzebami kupujących. Nowe trendy konsumenckie to
wyzwanie dla tradycyjnych modeli, gdzie
automatyzacja kluczowych procesów produkcji została raz ustalona, wdrożona
i działa. Jednak obecnie sztywny rynek
podaży prowadzić będzie bardziej w kierunku ograniczeń niż rozwoju. Oznacza to

potrzebę nowego spojrzenia na wdrażane
ekosystemy zarządzania produkcją i tworzenie nowych rozwiązań jak produkcja
polimorficzna. Jej założeniem jest poszerzanie kluczowych procesów wytwórczych
przez wyznaczanie dodatkowych stanowisk
lub całych linii produkcyjnych w przestrzeni wirtualnej i rzeczywistej. W takim
układzie poszczególne nowe gniazda mogą
być obsługiwane m.in. przez mobilne
coboty i roboty AGV (gotowe do pracy
z ludźmi, proste do programowania w celu
realizacji nowych zadań), które – w uproszczeniu – widzą linię produkcyjną wirtualnie, w formie narzuconych przez system
sekwencji do wykonania, jak np. przejazd
z podzespołami do kolejnego punktu na
hali. To nowoczesne podejście, kluczowe
w kontekście wytwarzania m.in. krótkich
serii produktowych.

Integratorzy technologii: czego
od nich wymagać?
W najnowszym raporcie „IoT w polskiej
gospodarce”, opracowanym na zlecenie
Ministerstwa Cyfryzacji, eksperci rynku
przewidują, że przemysł stanie się jednym z sektorów, które w największym
stopniu będą wykorzystywały technologie
Internetu Rzeczy. Pozyskiwanie i inteligentne analizowanie danych w fabrykach
pozwala na automatyzację i synchronizację pracy, a także ograniczenie kosztów
napraw przez zapobieganie ewentualnym
awariom i zwiększenie bezpieczeństwa.
W ostatecznym rozrachunku podnosi to
efektywność i rentowność całej instytucji.
Ważne, by wchodząc na ścieżkę doskonalenia z wykorzystaniem nowych mechanizmów, przedsiębiorstwo miało dobrze zdefiniowany cel biznesowy lub operacyjny,
który może współdzielić z partnerem IoT
i BigData, z którym firma stworzy ekosystem wymiany informacji między systemami danego zakładu i jego otoczenia.
I chociaż istnieje wiele sposobów organizacji takiej współpracy – od prowadzenia konsultacji i wsparcia technicznego
– to właśnie model odpowiedzialności za
proces PRaaS (Process Responsibility as
a Service), gdzie strony realizują wspólne
KPI, staje się najbardziej pożądanym biznesowo wzorem współpracy.
Jerzy Greblicki jest dyrektorem branży
Radical Automation oraz doradcą zarządu
ds. Przemysłu 4.0 w firmie AIUT. 
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ródųo: Beckhoff Automation

Rys. W systemie XPlanar karetki swobodnie
unoszČ siħ nad pųytami napħdowymi uųoǏonymi w dowolnej konfiguracji.

Innowacyjny latajČcy system transportowy z lewitujČcymi karetkami

XPlanar: maksymalna elastycznoƑđ
pozycjonowania dziħki szeƑciu
stopniom swobody
System XPlanar firmy Beckhoff wyznacza nowe standardy w budowie
maszyn i linii produkcyjnych, zapewniajČc maksymalnČ swobodħ
i ųatwoƑđ ich projektowania. A wszystko dziħki tzw. lewitujČcym
karetkom, swobodnie poruszajČcym siħ nad pųytami napħdowymi,
oraz szerokiemu wachlarzowi konfiguracji samych pųyt. To jednak
nie wszystko: poza niesamowitČ elastycznoƑciČ XPlanar staų siħ takǏe
synonimem wysokiej dokųadnoƑci pozycjonowania i dynamiki ruchu.

Stefan Ziegler
menedǏer ds. treƑci PR, Beckhoff Automation

P

odobnie jak liniowy system transportowy XTS firmy Beckhoff, takǏe XPlanar
jest czymƑ wiħcej niǏ tylko kolejnym systemem napħdowym: jest kompletnym, elastycznym rozwiČzaniem do transportu produktów. W przeciwieŷstwie do XTS oferuje
jednak moǏliwoƑđ ruchu w dwóch osiach, co
znacznie rozszerza zakres pozycjonowania
i szeregowania karetek, uzupeųniajČc go m.in.
o moǏliwoƑđ wyprzedzania i synchronicznego
przejazdu. To wųaƑnie lewitujČce karetki sČ
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najmocniejszČ stronČ systemu XPlanar: dziħki
moǏliwoƑci unoszenia siħ nad pųytami bez
dotykania ich powierzchni poruszajČ siħ bowiem bezgųoƑnie i nie podlegajČ typowemu
dla tych komponentów zuǏyciu.

ZųoǏone ruchy w trzech pųaszczyznach
Jak kaǏdy system transportowy, takǏe XPlanar
ma za zadanie przenosiđ produkty z punktu
A do B, tj. z jednej stacji roboczej do drugiej.
Jednak w przeciwieŷstwie do tradycyjnych
ukųadów liniowych w jego przypadku stacje
te nie muszČ byđ rozlokowane w jednej linii,
a nawet w okreƑlonej kolejnoƑci. Produkt jest

bowiem transportowany tylko do tych stacji, które biorČ udziaų w danym procesie produkcyjnym. Ruch w dwóch pųaszczyznach ma
jednak takǏe inne zalety, jak chođby moǏliwoƑđ wyprowadzenia danej karetki ze strumienia produktów czy tworzenia specjalnych
„poczekalni”, optymalizujČcych przebieg procesów wytwórczych. Co wiħcej, karetki wolniejsze mogČ byđ wyprzedzane przez szybsze, co pozwala na realizacjħ kilku kroków
obróbczych jednoczeƑnie. KaǏda karetka stanowi osobnČ oƑ sterowanČ indywidualnie, ale
w razie potrzeby jej ruch moǏe zostađ zsynchronizowany z ruchem innych karetek.
Dziħki szeƑciu stopniom swobody karetki
mogČ nie tylko dostarczađ detale na okreƑlone stanowiska obróbcze, ale takǏe wprowadzađ je bezpoƑrednio do stacji i obracađ
w trzech pųaszczyznach, zapewniajČc moǏliwoƑđ wielostronnej obróbki/kontroli kaǏdego wyrobu. Co wiħcej, kaǏda moǏe równieǏ realizowađ ruch w górħ, w dóų i po skosie. Funkcja przechyųu okazuje siħ szczególnie przydatna w sytuacji, gdy trzeba przyspieszyđ ruch pojemnika wypeųnionego po brzegi
cieczČ bez rozlania znajdujČcej siħ w nim
substancji.

Uniwersalna konstrukcja
Mimo wykonywania zųoǏonych ruchów system XPlanar cechuje siħ prostČ konstrukcjČ i ųatwoƑciČ obsųugi. Jego uruchomienie
wymaga w praktyce podųČczenia tylko dwóch
przewodów – komunikacyjnego (EtherCAT
G) i zasilajČcego. CaųoƑđ elektroniki zostaųa
zabudowana bezpoƑrednio w poszczególnych moduųach, dziħki czemu mogČ one od
razu realizowađ swoje funkcje, a jednoczeƑnie
nie zajmujČ wiele miejsca: odlegųoƑđ miħdzy
powierzchniČ roboczČ a konstrukcjČ noƑnČ
pųyty napħdowej wynosi zaledwie 4 cm.
KaǏda z pųyt o wymiarach 24×24 cm zostaųa
pomyƑlana tak, by stanowiđ uniwersalnČ
bazħ, na podstawie której moǏna zbudowađ niemal kaǏdy system transportowy.
W przyszųoƑci ich asortyment zostanie uzupeųniony o wariant umoǏliwiajČcy obrót
karetek o 360°. Same karetki sČ dostħpne
w kilku wersjach wymiarowych róǏniČcych
siħ dopuszczalnym obciČǏeniem. Najmniejsza
o bokach 95×95 mm moǏe unieƑđ produkt
o masie do 0,4 kg, a najwiħksza – o wymiarach 275×275 mm – bez problemu poradzi
sobie z obciČǏeniem do 6 kg.
Mimo rozbudowanej konstrukcji obsųuga systemu XPlanar jest bardzo prosta, a to dziħki
zintegrowanemu oprogramowaniu TwinCAT,
w którym kaǏda karetka zobrazowana zostaųa
jako odrħbna oƑ serwo o szeƑciu stopniach
swobody. PoniewaǏ w praktyce tak duǏy
zakres ruchu nie zawsze jest potrzebny, system TwinCAT oferuje takǏe moǏliwoƑđ ograniczenia jego zųoǏonoƑci. W takiej uproszczonej

wersji kaǏda karetka przedstawiona jest jako
jednowymiarowa oƑ z moǏliwoƑciČ rozszerzenia o inne pųaszczyzny ruchu, np. w celu
podniesienia, opuszczenia lub przechylenia karetki po dotarciu do stacji obróbczej.
Aby zorganizowađ transport detalu, wystarczy wiħc zdefiniowađ trasħ, po której ma siħ
poruszađ karetka, co znacznie uųatwia proces
obsųugi systemu.

Maksymalna elastycznoƑđ
ElastycznoƑđ systemu XPlanar polega takǏe
na tym, Ǐe transport produktów moǏe byđ
realizowany nie tylko wzdųuǏ jednej, ale teǏ
równolegle na wielu trasach – z moǏliwoƑciČ
swobodnego przemieszczania karetek miħdzy nimi. Co istotne, funkcja ta nie utrudnia obsųugi systemu, a to dziħki moduųowi
TwinCAT Track Management, który umoǏliwia
proste sterowanie zųoǏonymi ruchami, takimi
jak wyprzedzanie wolniejszych karetek czy
kolejkowanie w „poczekalni”. Obsųugħ uųatwia zresztČ takǏe konstrukcja pųyt napħdowych, umoǏliwiajČca budowħ niemal dowolnej liczby równolegųych tras, w tym torów
obejƑciowych i ųČczników z innymi strefami
linii produkcyjnej. Aby przenieƑđ karetkħ
z jednego toru na drugi, wystarczy w module
Truck Management wywoųađ komendħ
zmiany trasy – bez definiowania szczegóųowych reguų wųČczenia siħ do ruchu czy unikania kolizji. Co wiħcej, narzħdzie oferuje
takǏe moǏliwoƑđ swobodnego przemieszczania karetki z punktu do punktu bez koniecznoƑci pokonania zdefiniowanej wczeƑniej
trasy. Program automatycznie wysyųa karetkħ
do okreƑlonego wspóųrzħdnymi punktu,

samodzielnie dbajČc o to, by nie doszųo do jej
kolizji z pozostaųymi elementami systemu.
DČǏenie do zapewnienia maksymalnej elastycznoƑci znalazųo takǏe wyraz w konstrukcji samych pųyt napħdowych. Pųyty te moǏna
dowolnie ze sobČ zestawiađ, tworzČc ukųady
w peųni odpowiadajČce wymogom danej aplikacji – zarówno pod wzglħdem ksztaųtu, jak
i umiejscowienia (na podųodze, Ƒcianie lub
suficie). System moǏna np. zaprojektowađ
tak, aby pozostawiđ wolnČ przestrzeŷ na stacje robocze lub poprowadziđ wokóų poszczególnych stacji. Przekųada siħ to na redukcjħ
kosztów organizacji transportu oraz zwiħkszenie dostħpnej przestrzeni w hali produkcyjnej. Co wiħcej, system XPlanar moǏna takǏe
w kaǏdej chwili rozbudowađ przez dodawanie kolejnych pųyt napħdowych, aby np. uzupeųniđ go o dodatkowe stacje obróbcze lub
usprawniđ transport detali przez optymalizacjħ toru na zakrħtach.

Szeroki zakres aplikacji
Dziħki wymienionym funkcjom system XPlanar
oferuje zupeųnie nowe moǏliwoƑci budowy
maszyn i linii produkcyjnych. MoǏliwoƑci
tych jest tak wiele, Ǐe firma Beckhoff postanowiųa pomóc uǏytkownikom w jak najlepszym wykorzystaniu potencjaųu nowego rozwiČzania, oferujČc – podobnie jak to byųo
w przypadku systemu XTS – gotowe zestawy
startowe. SkųadajČ siħ one z 6 lub 12 pųyt
napħdowych zabudowanych na konstrukcji noƑnej, czterech karetek oraz maųej szafy
sterowniczej wyposaǏonej w komputer przemysųowy z oprogramowaniem i niezbħdnymi

Parametry techniczne
systemu XPlanar:

ródųo: Beckhoff Automation

• maks. prħdkoƑđ: 4 m/s
• maks. przyspieszenie: 20 m/s2 (bez obciČǏenia)
• wymiary karetek: 95×95 mm, 155×155 mm,
155×275 mm, 275×275 mm
• wysokoƑđ karetki: 12 mm
• maks. obciČǏenie najwiħkszej karetki: 6 kg
(przy maųych prħdkoƑciach)
• wysokoƑđ przelotu bez obciČǏenia: 5 mm
• wysokoƑđ przelotu z obciČǏeniem 1 kg: 1 mm
• maks. kČt obrotu (±): 360°, ±15°
• maks. kČt odchyųu: 5°

Rys. SzeƑđ stopni swobody; ruch w osiach x, y; ruch w kierunkach ɲ, ß, ɶ
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ródųo: Beckhoff Automation

Drugim najbardziej perspektywicznym
odbiorcČ systemu sČ laboratoria. System
XPlanar oferuje im moǏliwoƑđ automatyzacji
badaŷ z zachowaniem wysokiej elastycznoƑci
doboru procedur. Co prawda wiħkszoƑđ próbek badana jest pod kČtem obecnoƑci tych
samych substancji, jednak rosnČca róǏnorodnoƑđ zleceŷ sprawia, Ǐe laboratoria muszČ
byđ takǏe przygotowane do przeprowadzania nietypowych analiz. System XPlanar ma
tħ zaletħ, Ǐe oferuje moǏliwoƑđ masowej analizy próbek i selektywnego wyboru niektórych z nich. Transportowane na karetkach,
mogČ w prosty sposób zostađ wyprowadzone
z toku produkcji lub zastČpione innymi próbkami. Funkcja ta ma istotne znaczenie takǏe
z punktu widzenia kontroli jakoƑci.

Rys. System XPlanar sprawdzi siħ w realizacji szeregu zadaŷ z zakresu transportu wyrobów
w najróǏniejszych branǏach, w tym w sektorze farmaceutycznym i spoǏywczym.

BranǏy kosmetycznej natomiast system
XPlanar umoǏliwia indywidualizacjħ produkcji
pod kČtem konkretnego klienta, np. rozlewanie perfum do spersonalizowanych flakonów
oraz etykietowanie i pakowanie wedųug specyfikacji odbiorcy.

Komplementarne systemy
elementami zasilania. Takie zestawy dajČ
integratorowi moǏliwoƑđ przetestowania
dziaųania systemu w realnych warunkach
produkcyjnych, a firmie Beckhoff pozwalajČ
szybko reagowađ na zapytania uǏytkowników.
System XPlanar moǏe byđ z powodzeniem
stosowany do obsųugi niemal wszystkich maszyn i linii produkcyjnych – pod warunkiem Ǐe
waga i wymiary produktu umoǏliwiajČ efektywny transport z uǏyciem karetek. Tylko
wówczas moǏna w peųni korzystađ z funkcji
elastycznego pozycjonowania karetek.
Jego zalety doceniČ jednak przede wszystkim
te branǏe, w których szczególne znaczenie
ma czystoƑđ, ųatwoƑđ czyszczenia, brak emisji
zanieczyszczeŷ oraz cicha praca, a wiħc m.in.
sektor spoǏywczy, farmaceutyczny, laboratoria oraz producenci póųprzewodników (Ƒrodowisko próǏniowe). W razie potrzeby system
moǏna teǏ dodatkowo pokryđ szkųem albo
foliČ z tworzywa sztucznego lub stali, która
przyspiesza i uųatwia czyszczenie poszczególnych komponentów.

Perspektywy rynkowe
Premiera systemu XPlanar miaųa miejsce
w listopadzie 2018 r. podczas targów SPS IPC
Drives w Norymberdze. JuǏ wówczas wzbudzių on spore zainteresowanie odwiedzajČcych. Wielu z nich od razu teǏ znalazųo dla
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niego konkretne zastosowanie. Od lat szukali oni bowiem odpowiednio elastycznego
narzħdzia rozwiČzujČcego problem transportu wyrobów wzdųuǏ linii produkcyjnej.
Przykųadem moǏe byđ sektor spoǏywczy, a konkretnie: produkcja sųodyczy. Jeden z wytwarzajČcych je koncernów od lat zmagaų siħ
z problemem zróǏnicowania poszczególnych
partii produktów. Niektóre z nich nieznacznie
róǏniųy siħ m.in. barwČ polewy czekoladowej.
I byđ moǏe nie byųoby to powodem do zmartwieŷ, gdyby nie fakt, Ǐe takie zróǏnicowane
produkty trafiaųy niekiedy do jednego opakowania. Przy produkcji siħgajČcej 100 czekoladek na minutħ wszelkie konwencjonalne metody sortowania okazywaųy siħ nieefektywne.
Zadanie to moǏna alternatywnie powierzyđ
robotom – z tym Ǐe kosztowaųoby to sporo
czasu, ograniczaųo prħdkoƑđ linii i zredukowaųoby w znacznym stopniu dostħpnČ przestrzeŷ montaǏowČ. DuǏo bardziej efektywnym rozwiČzaniem jest zastosowanie indywidualnie sterowanych karetek, z których kaǏda
transportuje jednČ pralinkħ. Taka karetka na
koŷcu linii produkcyjnej ustawia siħ odpowiednio do koloru polewy. W innym scenariuszu karetka transportujČca pudeųko czekoladek mogųaby automatycznie zbierađ tylko
te z nich, które cechujČ siħ takim samym
kolorem. Oba warianty sČ zacznie szybsze
i zajmujČ mniej miejsca niǏ np. wspomniany
system bazujČcy na robotach.

Chođ system XPlanar realizuje podobne
funkcje jak liniowy system transportowy
XTS, róǏni siħ od niego tym, Ǐe pųyty napħdowe nie sČ wyposaǏone w szynħ prowadzČcČ do sterowania ruchem karetek, co
przekųada siħ na wiħkszČ elastycznoƑđ tego
ruchu. JednoczeƑnie jednak ów element
mechaniczny stanowi najwiħkszČ zaletħ XTS.
W porównaniu z polem magnetycznym sterujČcym lewitujČcymi karetkami zapewnia
bowiem znacznie wiħkszČ dynamikħ ruchu
na zakrħtach, a w przypadku zakrħtów pod
duǏym kČtem takǏe wiħkszČ prħdkoƑđ pod
obciČǏeniem. StČd teǏ wybór danego typu
systemu powinien wynikađ ze specyfiki danej
aplikacji. Oba rozwiČzania idealnie siħ uzupeųniajČ.

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
www.beckhoff.pl/xplanar
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Chmura

czy lokalne centrum
danych?

Rozwiązania chmurowe są coraz chętniej wybierane, jednak nie
w każdej branży sprawdzą się równie dobrze – czy to z powodów
prawnych, czy ze względu na specyficzne wymagania techniczne
i konieczność dostosowania ich do już istniejącej infrastruktury IT,
jak dzieje się to w branży przemysłowej. Jakie więc rozwiązanie
wybrać: własne centrum danych, chmurę, a może model
hybrydowy, czyli połączenie obydwu?
Przemysław Sagalski

1

S

pecjaliści Gartnera odważnie prorokują śmierć firmowych data centers w ciągu najbliższych kilku lat
oraz migrację 80% firmowych danych do
chmury i dzierżawionych serwerów zlokalizowanych w profesjonalnych centrach
danych1. Mimo to i mimo rosnącego znaczenia rozwiązań chmurowych (cloud)

i hybrydowych inwestycje w model
on-premise, czyli lokalne środowisko IT,
nie maleją. Według najnowszych danych
IDC światowe przychody rynku serwerów w ostatnim kwartale 2018 r. wzrosły o 12,6% w stosunku do tego samego
okresu poprzedniego roku i wyniosły
23,6 mld dolarów. Do źródeł tego wzrostu należy zaliczyć m.in. rosnące potrzeby
sprzętowe dostawców usług chmurowych.
Jednak nie tylko oni potrzebują wydajnego środowiska lokalnego.
Bezpieczeństwo, elastyczność, samowystarczalność czy szybki dostęp do
danych to główne czynniki, dla których
firmy nadal decydują się na budowę własnego data center i bardziej skłaniają się
do rozwiązań hybrydowych, niż tylko
bazujących na chmurach publicznych.

„Gartner Identifies the Top 10 Trends Impacting Infrastructure and Operations for 2019”, 4.12.2018, https://www.gartner.com/en/newsroom/
press-releases/2018-12-04-gartner-identifies-the-top-10-trends-impacting-infras.
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Bezpieczeństwo danych

Samowystarczalność

Jednym z głównych powodów, dla których firmy wciąż chętnie sięgają po rozwiązania on-premise, jest kwestia bezpieczeństwa i pewność posiadania danych.
Dzięki temu nie tylko wiadomo, gdzie są
one przechowywane i w jaki sposób chronione, ale też uzyskuje się pewność, że
nie są nigdzie replikowane ani synchronizowane. Jest to istotne zwłaszcza wtedy,
gdy dotyczy danych wrażliwych.

Innym powodem, dla którego firmy przemysłowe wciąż chętnie inwestują we własne centra danych, jest lokalizacja zakładów produkcyjnych – często są one położone w miejscach oddalonych od dużych
miast, gdzie dostęp do szybkiego łącza

Elastyczność w integrowaniu
systemów IT
Firmowe centra danych są podstawą
podtrzymywania kluczowych procesów
wewnętrznych w firmach przemysłowych,
także tych z sektora MŚP. Ich kluczową
przewagą w porównaniu do rozwiązań
w chmurze jest znacznie większa elastyczność w zakresie dopasowania rozwiązań on-premise do już istniejącej w przedsiębiorstwie infrastruktury IT, np. systemów automatyki. Własne centra danych
pozwalają także na utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z różnymi rodzajami
maszyn i urządzeń, służącymi np. do sterowania produkcją lub jej nadzorowania.
Rozwiązania chmurowe nie są tak elastyczne – to klient musi się dostosować
do konfiguracji dostawcy.

Tworzenie lokalnych centrów danych umożliwia
bezpośrednie podłączenie
serwerów do sprzętu specjalistycznego oraz korzystanie z zebranych danych
w dowolnym czasie,
czemu dostawcy usług
chmurowych nie zawsze
mogą sprostać.
internetowego jest utrudniony. Taka sytuacja w praktyce uniemożliwia korzystanie z chmury w sposób efektywny, czyli
zapewniający bezproblemowy transfer danych w każdym momencie oraz
możliwość ich pobrania czy nadpisania.

V EDYCJA Konferencja & Wystawa
7 kwietnia 2020, Warszawa

z Przemysłowy Internet Rzeczy z Fabryka 4.0 – Fabryka Przyszłości
z Big Data – Jak zarządzać i korzystać z Cyberbezpieczeństwo z AI z Digital Twin
z Rzeczywistość rozszerzona z Rzeczywistość wirtualna z Coboty
z Najnowsze trendy z Badania i Rozwój

Organizator:

www.przemysl40.eu

Lokalne środowisko IT pozwala zachować
niezależność od zewnętrznych dostawców,
również tych dbających o dostawy prądu.

Stały i szybki dostęp do danych
Tworzenie lokalnych centrów danych
umożliwia bezpośrednie podłączenie serwerów do sprzętu specjalistycznego oraz
korzystanie ze zgromadzonych danych
w dowolnym czasie, czemu dostawcy
usług chmurowych nie zawsze są w stanie
sprostać. Naturalnie wiąże się to również
z czasem reakcji – zewnętrzny dostawca
niekoniecznie musi zapewnić taki dostęp,
na jakim firmie zależy, i może się to wiązać z wielokrotnie wyższymi kosztami.
Przerwy w dostępie do systemu potrafią skutecznie zatrzymać całe linie produkcyjne i doprowadzić do ogromnych
strat finansowych. Dotyczy to nie tylko
dużych zakładów produkcyjnych, ale również mniejszych przedsiębiorców, takich
jak producenci etykiet czy odzieży specjalistycznej, dla których każdy przestój
w produkcji powoduje dotkliwe konsekwencje.

Podsumowanie
Skąd zatem wiadomo, które rozwiązanie
wybrać: własne centrum danych, chmurę,
a może rozwiązanie hybrydowe? Jeśli prowadzony biznes charakteryzuje się dużą
dynamiką w obszarze IT, to rozwiązania
chmurowe, które umożliwiają okresowe
dokupienie dostępnych zasobów, sprawdzą się idealnie. Jeśli natomiast mówimy
o zastosowaniach w obszarach o specyficznych wymaganiach technicznych,
w których usługi chmurowe nie będą
wystarczające i nie ma potrzeby dynamicznego skalowania dostępnych zasobów, nadal warto zainwestować w lokalne
centrum danych.
Obecnie organizacje najczęściej mają
bardzo zróżnicowane wymagania dotyczące już posiadanych systemów i model
hybrydowy będzie dla nich najbardziej
odpowiedni. Systemy o dużej dynamice
trafią w takim modelu do chmury, te zaś
bardziej statyczne, o specyficznych wymaganiach, pozostaną we własnym centrum
danych.
Przemysław Sagalski – IT Solutions Architect w One System, firmie specjalizującej
się w integracji systemów IT. 

Źródło: MindSphere

Digitalizacja w przemyśle:
bliźniaki z potencjałem
Bliźniaki cyfrowe rewolucjonizują procesy w całym łańcuchu
wartości. Jako wirtualna reprezentacja produktu czy cyklu
produkcyjnego zapewniają stałą poprawę wydajności, minimalizują
ryzyko awarii, skracają procesy rozwoju produktu i otwierają nowe
możliwości biznesowe.

W

edług prognoz Gartnera do
2021 r. połowa wszystkich
dużych przedsiębiorstw przemysłowych będzie korzystała z rozwiązań
oferowanych w ramach „digital twins”,
czyli tzw. bliźniaków cyfrowych, zwiększając efektywność firm o 10%1. Aby jednak
w pełni wykorzystać możliwości bliźniaków, potrzeba zintegrowanych systemów
IT, które umożliwiają szybką wymianę
informacji.

1

Od projektowania
do wytwarzania
W przeszłości stosowano metodę prób
i błędów w zakresie opracowywania produktów. Obecnie prace projektowe nie
kończą się w momencie wysłania produktu do dystrybucji. Istotna jest możliwość otrzymywania informacji zwrotnych, śledzenia sposobów wykorzystywania produktów – za pomocą szczegółowych danych pochodzących z czujników umieszczonych w sieci połączonych
ze sobą urządzeń (IoT) – oraz wykorzystania pozyskanych danych do obsługi, konserwacji i ulepszania produktów, które
zostały wprowadzone na rynek, a także
włączenia tych zestawów informacji do
nowej generacji produktów. Oznacza to

Ch. Pettey, „Prepare for the Impact of Digital Twins”, 18.09.2017, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/prepare-for-the-impact-of-digital-twins/.
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synchronizację bliźniaków cyfrowych
z rzeczywistymi produktami, również
wtedy, gdy znajdują się one już w rękach
klienta.
Bliźniak cyfrowy produktu może być
zsynchronizowany z produktem fizycznym
przez włączenie danych terenowych, co
pozwala uzyskać odpowiedzi na pytania
dotyczące zachowania produktu w świecie rzeczywistym. Chcąc dotrzymać kroku
zmianom zachodzącym w każdej branży
przemysłu, konieczne jest śledzenie produktu przez cały cykl jego życia już po
wprowadzeniu go do obrotu. Obserwacja ewolucji bliźniaka cyfrowego od etapu
projektowania do wytwarzania, obok uzyskania kluczowych parametrów i danych
dotyczących wydajności, pozwala
wychwycić zmiany, które zaszły w trakcie
projektowania, aby móc w każdej chwili
wrócić i przeanalizować kwestie, które
mogły doprowadzić do poprawy lub do
wystąpienia problemu.

Minimalizowanie awaryjności
Coraz więcej produktów wyposażonych
jest w czujniki gromadzące informacje. Są
one kontrolowane przez oprogramowanie, które można aktualizować i ulepszać
po rozpoczęciu sprzedaży produktu. Stanowi to okazję do zwiększenia zadowolenia klientów (w najlepszym razie) lub
uniknięcia kosztów wycofywania produktów z rynku (w najgorszym przypadku).
W latach 2013–2014 liczba samochodów wycofanych z rynku w Stanach Zjednoczonych niemalże się potroiła – nastąpił wzrost z 22 do 63 mln, według Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, generując koszty w wysokości
ok. 100 dolarów w przeliczeniu na samochód. W tym samym okresie wycofano
z rynku ponad 550 innych towarów konsumpcyjnych, co spowodowało straty
wizerunkowe firm i pogorszenie ich wyników finansowych.
Dzięki bliźniakom cyfrowym w sytuacji skarg płynących od konsumentów,
np. na wibracje obserwowane w traktorze, model produktu zapamięta, że po
10 000 roboczogodzin wpływ na wydajność mogą mieć zarówno niewielkie pęknięcia konstrukcji, jak i właściwości
smaru. Dane pochodzące z czujników
wskazują warunki środowiskowe takie jak
temperatura oraz to, jak długo dany traktor był używany poprzedniego dnia i jakie
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działania podjął jego operator po wystąpieniu wibracji.
Bliźniak cyfrowy musi być w stanie
odwzorować rzeczywiste zachowania produktu, wskazując na wpływ, jaki jego
użytkowanie i obecne warunki eksploatacyjne mają na wydajność. Model symulacyjny traktora może korzystać z rzeczywistych warunków roboczych i przeprowadzać eksperymenty w postaci, przykładowo, zmiany smaru lub ulepszenia oprogramowania w celu lepszego sterowania silnikiem lub zmiany materiału wykorzystywanego w określonych miejscach
pojazdu. Symulacje wirtualne mogą wpłynąć na poprawę zachowania określonych
części składowych produktu w terenie.
Oferują też możliwość znalezienia rozwią-

Obserwacja ewolucji
bliźniaka cyfrowego od
etapu projektowania do
wytwarzania, obok uzyskania kluczowych parametrów i danych dotyczących wydajności, pozwala
wychwycić zmiany, które
zaszły w trakcie projektowania, aby móc w każdej chwili wrócić i przeanalizować kwestie, które
mogły doprowadzić do
poprawy lub do wystąpienia problemu.
zania problemu w celu ulepszenia kolejnej
wersji produktu lub ostrzeżenia klienta
o konieczności aktualizacji oprogramowania, a także zmiany procedur eksploatacyjnych przed wystąpieniem katastrofalnej usterki. W ten sposób bliźniak
cyfrowy wpływa na rzeczywistość.

Optymalizacja wydajności
W zależności od tego, co jest projektowane, proces inżynieryjny może obejmować symulacje systemów, analizę elementów skończonych w zakresie części skła-

dowych i podzespołów (kwestia naprężeń, dynamiki i awarii), obliczeniową
dynamikę płynów (analiza płynów i właściwości termicznych), dynamikę wieloczłonową (odwzorowanie zachowania
w ruchu) oraz metody oparte na testach,
które uzupełniają dokonywane symulacje.
Daje to możliwość korzystania z inżynieryjnej analizy predykcyjnej w celu połączenia danych pochodzących z symulacji, punktów odniesienia, testów prototypów, a nawet danych użytkowania istniejących produktów, aby łatwiej przewidywać wydajność projektu. Prosty model
statyczny nie jest w stanie zgromadzić
wystarczającej ilości informacji do przeprowadzenia inżynieryjnej analizy predykcyjnej. Do tego potrzebne jest odwzorowanie cyfrowe, które umożliwia skuteczne przewidywanie wszystkich zachowań produktu na każdym etapie rozwoju
oraz rzeczywistego użytkowania – bliźniak
cyfrowy fizycznego produktu.
W miarę ewoluowania bliźniaka cyfrowego możliwe będzie skorelowanie danych
uzyskiwanych w ramach pomiarów testowych z danymi przewidywanymi przez
model w ramach wielu cykli symulacji
i testów, aby mieć pewność, że obydwa
zestawy danych są zbieżne. Takie podejście i możliwości dają pewność, że model
jest dokładnym odwzorowaniem produktu.
Obecnie większość firm wytwórczych
skłania się ku działaniom w dobrze zarządzanym otoczeniu, gdyż chcą pracować
z modelami 3D CAD i śledzić zmiany
dokonywane w modelach na przestrzeni
całego cyklu życia produktu. Aby jednak zareagować na tendencje takie jak
przejście od urządzeń mechanicznych
do urządzeń łączących właściwości elektryczne i mechaniczne, konieczne jest bardziej zintegrowane podejście do inżynierii produktu, które łączy potrzebne dane
i modele. Zakres korzystania z narzędzi
zarządzania cyklem życia produktu (product lifecycle management – PLM) będzie
musiał wyjść poza wymogi w zakresie śledzenia oraz danych CAD i obejmować
symulację, kwestie inżynieryjne i weryfikację w ramach tego samego systemu,
pozwalając na zintegrowanie danych
pochodzących z testów i czujników oraz
dotyczących wydajności produktów na
poszczególnych etapach ich cyklu życia.
Oprac. na podst. materiałów inf. Siemens
Digital Industries Software 
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Przemysł 4.0

– obietnice i zagrożenia
Technologie Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) nieustannie się
rozwijają. Umożliwiają m.in. gromadzenie danych, dzięki którym
urządzenia w fabrykach mogą działać efektywniej, możliwe jest
prowadzenie diagnostyki predykcyjnej, a menedżerowie mogą
podejmować lepsze decyzje i w ten sposób zwiększać wydajność
zakładów. Jak się jednak okazuje, wiele fabryk nie wprowadziło
jeszcze tych zaawansowanych technologii, koniecznych do wejścia
na drogę unowocześniania procesów produkcyjnych.
Adrian Jennings

W

edług badania „Smart Manufacturing Technologies”, przeprowadzonego wśród producentów przez firmę Ubisense:
→ 40% badanych nie ma wglądu w dane
czasu rzeczywistego na temat procesów
wytwarzania,

→ ponad 80% badanych polega na ludzkiej
obserwacji przy wspieraniu poprawy procesów,
→ 85% problemów z jakością powodowanych jest przez błędy pracowników,
→ niemal 10% badanych spędza połowę dnia
pracy na szukaniu sprzętu i produktów,
→ dla niemal 15% badanych naprawy
sprzętu nie są priorytetem.
Na pierwszy rzut oka wyniki badania są
zaskakujące: 10% respondentów marnuje
przynajmniej połowę swojego dnia pracy
na poszukiwanie zagubionych przedmiotów, 40% nie ma wglądu w dane czasu
rzeczywistego dotyczące swoich procesów,
a 50% nie prowadzi rejestrów dokręcania
elementów złącznych. Potwierdzają one
jednak spostrzeżenia autora poczynione
podczas wizyt w zakładach na całym
świecie.
Ludzie mają ogólne przekonanie, że
współczesne fabryki są raczej zaawansowane technologicznie. Na podstawie
wielu przekazów medialnych wyobrażają
sobie rzesze robotów szczęśliwie spawających i lakierujących w fabrykach masowo
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produkujących samochody. W rzeczywistości jednak na liniach montażowych małoseryjnych produkcji (traktory,
koparki, maszyny do czyszczenia ulic,
samoloty pasażerskie) sytuacja wygląda
zupełnie inaczej. W zakładach produkcyjnych na całym świecie wciąż dominują
procesy realizowane manualnie.

wraz z Przemysłem 4.0 pojawia się pojęcie Internetu Rzeczy. Jego ideą w odniesieniu do aplikacji przemysłowych jest
zapewnienie ludziom dostępu do szczegółowych danych procesowych w czasie rzeczywistym, mówiących o stanie całego
łańcucha procesu – od zamówienia do
dostawy – tak by produkcja mogła być
„zwinna” i by można było reagować na
problemy i zmieniające się warunki.
Nawiązując do tak sformułowanej definicji, można stwierdzić, że istnieją cztery
podstawowe bariery przy adaptacji koncepcji Przemysłu 4.0: sieci transmisji danych, bezpieczeństwo danych i dostępu,
umiejętności i kultura. Sieci i bezpieczeństwo rozwijają się podobnie, ponieważ
są ze sobą ściśle powiązane. Jeśli chodzi
o technologie i rozwiązania sieciowe, do
przesyłania danych z gęstej siatki czujników bezprzewodowych niezbędna jest
odpowiednia infrastruktura sieciowa
dostarczająca dane do jednej lokalizacji.
Pierwszym z problemów jest dostarczenie danych z czujników do serwera, a nie

Przeszkody w implementacji
rozwiązań IIoT
Zdarza się nam myśleć, że każdy sterowany
komputerowo proces jest elementem Przemysłu 4.0, ponieważ przekonano nas, że
w koncepcji Przemysłu 4.0 chodzi głównie o systemy cyberfizyczne. Przekonywano nas również, że Przemysł 3.0 to wprowadzenie mikroprocesorów i sterowania
komputerowego – a czym to jest, jeśli nie
lokalnym systemem cyberfizycznym?
Bardzo ważne jest zatem, by pamiętać,
że o tym, czy mamy do czynienia z rozwiązaniami Przemysłu 4.0, świadczy
przede wszystkim skala integracji. Dlatego

jest to łatwe. Sieci bezprzewodowe nie
są powszechnie stosowane w aplikacjach
krytycznych – w szczególności w środowisku przemysłowym, ponieważ nie zapewniają dostatecznej niezawodności, a instalacja sieci przewodowych jest kosztowna,
a w niektórych lokalizacjach wręcz niemożliwa. Wiele fabryk po prostu nie ma
odpowiedniej infrastruktury do dystrybucji danych wewnątrz zakładu, nie mówiąc
o przesyłaniu danych między fabrykami
i dostawcami na całym świecie.
Na tym etapie problemem staje
się również bezpieczeństwo: realizacja w zakładzie koncepcji Przemysłu 4.0
wymaga szerokopasmowego przesyłu
o niewielkich opóźnieniach i niezawodnej sieci – zbudowanej i zarządzanej przez
operatorów sieci telekomunikacyjnych
znajdujących się poza kontrolą producentów typu OEM.
Wyzwanie związane z IT jest bardzo poważne, nie tylko z punktu widzenia finansowego. Większość fabryk zarządzana jest przez załogę, a strategia sys-
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temu sterowania polega na sterowaniu
przez inżynierów procesów na linii produkcyjnej. IT pełni funkcję wspomagającą
i rzadko bywa postrzegana jako obszar
inwestycji.
Przemysł 4.0 to ogromna zmiana, bez
wątpienia ukierunkowana na informatyzację wytwarzania. Jeżeli proces produkcyjny ma być sterowany przez dane czasu
rzeczywistego z czujników dostarczanych
poprzez sieć, wówczas IT staje się trzonem i bazą systemu sterowania i monitoringu, aż do urządzeń na linii. Oznacza to
poważną zmianę podejścia i postrzegania
systemów komunikacji sieciowej danych
i IT, wymagającą przyszłościowego spojrzenia na infrastrukturę IT jako inwestycję strategiczną, a nie jedynie jako zwiększenie kosztów projektów związanych ze
sterowaniem.
Innym problemem jest sama chęć
zmian. Przemysł 4.0 to prawdziwie rewolucyjny pomysł i otwiera ogromne możliwości dla ludzi gotowych na jego przyjęcie. Pamiętajmy jednak, że nie chodzi tylko o adaptację technologii: technologia to jedynie narzędzie. Przemysł 4.0
to raczej nowe podejście do organizacji
i realizacji produkcji.
Przemysł 4.0 przedefiniowuje utarte
pojęcie sterowania procesami i przynosi
elastyczność, która przewyższa tę płynącą
z doświadczenia wielu pokoleń. Samo
wdrożenie technologii nie zmieni jednak
wyniku końcowego, dopóki potencjał tej
zmiany nie zostanie wykorzystany w całej
organizacji.

Korzyści
Należy odróżnić kompleksowe cyberfizyczne systemy w ramach koncepcji Przemysłu 4.0 od lokalnych cyberfizycznych systemów zwiększających wartość
poszczególnych procesów lub fizycznie
zamykających kilka procesów. Nazwijmy
te rozwiązania „wyspami cyberfizycznymi” i określmy je jako zaawansowane
rozwiązania Przemysłu 3.0 lub początkowe stadium Przemysłu 4.0.
Jedno z takich rozwiązań jest
powszechnie wykorzystywane do wirtualizacji procesu identyfikacji produktu – jest
to często spotykane rozwiązanie w wielu
zakładach, w których znajdują się linie
montażowe. Zwykle taką czynność wykonuje się manualnie lub za pomocą skanerów kodów kreskowych albo automa-

tycznie z wykorzystaniem RFID lub innej
przymocowanej do przedmiotu identyfikacji. Wyeliminowanie skanerów kodów kreskowych pozwoliło jednemu z producentów oszczędzić znaczną część czasu traconego we wspomnianym procesie identyfikacji, co umożliwiło zmniejszenie liczby
stanowisk na linii. Dzięki wyeliminowaniu infrastruktury o stałym ID inni klienci
mogli znacząco zredukować koszt rebalancingu linii, który niejednokrotnie wymagał od inżynierów pracy w weekendy.
Inny przykład to rozwiązanie polegające na kompleksowej wirtualizacji
całego stanowiska, tworzące strefy sterowania procesem w oprogramowaniu
w taki sposób, że łączą się one z produktem i całkowicie zastępują tradycyjne stanowisko. Raz zwirtualizowane stanowisko może zmieniać się w czasie rzeczywistym, reagując na zmianę produktu,
zmianę zadań i wiele innych zmiennych
w fabryce.
Jeden z producentów odniósł korzyści w postaci zyskania dodatkowych kilku
sekund dla pracowników obsługujących
proces, dzięki czemu uniknięto wielu
krótkich zatrzymań linii w ciągu dnia.
Inny klient zastosował ideę wirtualnego
stanowiska, by umożliwić nakładanie się
na siebie procesów, gdzie nowy drugorzędny proces odbywa się równorzędnie
z trzema innymi procesami.

Wyzwania związane z Big Data
Analizowanie dużych zbiorów danych to
umiejętności, których brakuje w większości fabryk. Dotychczas analiza danych
odbywała się lokalnie i często była ograniczona do poszczególnych procesów
lub niewielkiej grupy procesów powiązanych ze sobą. Narzędzia do analizy
danych również nie są wyspecjalizowane
– wystarczy spojrzeć na wydruki na tablicach informacyjnych w wielu zakładach,
by się przekonać, że głównym narzędziem analitycznym jest Microsoft Excel.
W takiej sytuacji poszukiwanie trendów
i kluczowych zjawisk wśród wielu niepowiązanych ze sobą informacji to bardzo
trudne zadanie.
Producenci będą musieli zdecydować, czy zlecać analizę danych firmom
zewnętrznym (co stwarza dodatkowe problemy związane z cyberbezpieczeństwem),
czy też zatrudnić specjalistów z innej
branży u siebie. Obie opcje mają pewne

ograniczenia, ale outsourcing ma większy
zasięg. „Oprogramowanie jako usługa”
(software-as-a-service) i „analiza danych
na zlecenie” (analytics-as-a-service)
brzmią rozsądnie, lecz jeżeli koncepcja
Przemysłu 4.0 wdrażana będzie całościowo, tj. kompleksowo i w czasie rzeczywistym, wówczas takie hasła jak „planowanie produkcji na zlecenie” (productionplanning-as-a-service) oraz „sterowanie
procesem na zlecenie” (process-control-as-a-service) również będą wymagały rozważenia. Problemy związane z cyberbezpieczeństwem i osiągami SLA w takim
modelu biznesowym są ogromne.

Od czego zacząć wdrożenie
Przemysł 4.0 powinien nieść ze sobą
ostrzeżenie: „Uwaga: ryzyko zadławienia”,
wiąże się on bowiem z bardzo poważną
zmianą. Dlatego należy spróbować wprowadzać go po kawałku. Można np. zacząć
od „wysp cyberfizycznych” bez względu
na to, czy nazwiemy je zaawansowanymi
rozwiązaniami Przemysłu 3.0, czy wczesnym etapem rozwoju Przemysłu 4.0.
Nie potrzeba danych czasu rzeczywistego na temat procesu z drugiego piętra
magazynu, aby poczynić kroki w stronę
poprawy jakości i wydajności w zakładzie. Rosnąca liczba rozwiązań wykorzystuje czujniki zainstalowane w „wyspach”
i zapewnia solidny zwrot z inwestycji
(ROI) dzięki przejrzystości procesu i inteligentnemu sterowaniu. Rozwiązania te
mogą być stosowane w dużych projektach, zapewniających odpowiednio dużą
wartość wskaźnika ROI, lub implementowane lokalnie, bez zależności od osób
trzecich, sieci, cyberbezpieczeństwa i analizy danych.

Podsumowanie
Warto zbudować „wyspy cyberfizyczne”
już dzisiaj, by połączyć je ze sobą jutro.
Gdy tylko wyspy te zaczną działać, generując dochód, chęć połączenia ich ze
sobą będzie wzrastać, a zwrot z inwestycji stanie się oczywisty. Zanim to jednak
nastąpi, należy pamiętać, że kompleksowe
połączenie wszystkich systemów oznacza
duże możliwości, ale i wysokie ryzyko.
Adrian Jennings jest wiceprezesem
ds. strategii przemysłu wytwórczego
firmy Ubisense. 
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ERP w duecie z Przemysłowym
Internetem Rzeczy
Połączenie możliwości Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)
z systemami planowania zasobów i procesów przedsiębiorstwa
(enterprise resource planning – ERP) może przynieść wiele
wymiernych korzyści. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się
na połączenie rozwiązań IIoT z systemami ERP, mogą liczyć m.in.
na obniżenie kosztów prowadzonej działalności.

Sidney Hill Jr.

Ł

atwo jest dostrzec, dlaczego koncepcja Przemysłowego Internetu Rzeczy przemawia do wyobraźni producentów. IIoT reprezentuje coś, czego większość z nich poszukiwała od dziesięcioleci – sieć informatyczną typu end-to-end
(umożliwiającą płynny przepływ danych
bez preferencji dla jakiejś określonej
formy informacji), która zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym wszystkich
operacji realizowanych w zakładach produkcyjnych.
Technologia IIoT może mieć znaczący
wpływ na usprawnienie operacji związanych z produkcją, co potwierdza się już
w praktyce. Jest wielu producentów, którzy reorganizują procesy biznesowe dzięki
wykorzystaniu technologii IIoT – redukują w ten sposób koszty lub zwiększają
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przychody. Niektóre z firm wdrożyły te
rozwiązania w celu stworzenia zupełnie
nowych modeli biznesowych i generowania nowych źródeł dochodów.
Technologia IIoT nie jest jednak
wystarczająco dojrzała, aby pomóc większości producentów w ostatnim etapie
tworzenia sieci, które są w stanie konwertować dane dotyczące produkcji na użyteczne informacje, jakie mogą być oglądane i analizowane w systemie ERP oraz
innych systemach wykorzystywanych
w firmie. Takie sieci, które pozwolą producentom przewidywać potencjalne problemy i im zapobiegać, są prawdziwą
korzyścią związaną z wdrożeniem IIoT.

Usługa jako model biznesowy
Jednym z przykładów jest firma wytwarzająca i dystrybuująca produkty do

transportu bliskiego w magazynach. Produkty te sprzedawane są głównie w Europie i Ameryce Łacińskiej. Firma niedawno
wyposażyła swoje wózki widłowe w czujniki, które odbierają instrukcje dotyczące miejsca i czasu transportu materiałów w magazynie i odpowiednio na nie
reagują. Ponieważ instrukcje te są dostarczane przez oparty na sieci Web system
zarządzania magazynem, firma uważa, że
będzie mogła zmienić sposób, w jaki rozlicza klientów za używanie jej wózków
widłowych.
Zamiast standardowej sprzedaży klientowi zestawu wózków widłowych na własność, firma ta przewiduje, że będzie oferowała usługę polegającą na ustaleniu
wysokości kosztów/faktur na podstawie
informacji o ilości materiałów przewiezionych w okresie rozliczeniowym. Połączenie czujników wspierających technologię
IIoT oraz systemu zarządzania magazynem
opartego na technologii Web pozwala jej
zdalnie śledzić ilość przewożonych materiałów i odpowiednio korygować faktury.
Inna firma wykorzystała technologię
IIoT w podobny sposób do stworzenia
nowego oddziału. W modelu tym firma
instaluje kompresory w zakładzie klienta
i wykorzystuje swoją sieć opartą na technologii Web do śledzenia, ile sprężonego
powietrza zużywa ta fabryka. Następnie
klientowi wystawiany jest rachunek tylko
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za zużyte sprężone powietrze, tak samo
jak dostawcy energii elektrycznej czy gazu
obciążają klientów za zużytą energię.
Te modele biznesowe stały się inspiracją do stworzenia modnego obecnie w przemyśle określenia „serwityzacja” (servitization). Odnosi się ono do wykorzystywania produktu jakiejś firmy jako podstawy
biznesu, zbudowanego wokół cyklicznego źródła dochodów opartego na usługach. Modele te są popularne wśród producentów, ponieważ marże zysku na usługach okazały się wyższe, czasami nawet
o 20%, od marż zysku na produktach.
Ponadto modele te zbliżają producentów do rzeczywistych sieci end-to-end,
ponieważ wymagają one połączenia w sieci
urządzeń obsługujących tę technologię
z co najmniej jedną lub większą liczbą
aplikacji na poziomie przedsiębiorstwa.
Opisane firmy monitorują wyprodukowany przez siebie sprzęt pracujący
u klientów na zasadzie serwityzacji, za
pomocą modułów pakietu ERP. – Takie
firmy znajdują się już w dobrym miejscu na krzywej dojrzałości. Pokazują one,
w jaki sposób IIoT może dokonać transformacji modeli biznesowych – mówi David
Parrish, starszy dyrektor ds. marketingu
globalnego w sektorze przemysłu i motoryzacji w firmie SAP. – Istnieją także
wyjątki. Większość firm, z którymi współpracujemy, dopiero rozpoczyna tę podróż.

Krzywa dojrzałości IIoT

→
→

→

→

→

→

→

podejmowania decyzji o zakupie technologii IIoT w swoich firmach. Odpowiedzi
na jedno z pytań w szczególności określiły
poziom dojrzałości IIoT producentów.
Zadane pytanie z kilkoma wariantami
odpowiedzi brzmiało: „Gdzie dane IIoT są
wykorzystywane w waszym przedsiębiorstwie?”. Możliwe warianty odpowiedzi
były następujące:
narzędzie diagnostyczne wykorzystywane
przez techników na hali fabrycznej;
skomputeryzowany system zarządzania
utrzymaniem ruchu (computerized maintenance management system – CMMS),
wykorzystywany przez personel utrzymania ruchu;
komputerowy system sterowania procesami technologicznymi i produkcji (supervisory control and data acquisition –
SCADA), wykorzystywany przez kierowników działów produkcji;
system automatyki procesowej, wykorzystywany przez kierowników działów
produkcji;
oprogramowanie typu MES (manufacturing execution software – system realizacji
produkcji), wykorzystywane przez kierowników działów produkcji;
oprogramowanie do zarządzania zasobami
przedsiębiorstwa (enterprises asset management), wykorzystywane przez personel
kierowniczy firmy;
oprogramowanie do zarządzania funkcjonowaniem zasobów (asset performance
management), wykorzystywane przez personel kierowniczy oraz zarząd firmy;
oprogramowanie ERP, wykorzystywane
przez zarząd firmy.

– Wiele firm myśli o IIoT już od jakie→
goś czasu – mówi David Parish. – Jednak
w ciągu ostatnich lat miało miejsce kilka
Tylko 15% respondentów podało, że
wydarzeń, które pobudzają do większego
dane IIoT są dostępne dla zarządu firmy
działania. Ceny czujników spadły. Możpoprzez system ERP. Potwierdza to fakt,
liwość wykorzystania technologii do anaże nawet firmy, które wdrożyły już techlizowania wielkich ilości danych z czujnologię IIoT, nadal borykają się z probleników, czyli analityka Big Data, staje się
mami na drodze do realizacji etapu końbardziej realna. W efekcie każda firma coś
cowego, polegającego na posiadaniu sieci
robi w tej sprawie. A to, co dokładnie robi,
informatycznej typu end-to-end. Nie oznazależy głównie od zaawansowania działów
cza to, że producenci nie uzyskują zwrotu
informatycznych lub sposobu nakłaniaze swoich inwestycji w technologię IIoT.
nia pracowników działów operacyjnych do
bycia innowacyjnymi.
Wyniki niedawnej ankiety przeprowaPostęp logiczny
dzonej przez firmę IFS, dostawcę oproRick Veague, dyrektor ds. technicznych
gramowania ERP, wspierają tezę, że tylko
na obszar Ameryki Północnej w firmie
kilku producentów znajduje się barIFS, mówi, że automatyzacja procesów
dzo daleko na krzywej dojrzałości IIoT.
produkcji i tworzenie programów utrzyW ankiecie tej zebrano odpowiedzi od
mania ruchu opartych na stanie technicz200 specjalistów z przemysłu produknym sprzętu były, według respondentów,
cyjnego, posiadających upoważnienie do

najczęstszymi powodami wykorzystywania technologii IIoT w ich zakładach. Niższe koszty operacyjne zwykle są największą zaletą wykorzystywania technologii
IIoT w ten sposób.
Według Ricka Veague’a dla producentów logiczne jest, aby wybierać te
typy projektów w ich początkowych etapach wdrażania technologii IIoT. Zauważa
ponadto, że producenci od dziesięcioleci
montują czujniki na maszynach i sprzęcie pracującym na halach fabrycznych.
Nie jest trudne podłączenie tych czujników do sieci za pomocą odpowiedniego
oprogramowania, takiego jak obsługujące przemysłowe systemy automatyki
i utrzymania ruchu, które także działa
na hali fabrycznej. Oszczędności kosztów przy tym podejściu są realne, a czasami istotne, a ponadto producenci mogą
uzyskać nawet większą wartość poprzez
rozbudowę swoich sieci IIoT poza halę
fabryczną.
– Podstawową wartością, której firmy
przemysłowe poszukują w technologii IIoT,
wydaje się teraz obniżenie ponoszonych
kosztów – mówi Rick Veague. – Jednak
większy potencjał technologii IIoT tkwi
w rozwoju firm. Aby zdać sobie sprawę
z tej korzyści, firmy muszą nie tylko myśleć
kreatywnie o IIoT. Muszą być w stanie
wykorzystywać dane IIoT w kontekście
swojego biznesu, co oznacza większą integrację z aplikacjami takimi jak ERP.
Rick Veague mówi także, że producenci niekoniecznie są odpowiedzialni
za nieprzesyłanie większej ilości danych
pochodzących z rozwiązań IIoT do swoich systemów ERP. Do niedawna systemy
ERP nie były w stanie przetworzyć takich
danych, zaś odpowiedzi na inne pytanie
w ankiecie firmy IFS wskazują, że pozostaje to problemem dla wielu producentów. Około 49% respondentów odpowiedziało, że ich system ERP działa „dość
dobrze” przy przetwarzaniu danych
z IIoT, zaś 6% innych, że ich systemy
wykonują to zadanie nadzwyczaj dobrze.

Perspektywa producentów
oprogramowania
– Interesujące jest, że nawet najbardziej
zaawansowane technologicznie firmy nie
mogły powiedzieć, że ich oprogramowanie
dla przedsiębiorstw bardzo pomogło w przetwarzaniu danych IIoT – mówi Rick Veague.
– Pokazuje to poziom dojrzałości oprogra-
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mowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie. Oczywiście jest tu miejsce na
wzrost – możliwości ERP i innych aplikacji
programowych do wspierania IIoT nadal
nie są wystarczająco duże.

Planowanie zasobów
przedsiębiorstwa (ERP)
w erze cyfrowej
ERP jest pakietem aplikacji przeznaczonych do zintegrowanego zarządzania podstawowymi procesami
realizowanymi w firmach, od produkcji po dystrybucję, finanse i zasoby
ludzkie, przy wykorzystaniu wspólnego modelu procesu i danych.
Firma Aberdeen Group klasyfikuje
ERP następująco:
→ ERP jest pojedynczą, najczęściej wdrażaną aplikacją dla przedsiębiorstw
ERP, tworzy fundamenty dla standardowych procesów biznesowych;
→ ERP jest żywym systemem, który jest
utrzymywany, rozbudowywany i ewoluuje po początkowym wdrożeniu;
→ prawdopodobieństwo posiadania
strategii obsługi wielu systemów
ERP albo zintegrowanych jest znacznie większe w przypadku najlepszych
w swojej klasie producentów, niż
przeciętnych czy pozostających w tyle
organizacji;
→ ponieważ infrastruktura informatyczna w przedsiębiorstwach produkcyjnych ewoluuje, podobnie zmienia
się także ERP, przy czym największy
wpływ ma na to wprowadzanie technologii chmury obliczeniowej.

Społeczność producentów oprogramowania ERP jest świadoma tego faktu i prawie każdy z jej przedstawicieli posiada
strategię wdrażania technologii IIoT. Niektórzy producenci oprogramowania ERP
znajdują się dalej od innych na drodze
do wspierania technologii IIoT w swoich platformach, jednak w jednej kwestii
wszyscy z nich są zgodni: system ERP rzeczywiście wspierający IIoT musi działać
w oparciu o chmurę obliczeniową.
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To dlatego giganci wśród producentów
oprogramowania dla przemysłu posiadający olbrzymie ilości klientów, którzy
nadal wykorzystują wersje oprogramowania zainstalowane w swoich zakładach,
zachwalają obecnie zalety oprogramowania w chmurze. W rzeczywistości w ciągu
ostatnich kilku lat pracowały dość cicho
nad zbudowaniem portfolio produktów,
które mogą wspierać sieci firmowe typu
end-to-end z technologią IIoT.
Tern Hiskey, wiceprezes ds. marketingu produktów w firmie Epicor, mówi że
producenci zamierzający zbudować infrastrukturę IIoT potrzebują systemu ERP
w chmurze, ponieważ jest to jedyny typ
platformy, który potrafi ułatwić połączenia wymagane do zamiany wszystkich
danych pochodzących z różnych urządzeń na hali fabrycznej w użyteczne informacje.
– Musicie przyjrzeć się architekturze systemu – mówi Hiskey. – Musi on
być zbudowany na otwartych standardach, za pomocą otwartych interfejsów
programowania aplikacji. Nowsze, działające w chmurze systemy są obecnie tworzone w ten sposób, te starsze, instalowane
w zakładach, niekoniecznie takie były.
David Gustovich, wiceprezes oddziału
globalnego NetSuite firmy Oracle uważa,
że ostatecznym celem wprowadzania
danych IIoT do systemu ERP jest zaoferowanie użytkownikom dostępu do informacji, które mogą być oglądane i analizowane w celu podejmowania lepszych
decyzji biznesowych. Przyznaje, że budowanie infrastruktury na otwartych standardach jest konieczne, aby tak się stało,
ale ponadto uważa on, że koncentrowanie się na IIoT powinno się rozpocząć na
poziomie urządzeń.
– Myśląc o IIoT, musimy rozważyć,
w jaki sposób zamierzamy sprawić, aby
nasze maszyny i urządzenia komunikowały się tym samym językiem, takim,
który może być wprowadzony do środowiska danych ustrukturyzowanych w systemie ERP – mówi David Gustovich. – Wiele
firm będzie musiało zainwestować w nowe
programowalne sterowniki logiczne (PLC),
panele sterownicze i sterowniki, takie,
które są kompatybilne z OPC. Staje się
on bowiem standaryzowanym protokołem komunikacyjnym, który łączy wszystkie te różne znaczniki danych z różnych
typów urządzeń i sprzętu. Gdy zagregujemy dane, będą one mogły być przesłane

do chmury w bardziej efektywny i bezpieczny sposób.
Tern Hiskey dodaje, że opanowanie sztuki agregowania i prezentowania
danych pochodzących z rozwiązań IIoT
za pomocą interfejsu ERP przyniesie producentom wiele korzyści w stosunku do
konkurencji. – Ważne jest, aby myśleć
o tym, w jaki sposób IIoT może wpłynąć
na doświadczenie użytkownika. Wszyscy
jesteśmy rozpieszczeni przez firmę Amazon – jedno kliknięcie, łatwy w użytkowaniu interfejs. Takie podejście do obsługi
zaczyna wkraczać do świata B2B (business-to-business – relacje pomiędzy przedsiębiorstwami). Ponieważ coraz więcej
ludzi z pokolenia millenialsów (urodzonych
w latach 80. i 90. XX w. – przyp. tłum.)
rozpoczyna pracę, szczególnie w od dawna
istniejących gałęziach przemysłu, to firmy
będą potrzebować takich nowych, intuicyjnych interfejsów do obsadzenia stanowisk
pracy. Jako deweloperzy oprogramowania musimy myśleć o doświadczeniu, które
oferujemy zarówno pracownikom firm produkcyjnych, jak i ich klientom. Sposób,
w jaki łączymy technologie IIoT z oprogramowaniem ERP, wyznaczy jakość tego
doświadczenia.

Podsumowanie
Firmy produkcyjne ciągle poszukują lepszych sposobów integrowania danych
pochodzących ze wszystkich realizowanych operacji. Są one w szczególności
zainteresowane przenoszeniem danych
z hal fabrycznych do systemów informatycznych przedsiębiorstw, w nadziei
na uzyskanie pomocy dla kierownictwa
i dyrekcji w podejmowaniu lepszych, bardziej strategicznych decyzji biznesowych.
Prawidłowo zbudowana infrastruktura
IIoT może ułatwić przepływ i agregację
danych w całym przedsiębiorstwie w celu
zapewnienia użytkownikom widoczności
w czasie rzeczywistym wszystkich realizowanych procesów. Taka sieć może pomóc
firmie produkcyjnej na wiele sposobów,
od redukcji kosztów po tworzenie nowych
linii biznesowych, a nawet rekrutację największych talentów.
Sidney Hill Jr. jest dziennikarzem, absolwentem Medill School of Journalism na
Uniwersytecie Northwestern. Od 30 lat
pisze artykuły na temat konwergencji biznesu i technologii. 
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Nowy wymiar pomiaru poziomu
Nowa generacja innowacyjnych
przetworników poziomu ABB
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