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Pandemia koronawirusa, a ściślej – szereg ograniczeń z nią związanych – diame-
tralnie zmieniła naszą codzienność, wpływając nie tylko na sposób funkcjonowa-
nia nas samych, ale również odciskając piętno na gospodarce. Aż trudno uwierzyć, 
że mikroskopijny patogen wprowadził tak ogromny chaos i zamieszanie na wszyst-
kich kontynentach. Na chwilę obecną trudno dokładnie oszacować skalę zniszczeń 
spowodowanych przez pandemię, niemniej jednak jej negatywne skutki już teraz 
w mniejszym lub większym stopniu odczuwają na własnej skórze zarówno pojedyn-
cze branże, jak i cały sektor gospodarczy. 

Na całym świecie miliardy ludzi pozostają w domach, które dla wielu z nich stają 
się także miejscem pracy. O ile w przypadku wielu firm praca w trybie home office 
zdaje egzamin, to jednak w odniesieniu do fabryk nie rozwiązuje to problemu. Mimo 
postępującej automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji trudno mówić o efektywnie funk-
cjonującym zakładzie produkcyjnym bez człowieka. Nie umniejszając roli maszyn 
i urządzeń, które w sposób oczywisty wpływają na zwiększenie produktywności, 
fizyczna praca ludzi wciąż jest konieczna do zapewnienia ciągłości pracy fabryki. 

W obliczu szalejącej na całym świecie pandemii, działając zgodnie z odgórnymi 
zaleceniami ograniczenia skupisk ludzi, wielu producentów zdecydowało się na cza-
sowe wyłączenie zakładów. Ponadto koronawirus zbiera swoje żniwo, wprowadza-
jąc zakłócenia w łańcuchu logistyki i dostaw, co skutkuje niedoborem komponentów 
koniecznych do produkcji oraz utrudnieniami logistycznymi dla dostawców. 

Nikt nie wie dokładnie, co przyniesie najbliższa przyszłość, jednak zdaniem 
wielu ekspertów koronawirus przyczyni się do podkręcenia tempa automatyza-
cji i digitalizacji przedsiębiorstw. Jeśli zrealizuje się ten scenariusz i firmy zdyna-
mizują proces cyfrowej transformacji, będzie to ważny krok w kierunku wdrożenia 
w naszym kraju koncepcji Przemysłu 4.0. 

Z pewnością nowoczesna technologia pozwala lepiej przygotować się na radzenie 
sobie ze skutkami pandemii – dotyczy to wielu obszarów, w tym również przemysłu. 
Chcąc więc być przygotowanym na te trudne okoliczności, warto poszerzać swoją 
wiedzę na temat innowacyjnych rozwiązań (a następnie wykorzystać ją w praktyce), 
m.in. zagłębiając się w lekturze prezentowanych na łamach tego magazynu artyku-
łów, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. 

Agata Abramczyk, redaktor naczelna
agata.abramczyk@trademedia.pl
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Technologiczne możliwości wykorzystania sztucznej inteli-
gencji (AI) w firmach są coraz szersze. Mimo to wiele przed-
siębiorstw wciąż ma problemy z czerpaniem z niej korzyści 
w praktyce. Choć zidentyfikowały już obszary, w których 
można jej używać, wdrożenie okazuje się trudniejsze, niż za-
kładali. Jak zatem podejść do AI w taki sposób, by wykorzystać 
jej potencjał?

Przemysłowy dystans społeczny
Za pandemię koronawirusa zapłaciliśmy już milionami miejsc 
pracy. Jednak to jeszcze nie koniec. COVID-19 wywrócił prawie 
wszystkie znane nam modele pracy i to niemal w każdej stre-
fie życia gospodarczego. Nie oszczędził produkcji czy logistyki, 
przysparzając niemały ból głowy menedżerom, którzy stanęli 
przed wyzwaniem – jak dostosować zakłady i magazyny do ry-
gorystycznych zasad dystansu społecznego.

Oszczędzanie przez sortowanie
Obecnie wiele firm produkcyjnych stoi przed wyzwaniem zwią-
zanym z organizacją dużej liczby elementów o nietypowych 
wymiarach, np. blach. Ich sortowanie może okazać się nieła-
twe, w szczególności mając na względzie ryzyko kosztownych 
uszkodzeń. Jest to jednak ważny element całego procesu prze-
pływu materiałów i dlatego warto pomyśleć o automatyzacji, 
która pozytywnie wpłynie na płynność segregacji poszczegól-
nych materiałów, a tym samym pozwoli na oszczędności.

Codziennie nowe informacje na:

www.controlengineering.pl

Aktualności

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

Automatycy APA Group 
rewolucjonizują linię 
produkcyjną światowego 
giganta.
 

e-wydanie 

Najnowsze wyda-
nie magazynu publi-
kujemy w wersji roz-
szerzonej, w formacie 
cyfrowym, na stro-
nie www.controlen-
gineering.pl. Wyda-
nia cyfrowe dostępne 
są bezpłatnie dla 
subskrybentów prenumeraty drukowanej, 
a także dla prenumeratorów wersji cyfrowej 
magazynu. Prenumeratę można zamówić na 
stronie: www.controlengineering.pl/zamow-
prenumerate
 

Numery specjalne
i dodatki tematyczne 

Numery specjalne 
i dodatki tema-
tyczne dostarczają 
wiedzy na wybrane 
tematy związane 
m.in. z automatyza-
cją procesów prze-
mysłowych, energią, 
bezpieczeństwem. 
Nasi prenumeratorzy otrzymują je w wersji 
drukowanej wraz z magazynem. Publikacje 
dostępne są też w wersji cyfrowej na stro-
nie: www.controlengineering.pl. Najnowszy 
dodatek to „Sterowanie, Silniki i Napędy”.
 

TOP 5 najchętniej czytanych
artykułów w kwietniu 

•  Technologia AR może rozwiązać problem 
braku wykwalifikowanych pracowników

• Kompetencje i kształcenie inżynierów
• Ten kryzys może nas wiele nauczyć
•  Migracja rozproszonych systemów DCS
• Specyfikacja interfejsów HMI

Automatyzacja procesu Kontrola procesu Automatyka maszyn Sieci i komunikacja Fabryka 4.0 Bezpieczeństwo Edukacja, szkolenia, praca
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Programowanie 
 sterowników
Postęp w dziedzinie oprogramowania i sprzętu 
przyczynia się do zmniejszenia ilości zadań 
związanych z programowaniem

  Migracja rozproszonych systemów 
sterowania (DCS)

  Modernizacja uk adów silnikowych 
w maszynach produkcyjnych
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P rzedstawiamy pięć kluczowych 
wniosków z badania dotyczącego 
specyfikacji i zakupu napędów sil-

nikowych – o zmiennej prędkości, silni-
ków serwo i krokowych oraz średniego 
napięcia, przeprowadzonego wśród czytel-
ników magazynu Control Engineering na 
rynku północnoamerykańskim. 

1 Wykorzystanie. 88% respondentów 
wykorzystuje lub zamierza wykorzysty-
wać napędy o zmiennej prędkości (VFD, 

falowniki) w ciągu następnych 12 mie-
sięcy, 46% wykorzystuje/planuje wyko-
rzystywać silniki serwo lub krokowe, zaś 
17% wykorzystuje lub planuje wykorzy-
stywać napędy średniego napięcia (SN).

2 Aplikacje (należało zaznaczyć wszyst-
kie, które mają zastosowanie). Celem spe-
cyfikowania napędów VSD według 89% 
respondentów są nowe aplikacje, według 
74% modernizacje, zaś według 71% 
wymiana sprzętu na nowy. Podział ten 
w przypadku silników serwo/krokowych 
prezentuje się następująco: 87% nowe, 
67% modernizacja i 64% wymiana, zaś 

w przypadku napędów SN: 89% nowe, 
81% modernizacja oraz 78% wymiana.

3 Nabywanie. 36% respondentów pre-
feruje nabywanie silników oraz napę-
dów VFD do nich osobno, 22% prefe-
ruje nabywanie dopasowanych zestawów. 
W przypadku silników serwo/krokowych 
tylko 12% preferuje nabywanie oddziel-
nie, zaś 60% poszukuje zestawów. Nato-
miast w przypadku napędów SN oraz 
dużych silników w obudowie typu Above 
NEMA (ANEMA) 30% respondentów pre-
feruje nabywanie oddzielne, zaś 19% woli 
zestawy.

4 Wydatki na sprzęt. Respondenci sza-
cują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
na napędy VFD wydano ponad 139 tys. 
USD. W tym samym okresie na napędy 
silników serwo/krokowych wydano 94 tys. 
USD, zaś na napędy SN 620 tys. USD.

5 Ważne czynniki. Dla respondentów 
najbardziej kluczowymi cechami poszu-
kiwanych napędów silnikowych są: tole-
rancja częstych cykli start/stop dla napę-
dów VSD (83%), dokładne pozycjonowa-
nie dla napędów silników serwo/kroko-
wych (97%) oraz tolerancja częstych cykli 
start/stop dla napędów SN (83%). 

Amanda PellicioneAmanda Pellicione jest dyrektorem 
ds. badań w CFE Media.

CE

Specyfikacja i zakup 
napędów silnikowych

   6 na 10  użytkowników koń-
                                             cowych wykorzy-
stuje język schematów blokowych (FBD) do 
programowania sterowników lub spodziewa 
się go wykorzystywać w ciągu następnych 12 
miesięcy. Źródło: Control Engineering (Pro-
grammable Controllers Study)

  45%  użytkowników końcowych
                           poszukuje możliwości wypró-
bowania oprogramowania interfejsów ope-
ratorskich HMI przed jego zakupem. Źródło: 
Control Engineering (HMI Software & Hard-
ware Study)

   87%  użytkowników końcowych
                           preferuje zakup standardo-
wych, dostępnych od ręki napędów silników 
serwo/krokowych, zamiast zamawiania wer-
sji opracowanych dla użytkownika. Źródło: 
Control Engineering (Motor Drives Study)

Amanda Pellicione

10 najważniejszych kryteriów oceny napędów silnikowych

 0 20 40 60 80 100

Wygodny interfejs operatorski

Reputacja producenta

Prosta konfiguracja/sterowanie

Parametry do pobrania przez Internet

Wsparcie i serwis producenta

Cena

Konserwacja

Możliwość programowania
za pomocą oprogramowania

Niezawodność napędu

Opcje interfejsów komunikacyjnych

53%

74%

50%

65%

46%

54%

45%

42%

38%

37%

badania rynku

↗ Podczas oceny dowolnego typu napędu silnikowego specjaliści automatycy powinni najpierw 
wziąć pod uwagę niezawodność urządzenia, a w dalszej kolejności jego cenę, łatwość konfi-
guracji i sterowania, możliwość programowania, serwis i wsparcie ze strony producenta 
oraz jego rynkową reputację.

Źródło: ankieta magazynu Control Engineering
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Microsoft ogłosił kompleksowy plan inwe-
stycyjny o wartości 1 miliarda dolarów, 
którego celem jest przyspieszenie innowa-
cji i cyfrowej transformacji na rzecz roz-
woju Polskiej Doliny Cyfrowej. Funda-

mentem tego wielopoziomowego planu 
jest otwarcie nowego regionu data cen-
ter Microsoft w Polsce w ramach global-
nej infrastruktury chmury obliczenio-
wej, który ma zapewnić krajowemu eko-
systemowi startupów, przedsiębiorców, 
firm i instytucji publicznych dostęp do 
bezpiecznych usług chmury obliczenio-
wej klasy enterprise. Microsoft i Operator 
Chmury Krajowej podpisali strategiczne 
porozumienie, którego celem jest zapew-
nienie eksperckiej wiedzy z zakresu trans-
formacji cyfrowej i szerokiego dostępu do 
rozwiązań chmurowych dla wszystkich 
branż i przedsiębiorstw w Polsce.

Plan jest kontynuacją prawie 30-letniej 
dobrej współpracy Microsoft z polskimi 
organizacjami i firmami oraz siecią ponad 
6 tysięcy lokalnych partnerów. Inicjatywa 
łącząca bogate doświadczenia w zakre-
sie transformacji cyfrowej z dużym zaan-
gażowaniem w podnoszenie kwalifika-
cji z zakresu chmury obliczeniowej będzie 
realizowana w ciągu najbliższych siedmiu 
lat. Jej celem jest umożliwienie lokalnym 

organizacjom przyspieszenia ich transfor-
macji cyfrowej, zwiększania konkurencyj-
ności i możliwości zatrudnienia na rynku.

– Głęboko wierzę, że inwestycja Micro-
soft w Polsce będzie ważna dla przedsię-
biorstw, instytucji publicznych i systemu 
edukacji oraz umożliwi im cyfrową trans-
formację i wdrożenie nowych standardów 
pracy. Naszym nadrzędnym celem jest 
przyspieszenie transformacji Polski w tech-
nologiczny hub dla regionu Europy Środ-
kowo-Wschodniej – powiedział Prezes 
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

– Z dumą ogłaszam inwestycję o warto-
ści 1 miliarda dolarów w trwającą w Pol-
sce transformację cyfrową i rozwój Polskiej
Doliny Cyfrowej. Dzisiejsze ogłoszenie ba-
zuje na naszej blisko 30-letniej obecności
w Polsce. Dostępna w kraju globalna chmura 
obliczeniowa Microsoft zapewni coraz szer-
sze wykorzystanie możliwości technologii, 
szybsze wdrożenie innowacji oraz przynie-
sie więcej korzyści instytucjom publicznym 
i firmom z sektorów o kluczowym znacze-
niu, a także prężnie rozwijającej się pol-
skiej społeczności startupowej – powiedział 
Jean-Phillippe Courtois, Executive Vice 
President and President Microsoft Global 
Sales, Marketing and Operations.

www.microsoft.com

Microsoft

Microsoft zainwestuje w cyfryzację Polski

Microsoft ogłasza plan inwestycji 
1 miliarda dolarów w transformację 
cyfrową w Polsce, w tym dostęp do 
lokalnych usług w chmurze z pierwsze-
go regionu przetwarzania danych.

Badanie przeprowadzone przez firmę IDC 
na zlecenie Dassault Systèmes, zatytuło-
wane „Przedsiębiorstwa przemysłowe na 
drodze do biznesu opartego na danych”, 
analizuje postęp w zakresie cyfryzacji 
przedsiębiorstw produkcyjnych na tere-
nie Niemiec i Szwajcarii. Ogółem ponad 
200 firm zostało przebadanych pod 
kątem zaangażowania i efektu ich wysił-

ków na rzecz cyfryzacji oraz konkretnych 
potrzeb biznesowych.

Z badania wynika, że większość firm 
zdaje sobie sprawę ze znaczenia oceny 
biznesowej (Business Assessments), czyli 
kompleksowej analizy istniejących struk-
tur, jako pierwszego kroku w cyfrowej 
transformacji. 36% badanych podmio-
tów stwierdziło, że przeprowadziło już 

Dassault Systèmes

Ocena biznesowa jako pierwszy krok 
do udanej transformacji cyfrowej
Kluczem do długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa są innowacje. 
Aby móc szybko reagować na wyzwania rynkowe, procesy i modele rozwoju 
produktów powinny zostać ucyfrowione, a to może się udać tylko pod warunkiem 
wprowadzenia właściwej strategii. Pomocą w znalezieniu odpowiedzi na 
pytanie, w jaki sposób transformacja cyfrowa może przekształcić działalność 
przedsiębiorstwa, jest ocena biznesowa – kompleksowa analiza wszystkich 
procesów zachodzących w firmie.

ocenę biznesową w ramach procesu cyfry-
zacji. 32% respondentów przeprowadza 
taką analizę obecnie, a kolejne 17 pro-
cent planuje jej przeprowadzenie. Ponad 
dwie trzecie firm oczekuje, że ocena biz-
nesowa będzie źródłem informacji o moc-
nych i słabych stronach ich procesów 
i działań IT. Prawie 60 procent ma rów-
nież nadzieję, że będzie w stanie sformu-

AKTUALNOŚCI
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celów biznesowych i KPI, poprzez wyzna-
czenie pól działania i niezbędnego wspar-
cia informatycznego, aż do wdrożenia. 
Pierwszym krokiem w tym procesie jest 
kompleksowa analiza sytuacji wyjściowej 
w ramach oceny biznesowej. Daje ona fir-
mom decydującą przewagę nad konkuren-
cją, tworząc możliwość opracowania wła-
snej, indywidualnej strategii transforma-
cji. Centralnym elementem wdrożenia jest 
platforma cyfrowa. Z badania wynika, że 
85% ankietowanych firm jest już zaanga-
żowanych w tworzenie takiej platformy 
informatycznej. Prawie połowa przed-
siębiorstw przemysłowych platformę już 
wprowadziła, a 35% planuje to zrobić 
w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Plat-
forma cyfrowa stanowi również pomost 
między wewnętrznym i zewnętrznym łań-
cuchem wartości rozwoju produktów 
i umożliwia firmom ciągłe dostosowywa-
nie produktów do potrzeb klienta, nawet 
po zrealizowaniu sprzedaży.

www.3ds.com

Logo Emerson jest znakiem towarowym i usługowym Emerson Electric Co. © 2020 Emerson Electric Co.

Inteligentne rozwiązania pneumatyczne firmy Emerson 
pomagają w cyfrowej transformacji Twoich działań poprzez stałe dostarczanie 
użytecznych informacji, które poprawiają wydajność pracy maszyn. Dzięki 
dostarczaniu oraz analizie skompresowanych danych o ciśnieniu i zużyciu powietrza 
z Twoich układów pneumatycznych, nasze inteligentne rozwiązania zapewniają 
natychmiastowe wykrycie wycieków. Pomaga to zwiększyć wydajność konserwacji, 
ograniczyć przestoje maszyn oraz niepotrzebne zużycie energii. Aby dowiedzieć się 
więcej, odwiedź:  Emerson.com/AVENTICS

MOŻESZ TO ZROBIĆ

Wycieki powietrza w moich układach pneumatycznych powodują 
marnowanie energii oraz negatywnie wpływają na wydajność pracy 
maszyn. Potrzebuję stałego monitoringu, który pozwoli na szybką 
identyfikację problemu oraz minimalizację strat.

łować konkretne zalecenia dotyczące dal-
szych działań.

Dla wykorzystania potencjału cyfro-
wego rozwoju produktów kluczową rolę 
odgrywa współpraca poszczególnych pio-
nów firmy w oparciu o spójny model 
danych. Tutaj autorzy badania widzą 
potrzebę nadrobienia zaległości. O ile 
59% badanych uznało znaczenie jedno-

litej bazy danych, o tyle mniej niż jedna 
czwarta ocenianych przedsiębiorstw prze-
mysłowych wdrożyła współpracę cyfrową 
w kilku działach.

Za pomocą metodologii Value Engage-
ment można przeprowadzić transformację 
cyfrową krok po kroku – od zdefiniowania 

www.controlengineering.pl
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Polski rynek data center nabrał dyna-
miki. Są nowe inwestycje – właśnie zre-
alizowane, jak i planowane, zarówno na 
rynku warszawskim, są procesy konsoli-
dacyjne; zyskuje chmura, jest wzrost zna-
czenia certyfikacji – zarówno utrzyma-
nie już istniejących certyfikatów, jak i cer-
tyfikaty dla nowych graczy. Wszystko to 
potwierdza, że branża data center w Pol-
sce rozwija się i jeszcze podnosi standard 
świadczonych usług. 

Prognozowanie rozwoju rynku CPD 
w dużej mierze opiera się na mapowa-
niu planowanych inwestycji. Po okre-
sie stabilnych przyrostów powierzchni 
netto w komercyjnych centrach danych, 
lata 2017–2019 to zdecydowane wyha-
mowanie dynamiki. Powodem jest przede 
wszystkim ograniczony popyt na koloka-
cję na rynku i konieczność komercjaliza-
cji wcześniej oddanych obiektów. Pozo-
stałe usługi oferowane w ramach cen-
trów danych, w tym między innymi 
hosting, chmura i usługi zarządzane o róż-
nym zakresie i poziomie zaawansowa-

nia, wymagają zdecydowanie mniejszej 
powierzchni serwerowej. 

Według najnowszych prognoz PMR, 
uwzględniających plany inwestycyjne naj-
większych firm działających na rynku 
CPD, jak również zupełnie nowych gra-
czy, spodziewamy się, że w nadchodzą-
cych latach polski rynek centrów danych 
będzie przeżywał boom inwestycyjny.

Co warte podkreślenia, w latach 
2020–2025 krajowy rynek podwoi 
się w rozumieniu mocy dostępnej dla 
klientów. Tak zwymiarowany rynek na 
koniec prognozowanego okresu wynie-
sie w sumie 166 MW dostępnej mocy IT. 
Wzrost będzie bardziej znaczący niż wska-
zywałyby na to metry powierzchni netto 
IT oddanej w tym okresie do dyspozycji 
klientów. W prognozowanym okresie spo-
dziewamy się, że wzrośnie gęstość mocy 
w przeliczeniu na szafę. Nowe inwestycje 
realizowane na polskim rynku będą doty-
czyć obiektów dedykowanych sprzedaży 
usług w klasycznym modelu detalicznym. 
Szczególnie spektakularny może być już 

przyszły rok z uwagi na planowane inwe-
stycje zapowiadane przez liderów rynku.

Pojawi się jednak coraz więcej dużych 
centrów danych, parametrami i charak-
terystyką przystosowanych do wymogów 
stawianych globalnie na rynku hurtowym. 
Taką inwestycję oficjalnie ogłosił w stycz-
niu 2020 r. i realizuje w Warszawie Van-
tage Data Centers. Nie jest to jednak 
jedyny podmiot, który będzie realizował 
takie projekty na rynku warszawskim. 

Głównym czynnikiem napędzającym 
obecnie krajowy rynek centrów danych 
są zapowiedzi największych dostawców 
chmury publicznej na świecie odnośnie 
lokalizacji regionów na terenie Polski. We 
wrześniu 2019 r. decyzję ogłosił Google 
Cloud, a w maju 2020 r. o swoich pla-
nach inwestycyjnych poinformował ofi-
cjalnie Microsoft. Faktem jest, że każdy 
z największych dostawców IaaS na świe-
cie zarówno buduje własne obiekty, jak 
i kolokuje przestrzeń w centrach danych 
firm zewnętrznych. W przypadku Polski 
istotniejszy jest ten drugi model, który ma 
szansę przesunąć krajowy rynek data cen-
ter na zupełnie inny poziom poprzez sko-
kowy wzrost zasobów, jak również zagwa-
rantować solidne perspektywy rozwoju 
i dalszej rozbudowy obiektów. 

www.pmrmarketexperts.com

PMR

Prognozy dla rynku data center w Polsce: 
podwojenie zasobów do roku 2025
Prognozy z wydanej w maju 2020 r. dziewiątej edycji raportu PMR „Rynek 
centrów danych w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 
2020–2025” mówią o podwojeniu zasobów polskiego rynku data center 
do roku 2025. Rozpoczął się boom inwestycyjny. 

AKTUALNOŚCI

http://www.pmrmarketexperts.com


M odel C6015 – pierwszy z nowej 
serii ultrakompaktowych kompu-
terów przemys owych – dzi ki wie-

lordzeniowemu procesorowi Intel® Atom™ 
mo e by  z powodzeniem wykorzystywany 
do realizacji szeregu zada  z zakresu automa-
tyzacji, wizualizacji i komunikacji, wymagaj -
cych redniej mocy obliczeniowej. Jego nie-
wielkie wymiary (82×82×40 mm) sprawiaj , 
e jest on obecnie najmniejszym kompute-

rem przemys owym firmy Beckhoff do mon-
ta u w szafie sterowniczej – przesz o trzy-
krotnie bardziej kompaktowym od dotych-
czasowego lidera w tej dziedzinie – modelu 
C6905. Co wi cej, C6015 jest tak e o 25% 
ta szy od najta szej do tej pory serii kom-
puterów x86 firmy Beckhoff. Dzi ki wysokiej 
elastyczno ci monta u mo e by  stosowany 
tak e w aplikacjach, które – z uwagi na wyso-
kie koszty i ograniczon  przestrze  zabu-
dowy – nie mog y by  dot d obs ugiwane za 
pomoc  tradycyjnych komputerów przemy-
s owych.

Cztery cechy gwarantuj ce sukces
Ultrakompaktowy C6015 ju  w pierwszym 
roku od swojej premiery okaza  si  wielkim 
sukcesem. Znalaz  zastosowanie w najró -
niejszych aplikacjach, w tym w wielu szeroko 

zakrojonych krajowych i zagranicznych pro-
jektach z zakresu produkcji wielkoseryjnej. 
O sukcesie tym zdecydowa y w du ej mierze 
cztery cechy nowego IPC:

• kompaktowa konstrukcja przy zachowaniu 
wszystkich kluczowych w a ciwo ci kompu-
tera przemys owego, w tym m.in. ch odzenia 
pasywnego, wysokiej dost pno ci, wytrzyma-
ej obudowy z aluminium i ci nieniowego od-

lewu cynkowego, typowej dla przemys u tem-
peratury pracy w zakresie 0 do +55°C oraz 
wysokiej odporno ci na drgania i wstrz sy;

• procesor Intel® Atom™, wyposa ony w mak-
symalnie cztery rdzenie, który dzi ki wyso-
kiej wydajno ci i niskiemu zu yciu energii sta-
nowi idealne rozwi zanie do wszystkich apli-
kacji wymagaj cych niskiej lub redniej mocy 
obliczeniowej;

• elastyczna koncepcja monta u umo liwiaj ca 
mocowanie w pionie i w poziomie w szafie 
sterowniczej, a tak e dowolne pozycjonowa-
nie na ramie monta owej dzi ki symetrycz-
nie rozlokowanym radiatorom. Tego typu 
konstrukcja – w po czeniu z opcj  zmiany 

FIRMA PREZENTUJE

Ultrakompaktowe komputery przemys owe: nowa generacja IPC 
u atwia automatyzacj , wizualizacj  i komunikacj  IoT

Nowy rozdzia  w historii modu owych maszyn
i linii produkcyjnych z funkcjami IoT
Rosn cy nacisk na modu owo  maszyn i linii produkcyjnych 
oraz tendencja do ograniczania rozmiarów szaf sterowniczych 
powoduj , e wielko  komponentów systemów sterowania 
zyskuje coraz wi ksze znaczenie. Jednocze nie jednak – wraz 
ze wzrostem stopnia z o ono ci i zakresu funkcjonalno ci 
maszyn – ro nie tak e zapotrzebowanie na moc obliczeniow  
komputerów przemys owych, co – w po czeniu z ci g  presj  
na redukcj  cen tego typu rozwi za  – stawia producentów 
przed nie lada wyzwaniem. Aby mu sprosta , firma Beckhoff 
wprowadzi a na rynek dwa nowe komputery: C6015 i wydajny 
C6030, tworz c tym samym seri  ultrakompaktowych IPC, która 
idealnie sprawdzi si  w szeregu aplikacji, w tym w sieciach 
rozproszonych oraz nowoczesnych koncepcjach z zakresu 
Internetu Rzeczy (IoT) i Przemys u 4.0.

Stefan Ziegler
pracownik dzia u komunikacji marketingowej 
w firmie Beckhoff Automation
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kierunku przy czy skomasowanych na jed-
nej cianie urz dzenia – oferuje szereg mo -
liwo ci monta u nawet w bardzo ograniczo-
nej przestrzeni, a tym samym znosi dotych-
czasowe bariery w szerokim stosowaniu IPC 
wynikaj ce z konstrukcji niektórych maszyn;

• bogate, uniwersalne wyposa enie i konfigu-
racja interfejsów, m.in. dysk SSD 30 GB M.2,

pami  RAM 2 GB DDR3L (mo liwo  rozsze-
rzenia do 4 GB), przy cze DisplayPort, port
Ethernet z dwoma przy czami 100/1000Base-T 
oraz porty USB 3.0 i USB 2.0.

Tym samym model C6015 jest pierwszym 
komputerem przemys owym na rynku ofe-
ruj cym tak wysok  wydajno  i dost p 

do wszystkich niezb dnych interfejsów przy 
zachowaniu wszystkich cech komputera prze-
znaczonego do pracy w otoczeniu przemy-
s owym.

C6015 jako brama IoT
Oprócz funkcji jednostki sterowniczej 
do obs ugi systemów automatyki i realizacji 
zada  z zakresu wizualizacji procesów o suk-
cesie C6015 zdecydowa a tak e jego u y-
teczno  w aplikacjach IoT. Dowodem na to 
mo e by  fakt, e oko o po owa wszyst-
kich zakupionych do tej pory komputerów 
s u y w a nie jako narz dzie do komunika-
cji w ramach Internetu Rzeczy. Cz  z nich 
jest wykorzystywana do prostego zbierania, 
przetwarzania i udost pniania danych pro-
cesowych, cz  natomiast do realizacji bar-
dziej z o onych funkcji bramy IoT. Ich u ytecz-
no  w aplikacjach z zakresu Przemys u 4.0 
zosta a potwierdzona certyfikatem Microsoft 
Azure™. 

U yteczno  ta uwidacznia si  zw aszcza 
w przypadku starszych maszyn i linii pro-
dukcyjnych. Dzi ki integracji z ultrakom-
paktowym C6015 w funkcji bramy IoT lub 
narz dzia do zbierania danych mo na je 
teraz atwo wyposa y  w dodatkowe funk-
cje z zakresu Internetu Rzeczy, a tym samym 
atwo i tanio dostosowa  do przysz ych 

wymaga  cyfrowej komunikacji.

Ultrakompaktowe komputery przemys owe (tu: C6015) z interfejsami umiejscowionymi na jednej cianie cechuj  si  bardzo elastyczn  koncepcj  
monta u, a dzi ki opcji zmiany kierunku portów umo liwiaj  optymalne rozlokowanie przewodów nawet na bardzo ograniczonej przestrzeni.

Komputer C6015 oferuje funkcje sterowania systemami rozproszonymi i bramy IoT zintegrowane
w jednej kompaktowej obudowie.
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C6030: sprawdzona koncepcja 
w mocniejszym wydaniu
Po sukcesie C6015 firma Beckhoff zdecydowa a si  na dalsz  
rozbudow  serii ultrakompaktowych komputerów przemys o-
wych. W efekcie ich rodzina powi kszy a si  o kolejnego cz onka 
– wydajnego C6030, wyposa onego w najmocniejsze dost pne 
na rynku procesory. Nowy model zosta  opracowany specjal-
nie z my l  o realizacji zada  z zakresu automatyki, wizualizacji 
i komunikacji, wymagaj cych du ej mocy obliczeniowej. Równie  
wyró niony certyfikatem Microsoft Azure™, swoj  konstrukcj  
nawi zuje do jednostki C6015. Oprócz dwurdzeniowych Intel® 
Celeron® i Pentium® zosta  jednak wyposa ony tak e w procesory 
Intel® Core™ i 6. i 7. generacji z nawet czterema rdzeniami. By o to 
mo liwe dzi ki zastosowaniu nowej koncepcji ch odzenia, bazuj -
cej na wytrzyma ych, o yskowanych obustronnie wentylatorach 
z regulowanym i kontrolowanym momentem obrotowym.

Nowy komputer o wymiarach 132×132×67 mm jest prawie dwa 
razy mniejszy od podobnego pod wzgl dem parametrów modelu 
C6930, a do tego w porównaniu z nim dysponuje znacznie wi k-
sz  liczb  interfejsów, w tym przy czem Ethernet z czterema por-
tami 100/1000Base-T, czterema portami USB 3.0 i dwoma przy-

czami DisplayPort. Co wi cej, zosta  wyposa ony tak e w dwa 
atwo dost pne sloty na dysk SSD M.2 (w cznie z kontrolerem 

RAID). Dodatkow  zalet  jednostki jest atrakcyjna cena – nawet 
o 34% ni sza ni  koszt zakupu komputerów z serii C60xx o podob-
nych parametrach. Dzi ki wyposa eniu w wydajne procesory, 
w tym czterordzeniowy Intel® Core™ i7 3,6 GHz oraz dwurdze-
niowy Core™ i3 3,9 GHz, C6030 oferuje moc obliczeniow  znacznie 
przewy szaj c  osi gi innych kompaktowych jednostek tego typu, 
a tym samym mo e by  stosowany tak e do obs ugi z o onych 
maszyn, centrów CNC i systemów XTS, jak równie  sterowania wie-
loma osiami, z o onymi aplikacjami HMI oraz procesami wymaga-
j cymi krótkich czasów cyklu i przetwarzania du ej ilo ci danych. 
Mo na go z powodzeniem wykorzysta  nie tylko do budowy 
nowych, ale tak e modernizacji starszych maszyn – zarówno 
w funkcji jednostki sprz towej, jak i platformy sterowania. Jego 
wysoka wydajno  sprawia, e bez problemu sprosta wszelkim 
zadaniom z zakresu automatyzacji, sterowania i wizualizacji proce-
sów oraz komunikacji IoT. Zastosowana w nim na wzór C6015 ela-
styczna koncepcja monta u w pionie lub poziomie na tylnej cia-
nie szafy sterowniczej z mo liwo ci  swobodnego pozycjonowania 
na ramie monta owej oferuje u ytkownikom szeroki wybór opcji 
mocowania – w zale no ci 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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Wprowadzając na rynek systemy PC-based Control, fi rma Beckhoff 
stworzyła podwaliny pod rozwój aplikacji Przemysłu 4.0 i Internetu 
Rzeczy. Środowisko inżynierskie i platforma sterowania TwinCAT 
pozwala na rozszerzenie systemów sterowania maszyn o funkcjonal-
ności umożliwiające realizację zadań z zakresu Big Data, komuni-
kacji w chmurze, predyktywnego utrzymania ruchu oraz szczegó-
łowej analizy danych w celu zwiększenia efektywności procesów 
produkcyjnych. TwinCAT wspiera standardowe protokoły komuni-
kacji w chmurze, co pozwala na łatwą integrację usług i serwisów 
chmurowych z systemami sterowania maszyn. Zaś moduł TwinCAT 
Analytics nie tylko pozwala na analizę przyczyn postoju i realizację 
koncepcji predyktywnego utrzymania ruchu, ale także oferuje szereg 
możliwości optymalizacji pracy maszyn pod kątem zużycia energii i 
realizacji procesów.

TwinCAT – platforma 
sterowania dla 
Przemysłu 4.0

Microsoft Azure™
Amazon Web Services
TwinCAT Services  

MQTT
AMQP
OPC UA

mailto:info@beckhoff.pl
http://www.beckhoff.pl
http://www.beckhoff.pl/Industrie40
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Jest to pierwsza próba wprowadze-
nia takiego rozwiązania w polskich elek-
trowniach. Testy w warunkach rzeczywi-
stej pracy jednostek energetycznych roz-
poczną się jeszcze w tym roku.

– Innowacyjność w energetyce umożli-
wia postęp technologiczny, a tym samym 
wpływa na rynek i zwiększa potencjał pro-
dukcyjny – mówi Filip Grzegorczyk, pre-
zes zarządu TAURON Polska Energia. – 
Grupa TAURON to lider innowacyjności 
wśród krajowych spółek energetycznych, 
wiele razy to udowadnialiśmy, ale nie spo-
czywamy na laurach. Ciągle szukamy roz-

wiązań, które dodatkowo pozwalają zwięk-
szyć bezpieczeństwo pracowników, bo 
to szczególnie istotne obecnie, kiedy mie-
rzymy się z pandemią. Rozszerzona rze-
czywistość (Augmented Reality – AR) daje 
takie możliwości – dodaje Grzegorczyk.

Rozwiązanie to wpisuje się w koncep-
cję Przemysłu 4.0, która łączy technolo-
gię i nowe sposoby pracy oraz definiuje 
rolę ludzi w przemyśle. W myśl tej kon-
cepcji ludzie, maszyny oraz systemy IT 
mogą automatycznie wymieniać się infor-
macjami w toku poszczególnych procesów 
w danym obszarze.

Technologia jutra
TAURON podjął współpracę z firmą 
APZUMI, aby przygotować dedyko-
wane rozwiązania wykorzystujące inno-
wacyjne technologie w aplikacjach, które 
będą wspierały pracowników podczas ich 
codziennej pracy.

Okulary AR pozwalają nakładać dodat-
kowe informacje (np. instrukcje, sche-
maty, obrazy, hologramy czy nagrania 
wideo) na widok rzeczywistego otoczenia 
pracownika, dając mu jednocześnie moż-
liwość współdziałania z nim. Dodatkowo 
pracownik może mieć dostęp do wybranej 
dokumentacji technicznej bezpośrednio 
przy analizowanym urządzeniu.

Możliwość zdalnej współpracy i wyko-
rzystywania fachowej wiedzy na odległość 
jest szczególnie ważna w obecnej sytu-
acji epidemicznej. Wprowadzone w całym 
kraju ograniczenia i środki prewencyjne 
zredukowały możliwości przemieszcza-
nia się pracowników i zmniejszyły dostęp-
ność do szerokiego grona wykwalifikowa-
nych specjalistów, również tych z zagra-
nicy. Innowacyjne techniki, takie jak tech-
nologia rozszerzonej rzeczywistości (AR), 

TAURON Polska Energia

Rozszerzona rzeczywistość wkracza 
do elektrowni TAURONA
Okulary do wirtualnej rzeczywistości mają pomóc w prowadzeniu prac w ele-
ktrowniach TAURONA. Dzięki tej technologii pracownicy będą mieli natych-
miastowy dostęp do takich informacji, jak instrukcje, schematy, obrazy, holo-
gramy czy nagrania wideo oraz rzut na obsługiwany obiekt. Dzięki temu 
energetycy będą mogli szybciej i bezpieczniej przeprowadzać zlecone im prace.

AKTUALNOŚCI

Źródło: TAURON Polska Energia
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Młoda bawarska firma BoKa Automa-
tisierung powstała z myślą o tworzeniu 
praktycznych rozwiązań dla przemysłu. 
Głównym celem jej konstruktorów jest 
automatyzacja istniejących systemów, 
zapewniająca ekonomiczną produkcję. 
Obejmuje to zarówno programowanie 
sterowników PLC, jak i wdrażanie robo-
tów przemysłowych.

Prototypowe rozwiązanie 
na miarę potrzeb
Firma zaprojektowała innowacyjne, bez-
kontaktowe rozwiązanie do walki z pan-
demią koronawirusa. Prototypowe cen-
trum testowe pobiera i sortuje próbki 
do testów, bez udziału człowieka. Cały 
proces realizuje jeden z najszybszych 
robotów FANUC. Precyzyjnie wykonuje
powierzone zadanie tzw. pobierania
i odkładania, chroniąc personel medy-
czny przed ryzykiem infekcji.

W przypadku wdrożenia rozwiązania 
na szerszą skalę robot znacznie poprawi 
komfort pacjentów zgłaszających się do 
szpitali lub przychodni, a także osób 
przebywających w domach opieki. 

Technologia ogranicza 
ryzyko infekcji
Zautomatyzowany system pobierania
próbek działa na zasadzie „drive thro-
ugh”, znanej chociażby z popularnych
restauracji fast food. Osoba z podejrze-
niem infekcji podjeżdża samochodem 
lub pieszo podchodzi do stacji testowej 
w celu wykonania testu i postępuje

zgodnie z instrukcją (film wideo), która 
krok po kroku prowadzi ją przez proces.
By się upewnić, że każda próbka nadaje 
się do badania, proces ich pobierania 
może być monitorowany przez odpo-
wiednio przeszkoloną osobę za pośred-
nictwem kamery wideo.

Ponieważ większość operacji wyko-
nuje robot, osoba nadzorująca może jed-
nocześnie sprawować pieczę nad kil-
koma stacjami testowymi. To istotnie 
zmniejsza obciążenie personelu i nie 
nadweręża zaplecza technicznego dedy-
kowanych ośrodków przeprowadzają-
cych i badających testy.

Szybkie roboty do powtarzal-
nych zadań
Jedną z kluczowych zalet zautomatyzo-
wanego systemu jest szybkość przepro-
wadzanych testów. W zależności od dłu-
gości filmu instruktażowego jeden test 
trwa od 4 do 6 minut.

Stacja testowa została tak zaprojek-
towana, by dwie osoby mogły korzystać 
z niej jednocześnie. Co oznacza, że ofe-
ruje możliwość pobrania około 500 pró-
bek w ciągu każdej doby. 

Jeśli prototyp zaprojektowany przez 
BoKa Automatisierung się sprawdzi 
i zostanie zaakceptowany przez środo-
wisko medyczne, bezkontaktowe, szyb-
kie testy na koronawirusa mogą nieba-
wem wejść do powszechnego użytku.

www.fanuc.eu

W dobie pandemii wykonywanie 
badań diagnostycznych na wczesnym 
etapie ma znaczący wpływ na rozwój 
sytuacji epidemicznej. Niemiecka 
firma BoKa Automatisierung, we 
współpracy z FANUC, stworzyła 
mobilne centrum CoDaBot, posze-
rzające możliwości przeprowadzania 
testów na COVID-19. System oparty 
na robocie LR Mate 200iD może 
obsłużyć 500 próbek w ciągu doby.

FANUC

FANUC ułatwia testy na koronawirusa
pozwalają na aktywną i realną opiekę nad 
instalacjami oraz urządzeniami technicz-
nymi, pomimo obowiązujących obostrzeń 
i ograniczeń.

– Technologia AR w TAURON Wytwa-
rzanie przyczyni się do poprawy efektyw-
ności pracowników, zoptymalizuje wyko-
nywane przez nich czynności oraz sprawi, 
że ich wiedza i kompetencje będą lepiej 
wykorzystywane. Pozwoli również zwięk-
szyć ergonomię prowadzonych prac (np. 
poprzez uzyskanie efektu wolnych rąk), 
poprawi ich jakość i bezpieczeństwo – to 
ostatnie poprzez asystę, czyli wirtualną 
obecność na miejscu osoby o większej wie-
dzy i doświadczeniu – mówi Wojciech 
Przepadło, wiceprezes zarządu TAURON 
Wytwarzanie.

Rozszerzona rzeczywistość pomoże 
niwelować lukę kompetencyjną, a także 
– zastosowana w szkoleniach i dydaktyce 
– zapewni wymianę wiedzy międzypoko-
leniowej.

TAURON Wytwarzanie analizuje rów-
nież możliwości podmiotów zarówno ofe-
rujących w swoich portfolio, jak i wyko-
rzystujących w praktyce AR pod kątem 
zastosowania tych innowacyjnych technik 
przy realizacji wybranych umów serwiso-
wych. Chodzi o skrócenie czasu przekazy-
wania informacji o danym zdarzeniu (ano-
malii, usterce, uszkodzeniu, awarii) przez 
pracowników wykonujących czynności 
eksploatacyjne lub remontowe, a także 
o skrócenie czasu na usunięcie wybra-
nych usterek i uszkodzeń dzięki zdalnemu 
wsparciu pracowników spółki przez firmę 
serwisującą daną instalację czy obiekt. 
Wpisuje się to w główną myśl przyświe-
cającą wykorzystaniu AR w TAURONIE, 
czyli „widzę – reaguję optymalnie”.

TAURON ma już doświadczenie w za-
kresie zastosowania innowacyjnych roz-
wiązań, np. niedawno wdrożono modele 
predykcyjne, które służą do wykrywania 
anomalii i przewidywania awarii w bloku 
460MW w Elektrowni Łagisza w Będzinie.

Strategia Grupy TAURON zakłada sze-
rokie wykorzystanie innowacyjnych tech-
nologii, m.in. w celu zmniejszenia liczby 
awarii i zapewnienia bezpieczeństwa tech-
nicznego pracownikom, maszynom i urzą-
dzeniom. Zastosowanie rozszerzonej rze-
czywistości wspiera inteligentne zarzą-
dzanie eksploatacją, ukierunkowane na 
zwiększenie szybkości działań oraz podej-
mowanie świadomych decyzji.

www.tauron.pl

www.controlengineering.pl
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– Udało nam się dobrze zakończyć rok 
2019 – powiedział Rolf Najork, członek 
zarządu spółki Robert Bosch GmbH odpo-
wiedzialny za dział technologii przemy-
słowych oraz prezes zarządu firmy Bosch 
Rexroth AG. – Biorąc pod uwagę niesta-
bilność rynku i zauważalne spowolnienie 
gospodarcze, uzyskanie takiego znakomi-
tego wyniku wcale nie było pewne. Oka-
zuje się, że odpowiednie pozycjonowa-
nie i szeroka oferta różnych działów przy-
nosi wiele korzyści, a realizowane zmiany 
strukturalne mają właściwy kierunek.

W roku 2019 firmie Bosch Rexroth 
udało się powtórzyć ubiegłoroczny sukces 
we wszystkich regionach. Po raz kolejny 
najwięcej przychodów wygenerowały pod-
stawowe rynki, czyli Niemcy i inne kraje 
europejskie. Wartość sprzedaży w Niem-
czech zmniejszyła się o 4,1% i wynio-

sła 1,4 mld euro. W pozostałych kra-
jach europejskich sprzedaż w porówna-
niu z poprzednim rokiem spadła o 0,3%, 
a jej wartość wyniosła 2,1 mld euro. 
Na rozwijających się rynkach w regio-
nach Dalekiego Wschodu i Afryki firma 
Bosch Rexroth uzyskała przychody rzędu 
1,6 mld euro, co oznacza niewielki wzrost 
(o 0,6%). W Ameryce Północnej i Połu-
dniowej wyniki były lepsze o 5,3%, 
a wartość sprzedaży wyniosła 1,1 mld 
euro. Na koniec roku obrotowego (czyli 
31 grudnia 2019 r.) przedsiębiorstwo 
zatrudniało około 31 tysięcy osób na 
całym świecie.

Wyniki oczekiwane w 2020 roku
W bieżącym roku Bosch Rexroth przewi-
duje zmniejszenie obrotów we wszystkich 

regionach i sektorach z powodu ogólnego 
osłabienia gospodarki oraz strukturalnych 
zmian w sektorach klientów powiązanych 
z branżą motoryzacyjną. Liczba zamówień 
w ciągu roku 2019 spadła o 20,3%.

Wpływ na prognozy na rok 2020 ma 
również obecna pandemia COVID19, 
dlatego firma Bosch Rexroth szczególną 
uwagę zwraca na systematyczne wdraża-
nie środków zwiększających konkurencyj-
ność przedsiębiorstwa.

– Z dużym niepokojem śledzimy prze-
bieg pandemii COVID-19. W ostatnich 
tygodniach podjęliśmy szeroko zakrojone 
działania zmierzające do ochrony naszych 
pracowników, klientów i partnerów, stara-
jąc się jednocześnie zapewnić jak najlepszy 
poziom dostaw – powiedział Rolf Najork. 
– Bezpieczeństwo jest dla nas najistotniej-
szą kwestią. Chcemy, by klienci uznawali 
naszą firmę za wiarygodnego, odpowie-
dzialnego partnera, także w czasie global-
nego kryzysu. Szczególnie w takim czasie.

Innowacje i nowe rynki
Firma Bosch Rexroth jest nadal jednym 
z najbardziej innowacyjnych przedsię-
biorstw w swojej branży, odpowiedzial-
nym za pionierskie rozwiązania technolo-
giczne. Na przykład inwestycje w prace 
badawczo-rozwojowe w roku obrotowym 
2019 kształtowały się na poziomie ok. 
348 mln euro, co oznacza wzrost o 6,2% 
w porównaniu z poprzednim rokiem. 
Przedsiębiorstwo nadal koncentruje się 
na tworzeniu skomunikowanych, w pełni 
zautomatyzowanych rozwiązań w dwóch 
głównych obszarach, czyli hydraulice 
i automatyce przemysłowej. Do suk-
cesu firmy w roku 2019 przyczyniły się 
wszystkie działy Bosch Rexroth. Solidnym 
fundamentem działalności są systemy 
hydrauliki przemysłowej i mobilnej, jed-
nak dział automatyki przemysłowej reali-
zujący koncepcję Przemysłu 4.0 i wizję 
fabryki przyszłości opartej na w pełni 
połączonych elementach wypracował 
ofertę umożliwiającą wejście na nowe 
rynki i trafienie do nowych klientów.

www.boschrexroth.com

Bosch Rexroth

Bosch Rexroth utrzymała w 2019 roku rekordowy 
poziom obrotów z poprzedniego roku

Firma Bosch Rexroth mimo trudnych warunków ekonomicznych i znacznego 
spadku zamówień uzyskała dobre wyniki w roku 2019. Wartość sprzedaży 
wyniosła 6,2 mld euro, utrzymując się na rekordowym poziomie z poprzed-
niego roku. Zyski przedsiębiorstwa wynikają z solidnej pozycji na rynku 
systemów hydraulicznych i rozszerzenia oferty produktów z dziedziny auto-
matyki przemysłowej, które stanowią ważną okazję do wejścia na nowe rynki.

AKTUALNOŚCI
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PRODUKT ROKU 2019
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach
Pełny opis zwycięskich produktów znajduje się na stronie: www.controlengineering.pl/PR2019

Bezpieczeństwo
Sterownik standardowy i sterownik 

bezpieczeństwa w jednym urządzeniu
ifm electronic

•

Czujniki bezkontaktowe
SERIA QF – miniaturowe czujniki 

optyczne Micro Detectors
SELS

•

Czujniki kontaktowe
Czujniki wibracji seria QM30VT

Turck

•

Komputery przemysłowe
Komputery przemysłowe Astraada PC

ASTOR

•

Komunikacja bezprzewodowa
M!dge2 

– zaawansowany technologicznie router 
WWAN/WAN klasy przemysłowej

Sabur

•

Komunikacja przewodowa
CAN@net NT 420

NaviNet

•

Kontrola procesu
LWT300

ABB

Komunikacja przewodowa
Advanced Shielding Technology 

– innowacyjna koncepcja ekranowania 
kabli czujnikowych

Phoenix Contact

•

Mobilne aplikacje
DeltaV Mobile

Emerson Automation Solution

•

Oprogramowanie przemysłowe
Xcelerator

Siemens Digital Industries Software

•

Panele operatorskie
Weintek 8121Xe3

MULTIPROJEKT AUTOMATYKA

•

Panele operatorskie
Panel operatorski GH070E

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

•

PLC/PAC
CX7000

BECKHOFF Automation

•

Systemy wizyjne/Systemy RFID
SensoPart VISOR® New Generation 
– V20ALLP3WMM2L – VISOR® V20 

Allround Professional
SELS

Przemysł 4.0
IXON Cloud

IXON 

•

Roboty mobilne
Autonomiczny robot mobilny 

FORMICA 1
AIUT

•

Roboty przemysłowe
FANUC M-20iD/25

FANUC Polska

•

Roboty przemysłowe – Osprzęt
Manipulator kciukowy TS APEM

ELTRONIKA

•

Roboty współpracujące
Seria 7-osiowych kobotów Kassow 
Robots: KR 810, KR1205, KR1805

beboq Robotics

•

Technika napędowa 
– Przemienniki częstotliwości

Napęd Q2A
Omron Electronics

•

Technika napędowa – Silniki
Kompaktowy 4-osiowy sterownik 

EtherCAT – Ezi-SERVO II EtherCAT 4X
ELDAR

Zakończyła się XVII edycja konkursu „Produkt Roku”, organizowa-
nego przez redakcję magazynu Control Engineering PolskaControl Engineering Polska.

W konkursie wzięło udział blisko 100 rozwiązań zgłoszonych 
przez około 50 firm. Były to produkty krajowe i zagraniczne, nowe, 
ulepszone lub istotnie zmodyfikowane, które zostały wprowadzone 
na rynek polski w 2019 r., mające zastosowanie w zakładach prze-
mysłowych. Rywalizowały one o tytuł Produktu Roku w 19 katego-
riach.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym zgłoszone 
produkty były oceniane przez jury konkursowe według kryteriów: 
innowacyjności, przydatności w praktyce, łatwości użycia oraz 
potencjalnych zysków ekonomicznych i pozaekonomicznych, zwią-
zanych z zastosowaniem produktu. W drugim etapie odbyło się gło-

sowanie czytelników. O zwycięstwie w danej kategorii decydowała 
najwyższa liczba punktów, stanowiąca sumę głosów czytelników 
oraz ocen jury. Punkty liczone były według proporcji: 60% warto-
ści – głosy czytelników oraz 40% – ocena jurorów. W dwóch kate-
goriach – Komunikacja przewodowa oraz Panele operatorskie – jed-
nakową, najwyższą liczbę punktów uzyskały po dwa produkty, 
w związku z czym przyznane zostały w tych kategoriach nagrody 
ex aequoex aequo.

W imieniu wydawcy, redakcji naszego magazynu oraz jurorów 
serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom. Jednocześnie zachę-
camy do udziału w kolejnej edycji plebiscytu. Szczegóły znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej: pr.con trolengineering.pl.

Redakcja

http://pr.controlengineering.pl/
http://www.controlengineering.pl/PR2019
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Bezpieczeństwo

Czujniki kontaktowe

Czujniki bezkontaktowe

Komputery przemysłowe
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Wydajny 32-bitowy sterownik 
który może pracować jako ste-
rownik bezpieczeństwa (SIL2/PL d)
z obsługą funkcji bezpieczeństwa 
CANopen. Poza wielofunkcyj-
nymi diagnozowalnymi wejściami 
i wyjściami urządzenie jest wyposażone 
w 2 porty Ethernet oraz 4 złącza CAN. Złą-
cza CAN obsługują wszystkie najważniejsze 
protokoły magistrali (CANopen, CANopen Safety i J1939) oraz 
transparentną wymianę danych z wstępnym przetwarzaniem. 
Programowanie CODESYS (wersja 3.5) umożliwia łatwą inte-
grację funkcji sterowania w programie aplikacji.

Zaletą sterownika jest m.in. wydajna elektronika, konfi-
gurowane wejścia i wyjścia, a także wytrzymała konstrukcja 
mechaniczna – elektronika wbudowana w kompaktową meta-
lową obudowę oferuje, poprzez zamontowane z przodu kodo-
wane wtyki centralne, wszystkie niezbędne przyłącza do wejść 
i wyjść, komunikacji i programowania. Diody LED stanu RGB 
pokazują najważniejsze komunikaty systemowe.

ifm electronic
Sterownik standardowy 
i sterownik bezpieczeństwa 
w jednym urządzeniu

Czujniki te potrafią zmierzyć 
prawie każdy rodzaj wibra-
cji: RMS prędkości i przyśpie-
szenia, wartości PEAK pręd-
kości, przyśpieszenia. Dodat-
kowo czujniki potrafią zebrać 
dane takich parametrów, 
jak: współczynnik szczytu 
(CREST), kurtoza oraz temperatura. Seria QM30VT2 ma możli-
wość badania wibracji w domenie częstotliwości, co pozwala 
dokładnie zlokalizować i określić typ uszkodzenia. Dzięki temu 
można zminimalizować liczbę czujników monitorujących 
maszynę do minimum.

Dostępne są dwie wersje czujników: QM30VT1 z komuni-
kacją dostosowaną do sieci bezprzewodowych oraz QM30VT2 
z komunikacją ModbusRTU. Dzięki temu można w każdej 
chwili wpiąć je do sterownika PLC i interpretować gotowe, 
obliczone już dane.

Użycie sieci bezprzewodowej rozwiązuje problem związany 
z nakładem pracy niezbędnej do modernizacji okablowania 
istniejącego w każdym zakładzie przemysłowym.

Turck
Czujniki wibracji seria QM30VT

Nowa seria czujników optycznych QF 
wzbogaciła gamę miniaturowych czuj-
ników kostkowych firmy M.D. Micro 
Detectors. Została stworzona do zasto-
sowań w trudnych warunkach pracy, ze 
szczególnym uwzględnieniem branży 
spożywczej, dzięki obudowie ze stali nie-
rdzewnej AISI316L i stopniowi ochrony 
IP69K. Czujniki QF zapewniają niezawodną detekcję obiek-
tów, a ich niewielkie wymiary (11×21×31,4 mm) zgodne ze 
standardami przemysłowymi oraz otwory montażowe 2×M3 
umożliwiają szybką i prostą instalację.

Rodzaje dostępnych czujników:
 • z eliminacją wpływu tła BGS (światło czerwone);
 • odbiciowe (światło podczerwone dla krótkiej strefy działania);
 • odbiciowe (światło czerwone dla wydłużonej strefy działania);
 • refleksyjne na światło spolaryzowane (światło czerwone);
 • bariera optyczna (światło podczerwone).

SELS
SERIA QF – miniaturowe 
czujniki optyczne Micro 
Detectors

Astraada PC to urządzenia prze-
znaczone do pracy z systemami 
wizualizacji i sterowania oraz 
raportowania i analizy danych. 
Dostępne są w formie panelo-
wych komputerów przemysło-
wych, komputerów przemysło-
wych typu BOX oraz monitorów przemysłowych. Komputery 
panelowe dostępne są w wersji z ekranem pojemnościowym 
i rezystancyjnym, o szerokim zakresie przekątnych (od 12" do 
21,5"). Astraada PC zasilane są napięciem z zakresu 12–24 V 
DC, a do każdego komputera dołączony jest zasilacz biurkowy, 
umożliwiający zasilenie komputera napięciem 230 V AC. Każdy 
komputer Astraada PC ma 24 miesiące gwarancji z możliwo-
ścią przedłużenia.

Dzięki zastosowanym podzespołom komputery Astraada PC
mogą pracować z wymagającymi systemami SCADA. Zostały 
wyposażone w procesor Intel Core i5 siódmej generacji, 8 GB 
pamięci RAM oraz dysk SSD 256 GB. Każdy komputer dostar-
czany jest z preinstalowanym, najnowszym systemem opera-
cyjnym Windows 10 Pro oraz obrazem systemu, co umożliwia 
szybkie przywrócenie systemu w razie potrzeby.

ASTOR
Komputery przemysłowe 
Astraada PC
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Komunikacja bezprzewodowa

Komunikacja przewodowa

Komunikacja bezprzewodowa

Kontrola procesu
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Wbudowany poczwórny port ethernetowy 
(10/100), port szeregowy COM RS-232/
RS-485 oraz USB umożliwiają routerowi 
współpracę z wieloma różnymi urządzeniami. 
Do transmisji danych router używa standar-
dów LTE, GPRS, EDGE, HSPA+ i UMTS i innych. 
Bezpieczeństwo gwarantują różne technolo-
gie realizujące zaszyfrowane połączenia: IPsec, 
OpenVPN i AES256. M!DGE2 może pracować 
jako serwer w sieci VPN i korzystać ze standardu 
VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol).

Urządzenie zostało zaprojektowane z ogromną dbało-
ścią o wysoką wydajność, jakość i bezpieczeństwo przesyła-
nych danych. Solidna metalowa obudowa, przemysłowe kom-
ponenty, a także szeroki zakres temperatury pracy (od –40 do 
+70°C) pozwalają stosować routery w trudnych warunkach 
i gwarantują ich trwałość oraz poprawną pracę przez wiele lat.

Sabur
M!dge2 – zaawansowany tech-
nologicznie router WWAN/WAN 
klasy przemysłowej

Advanced Shielding Technology 
(AST) to innowacyjna koncepcja 
ekranowania okablowania czujni-
ków/urządzeń wykonawczych. Wiel-
kopowierzchniowe, 360°, połącze-
nie ekranu jest jedynym tego rodzaju 
rozwiązaniem na rynku, które dodat-
kowo optymalizuje obecną konstruk-
cję złączy M8 i M12. Płynny metal 
podczas procesu produkcyjnego ota-
cza całkowicie oplot ekranu i sam przewód, co gwarantuje nie-
zawodne połączenie ekranu. W ten sposób możliwe jest bez-
zakłóceniowe przesyłanie danych, sygnałów i zasilania.

Technologia AST zapewnia pewną ochronę EMC, odpor-
ność na przepięcia przejściowe spowodowane np. przełącza-
niem obciążeń indukcyjnych. Pozwala na bezproblemowe sto-
sowanie w aplikacjach, w których może występować skręcanie 
kabli, np. w prowadnikach lub robotach. Złącza w technologii 
Advanced Shielding poradzą sobie również z wyładowaniami 
atmosferycznymi i prądami piorunowymi aż do 20 kA.

Phoenix Contact
Advanced Shielding Technology 
– innowacyjna koncepcja 
ekranowania kabli czujnikowych

CAN@net NT oferowany jest w dwóch 
wariantach: CAN@net NT 200 z dwoma 
kanałami CAN i CAN@net NT 420 z czte-
rema kanałami CAN, z których dwa 
mogą być przełączane pomiędzy CAN 
i CAN FD. Oba urządzenia oferują trzy 
tryby pracy i mogą być używane jako 
interfejs PC, bridge i gateway. Wybrane 
cechy: łatwe łączenie systemów i urzą-
dzeń CAN z CAN FD, zdalny dostęp do systemów CAN poprzez 
Ethernet/Internet, tworzenie mostów na duże odległości 
przez Ethernet, oszczędność kosztów dzięki prostemu oka-
blowaniu oraz funkcje filtrów, translacji ID, mapping danych 
i multipleksowanie, narzędzie konfiguracyjne do Windows 
poprzez USB lub Ethernet, zaprojektowane dla środowiska 
przemysłowego o dużej wydajności, do 4 niezależnych kana-
łów CAN (2 kanałów CAN FD), wsparcie dla MQTT do łatwej 
transmisji do chmury, action rulet – działania w odpowiedzi 
na zdarzenia na magistrali, konfigurowalne zabezpieczenie 
dostępu do urządzenia lub upgradu firmware.

NaviNet
CAN@net NT 420

Najnowsze radary falowodowe LWT300 to dzie-
dzictwo ich starszych poprzedników z serii 
MT5000, MT5100 i MT5200, wzbogacone o naj-
nowocześniejsze rozwiązania ABB. Do ich zalet 
należą: wyświetlanie krzywej echa na wyświetla-
czu, dzięki czemu użytkownik w każdym momencie 
może dopasować sondę do aplikacji lub zweryfiko-
wać jakość sygnału pomiarowego; szeroka rodzina 
falowodów, w skład której wchodzą: falowody prę-
towe, linkowe oraz współosiowe. 

Do głównych innowacji zastosowanych w no-
wych radarach falowodowych można zaliczyć za-
awansowany algorytm pomiarowy LevelExpert™, 
ułatwiający pracę w zmiennym środowisku, 
a także segmentowy falowód prętowy, który pozwala zastoso-
wać sztywny falowód w aplikacjach, które np. dysponują ogra-
niczoną przestrzenią nad króćcem montażowym. Segmentowy 
falowód umożliwia również łatwiejszy transport w porówna-
niu do tradycyjnych, sztywnych falowodów.

ABB
LWT300



Mobilne aplikacje Oprogramowanie przemysłowe

DeltaV Mobile umożliwia
bezpieczny (w trybie odczytu) 
dostęp przez przeglądarki
WWW oraz urządzenia mo-
bilne do kluczowych informa-
cji o procesie technologicz-
nym. Aplikacja udostępnia
grafiki operatorskie, dane 
bieżące i historyczne oraz alarmy i informacje diagno-
styczne, a dzięki temu, że wykorzystuje współczesne mecha-
nizmy i środki, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Del-
taV Portal Server, instalowany w sieci DMZ użytkownika sys-
temu, odpowiada za udostępnianie danych w sieci Internet. 
Aplikacja Web Studio umożliwia szybkie i wierne przekształ-
cenie masek operatorskich do formatu przeglądarki interne-
towej. Konwersji, łącznie z tablicą kolorów, podlegają m.in. 
obrazy statyczne, dynamiczne i trendy. Web Studio umożli-
wia też tworzenie nowych stron wypełnianych informacjami 
pobieranymi z systemów DeltaV bądź z innych źródeł, przez 
protokoły OPC DA i HDA. Przełączanie pomiędzy ekranami 
w przeglądarce jest intuicyjne, z zachowaniem reguł nawigacji 
poprzedni/następny. Ekrany mogą być gromadzone w foldery, 
a wybranym można przydawać atrybut „ulubione”.

Emerson Automation Solution
DeltaV Mobile

Xcelerator łączy pełne port-
folio oprogramowania firmy 
Siemens do projektowania, 
inżynierii i produkcji z rozsze-
rzoną, niskokodową, wszech-
stronną platformą roz-
woju aplikacji Mendix. Plat-
forma Mendix zawiera usługi 
w chmurze i aplikacyjne dla inżynierii cyfrowej i Internetu Rze-
czy (IoT), napędzane przez MindSphere – oparty na chmu-
rze, otwarty system operacyjny IoT firmy Siemens. Platforma 
ta umożliwia użytkownikom ekosystemu tworzenie, integrację 
i rozszerzanie istniejących już zasobów danych i systemów.

Xcelerator integruje najszersze na rynku portfolio opro-
gramowania do projektowania komputerowego i mecha-
nicznego, symulacji systemów, produkcji, eksploatacji i ana-
lizy cyklu życia z wbudowanymi narzędziami i bazami danych, 
które łączą się z istniejącymi środowiskami informatycznymi. 
Stanowi techniczny fundament programistyczny dla cyfro-
wego przedsiębiorstwa spółki, pozwalając na stosowanie roz-
wiązań w obszarze wydajności i rozwoju produktu, działalno-
ści produkcyjnej oraz wsparcia w cyklu życia produktu.

Siemens Digital Industries Software
Xcelerator
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FLUID POWER
XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań

22-24.09.2020
NOWA DATA

XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej

Control Stom
Przemysł    wa wiosna 

w tym roku na jesieni

#ZmieniamTerminNieRezygnuje
control-stom.targikielce.pl

fluid-power.targikielce.pl

https://www.targikielce.pl/control-stom
https://www.targikielce.pl/fluid-power
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PLC/PAC

Panele operatorskie

Przemysł 4.0

Panele operatorskie

LA
UR

EA
C

I K
O

N
KU

RS
U 

PR
O

DU
KT

 R
O

KU
 2

01
9

Komputer CX7000 typu 
Embedded wyznacza nową 
epokę w historii oprogramo-
wania TwinCAT 3, rozszerza-
jąc zakres jego zastosowań 
o kompaktowe sterowniki 
PLC. Jednostka wyposażona 
jest w nowoczesny procesor 
400 MHz i zintegrowane, konfigurowalne I/O, dzięki czemu 
ma bardzo dobry stosunek ceny do wydajności. Wraz z jej pre-
mierą systemy sterowania firmy Beckhoff jeszcze zyskały na 
skalowalności, oferując całą gamę urządzeń – od sterowników 
PLC po wielordzeniowe komputery przemysłowe.

Komputer wyposażony jest w procesor ARM Cortex™ 
M7 (32 bity, 400 MHz), zapewniający wysoką moc oblicze-
niową w klasie sterowników, a także oprogramowanie Twin-
CAT trzeciej generacji. Kompaktowa konstrukcja o wymiarach 
49×100×72 mm sprawia, że jednostka może być wykorzysty-
wana w typowych aplikacjach sterownikowych o niewielkiej 
dostępności wolnej przestrzeni, zwiększając tym samym skalo-
walność systemów PC-based Control firmy Beckhoff.

BECKHOFF Automation
CX7000

Nowe modele paneli o dużej prze-
kątnej wyświetlacza – MT8121XE3 
i MT8150XE – są wyposażone 
w wyświetlacz LCD IPS, oferujący 
znacznie szerszy kąt widzenia. Są to 
modele paneli o przekątnych ekranu 
odpowiednio 12,1 i 15 cali, z obu-
dową z tworzywa sztucznego klasy 
przemysłowej. Są wyposażone w wysoko wydajny proce-
sor 1 GHz, ekran dotykowy LCD IPS o wysokiej rozdzielczości 
1024×768 oraz są zasobne w porty We/Wy, w tym: porty sze-
regowe, port Ethernet, USB klient/host i gniazdo karty SD. 

W dziedzinie prezentacji obrazu wideo mogą one również 
obsługiwać kamery IP, kamerę USB i przeglądarkę VNC itd. 
Zamontowany w nich ekran LCD IPS zapewnia lepsze wrażenia 
wizualne w filmie i obrazie; szeroki kąt widzenia (89° dookoła) 
powinien poszerzyć dziedzinę zastosowań paneli.

Łatwe w użyciu, wydajne i bogate w funkcje panele opera-
torskie zapewniają niespotykane dotąd wrażenia użytkownika 
i pomagają w integracji systemu sterowania.

MULTIPROJEKT AUTOMATYKA
Weintek 8121Xe3

IXON Cloud to konfigurowalna i łatwa w uży-
ciu platforma IoT dla przemysłu. Za pomocą 
zaawansowanych raportów i alarmów ze 
zintegrowaną chmurą IXON i łącznością 
(IXrouter: przemysłowa brama IoT, IXagent: 
niezależny agent oprogramowania) możliwe 
jest zarządzanie, monitorowanie i kontrolo-
wanie systemów oraz przekształcanie danych 
maszynowych w spostrzeżenia. Za pomocą IXON Cloud można 
łatwo wdrożyć Przemysłowy Internet Rzeczy. 

Wybrane funkcje IXON Cloud:
 • zdalny dostęp VPN do PLC;
 • dostęp do chmury. Dostęp do maszyny przez Internet (HMI, 
serwer WWW, WebSockets);
 • zarządzanie użytkownikami;
 • alarmy i powiadomienia – powiadomienie w chmurze;
 • logowanie danych i pulpity nawigacyjne – rejestrowanie 
w chmurze;
 • niestandardowe marki (aplikacja, sieć, router);

IXON 
IXON Cloud

Panel charakteryzuje się nowo-
czesnym designem oraz dosko-
nałym wsparciem pracy dla użyt-
kownika. W serii Green został 
zastosowany najpopularniejszy 
procesor na rynku, dzięki czemu 
produkt cechuje się doskonałą 
wydajnością oraz żywotnością (ponad 10 lat). Panel należy do 
serii GH zaawansowanej, wyposażonej w nawet 4 porty szere-
gowe, Ethernet, standardowy port master USB i slave, wbudo-
waną izolację zasilania i izolację portów szeregowych.

Do panelu GH070E z serii Green dostępne jest bezpłatne 
oprogramowanie konfiguracyjne Kinco DTools. Dostępne jest 
ono w kilku wersjach językowych: angielskiej, rosyjskiej, kore-
ańskiej i chińskiej. Design wspiera wszystkie czcionki zainstalo-
wane w systemie komputerowym.

VNC umożliwia współpracę pomiędzy HMI i HMI, HMI i PC, 
urządzeniami mobilnymi typu smartfon. Wspiera użyteczne 
komponenty, takie jak przeglądanie PDF, zarządzanie zapisami 
logów do projektowania interfejsu zarządzającego. Ma łatwy 
i przyjazny w użyciu interfejs.

P.P.H. WObit E.K.J. Ober
Panel operatorski GH070E
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Roboty przemysłowe – Osprzęt
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Manipulator kciukowy z podświe-
tleniem (podświetlenie LED w for-
mie świecącego pierścienia z poliwę-
glanu, który skutecznie rozprasza świa-
tło i zapewnia widoczność pod szero-
kim kątem widzenia). Właściwości pro-
duktu: odporność na trudne warunki 
pracy, takie jak pył, zapiaszczenie, kurz, 
wilgoć; szczelność IP67, możliwość 
zakończenia przewodu manipulatora wtyczką USB. Manipula-
tor nie wymaga dodatkowych instalacji/sterowników w środo-
wisku Windows.

Ten miniaturowy joystick wykorzystuje czujniki Halla jako 
element sterujący, pozwalając na proporcjonalne sterowanie 
i długą żywotność. Przy całkowitym poborze prądu nie więk-
szym niż 16 mA nowa wersja manipulatora z LED zapewnia 
dużą funkcjonalność w aplikacjach zdalnego sterowania bez-
przewodowego, zwłaszcza tam, gdzie jest słabe oświetlenie, 
a długa żywotność baterii i zużycie energii są parametrem kry-
tycznym.

ELTRONIKA
Manipulator kciukowy TS APEM

Roboty mobilne Roboty przemysłowe

Autonomiczny, inteligentny 
robot mobilny może wspie-
rać pracę przedsiębiorstw 
w tradycyjnym zaopatrywa-
niu linii w potrzebne kom-
ponenty, jak również pełnić 
funkcję autonomicznej plat-
formy transportowej zinte-
growanej z linią produkcyjną. Jednocześnie pojazd ma możli-
wość pełnej integracji m.in. z robotem współpracującym. FOR-
MICA 1 ma unikatowy moduł BlackBox z systemem kamer, 
rejestrujący parametry pracy pojazdu oraz moduł IMU, weryfi-
kujący drgania, przeciążenia oraz uderzenia zewnętrzne.

Pojazd może pracować w dowolnej przestrzeni przemy-
słowej. Rozwiązanie można w pełni zintegrować z istnieją-
cymi systemami zakładowej automatyki przemysłowej oraz 
nadrzędnymi systemami zarządzania produkcją. FORMICA 1 
ma udźwig do 1 tony (z możliwością zwiększenia), porusza 
się płynnie w obu kierunkach oraz wykonuje obrót względem 
własnej osi. System nawigacji z technologią LIDAR umożliwia 
robotowi tworzenie wirtualnej mapy otoczenia oraz śledzenie 
ruchu w jego pobliżu dla wyboru optymalnej trasy przejazdu.

AIUT
Autonomiczny robot mobilny 
FORMICA 1

Robot FANUC M-20iD/25 to optymalne 
rozwiązanie do obsługi maszyn (opera-
cji rozładunku i załadunku), obsługi detali 
i ich pozycjonowania w wąskich, trudno 
dostępnych obszarach.

Robot nowej generacji, wyposażony 
w ramię i nadgarstek o zwartej budowie, 
a także nowy układ napędowy, osiąga 
znacznie większe prędkości osi i wysoką 
wydajność ruchu. Zwiększony zasięg 
pozwala robotowi obejmować duży obszar roboczy przy więk-
szej sztywności, która przekłada się na większą dokładność 
pracy – ± 0,02 mm.

Główne cechy:
 • robot 6-osiowy;
 • udźwig 25 kg;
 • zasięg 1831 mm;
 • ciężar 250 kg;
 • stopień ochrony: korpus IP54/IP65, nadgarstek i ramię J3 IP67;
 • kontroler R-30iB Plus.

FANUC Polska
FANUC M-20iD/25

2019

pr.controlengineering.pl

Gratulacje dla wszystkich zwycięzców 
konkursu magazynu 
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Roboty współpracujące

Technika napędowa – Przemienniki częstotliwości

Systemy wizyjne/Systemy RFID

Technika napędowa – Silniki
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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 nowa-
torskim projekcie zarówno sterow-
nika robota, interfejsu użytkownika, 
jak i mechaniki ramienia. Produkty 
KR wyróżniają się połączeniem 7 
stopni swobody z dużą mocą. Roboty KR poruszają się z pręd-
kością do 225º/s we wszystkich 7 osiach. Potrafią docierać do 
obszaru pracy zza rogu, dzięki czemu mogą pracować z pozy-
cji odsuniętej na bok od pola roboczego. Zostawiając wolny 
dostęp technikowi, umożliwiają przezbrojenie lub naprawę 
maszyn bez konieczności demontażu robota.

Dodatkowy ruch na trzecim przegubie umożliwia zacho-
wanie ścieżki narzędzia, pozwalając m.in. na rozprowadzanie 
farby, kleju, inną obróbkę większej powierzchni i dotarcie do 
trudno dostępnych miejsc. Dodatkowy ruch pozwala też na 
bezpieczne przenoszenie delikatnych przedmiotów.

beboq Robotics 
Seria 7-osiowych kobotów 
Kassow Robots: KR 810, KR1205, 
KR1805

Falowniki Q2A mogą sterować różnymi 
modelami silników, takimi jak IM, SPM, 
IPM, DDPM i SynRM, dzięki czemu można 
je łatwo dostosować do indywidual-
nych potrzeb klienta. Rozwiązanie to łączy 
w sobie oszczędność miejsca i kosztów pro-
jektowania z wieloma przydatnymi funk-
cjami, oferując integratorom systemów, 
producentom maszyn i użytkownikom końcowym wydajny, 
a jednocześnie łatwy w użyciu napęd. Szereg przydatnych 
i oszczędzających czas funkcji napędu Q2A zwiększa łatwość 
uruchomienia.

Zalety konstrukcyjne uwzględniają zmniejszenie 
powierzchni o 45% w stosunku do poprzedniego rozwiąza-
nia, a także montaż obok siebie. Wbudowany filtr EMC, dła-
wik DC, moduł hamujący razem ze zintegrowaną funkcją bez-
pieczeństwa (STO SIL3) i zasilaniem głównej płyty sterują-
cej z napięcia 24 V DC zapewnia prostotę i znaczne oszczęd-
ności. Model Q2A został solidnie zaprojektowany, aby zapew-
nić niezawodną pracę w trudnych warunkach, z powlekanymi 
obwodami drukowanymi (PCB), chroniącymi elektronikę przed 
kurzem i wilgocią.

Omron Electronics
Napęd Q2A

Nowa generacja czujników 
wizyjnych w wąskiej, metalo-
wej obudowie, z ulepszonym 
oświetleniem LED i dodatko-
wymi funkcjami, takimi jak laser 
punktowy czy automatyczna 
regulacja ostrości. Kompatybil-
ność czujników i oprogramo-
wania z poprzednią wersją pozwala na ich łatwe zastosowa-
nie w istniejących już aplikacjach. Szerokie portfolio czujni-
ków zapewnia całe spektrum rozwiązań przetwarzania obrazu 
dla przemysłu. Czujniki dostępne są w wersjach: Object, Code 
Reader, Robotic i Allround, również w wersji z matrycą kolo-
rową. Dwie różne rozdzielczości obrazu pozwalają na lepsze 
dopasowanie do wymagań zadania (modele V10: 800×600 
pikseli, modele V20: 1440×1080 pikseli). Wybór wersji czuj-
nika według zakresu pola widzenia definiuje optymalne pole 
aplikacji. Wersja z wąskim polem widzenia umożliwia lepszą 
detekcję małych elementów lub kodów z większej odległości.

SELS
SensoPart VISOR® New 
Generation – V20ALLP3WMM2L 
– VISOR® V20 Allround 
Professional

4-osiowy sterownik do silników serwo 
krokowych, który pracuje w zamkniętej 
pętli sprzężenia zwrotnego. Jest wyposa-
żony w interfejs EtherCAT, profil CiA 402. 
Standardowa rozdzielczość silnika wynosi 
10 000 kroków/obrót, a maksymalna 
20 000 kroków/obrót. Napęd zapewnia 
płynny ruch obrotowy w zakresie od 0,2 do 3000 
obr./min. Sterownik obsługuje również miniaturowe silniki 
o flanszy 20 mm i momencie trzymającym 0,016 Nm. Naj-
większy obsługiwany silnik ma flanszę 60 mm i moment trzy-
mający 2,4 Nm.

Jedną z większych zalet tego sterownika jest możliwość 
pracy z innym silnikiem w każdej osi. Do prawidłowej pracy 
napęd nie wymaga strojenia. Odpowiednio oprogramo-
wany wydajny procesor sygnałowy zapewnia płynną pracę 
i dokładne pozycjonowanie bez przeregulowań. Firma Fastech 
zapewnia pliki konfiguracyjne XML. Każda oś ma wejścia 
umożliwiające podłączenie czujników krańcowych i czujnik do 
bazowania oraz wyjścia do podłączenia hamulca do silnika.

ELDAR
Kompaktowy 4-osiowy 
sterownik EtherCAT 
– Ezi-SERVO II EtherCAT 4X
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CE Polska: Kryzys związany z epidemią 
koronawirusa dotyka łańcuchów pro-
dukcyjnych wielu przedsiębiorstw. Jak 
obecna sytuacja wpłynie na nie w przy-
szłości? 

Mariusz Zabielski: Łańcuchy logistyczne 
i produkcyjne na przestrzeni ostatnich lat 
nabrały kompleksowego charakteru, sta-
jąc się kluczowymi elementami konkuren-
cyjności wielu firm. Jednak ich wzajemne 

powiązania i globalna natura czynią je 
także w coraz większym stopniu narażo-
nymi na szereg zagrożeń. Łańcuchy są 
jednymi z kluczowych elementów, które 
umożliwiają ciągłość zarządzania orga-
nizacją, dlatego kategorii tych zagrożeń 
jest bardzo wiele. Zgodnie z teorią zarzą-
dzania mowa tutaj o ryzykach związa-
nych z operacjami wewnętrznymi, współ-
pracą z partnerami i dostawcami, wspar-

O nowym modelu pracy i innych zmianach w otoczeniu biznesowym, 
jakie może przynieść obecna sytuacja związana z koronawirusem, 
mówi Mariusz Zabielski, prezes Siemens Digital Industries 
Software w Polsce.

Ten kryzys 
może nas wiele nauczyć
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ciem funkcjonalnym, ale także makrooto-
czeniem. To właśnie ten ostatni element 
okazał się kluczowy w obecnym kryzy-
sie. Duża część przedsiębiorców prze-
ceniała bowiem odporność firm na glo-
balne wstrząsy i zmiany w łańcuchu pro-
dukcji. Stało się tak, ponieważ przez 
ostatnie dziesięciolecia koncentrowały 
się one przede wszystkim na optymali-
zacjach opartych na minimalizacji kosz-
tów, zmniejszeniu zapasów i zwiększe-
niu wykorzystania zasobów. Niestety, 
tego typu działania prowadzą do ograni-
czenia elastyczności w zakresie niwelo-
wania wszelkich opóźnień czy zakłóceń. 
Ta strategia, połączona z niedostatecz-
nym uwzględnieniem ryzyka związanego 
z makrootoczeniem, spowodowała, że 
wiele firm boryka się teraz z poważnym 
kryzysem. Moim zdaniem konsekwencją 
może być przemodelowanie paradygmatu 
pracy, który dotychczas znaliśmy. Firmy 
skłonią się teraz w kierunku zwiększe-
nia elastyczności – zarówno w łańcuchach 
dostaw, jak i we współpracy z podwyko-
nawcami czy nawet w kwestii samej orga-
nizacji, korzystając częściej z pracy zdal-
nej. Ponieważ nieprzewidywalność i nie-
stabilność stają się niejako codzienno-
ścią, łańcuchy dostaw muszą być bardziej 
dynamiczne i inteligentne, a także lepiej 
wyposażone w informacje aniżeli kiedy-
kolwiek w przeszłości, tak aby móc redu-
kować i łagodzić ryzyko. 

Czy zatem europejskie firmy będą sta-
rały się polegać w mniejszym stopniu na 
Chinach i innych krajach azjatyckich, 
tak aby w przyszłości uniknąć zakłóceń, 
jakie mamy obecnie?
Na to pytanie trudno udzielić jednoznacz-
nej odpowiedzi, bowiem decyzja o tym, 
czy zmienić dostawcę na innego niż chiń-
ski, lub ogólniej, czy rozszerzyć listę 
podwykonawców, jest zawsze uzależ-
niona od konkretnego przypadku firmy 
w danej branży. Przykładowo, aby być 
poddostawcą w przemyśle motoryza-
cyjnym, trzeba spełnić szereg określo-
nych warunków i zdobyć certyfikację. To 
długi i skomplikowany proces, bez któ-
rego nie ma możliwości dostarczania ele-
mentów do producentów. Certyfikacja 
może więc okazać się barierą, która unie-
możliwi szybkie znalezienie alternatyw-
nych dostawców. Niemniej, firmy szukają 
nowych rozwiązań. Rozmawiałem z wie-
loma klientami Siemens Digital Industries 

Software, którzy podkreślali, że mają 
możliwość zastąpienia chińskich poddo-
stawców innymi, np. z Meksyku. Nie-
stety, koszt takiej współpracy okazuje się 
dużo wyższy i przedsiębiorcy stają przed 
wyzwaniem: zamówić droższy element, 
który znacznie podwyższy koszty wytwa-
rzania, czy spróbować przeczekać obecny 
kryzys? Każdy przypadek jest inny i oka-
zuje się, że nie ma prostych odpowiedzi 
dla całej branży.

Jednocześnie są także takie przed-
siębiorstwa, które nawet gdyby chciały, 
nie mają możliwości zmiany podwyko-
nawców. Przykładem może być jeden 
z naszych klientów z Czech, który pro-
dukuje bardzo zaawansowane urządze-
nia elektroniczne z elementami optoelek-
troniki. Firma posiada dwóch dostawców 

– z Tajwanu i Korei Południowej – i tylko 
oni są w stanie zapewnić jej odpowied-
nie części. Tym samym nie może sobie 
pozwolić na zmianę partnerów. Trudno 
zatem generalizować, mówiąc o zmia-
nach w łańcuchach dostaw. Sądzę jed-
nak, że większość producentów, w szcze-
gólności z rynku samochodowego, lotni-
czego i AGD, będzie w najbliższym czasie 
rozważać dywersyfikację terytorialną swo-
ich poddostawców. Nie jest to prosty pro-
ces ze względu na bardzo rygorystyczne 
normy, ale z pewnością będą dążyć do 
większej elastyczności.

Czy może to być szansa dla polskich 
firm jako podwykonawców?
Z pewnością, o ile tylko spełnią wymogi 
jakościowe. Część produkcji może pozo-
stać teraz w Europie i być rozlokowana 
inaczej niż dotychczas, znacznie bliżej 
producentów. Myślę, że warto także spoj-
rzeć nieco wstecz i zobaczyć, jak tę kwe-
stię rozwiązywano przed czasem paradyg-
matu niskich kosztów. Jeszcze w latach 

70. XX wieku Toyota, jako pionier szczu-
płej produkcji (lean manufacturing), opie-
rała się w dużej mierze na wsparciu pobli-
skich japońskich dostawców. Dostawy 
musiały jednak spełniać wysokie normy 
związane z jakością, dlatego producent 
edukował swoich poddostawców, dzie-
ląc się z nimi wiedzą. Korzystali na tym 
wszyscy – Toyota, zapewniając jakość 
swojego finalnego produktu, a podwyko-
nawcy, czerpiąc know-how technologiczny 
od światowego lidera motoryzacyjnego. 
Dopiero w kolejnych latach wiele firm 
pozwoliło, by wydajna i stosunkowo nie-
droga logistyka i transport uśpiły ich czuj-
ność, polegając tym samym na metodach 
szczupłej produkcji just-in-time, obej-
mujących globalne sieci. Obecny kryzys 
pokazał słabość takiego podejścia, dla-
tego sądzę, że mamy szansę powrócić do 
modelu bliższego modelowi Toyoty.

Zanim to jednak nastąpi, wiele firm musi
poradzić sobie z dotykającym je obecnie
kryzysem. Jakie rozwiązania mogą po-
móc im poradzić sobie z trudnościami?
Z pewnością warto postawić na technolo-
gie – Internet Rzeczy, Cloud, 5G, AI czy 
robotyka mają kluczowe znaczenie dla 
umożliwienia koniecznych zmian, które 
zabezpieczą funkcjonowanie organizacji 
na całym świecie. Niestabilne otoczenie 
biznesowe czyni to tym bardziej niezbęd-
nym. Czy będzie to Covid-19, wojna han-
dlowa, zagrożenie terrorystyczne, zmiany 
regulacyjne, spory pracownicze, gwałto-
wny wzrost popytu na konkretny produkt 
w określonym regionie lub bankructwo 
dostawców, firmy zaczynają rozumieć, że 
powinny być przygotowane na wszystko.

Technologia już jest bezpośrednio za-
angażowana do walki z epidemią. Doty-
czy to także najnowszych rozwiązań, na 
przykład z zakresu sztucznej inteligencji,
uczenia maszynowego czy technologii roz-
poznawania twarzy. Jedną z pierwszych 
„technologicznych” zmian wywołanych 
pojawieniem się koronawirusa są mapy 
internetowe, podające dane w czasie rze-
czywistym. Sztuczna inteligencja błyska-
wicznie filtruje informacje i pomaga od-
dzielać prawdę od fałszu. Jednocześnie 
pobiera informacje nie tylko z oficjalnych 
źródeł, ale także np. z mediów społeczno-
ściowych, co umożliwia nam bycie jeszcze 
lepiej poinformowanymi. Natychmiastowa 
weryfikacja, wsparta dodatkowo mode-
lami prognozującymi, pozwala skuteczniej 

www.controlengineering.pl

Praca zdalna i sposób jej 
postrzegania może być 
jednym z najtrwalszych 
i najważniejszych skut-
ków biznesowych poja-
wienia się epidemii zwią-
zanej z koronawirusem.

http://www.controlengineering.pl
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mierzyć się z koronawirusem. Bez techno-
logii informatycznych byłoby to niemożliwe.

Innym przykładem są aplikacje opra-
cowane w Chinach, pomagające zweryfi-
kować, czy podczas planowanej podróży 
samolotem bądź pociągiem możemy się 
zetknąć z osobą zarażoną Covid-19. To 
rozwiązania, które łączą dane z wielu 
odrębnych dziedzin i miejsc, takich jak 
służba zdrowia, transport, edukacja czy 
miejsca pracy. Narzędzia i mechanizmy 
znane nam dotychczas z marketingu, 
wspierające docieranie do grupy doce-
lowej, możemy obecnie wykorzystać do 
walki z globalną epidemią. To wspaniałe, 
że tak różne zastosowania mogą się efek-
tywnie przenikać.

W firmach produkcyjnych technolo-
gie mogą natomiast pomóc efektywniej 
wykorzystywać zasoby ludzkie. Podczas 
gdy automatyka wykonuje proste i powta-
rzalne czynności, człowiek może budo-
wać koncepcje, przewidywać, zarządzać 
linią produkcyjną. Jednocześnie tego typu 
technologie pozwalają na przestrzeganie 
obecnych zaleceń sanitarnych, ogranicza-
jąc liczbę osób przebywających na tere-
nie zakładu, przy jednoczesnym wykorzy-
staniu ich potencjału do zadań bardziej 
kreatywnych za pośrednictwem narzę-
dzi zdalnych. Jeśli tylko firmy są w sta-
nie utrzymać bądź naprawić swój łańcuch 
logistyczny, automatyka może się okazać 
nieocenioną pomocą podczas tego kryzysu.

Czy sądzi Pan zatem, że firmy będą 
w jeszcze większym stopniu się auto-
matyzować, by mniej polegać na sile 
roboczej?
Myślę, że firmy będą się automatyzo-
wać, ale nie po to, by mniej polegać na 
ludziach. Automatyka i człowiek nie są 
elementami, które się wzajemnie zastę-
pują, ale raczej uzupełniają. Podam przy-
kład: jednym z naszych klientów jest 
światowy producent opon, który produ-
kuje je w fabryce na Węgrzech. To bar-
dzo zaawansowany technologicznie zakład 
produkcyjny, zawierający rozwiązania 
end-to-end: automatyczne przyjęcie towa-
rów, znakowanie RFID komponentów 
wykorzystywanych do produkcji, auto-
nomiczny transport wewnątrz zakładu, 
pełne śledzenie składu produktu, zauto-
matyzowany magazyn składowania pro-
duktów gotowych – prawdziwa fabryka 
na miarę XXI wieku. Dzięki automatyzacji 
nie ma obecnie żadnych problemów z pro-

dukcją, a jednak proces testowania i opra-
cowywania nowych produktów jest utrud-
niony, ponieważ odpowiadają za niego 
pracownicy w laboratoriach. Nie ma więc 
możliwości, aby automatyzacja wyelimi-
nowała czynnik ludzki. Znacznie pomaga 
w realizacji pewnych procesów, ale nigdy 
nie zastąpi człowieka. 

Czy w takiej sytuacji rozwiązaniem jest 
praca zdalna? Już teraz wielu pracow-
ników korzysta z takiej możliwości. Czy 
sądzi Pan, że w przyszłości stanie się 
ona codziennością?
Praca zdalna jest doskonałym rozwiąza-
niem w takiej sytuacji. Wydaje mi się, 
że sposób jej postrzegania może być jed-
nym z najtrwalszych i najważniejszych 
skutków biznesowych pojawienia się epi-
demii związanej z koronawirusem. Już 
wiemy, że zamknięte biura i fabryki nie 
oznaczają, iż wszyscy pracownicy muszą 
się znaleźć na przymusowych urlopach, 
wręcz przeciwnie. Przykładem może być 
nasza firma Siemens Digital Industries 
Software – zdalnie konsultujemy i realizu-
jemy software’owe projekty wdrożeniowe, 
dział R&D tworzy kolejne wersje aplika-
cji, przedstawiciele handlowi w sposób 
zdalny kontaktują się z klientami, tak też 
prowadzone są szkolenia – jednocześnie 
wszyscy pracują we własnych domach.

Oczywiście to tylko jeden z przykła-
dów. Fakty są jednak takie, że przed poja-
wieniem się koronawirusa nigdy tak wiele 
osób w tak wielu firmach i tak wielu 
zawodach nie kontynuowało swoich obo-
wiązków w formie zdalnej. Obecnie, 
posiadając odpowiednie narzędzia, można 
zarówno zdalnie zarządzać projektami, 
jak i zdalnie uruchamiać maszyny pro-
dukcyjne. Staramy się pomagać firmom 
wdrażać rozwiązania, które służą zarówno 
zespołom projektantów produktów, jak 
i osobom, które są odpowiedzialne za pro-
jektowanie i zarządzanie liniami techno-
logicznymi – wszystkie te zadania mogą 
bowiem wykonywać zdalnie.

Jestem przekonany, że za sprawą 
tego kryzysu niejako nauczymy się pracy 
zdalnej. Sam tego doświadczam – na 
początku, zarządzając firmą, nie wyobra-
żałem sobie, żeby nie być w niej codzien-
nie – podczas gdy jest to możliwe, także 
międzynarodowo. Za pomocą narzędzi, 
którymi dysponujemy, zachowując pewną 
dyscyplinę, praca zdalna jest jak najbar-
dziej możliwa. Może się nawet okazać, że 

wydajność takiej pracy jest większa – przy 
zbudowaniu odpowiedniego warsztatu 
pracownik pracujący w domu może być 
wydajniejszy, bardziej kreatywny i w ela-
styczny sposób podchodzić do zarządza-
nia projektami, za które jest odpowie-
dzialny. Dotychczas borykaliśmy się z sze-
regiem mentalnych ograniczeń dotyczą-
cych pracy zdalnej, a jednak obecna sytu-
acja wiele firm niejako zmusiła do innego 
spojrzenia na sposób pracy i komunikacji 
z pracownikami. Początkowe opory bar-
dzo szybko zniknęły i jestem przekonany, 
że to początek dużej rewolucji związanej 
zarówno z organizacją pracy wewnątrz 
firm, jak i w kontaktach B2B pomiędzy 
nimi.
Czy poza skorzystaniem z zalet pracy 
zdalnej i wykorzystaniem kreatywnego 
potencjału pracowników mamy jeszcze 
szansę zyskać coś za sprawą tego 
kryzysu?
Mamy szansę wiele się nauczyć i podejmo-
wać lepsze decyzje w przyszłości. Każda 
z nich powinna opierać się na doświad-
czeniu. Warto więc, aby firmy wyciągnęły 
odpowiednie wnioski i stworzyły ekosys-
temy wymiany informacji, pozwalające na 
większą elastyczność. Wcześniejsza wiado-
mość, choćby o opóźnieniach w dostawie, 
może pozwolić podjąć szereg decyzji mini-
malizujących inne ryzyka, które się z nimi 
wiążą. To właśnie współdzielenie infor-
macji jest naszą szansą – pozwoli bowiem 
organizacjom działać optymalnie w skali 
globalnej. To wiąże się także z koncepcją 
Przemysłu 4.0, czyli optymalnego wyko-
rzystania wolnych przestrzeni produkcyj-
nych z pomocą digitalizacji. Ta idea jest 
już częściowo realizowana. Wdrożona 
na szerszą skalę, pozwoliłaby na jeszcze 
większą elastyczność i zminimalizowanie 
trudności, z którymi borykają się teraz 
np. firmy produkujące sprzęt medyczny. 
Z pewnością powinniśmy dążyć do jej 
realizacji, pamiętając, że jest to w zasa-
dzie nieustanny proces uczenia się efek-
tywnego wykorzystania zasobów i orga-
nizacji produkcji. Obecna sytuacja może 
nieco przyspieszyć digitalizację i zwięk-
szyć świadomość firm w tej kwestii. Teraz 
już wiemy, że powinniśmy być przygoto-
wani na bardzo różne scenariusze. Jestem 
optymistą i myślę, że mądrze wykorzystu-
jąc odpowiednie narzędzia i wyciągając 
wnioski, polskie firmy mogą wyjść z tego 
kryzysu silniejsze. 

Rozmawiał Michael Majchrzak
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Travis Cox U mieszczanie urządzeń przetwa-
rzających dane w obszarze kra-
wędzi sieci zakładowych, bli-

sko maszyn, może wspierać zaawanso-
waną i zakrojoną na szeroką skalę akwi-

Okazje i możliwości 
osiągnięcia istotnych korzyści z wdrożenia technologii 
przetwarzania danych na krawędzi sieci
Przetwarzanie danych na krawędzi sieci umożliwia szybsze 
przesyłanie danych do użytkowników oraz dostarcza nowych 
możliwości analizy danych w przemyśle.

zycję dużych ilości danych. Dane te mogą 
być analizowane bezpośrednio w modu-
łach i sterownikach zlokalizowanych na 
krawędzi sieci, co przyspiesza te proce-
dury. Zbieranie i analizowanie danych 
w pobliżu ich źródła może pozwolić użyt-
kownikom lepiej zrozumieć ich systemy 
produkcyjne.

Trzeba jednak pamiętać, że wiele 
zakładów przemysłowych posiada starszy 
sprzęt oraz zbyt powolne protokoły odpy-

Sterowniki PLC,
jednostki RTU

Nadawcy MQTT

Połączenia MQTT

SerwerSerwer
 typu typu

broker MQTTbroker MQTT
Sieć w chmurze

DMS

CRM

ERP

Big
Data

Aplikacje
biznesowe firmy

Klient MQTT
(moduł silnika MQTT)

Klienci i projektanci
podłączeni przez Internet

Centralna brama sieciowa 
oprogramowania Ignition

Panel dotykowy

Baza danych

Protokół natywny 
odpytywanie/odpowiedź (poll/response)

Urządzenie obsługujące
oprogramowanie Ignition Edge

firmy Inductive Automation

Krawędziowa
brama sieciowa

innego producenta

 Źródło
: In

ductive Automation

↙ Technologia i koncepcja przetwarzania 
danych na krawędzi sieci upraszcza infra-
strukturę automatyki poprzez mapowa-
nie danych tylko raz na krawędzi sieci oraz 
dostarczanie danych w bardziej efektywny 
sposób, wykorzystując protokół MQTT.



tywania (polling protocols). Nowa tech-
nologia przetwarzania danych na krawę-
dzi sieci (edge computing) może przyczy-
nić się zatem do zmodernizowania sprzętu 
i uprościć pracę zakładów, jednocześnie 
umożliwiając otrzymywanie większej ilo-
ści danych z większą szybkością przesyłu. 
Może ona ponadto spowodować, że wię-
cej działów firmy będzie konsumentami 
samych danych i wynikających z nich 
analiz. Lokalna akwizycja danych i ich 
przetwarzanie wpływa też na wiarygod-
ność i niezawodność danych. Przetwarza-
nie danych na krawędzi sieci jest również 
idealne do rozbudowy Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (IIoT).

Przesyłanie danych 
ze starszego sprzętu
Prawie każda firma przemysłowa ma star-
szy sprzęt. Uzyskiwanie z niego danych 
w celu przesłania ich do komputerowego 
systemu sterowania procesami technolo-
gicznymi i produkcji (SCADA) oraz innych 

systemów, może być pracochłonne i zna-
cząco utrudnione, szczególnie gdy każde 
urządzenie i maszyna muszą zostać pod-
łączone do sieci. Firmy muszą posiadać 
sprzęt, który dokona odpytywania, czyli 
okresowego testowania urządzeń w celu 
sprawdzania ich gotowości do transmi-
sji danych, tworzenia mapowania danych 
oraz dokładnego określania stanu każdego 
urządzenia, co wymaga wiele działań po 
stronie technicznej i organizacyjnej. 

Technologia przetwarzania danych 
na krawędzi sieci może znacząco upro-
ścić tę infrastrukturę poprzez wykona-
nie mapowania danych tylko raz – na kra-
wędzi sieci – i dostarczanie ich w znacz-
nie bardziej efektywny sposób, z wyko-
rzystaniem opartego na wzorcu publika-
cji/subskrypcji protokołu MQTT (message 
queuing telemetry transport). Przy takiej 
koncepcji urządzenia raportują swój stan 
w postaci wyjątków (report by exception).

Jeżeli dane są wysyłane tylko wtedy, 
gdy odpowiednie wartości się zmieniają 
(wyjątki, zdarzenia – koncepcja event-ba-

sed), oznacza to mniejszy ruch w sieci. 
Wówczas użytkownicy mogą uzyskiwać 
więcej danych i otrzymywać je szybciej. 
Na przykład, jeśli użytkownicy wymagają 
przesyłania wszystkich danych w czasie 
50 ms, to istnieje prawdopodobieństwo, 
że nie będą mogli ich otrzymać w przy-
padku realizowania strategii odpytywania 
z systemu centralnego. Jednak gdy urzą-
dzenia znajdują się obok sterowników 
i wysyłają wymagane dane, to użytkow-
nicy mogą osiągnąć krótsze czasy przesyłu 
danych i uzyskać dostęp do większej ilo-
ści informacji.

Korzyści z technologii 
przetwarzania danych 
na krawędzi sieci
Technologia przetwarzania danych na kra-
wędzi sieci oferuje prostotę – obsługujące 
ją urządzenia włączane są do systemu 
i działają w konwencji „podłącz i używaj” 
(plug and play) oraz wymagają mniej kon-
serwacji. A gdy dane zostaną przesłane 
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do serwera typu broker MQTT, to może 
uzyskać do nich dostęp zarówno sys-
tem SCADA, jak i inne systemy w firmie, 
takie jak planowanie zasobów przedsię-
biorstwa (ERP), technologii informatycz-
nej (IT) czy inteligencji biznesowej. Dzięki 
protokołowi MQTT oraz tzw. payloadowi 
danych z biblioteki Sparkplug, liczne sys-
temy mogą automatycznie odkrywać 
nowe dane lub informacje, bez potrzeby 
znajomości lokalizacji danego urządzenia 
końcowego. Komputer na krawędzi sieci 
może wysyłać nieprzetworzone dane, pod-
zbiór danych, informacje wstępnie prze-
tworzone, informacje, na podstawie któ-
rych były już wykonane działania, albo 
pewną kombinację danych, zależnie od 
architektury i potrzeb aplikacji.

Gdy zbieranie danych przebiega bar-
dziej płynnie, to tak samo wykonywane 
jest sterowanie. Użytkownicy nadal wysy-
łają dane i sygnały do sterowników PLC, 
jednak cała procedura realizowana jest 
w bardziej efektywny sposób. Przetwa-
rzanie danych na krawędzi sieci może też 
umożliwić zaawansowane sterowanie pro-
cesami (APC). Istnieją platformy opro-
gramowania, które obsługują tylko APC. 
Wykorzystują one bardziej zaawanso-
wane algorytmy niż sterowniki PLC. Jest 
to zwykle drogie i wyspecjalizowane opro-
gramowanie.

Przetwarzanie danych na krawędzi 
sieci sprawia, że świat automatyki prze-
mysłowej jest bardziej dostępny. Łatwiej 
jest budować modele, ponieważ w tej 
lokalnej koncepcji akwizycji i przetwarza-
nia danych dostępnych jest więcej algo-
rytmów, niż można wykorzystać. Łatwiej-
sze jest dokonywanie dostrojeń parame-
trów sterowania procesami w czasie rze-
czywistym. Tak więc im bliżej sterownika, 
tym szybciej realizowane jest sterowanie 
i pozyskiwanie informacji.

Korzyści dla firmy przemysłowej: 
mniej odpadów produkcyjnych 
i mniej przestojów
Liczne już przykłady z rzeczywistego 
świata pokazują, w jaki sposób techno-
logia przetwarzania danych na krawędzi 
sieci może wpłynąć na organizację i funk-
cjonowanie firm przemysłowych. Weźmy 
na przykład fabrykę półprzewodników, 
w której wiele narzędzi obrabia dyski 
krzemowe. Sprzęt ten jest bardzo dokład-
nie dostrojony, zaś tolerancje błędów są 

bardzo małe. Podczas pracy fabryki urzą-
dzenia wykorzystujące technologię prze-
twarzania danych na krawędzi sieci mogą 
bardzo szybko określić, czy produkcja 
realizowana jest prawidłowo lub czy ma 
miejsce produkcja wybrakowanych wyro-
bów. Komputer przetwarzający dane na 
krawędzi sieci może dokonywać korekt 
i generować nowe nastawy dla sterowni-
ków procesu produkcji (lub sam wykony-
wać dostrojenia – zależnie od architektury 
systemu) zanim powstaną znaczące, praw-
dziwe problemy. Stracony na produk-
cję wybrakowanych wyrobów materiał 

oznacza bowiem stratę tysięcy dolarów 
dla firmy. To doskonały przykład tego, 
w jaki sposób technologia przetwarzania 
danych na krawędzi sieci może przyczynić 
się do oszczędności w firmie przemysło-
wej dużych kwot pieniędzy, dzięki szyb-
szemu reagowaniu na odchyłki parame-
trów produkcji wyrobów, niż ma to miej-
sce w przypadku stosowania tradycyjnych 
technologii obliczeniowych.

Innym przykładem jest prowadzenie 
predykcyjnego utrzymania ruchu i przewi-
dywanie awarii sprzętu. Sprzęt w nowo-
czesnych fabrykach może być ekstremal-
nie drogi, jego cena może wynosić setki 
tysięcy lub nawet miliony dolarów. Dla 
większości przedsiębiorstw i firm nie 
jest zatem korzystne i możliwe posiada-
nie rezerwowego sprzętu, spoczywającego 
w magazynie czy na półce. Na takie nie-
używane zasoby firma musi wydać kapi-
tał. Dlatego w praktyce zwykle użyt-
kownicy podejmują ryzyko i nie posia-
dają rezerwowego sprzętu w nadziei, że 
operatorzy zauważą zbliżającą się awa-
rię. Tymczasem nawet doświadczeni ope-
ratorzy mogą przeoczyć jej oznaki. Jeśli 
jednak firma posiada moduły monitoru-
jące i urządzenia na krawędzi sieci, które 

zbierają dane o sprzęcie i porównują je 
z modelami, to takie sterowniki i moduły 
sieciowe mogą wykryć nietypowe zmiany, 
symptomy i wzorce zbliżających się awa-
rii, jakich nie potrafi człowiek. To z kolei 
daje użytkownikom i kierownictwu firmy 
wystarczającą ilość czasu na odpowied-
nie zareagowanie na zbliżającą się awa-
rię sprzętu, co jest pomocne dla firmy. 
I takie wykrywanie awarii działa znacz-
nie lepiej i efektywniej przy wykorzysta-
niu koncepcji analizy danych na krawę-
dzi sieci, ponieważ procedury realizowane 
są lokalnie, skoncentrowane na konkret-
nym sprzęcie.

Wraz z ekspansją technologii uczenia 
maszynowego oraz analizy danych klienci 
mają coraz więcej opcji wyboru i są żywo 
zainteresowani nowymi możliwościami 
organizacji systemów monitoringu i ste-
rowania maszynami. Jednak bogactwo 
oferty rynkowej generuje również sporo 
zamieszania w tym temacie. Rodzą się 
problemy i pytania „Jaka platforma prze-
twarzania danych na krawędzi sieci jest 
potrzebna w mojej firmie? Które rozwiąza-
nie sprawdzi się najlepiej w konkretnych 
obszarach aplikacyjnych?”. Istnieje wiele 
nieporozumień w tej kwestii, a w efek-
cie użytkownicy muszą poszukiwać prak-
tycznych rozwiązań, które są obecnie 
dostępne. Zrozumieć, co mogą zastoso-
wać, która technologia i podejście charak-
teryzuje się otwartością i zarazem wyso-
kim poziomem interoperacyjności. Istnie-
jący i zainstalowany w wielu zakładach 
starszy sprzęt nie był skonstruowany 
tak, aby można go było łatwo wymienić, 
a tym bardziej integrować w nowych roz-
wiązaniach. Dzięki wielu opcjom przetwa-
rzania danych na krawędzi sieci klienci 
mogą wybierać najlepszy w swojej kla-
sie interoperacyjny sprzęt i oprogramowa-
nie, bez konieczności wiązania się z jed-
nym dostawcą.

Travis Cox Travis Cox jest współdyrektorem ds. 
inżynierii sprzedaży w firmie Inductive 
Automation.
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Warto rozważyć

Jakie korzyści może przy-
nieść firmie przemysłowej 
technologia przetwarzania 
danych na krawędzi sieci?

Technologia uczenia 
maszynowego i analizy 
danych daje klientom 
jeszcze więcej możliwości 
organizowania systemów 
monitoringu i sterowania 
maszynami.
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Jak po czy  I/O 
z systemami IT lub chmur ?
Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemy le jest coraz 
wi ksza, dlatego stawiane s  coraz wi ksze wymagania urz dze-
niom ze wiata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. S  one 
wyposa ane w coraz to nowsze funkcje i protoko y, aby zapewni  
lepsze po czenie z systemami nadrz dnymi. Jednak czasami 
wbudowana funkcja mo e nie wystarcza  lub zwyczajnie ogranicza  
projektanta/integratora.

Sterowniki i modu y I/O
Sterowniki i urz dzenia I/O s  cz sto wyko-
rzystywane w ró nych ga ziach przemy-
s u. Sterowniki zwykle mo na programowa  
w j zykach graficznych, takich jak j zyk dra-
binkowy, lub tekstowych, np. ST. Wi kszo  
sterowników zwykle oferuje pewn  sko -
czon , nierozszerzaln  list  wspieranych 
funkcji i protoko ów. Problem pojawia si , 
gdy u ytkownik chce rozszerzy  takie urz -
dzenie o niestandardow  funkcj , np. dopisa  
wsparcie technologii wspieranej przez nowy 
system nadrz dny. Zawsze mo na wymie-
ni  sterownik na inny model wspieraj cy 
wybran  technologi , jednak nie zawsze jest 
to mo liwe i op acalne kosztowo. Za ó my, 
e nowo wdro one oprogramowanie moni-

toruj ce zasoby przedsi biorstwa w niety-
powy sposób wymienia dane, nie wspierany 
przez aden dost py w sprzeda y sterownik 
PLC. Co mo na zrobi  w takiej sytuacji? Mo e 

zakup komputera przemys owego, który pe -
ni by funkcje t umacza pomi dzy sterowni-
kiem a systemem? Nie jest to najlepsze roz-
wi zanie i jednocze nie dochodzi dodatkowe 
urz dzenie do oprogramowania i utrzymywa-
nia. W ofercie firmy Moxa znajduje si  bar-
dzo ciekawe rozwi zanie tego i podobnych 
problemów, a jest to system ioThinx 4530. 

ioThinx 4530
W skrócie mo na go opisa  jako po czenie
komputera przemys owego linuksowego z mo-
du owym systemem wej /wyj . Daje to 
znacznie wi ksz  elastyczno  ni  wi kszo  
standardowych sterowników, modu ów IO 
czy komputerów przemys owych. Urz dzenie 
ma ciekaw  specyfikacj  (poni ej tabela).

Jak mog  go wykorzysta ?
Urz dzenie wietnie si  sprawdzi w ró norod-
nych scenariuszach dzi ki du ej elastyczno ci. 
Na przyk ad zamiast stosowa  rozwi zania 
typu WebHMI + oddzielny modu  I/O, wystar-
czy ioThinx 4533 ze skonfigurowan  aplika-
cj  NodeRED. Aplikacje, w których wymagane 
jest zbieranie stanów z maszyny, np. z czujni-
ków dwustanowych, czujników temperatury 
i innych czujników z interfejsem 4-20 mA lub 
0-10 V/-10 do 10 V, bywaj  problematyczne 
przy wi kszej liczbie sygna ów. ioThinx 4533 
jest kompaktowy, nawet przy du ej liczbie 
sygna ów, a dzi ki sporej mocy obliczeniowej, 

Procesor NXP i.MX7D 1 GHz

Pami  operacyjna 512 MB DDR3

Zasilanie System Power: 12 to 48 VDC; Field Power: 12/24 VDC

Pami  masowa wbudowane 8 GB, mo liwo  rozszerzenia za pomoc  microSD

Maks. liczba modu ów IO 32

Monta szyna DIN – monta /demonta  bez narz dzi 

Zakres temperatury otoczenia od -40 od 75°C

Zasilanie napi cie: 12 – 48 VDC, pobierany pr d: 2A@12 VDC

System operacyjny MIL – Moxa Industrial Linux, secure boot, Realtime(PREEMPT_RT)

Szyfrowanie modu  TPM

J zyki programowania C/C++, Python

Wbudowane oprogramowanie SDK dla Azure, AWS, Alibaba, AWS, biblioteki serwera OPC UA

Komunikacja 2× Ethernet, 1× RS-232/422/485
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jak na urz dzenie tego typu, jest w stanie 
wst pnie przetwarza  dane i udost pnia  je 
systemom nadrz dnym, IT b d  wysy a  do 
chmury. Urz dzenie to mo e nie tylko zbie-
ra  dane z czujników, ale te  sterowa  pro-
cesami dzi ki stosunkowo szybkiemu proce-
sorowi i mo liwo ci uruchamiania aplikacji 

w trybie „Real Time”. Oznacza to, e czas 
wykonania kodu steruj cego wyj ciami jest 
okre lony i przewidywalny, co jest kluczowe 
przy sterowaniu, szczególnie pod k tem bez-
piecze stwa i przewidywalno ci procesu pro-
dukcyjnego. Urz dzenie mo e by  wypo-
sa one w wyj cia cyfrowe, przeka nikowe 

i analogowe. Inn  spor  zalet  jest recykling 
kodu przy wdra aniu w ró nych aplikacjach, 
czyli je li w przesz o ci podobna aplikacja 
by a ju  realizowana, ale np. zwi kszy a si  
skala, np. wi ksza maszyna do obróbki CNC, 
to wtedy znacznie szybciej mo na sko czy  
projekt, poniewa  nie zaczyna si  od zera.

Ponadto, nawet je li brakuje jakiej  funkcji 
czy protoko u, to system linuksowy umo li-
wia dosy  proste instalowanie dodatkowych 
pakietów, aby uzupe ni  luk , a bogata spo-
eczno  u atwi wdro enie i rozwi zywanie 

ewentualnych problemów konfiguracyjnych.

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

Wykorzystanie technologii 
przetwarzania danych na krawędzi sieci 
do zwiększenia efektywności systemów 
automatyki oraz jakości usług sieciowych 
w zakładach przemysłowych
Urządzenia sieciowe do przetwarzania danych na krawędzi sieci 
usprawniają operacje oraz oferują firmom z branży przemysłu 
produkcyjnego wiele korzyści, w tym zwiększenie efektywności 
oraz jakości usług sieciowych.

T ermin „przetwarzanie danych 
na krawędzi sieci” (edge compu-
ting) odnosi się do sieci transmisji 

danych, ale właściwie jakiej? W przemy-
śle produkcyjnym wiele systemów stero-
wania opartych jest na lokalnych sieciach 
Ethernet. Mogą one obejmować lokalną 
sieć biurową, komputery przemysłowe, 
programowalne sterowniki logiczne (PLC) 
oraz przemysłowe panele z ekranami 
dotykowymi, zwane interfejsami operator-
skimi (HMI). Jednak sama lokalność sieci 
transmisji i akwizycji danych nie wystar-
cza, a z połączenia sieci lokalnych z więk-
szymi sieciami publicznymi lub serwerami 
wynika wiele korzyści.

Dla uproszczenia sieci dostępne publi-
cznie będziemy w artykule nazywać chmurą 
(obliczeniową). Krawędź sieci (albo brzeg, 
ang. edge) to granica pomiędzy wspo-
mnianymi sieciami lokalnymi a chmurą. 
Urządzenia pracujące na krawędzi sieci 
(urządzenia brzegowe) stanowią interfejs 
pomiędzy chmurą a sieciami lokalnymi.

Sposób, w jaki urządzenia brzegowe 
i chmura współpracują ze sobą, jest 
podobny do organizacji połączeń lotni-
czych (patrz rysunek).

Koło w środku to centralny (węzłowy) 
port lotniczy (hub lotniczy, ang. słowo 
hub oznacza też koncentrator sieciowy), 

często zlokalizowany w pobliżu więk-
szych miast, przez które są przekierowy-
wane loty. Odgałęzienia to kursy samolo-
tów przylatujących i wylatujących z tego 
lotniska. Mniejsze miasta są połączone 
lotami z przesiadką na lotnisku central-
nym. Jeśli na przykład ktoś podróżuje 
z miasta Columbus w stanie Ohio (USA) 
do Wielkiej Brytanii, to może najpierw 
polecieć z Columbus do portu węzłowego 
w Chicago, następnie do portu węzło-
wego w Londynie i na koniec do swojego 
miasta przeznaczenia. Tak więc możemy 
wyobrazić sobie chmurę jako koncentra-
tory sieciowe, zaś urządzenia brzegowe 
jako mniejsze, lokalne porty lotnicze.

Korzyści z urządzeń brzegowych
Pierwszą korzyścią, o której wspomniano 
w przykładzie analogii z portem lotniczym,
jest zredukowanie ruchu sieciowego w mo-
delu punkt-do-punktu (point-to-point – PPP). 
Podobnie jest w przypadku Internetu 
Rzeczy (IoT). Indywidualne urządzenia, 
zamiast łączyć się z chmurą lub ze sobą, 
wykorzystując protokół PPP, łączą się 
z urządzeniem brzegowym, które z kolei 
łączy się z chmurą. Urządzenia brze-
gowe mogą zredukować ogólny wolumen 
danych, które muszą być przesłane przez 
sieć oraz działają jak bufor, który pomaga 
w zwiększeniu wydajności i jakości usług 
sieciowych (quality of service – QoS). 

Wiele istniejących sieci nie jest skon-
figurowanych tak, aby mogły łączyć się 
bezpośrednio z chmurą. Architektura 
sieci, obejmująca standardy technolo-
gii informatycznej (IT), takie jak domeny, 

W skrócie

 →  Korzyści z technologii prze-
twarzania danych na krawę-
dzi sieci.

 →  Sposób optymalizacji ope-
racji realizowanych w zakła-
dzie przemysłowym przez 
urządzenia brzegowe.

TEMAT NUMERU
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system nazw domen (DNS), protokół 
dynamicznego konfigurowania hostów 
(DHCP), zapory ogniowe (firewalle) itp., 
nie istnieje. Ponowne zaprojektowanie 
sieci lokalnej od zera może często być cza-
sochłonne i zbyt kosztowne.

Jednak dodanie urządzenia brzegowego 
może pozwolić istniejącym sieciom na 
łatwe połączenie z chmurą, bez przeciąża-
nia sieci. Urządzenia brzegowe mają prak-
tyczne rozwiązania IT, takie jak firewalle, 
protokoły zabezpieczeń komunikacji sie-
ciowej TLS (transport layer security)/SSL 
(secure sockets layer) oraz technikę prze-
syłania ruchu sieciowego przez router 
NAT (network address translation). Umoż-
liwia to istniejącym urządzeniom (w tym 
sterownikom PLC oraz interfejsom HMI) 
wymianę danych z chmurą za pośrednic-
twem urządzenia brzegowego, przy czym 
urządzenie to realizuje odizolowanie ist-
niejącej sieci od chmury oraz zabezpiecze-
nie transmisji.

Obsługa zasobów obliczeniowych 
przez urządzenia brzegowe
Inną korzyścią z technologii przetwa-
rzania danych na krawędzi sieci jest to, 

że niektóre zasoby obliczeniowe mogą 
być obsługiwane przez urządzenia brze-
gowe, zamiast przez chmurę czy lokalny 
system sterowania. Na przykład roz-
ważmy przemysłową aplikację stero-
wania, w której wymagana jest akwizy-
cja i analiza danych. Ten istniejący sys-
tem sterowania może nie posiadać urzą-
dzeń, które potrafią zbierać i analizować 
duże ilości danych. A nawet jeśli, to ich 
główną funkcją nie jest akwizycja i ana-
liza danych, tylko utrzymywanie realizacji 
procesów produkcyjnych.

System oparty na chmurze ma wiele 
zadań do wykonania, w tym udostępnia-
nie danych, dostarczanie raportów oraz 
obsługę żądań od dziesiątków innych sys-
temów sterowania i użytkowników końco-
wych. Posiadając w zakładzie urządzenia 
brzegowe, które obsługują niektóre zada-
nia związane z akwizycją, buforowaniem 
i analizą danych, możemy odciążyć nasz 
system oparty na chmurze, zaś system 
sterowania może realizować tylko swoje 
podstawowe zadania.

Istnieje pewna liczba urządzeń brzego-
wych, które umożliwiają użytkownikom 
łączenie istniejących systemów sterowa-
nia z chmurą. Niektóre z nich pozwalają 

użytkownikowi realizować to przy nie-
wielkiej lub żadnej modyfikacji istnieją-
cych urządzeń oraz sieci. Jest to możliwe 
w przypadku wybrania urządzeń brze-
gowych, które obsługują takie technolo-
gie, jak NAT, wirtualne sieci prywatne 
(VPN), firewall, przełączanie w warstwie 
2 (Layer 2 switching) oraz routing w war-
stwie 3 (Layer 3 routing).

Urządzenia brzegowe mogą być wydaj-
nym i łatwym w użyciu środkiem zmoder-
nizowania istniejącej w zakładzie automa-
tyki przemysłowej, za pomocą prawidło-
wego wdrożenia modelu „centralny port-
-porty lokalne”.

Nate Kay Nate Kay jest menedżerem projektu 
w firmie MartinCSI.

CE

 Źródło: Lindsey Kielmeyer, MartinCSI

Warto rozważyć

W jaki sposób urządzenia 
brzegowe mogą zoptymali-
zować operacje realizowane 
w Państwa zakładzie?

 ← Organizacja połączeń lotniczych
przypomina sposób, w jaki urzą-
dzenia brzegowe i chmura 
współpracują ze sobą. Lotniczy
port węzłowy jest centralnym
portem przesiadkowym. Można 
wyobrazić sobie chmurę oblicze-
niową jako porty węzłowe, zaś 
urządzenia brzegowe jako mniej-
sze lokalne lotniska.
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Mark T. Hoske

10 najlepszych praktyk wdrażania 
technologii przetwarzania danych 
na krawędzi sieci
Podczas doboru, instalowania oraz wykorzystywania urządzeń 
przetwarzających dane na krawędzi sieci (edge computing) 
w zakładzie przemysłu produkcyjnego lub procesowego, pomocne 
może być wykorzystanie opisanych tu 10 najlepszych praktyk.

U rządzenia realizujące przetwa-
rzanie danych na krawędzi sieci 
– urządzenia brzegowe, insta-

lowane na krawędzi (brzegu, ang. edge) 
lokalnej sieci systemu sterowania w zakła-
dzie przemysłu produkcyjnego lub proce-
sowego – muszą być prawidłowo dobrane, 
zainstalowane i wykorzystywane. Stwier-
dził tak John Fryer, starszy dyrektor ds. 
rozwiązań przemysłowych w firmie Stra-
tus, na Forum Przemysłowym ARC.

Architektura cyfrowej 
transformacji 
Komputery brzegowe to komputery przy-
stosowane do pracy w trudnych warun-
kach przemysłowych, wykorzystywane do 
monitoringu i/lub sterowania w pobliżu 
aplikacji (w odróżnieniu od central-
nej lokalizacji z dala od realizowanych 
w zakładzie procesów). W architekturze 
transformacji cyfrowej komputery pra-
cujące na krawędzi sieci mogą być wdra-
żane jako część ewoluujących strate-
gii IIoT. Ponadto mogą mieć takie cechy 
i funkcjonalności, które ułatwiają połą-
czenia i komunikację z siecią zewnętrzną 
i chmurą obliczeniową lub wykorzystywa-
nie aplikacji w chmurze. Co więcej, moc 
obliczeniowa zainstalowana w pobliżu 
urządzeń realizujących proces przemy-
słowy może zapewnić, że proces ten 
będzie kontynuowany nawet wtedy, gdy 
połączenie z chmurą zostanie zerwane.

John Fryer przedstawił 10 najlepszych 
praktyk wdrażania technologii przetwa-
rzania danych na krawędzi sieci. Są to:

1 Akceptacje pracowników działów. 
Przed rozpoczęciem prac nad projektem 
transformacji cyfrowej należy uzyskać 
akceptację personelu działów: technologii
operacyjnej (OT) i informatycznego (IT). 
Dzięki temu wzrośnie prawdopodobień-
stwo odniesienia sukcesu. Należy roz-
ważyć rozpoczęcie działań raczej od ska-
lowalnego projektu w jakimś trudnym 
obszarze, niż od rozbudowanego projektu 
z wymagającym budżetem.

2 Ustalenie, kto prowadzi projekt.
Nie należy pozwolić personelowi informa-
tycznemu na przejęcie kontroli nad reali-
zacją transformacji cyfrowej lub wdrożeń 
technologii przetwarzania danych na kra-
wędzi sieci w fabryce. Informatycy mogą 
nie rozumieć wpływu łatek i aktualiza-
cji oprogramowania na potrzeby działu 
produkcyjnego, związane z dostępnością 
dużej ilości danych oraz koniecznością 
otrzymywania ich w czasie rzeczywistym.

3 Niezawodność urządzeń brzegowych. 
Należy określić wymagania dotyczące 
niezawodności i odporności urządzeń 
brzegowych oraz dla transformacji cyfro-
wej. Obejmuje to przeanalizowanie kwe-
stii związanych z UR oraz cyberbezpie-
czeństwem.

4 Szkolenie pracowników.
Należy zapewnić, że personel produkcyjny 
zostanie przeszkolony tak, aby rozumiał 
nowy system i sposób jego wdrażania.

W skrócie

 →  Przetwarzanie danych na 
krawędzi sieci oznacza 
umieszczenie układów ste-
rowania, monitoringu i prze-
syłania danych w pobliżu 
miejsc realizacji procesów 
w zakładach.

 →  Różne urządzenia mogą 
realizować funkcje przetwa-
rzania danych na krawę-
dzi sieci.

 →  Sprzęt, oprogramowa-
nie i usługi sieciowe mogą 
zwiększyć prawdopodobień-
stwo osiągnięcia sukcesu 
przez wdrożenie technolo-
gii przetwarzania danych na 
krawędzi sieci.

TEMAT NUMERU



5 Troska o doświadczony personel. 
Należy ograniczyć rotację cennych pra-
cowników działu OT, stosownie wynagra-
dzając ich wiedzę i doświadczenie. Zło-
żone technologie, oparte na informatyce, 
mogą być związane z wyższym poziomem 
ryzyka ze względu na wymagania szkoleń.

6 Wsparcie informatyczne.
Technologie stosowane w zakładzie wyma-
gają wsparcia informatycznego. Zakładowy 
personel działu IT może być niechętny do 
pracy w nocy przy ewentualnych wdroże-
niach, operacjach przeprogramowania itp.

7 Sprzęt prawie bezobsługowy.
Najlepszy sprzęt to ten, który wymaga spo-
radycznego wsparcia podczas eksloatacji.

8 Prostota oprogramowania.
Należy unikać zakupu oprogramowania 
realizującego te same funkcje, które ma 
wysokie koszty licencji i wsparcia.

9 Wykonanie analizy cyklu życia urzą-
dzeń brzegowych. Należy przeanalizo-
wać całkowity koszt posiadania (TCO), 
aby obniżyć związane z tematem ryzyko 
i koszty.

10 Zrozumienie potrzeb aplikacji.
Należy zrozumieć potrzeby związane 
z wdrażaniem nowego systemu, szczegól-
nie w odległych lokalizacjach lub takich 
miejscach w zakładzie, w których panują 
trudne warunki otoczenia.

Sprawne wdrożenie 
nowego systemu
Technologie, które są łatwiejsze do 
zakupu, wdrażania i zarządzania, ofe-
rują większe prawdopodobieństwo speł-
niania wymagań aplikacji w ciągu całego 
czasu eksploatacji nowego systemu. Mniej 
czasu poświęconego na sprawy związane 
z architekturą i konfiguracją systemu to 
szybsze wdrożenie nowej technologii, co 
skraca z kolei czas potrzebny do uzyski-

wania z niej korzyści, w porównaniu do 
sytuacji, gdy „w pudełku jest zawarte wię-
cej, niż to potrzebne”, jak sugeruje Brian 
Beitler, inżynier automatyk w firmie Kline 
Process Systems.

John Fryer uważa, że funkcjonalność 
„hot-swap” (uruchomienie nowego sys-
temu bez przerywania pracy fabryki) 
może zapewnić, że zaprojektowany sys-
tem będzie działał bezprzerwowo w sytu-
acji, gdy sprzęt wymaga przełączenia.

Mark T. HoskeMark T. Hoske jest menedżerem ds. treści 
w Control Engineering.

CE

Warto rozważyć

Łatwość wdrożenia i eks-
ploatacji może przyśpieszyć 
uruchomienie oraz eksplo-
atację i produktywność apli-
kacji przetwarzania danych 
na krawędzi sieci w ciągu jej 
cyklu życia.
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Benson Houghland T radycyjne architektury systemów
automatyki przemysłowej to w zna-
komitej większości scentralizo-

wane sterowniki programowalne, połą-
czone z odległymi urządzeniami obiekto-
wymi i oprzyrządowaniem. Jednak kon-
cepcja ta ulega obecnie zmianie, ponie-
waż moc obliczeniowa jest progresyw-
nie przenoszona w miejsca znajdujące się 
w pobliżu krawędzi sieci obsługujących 
lokalne systemy automatyki, przy wyko-
rzystaniu nowych typów inteligentnych 
komponentów. W artykule opisano nie-
które z korzyści oferowanych przez sys-
temy, wykorzystujące technologię prze-
twarzania danych na krawędzi sieci, 
w porównaniu do systemów tradycyjnych 
i bardziej scentralizowanych.

Korzyści, jakie niesie technologia 
przetwarzania danych na krawędzi 
sieci dla projektantów i firm 
produkcyjnych
Technologia przetwarzania danych na kra-
wędzi sieci przynosi korzyści projektan-
tom i firmom produkcyjnym dzięki kon-
solidacji komponentów i konfiguracji sys-
temów automatyki. Brzegowy progra-
mowalny sterownik przemysłowy łączy 
w sobie funkcje modułów wejść/wyjść 
(I/O), sterowania, przetwarzania danych, 
przesyłu danych oraz interfejsu opera-
torskiego (HMI), dzięki czemu wszystko 
to może być zlokalizowane w pobliżu 

maszyn, ciągu technologicznego czy inteli-
gentnego sprzętu lub na nich samych.

Wbudowany ekran dotykowy, z opcją 
podłączenia do większego lokalnego moni-
tora, jest użyteczny dla producentów ma-
szyn, ponieważ łączy on efektywnie ste-
rowanie i wizualizację. To czyni łatwiej-
szymi uruchamianie, obsługę i rozwiązy-
wanie problemów, ponieważ nie jest wyma-
gany osobny komputer PC. Lokalne funk-

cje operatorskie, takie jak realizowane 
za pomocą przycisków i lampek kontrol-
nych, mogą być wykonywane za pomocą 
interfejsu HMI efektywniej niż za pomocą 
wspomnianych tradycyjnych środków. 
Technologia przetwarzania danych na kra-
wędzi sieci ułatwia użytkownikom stałe 
ulepszanie systemów. Zamiast zlecać pra-
cownikom zajmowanie się skompliko-
wanymi w serwisowaniu instalacjami, 
można zainstalować w zakładzie system 
przetwarzania danych na krawędzi sieci, 
który można testować lokalnie i połą-
czyć z większym systemem sterowania, 
przy czym operacja ta odbędzie się szybko 
i bez wyłączania takiego systemu.

Wykorzystywanie technologii 
przetwarzania danych na krawędzi 
sieci w automatyce przemysłowej
Postępy dokonujące się obecnie w technologii przetwarzania danych 
na krawędzi sieci dają użytkownikom więcej opcji projektowania 
efektywnych systemów automatyki przemysłowej oraz elastyczność 
w wyborze komunikacji sieciowej i programowania.

W skrócie

 →  Technologia przetwarza-
nia danych na krawędzi sieci 
dostarcza inżynierom wielu 
opcji dla różnych aplika-
cji związanych z produkcją 
przemysłową.

 →  Korzyści z przetwarzania 
danych na krawędzi sieci 
obejmują m.in. elastyczność 
programowania oraz umoż-
liwienie użytkownikom połą-
czenia jej ze znanymi im pro-
duktami, takimi jak inter-
fejsy operatorskie (HMI) 
oraz programowalne ste-
rowniki logiczne (PLC).

 →  Przetwarzanie danych na 
krawędzi sieci jest idealnie 
przystosowane do zbiera-
nia danych z obiektów oraz 
bezpiecznego przetwarzania 
tych danych dla celów syste-
mów informatycznych wyż-
szego poziomu.

TEMAT NUMERU

Systemy przetwarzania
danych na krawędzi sieci
mogą współpracować 
z zakładowymi platfor-
mami automatyki, bazami 
danych i wymieniać dane 
z usługami w chmurze.
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Czujnik Sterownik PLC Serwer OPC Komputer PC Brama sieciowa Aplikacje w chmurze 
i w zakładzie

Czujnik Sterownik groov EPIC Aplikacje w chmurze 
i w zakładzie

Przenoszenie komunikacji sieciowej
i przetwarzania danych na krawędź sieci 
jest sensownym podejściem z wielu przy-
czyn. Decyzje układów sterowania są po-
dejmowane w czasie rzeczywistym w sytu-
acjach, gdy jest to wymagane. Dane są 
otrzymywane, wstępnie przetwarzane 
i analizowane w pobliżu ich źródła. Redu-
kuje to wymagania dotyczące przepusto-
wości sieci oraz wielkości pamięci nośni-
ków danych i mocy obliczeniowej pozo-
stałych elementów systemu sterowania.

Programowanie tych komponentów 
brzegowych może przybierać różne formy. 
Użytkownicy tradycyjnych programowal-
nych sterowników logicznych zwykle uży-
wają języka drabinkowego (ladder logic) 
lub innych języków programowania, zgod-
nych z normą PN-EN IEC 61121-3. Jed-
nak język programowania oparty na funk-
cjonalnym schemacie blokowym jest czę-
sto lepiej przystosowany do danej aplika-
cji. Do bardziej zaawansowanych obliczeń 
i przetwarzania danych może być prefe-
rowany język Python lub C++. Niektóre 
komputery brzegowe mogą obsługiwać te 
oraz inne języki programowania.

Elastyczność komunikacji jest kolejną 
istotną cechą charakterystyczną przetwa-
rzania danych na krawędzi sieci. Brze-
gowy programowalny sterownik prze-
mysłowy jest wyposażony w różne porty 
komunikacyjne oraz obsługuje szeroki 
zakres protokołów, tak więc może on 
być podłączony do wielu lokalnych inte-
ligentnych systemów, takich jak sterow-
niki PLC.

Komponenty przetwarzania danych 
na krawędzi sieci wspierają obsługę pro-
tokołów sieciowych technologii operacyj-

nej, takie jak EtherNet/IP, Modbus, BAC-
net, opracowane przez organizację OPC 
Foundation oraz inne. Ponadto wspierają 
protokoły technologii informatycznej (IT) 
oraz narzędzia deweloperskie, takie jak 
TCP/IP, protokół SNMP (simple network 
management protocol), protokół MQTT 
(message queuing telemetry transport) 
oraz środowisko do modelowania proce-
sów Node-RED. Ten zestaw interfejsów 
efektywnie „spłaszcza” i upraszcza archi-
tekturę oraz integrację systemu.

Dzięki tym możliwościom integra-
cji z istniejącymi systemami automa-
tyki przetwarzanie danych na krawędzi 
sieci jest idealnie dopasowane do zbiera-
nia właściwych, istotnych danych z obiek-
tów, przetwarzania ich na użyteczne infor-
macje oraz bezpiecznego przesyłania do 
systemów informatycznych wyższego 
poziomu. Technologie i rozwiązania syste-
mowe przetwarzania danych na krawędzi 
sieci mogą współpracować z innymi plat-
formami automatyki istniejącymi w zakła-
dzie, bazami danych przedsiębiorstwa 
oraz nawet wymieniać dane z usługami 
w chmurze.

Wybór właściwego systemu 
sterowania
Podczas projektowania systemu sterowa-
nia użytkownicy wybierają najlepszą kom-
binację cech i funkcji z wielu różnych 
opcji. Historycznie rzecz biorąc, oznacza 
to oparcie systemu na bardziej scentrali-
zowanych platformach, które są funkcjo-
nalne, jednak narzucają także ogranicze-
nia. Wciąż rosnące możliwości rozbudowy 
systemu wykorzystującego przetwarza-
nie danych na krawędzi sieci dają projek-
tantom oraz inżynierom wiele opcji. Prze-
twarzanie danych na krawędzi sieci może 
łączyć według potrzeb zarówno bardzo 
wiele, jak i bardzo mało połączeń ukła-
dów We/Wy oraz funkcjonalności ukła-
dów sterowania, przesyłania i przetwarza-
nia danych, a także wizualizacji HMI.

Przetwarzanie danych na krawędzi 
sieci jest często idealnym rozwiązaniem 
dla użytkowników poszukujących roz-
proszonych, modułowych i skalowalnych 
architektur systemów sterowania, takich, 
które zapewnią elastyczność w organiza-
cji architektury systemów oraz spełniają 
wiele wymagań.

Benson Houghland Benson Houghland jest wiceprezesem ds. 
marketingu w firmie Opto 22.

CE

↙ Brzegowy progra-
mowalny sterow-
nik przemysłowy, 
taki jak groov EPIC 
firmy Opto 22, łączy 
w sobie: wejścia/
wyjścia, sterowa-
nie, przesył danych 
oraz funkcje inter-
fejsu HMI, co spłasz-
cza architekturę sys-
temu sterowania. 
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Warto rozważyć

Jakie inne korzyści może 
przynieść technologia prze-
twarzania danych na krawę-
dzi sieci aplikacjom w Pań-
stwa zakładzie?

www.controlengineering.pl

Przetwarzanie danych na 
krawędzi sieci jest ide-
alne dla użytkowników 
poszukujących rozproszo-
nych, modułowych i ska-
lowalnych systemów ste-
rowania.

http://www.controlengineering.pl
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T echnologia przetwarzania danych 
na tzw. krawędzi sieci (edge com-
puting) w fabrykach podłączonych 

do chmury obliczeniowej ma wiele zalet. 
Zbierając i analizując dane procesowe 
w lokalnych sterownikach przed wysła-
niem ich do zewnętrznej chmury, inży-
nierowie w fabrykach mogą wizualizować 
dane dotyczące produkcji na ekranach 
interfejsów operatorskich (HMI), monito-

rować stan techniczny maszyn, opracowy-
wać harmonogramy konserwacji progno-
zowanej oraz minimalizować koszty prze-
syłania danych do chmury. Przetwarza-
nie na krawędzi sieci w dużym stopniu 
uzależnione jest od samej sieci, jej topo-
logii i organizacji, oprogramowania, algo-
rytmów i protokołów komunikacyjnych, 
takich jak MQTT (message queuing tele-
metry transport), AMQP (advanced mes-
sage queuing protocol) czy OPC UA (OPC 
Unified Architecture).

W strategiach przetwarzania danych 
na krawędzi sieci często przeoczanym 
aspektem od strony sprzętowej są same 
sterowniki. Co prawda wiele czynników 
ma wpływ na sukces aplikacji przetwa-
rzania danych na krawędzi sieci, jednak 
to sprzęt decyduje o tym, czy aplikacje te 
są w ogóle możliwe do realizacji. Ważne 
jest bowiem, aby zainstalować sterownik 
(kontroler) wysokiej klasy, oparty na kom-

Eric Reiner

Technologie i rozwiązania 
sprzętu informatycznego 
wpływają na sukces przetwarzania
danych na krawędzi sieci
Przemysłowe komputery PC są oferowane w bardzo szerokiej gamie 
możliwości obliczeniowych, zasobów pamięci i obsługiwanych 
sygnałów We/Wy, obudów i certyfikatów. Inżynierowie w fabrykach 
muszą analizować te parametry podczas wdrażania strategii prze-
twarzania danych w zakładowych systemach sieciowych, w szczegól-
ności wdrażając elementy przetwarzania danych na krawędzi sieci 
w nowych aplikacjach lub istniejących systemach automatyki.

↙ Fot. 1. Ultrakompak-
towy przemysłowy 
komputer PC (IPC) 
może pracować 
tylko jako dodat-
kowa brama sie-
ciowa lub realizować 
sterowanie maszyną 
i przetwarzanie 
danych na krawędzi 
sieci.

W skrócie

 →  Czynniki, które wpływają na 
sukces wdrożenia technolo-
gii przetwarzania danych na 
krawędzi sieci.

 →  Co należy przeanalizować 
przy doborze urządzenia do 
przetwarzania danych na 
krawędzi sieci.
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puterze typu PC, który jest w stanie reali-
zować zaawansowaną akwizycję danych, 
ich przetwarzanie oraz komunikację 
z chmurą. Możliwość wykonywania tych 
zadań jest podstawą przy projektowa-
niu oraz uruchamianiu nowych maszyn, 
gotowych do pracy w sieci Internetu Rze-
czy (IoT-ready). Sprzęt automatyki typu 
open hardware, oparty na komputerach 
PC, jest nawet ważniejszy przy moder-
nizacji istniejącego starszego sprzętu 
w fabryce, polegającej na przystosowaniu 
go do obsługi przetwarzania danych na 
krawędzi sieci, co wymaga dodatkowych 
kroków, w celu otrzymywania istotnych 
danych fabrycznych.

W wyniku tego, podczas doboru odpo-
wiedniego sprzętu do przetwarzania 
danych na krawędzi sieci (urządzeń brze-
gowych), należy przeanalizować wiele klu-
czowych aspektów, takich jak:

 →  fizyczna możliwość zainstalowania sprzętu 
w ciasnych szafach sterowniczych,

 →  jakość materiałów obudowy,
 →  moc obliczeniowa,
 →  możliwość podziału zadań na różne rdze-
nie CPU.

Prawidłowo dobrany sprzęt może być też 
różny dla różnych aplikacji. Zrozumienie 
dostępnych opcji jest pierwszym krokiem 
do zapewnienia sukcesu projektu wdroże-
nia technologii przetwarzania danych na 
krawędzi sieci.

Moc obliczeniowa sprzętu 
i jego dobór do aplikacji
Sterowniki wykorzystywane do pracy na 
krawędzi sieci muszą jednocześnie prze-
twarzać duże ilości danych i realizować 
inne zadania automatyki. Współczesne 
komputery przemysłowe PC (IPC) oferują 
wiele poziomów mocy obliczeniowej oraz 
pamięci, co zapewnia możliwość dobrania 
odpowiedniego pod względem technicz-
nym i opłacalnego w zakupie sprzętu do 
każdej aplikacji. Komputery IPC powinny 
także oferować możliwość dopasowania 
do potrzeb użytkownika pod względem 

wykorzystywania dostępnych rdzeni pro-
cesora.

Urządzenia do przetwarzania danych 
dedykowane do działania na krawę-
dzi sieci mogą być wyposażone w bar-
dzo zróżnicowane procesory, z całej gamy 
dostępnych: od jednordzeniowych do 
czterordzeniowych, o częstotliwościach 
taktowania od 400 MHz do 1,6 GHz. 
Wielordzeniowe komputery IPC oraz 
tzw. wbudowane komputery PC (embed-
ded PC, EPC) charakteryzują się bardziej 
zaawansowanymi opcjami: od 4 aż do 40 
rdzeni oraz częstotliwość taktowania do 
2,2 GHz.

Podczas analizowania tych danych 
technicznych komputerów ważne jest 
ponadto, aby poszukać takiego oprogra-
mowania do automatyki, które pozwala 
użytkownikom przydzielać zadania 
poszczególnym rdzeniom oraz tak usta-
wiać procesor CPU, aby pracował z mak-
symalną wydajnością. Takie działanie 

i strategia organizacyjna zapewni, że kom-
puter IPC będzie mógł realizować naraz 
wiele zadań oraz spełniać więcej funk-
cji w jednym urządzeniu. Na przykład dla 
4-rdzeniowego CPU odizolowanie rdze-
nia 0 dla programowalnego sterownika 
logicznego (PLC), rdzenia 1 dla sterowa-
nia ruchem oraz rdzenia 3 dla interfejsu 
operatorskiego HMI pozwala inżynierowi 
wyznaczyć ostatni rdzeń do działań zwią-
zanych z przetwarzaniem danych na kra-
wędzi sieci.

Lokalne nośniki danych oraz możli-
wości pamięci RAM także są dostępne 
w szerokiej gamie. Niektóre komputery 
IPC mogą zapisywać dane na różnych 
nośnikach, poczynając od kart MicroSD 
512 MB do dysków SSD 960 GB, z opcją 
zainstalowania dodatkowego nośnika 
w razie potrzeby oraz pamięci RAM 
DDR4 od 1 GB do 64 GB. Z drugiej 
strony dostępne są komputery IPC o jesz-
cze większych możliwościach, które ofe-

↘ Fot. 2. Komputery IPC są oferowane w bardzo 
szerokiej gamie pod względem oferowanej 
mocy obliczeniowej, typu i kształtu obudów, 
opcji montażu w szafie sterowniczej i na szy-
nie DIN oraz dla wielu zróżnicowanych aplika-
cji przetwarzania danych na krawędzi sieci.

↘ Fot. 3. Kompu-
tery EPC są połą-
czone bezpośred-
nio z modułami 
wejść/wyjść (I/O), 
tworząc doskonałą 
opcję przetwarza-
nia danych na kra-
wędzi sieci do ste-
rowania maszy-
nami i systemami 
oraz analizowania 
danych i wysyłania 
ich z krawędzi sieci 
do chmury.
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rują pamięci DDR4-RAM EEC od 1 TB 
do 4 TB lub nawet większą na dyskach 
HDD 3,5". Tak jak w przypadku mocy 
obliczeniowej, konkretna aplikacja wyzna-
cza wymaganą wielkość kart i dysków. Na 
przykład najnowocześniejsze instalacje 
z zaawansowanymi systemami wizyjnymi 
będą wymagały więcej pamięci i mocy 
obliczeniowej niż mniej złożone projekty.

W instalowanych od zera aplikacjach 
przetwarzania danych na krawędzi sieci 
komputery IPC najprawdopodobniej będą 
sterowały całymi maszynami lub liniami 
produkcyjnymi oraz jednocześnie wykony-
wały analizę danych i korekty sygnałów 
sterujących, na podstawie danych pro-
cesowych otrzymywanych w czasie rze-
czywistym. Natomiast wdrożenie takiego 
poziomu sterowania w istniejącym star-
szym sprzęcie będzie wymagało wyposa-
żenia go w dodatkowe urządzenia auto-
matyki, które mogą okazać się nieopła-
calne z punktu widzenia inżynierów chcą-
cych prowadzić efektywną akwizycję 
danych procesowych. Tymczasem, bez 
uciekania się do strategii „zdemontować 
stare i zainstalować nowe” (ang. rip-and-
replace), komputer IPC może łatwo zbie-
rać dane z istniejącej magistrali obiek-
towej i/lub sterowników PLC, filtrować 
je, analizować przy użyciu zaawansowa-
nych algorytmów oraz wysyłać wymagane 
informacje do chmury.

Wybór wielkości i materiału 
obudowy urządzeń brzegowych
Urządzenie realizujące przetwarzanie 
danych na krawędzi sieci musi być rów-
nież dobrze przystosowane do zewnętrz-
nych, fizycznych warunków panujących 
w fabryce. Środowisko produkcyjne, 
w zależności od wytwarzanych produk-
tów, zmienia się ekstremalnie – np. od 
bardzo gorącego do bardzo zimnego. Ist-
niejące w zakładzie szafy sterownicze 
często nie mogą odprowadzać dużej ilo-
ści dodatkowego ciepła. Komputery IPC 
oraz EPC w kompaktowej formie mogą 
być odporne na ekstremalne temperatury 
i obsługiwać wiele typów aplikacji.

Na przykład komputery IPC, mające 
obudowy wytrzymałe na trudne warunki 
przemysłowe, mogą być zainstalowane 
w różnych miejscach, z opcją umieszcze-
nia w szafie sterowniczej lub na szynie 
montażowej DIN. Odporna na warunki 
otoczenia metalowa konstrukcja zapew-

nia, że komputery te są gotowe do pracy 
w wielu środowiskach fabrycznych. 
Wyposażenie w radiator lub wentylator 
minimalizuje ryzyko przegrzania się obu-
dowy. Ponadto wybór procesora z pew-
nych serii może zminimalizować ryzyko 
jego uszkodzenia na skutek zbyt wysokiej 
temperatury. Duży wybór portów, takich 
jak Gigabit Ethernet, USB 2.0 i 3.0, 
DisplayPort (złącze uniwersalne VESA – 
Video Electronics Standards Association), 
wraz ze skalowalną pamięcią dyskową 
oraz RAM, czyni takie komputery IPC 
doskonałymi urządzeniami brzegowymi 
dla nowych aplikacji, które wymagają 
działania na najwyższych poziomach oraz 
dla istniejących systemów, które wyma-
gają możliwości przetwarzania danych na 
krawędzi sieci.

Podczas wdrażania nowego systemu 
sterowania komputery EPC oferują dodat-
kowe korzyści. Te sterowniki do mon-
tażu na szynie DIN są bezpośrednio pod-
łączane do modułów wejść/wyjść (I/O) 
w szafie sterowniczej, co jeszcze bardziej 
minimalizuje gabaryty sprzętu oraz dłu-
gość niezbędnego okablowania. Kom-
putery EPC, w obudowie przemysłowej 
ze specjalnego tworzywa lub metalowej, 
mogą pracować przy minimalnym odpro-
wadzaniu ciepła oraz w szerokim zakresie 
temperatur, często nawet tak wysokich, 
jak +50°C oraz tak niskich, jak -25°C.

Dla inżynierów chcących zmoderni-
zować system sterowania lub wdrożyć 
nowy, oparty na komputerach PC, opła-
calne będzie wykonanie takiej minimal-
nej pracy związanej z wyposażeniem szafy 
sterowniczej. Jednak dla tych, którzy chcą 
zwiększyć akwizycję danych oraz ich ana-
lizę na krawędzi sieci, bez dokonywa-
nia fundamentalnych zmian w architektu-
rze systemu, komputery IPC oferują roz-
wiązanie z szeroką gamą opcji do wyboru, 
spełniających potrzeby danej aplikacji. 
Rozwiązanie to jest niemal typu „podłącz 
i używaj” (plug and play).

Certyfikaty na sprzęt oraz 
możliwości oprogramowania
Analizowanie tych wszystkich wymienio-
nych czynników związanych ze sprzętem, 
oprogramowaniem oraz pracą w sieci ma 
na celu poprowadzenie inżynierów we 
właściwym kierunku, jednak ze względu 
na bogatą ofertę rozwiązań i możliwo-
ści konfiguracyjnych mogą oni napotkać 

podobne opcje wyboru. W takich przy-
padkach istotne może się okazać dodat-
kowe przeanalizowanie certyfikatów pro-
duktów oraz możliwości oprogramowania.

Zależnie od wykorzystywanej usługi 
w chmurze, komputery IPC z certyfikatem 
Microsoft Azure lub sterowniki zatwier-
dzone przez Amazon Web Services (AWS) 
mogą stanowić lepszą opcję i zapewnić 
inżynierom jednolitość wyboru. Sterow-
niki posiadające wiele certyfikatów są 
zaprojektowane tak, aby zapewnić inży-
nierów, że w przypadku zmiany w usłudze 
w chmurze nie będą potrzebne zmiany 
w sprzęcie. Niezależnie od tego sterowniki 
na bazie komputerów PC są dobrze wypo-
sażone, tak aby mogły być podłączone 
do publicznych i prywatnych systemów 
w chmurze.

Ponadto sterowniki na bazie kompu-
terów PC oferują dobry, wymagany w tej 
klasie rozwiązań system operacyjny i moc 
obliczeniową dla aplikacji przetwarza-
nia danych na krawędzi sieci. Inżyniero-
wie powinni upewnić się, że każde urzą-
dzenie brzegowe sieci obsługuje najpopu-
larniejszy obecnie system Microsoft Win-
dows 10 IoT oraz może obsłużyć przyszłe 
aktualizacje.

Celem przetwarzania danych na kra-
wędzi sieci jest umożliwienie dokony-
wania ciągłych ulepszeń, sięgających 
daleko w przyszłość. Przy prawidłowym 
doborze sprzętu i oprogramowania sku-
teczne wdrożenie technologii przetwarza-
nia danych na krawędzi sieci przyczynia 
się do poprawy warunków pracy maszyn, 
skrócenia przestojów, zwiększenia wydaj-
ności produkcji oraz zapewnienia, że 
fabryki pozostaną tak efektywne i konku-
rencyjne, jak to tylko możliwe. Przedsta-
wione w artykule wielokryterialne, kom-
pleksowe i staranne przeanalizowanie 
wielu opcji sterowników na bazie PC przy-
niesie korzyści inżynierom automatykom 
oraz obsługiwanym przez nich zakładom.

Eric Reiner Eric Reiner jest specjalistą ds. produktów 
IPC w firmie Beckhoff Automation.

CE

Warto rozważyć

Jakich możliwości potrze-
buje Państwa komputer IPC, 
aby skutecznie realizować 
operacje?

TEMAT NUMERU
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W  miarę jak technologia Przemy-
słowego Internetu Rzeczy (IIoT) 
rozwija się i wkracza w coraz 

to nowsze obszary działalności przedsię-
biorstw, zakłady poszukują sposobów na 
włączenie realizowanych procesów tech-

nologicznych i produkcji lub systemów 
sterowania do bazujących na niej nowo-
czesnych infrastruktur. Jednak podłącze-
nie starszych zasobów do Internetu lub 
wykorzystanie w nich innych nowocze-
snych technologii przemysłowych może 
być utrudnione, a nawet technicznie nie-
możliwe. Sprawia to, że wykorzystywanie 
tego sprzętu i utrzymywanie go w dobrym 
stanie technicznym jest trudne. I choć 
to właśnie wejście technologii IIoT gene-
ruje tę barierę komunikacyjną w obsłu-
dze starszych systemów sieciowych, jed-
nocześnie także rozwiązuje problemy z nią 
związane, wprowadzając cyberzabezpie-
czenia charakterystyczne dla nowocze-
snego sprzętu dzięki nowym technologiom.

Wiele starszych systemów przemy-
słowych pracuje w tzw. silosach danych. 

Edward Valencia

Nowoczesne technologie 
rozwiązują problem 
cyberbezpieczeństwa
Pojawiający się na rynku nowy sprzęt i oprogramowanie do moni-
torowania stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych 
w przemyśle ma wbudowane cyberzabezpieczenia, które pomagają 
i wspierają efektywne wprowadzenie istniejących systemów 
i procesów w erę nowoczesności.

↗ Pojawiające się nowe technologie rozwiązują obecnie problem istniejących, zainstalowanych 
już zasobów przemysłowych, które technicznie nie mogą być podłączone do Internetu, dostar-
czając dane z istniejących systemów pracownikom działów utrzymania ruchu.

W skrócie

 →  Istniejące w zakładach prze-
mysłowych starsze systemy 
automatyki są wrażliwe na 
potencjalne cyberataki.

 →  Pojawiające się nowe tech-
nologie mogą pomóc w zin-
tegrowaniu tych istniejących 
systemów z nowoczesnymi 
technologiami Przemysło-
wego Internetu Rzeczy.

 →  Wiele urządzeń do monito-
rowania stanu technicznego 
dla celów utrzymania ruchu, 
instalowanych w fabrykach 
na starszych maszynach 
i urządzeniach, ma wbudo-
wane protokoły cyberbez-
pieczeństwa w celu ochrony 
przed cyberatakami.  Ź
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Oznacza to, że dane z tych systemów nie 
mogą wychodzić poza określone, lokalne 
sieci, które są zamknięte w swoich gra-
nicach. Użytkownicy posiadający ogra-
niczone połączenia sieciowe muszą być 
zdani na firmy zewnętrzne, które wyko-
nują aktualizacje i konfiguracje systemu. 
Wymaga to z kolei podpisywania dodat-
kowych umów na wsparcie techniczne, co 
wiąże się z wysokimi kosztami. Systemy 
niemodernizowane są utrzymywane dzięki 
doraźnym ulepszeniom, które ograniczają 
możliwość integracji innym oprogramo-
waniem. Niemodernizowane systemy są 
narażone na ryzyko.

Jednak pojawiające się i stopniowo 
wdrażane nowe technologie pomagają 
w zadbaniu o integrację oraz rozwiązy-
wanie problemów cyberbezpieczeństwa 
poprzez umożliwienie firmom przemysło-
wym eksploatacji istniejących starszych 
systemów, bez potrzeby istotnych moder-
nizacji lub instalowania nowych sieci.

Starsze systemy a połączenia 
sieciowe
Usieciowienie hal fabrycznych nie jest 
elementem oczywistym. W wielu zakła-

dach istnieją bardzo ograniczone połącze-
nia z Internetem lub nie ma ich wcale. 
Ponadto działy informatyczne (IT) firm 
przemysłowych są niechętne temu, aby 
pracownicy serwisu z firm zewnętrznych 
wykorzystywali w swoich nowych kon-
cepcjach rozwojowych wewnętrzne sieci 
zakładowe. Aby podołać tego typu ogra-
niczeniom i barierom, np. nowoczesne 
czujniki przemysłowe muszą mieć więk-
sze możliwości połączeń sieciowych – nie 
tylko z sieciami lokalnymi (LAN) czy za 
pomocą WiFi.

– Wiele fabryk nie chce nas w swo-
ich sieciach – mówi John Baker, założyciel 
i właściciel firmy B3 Electric, zajmującej 
się instalacjami elektrycznymi oraz auto-
matyką przemysłową. – Bierzemy więc 
nasze własne hot spoty WiFi, podłączamy 
nasz miernik i podpinamy to wszystko. 
Skonfigurowanie tego wszystkiego zabiera 
nam tylko dwie minuty i już, sprzęt działa.

Podłączenie zasobów do jednego sys-
temu i platformy programowej może 
wydawać się trudne, ale wcale tak nie 
jest. Obsługujące technologię IIoT opro-
gramowanie i czujniki innych producen-
tów mogą zmniejszyć problemy z inte-
gracją przez całkowite ominięcie pro-

blemu. Ponadto zainstalowanie na sprzę-
cie wyprodukowanego przez inną firmę 
czujnika obsługującego połączenia inter-
netowe umożliwia zintegrowanie istnieją-
cych systemów z nowoczesnymi progra-
mami, bez modernizacji istniejącego albo 
zakupu i zainstalowania nowego sprzętu 
lub sieci. 

Istniejące starsze systemy 
a cyberbezpieczeństwo
Z definicji cyberbezpieczeństwo oznacza 
ochronę przed przestępczym lub nieauto-
ryzowanym wykorzystywaniem danych 
czy systemów. Gdy istniejące starsze sys-
temy były instalowane, administrato-
rzy bardziej martwili się tym, czy użyt-
kownicy wewnątrz firmy uzyskują dostęp 
do tego, do czego nie powinni. Przykła-
dem jest tu niemiecki haker Marcus Hess, 
który w 1986 r. dokonał infiltracji ser-
wera Berkeley i uzyskał dostęp do sieci 
ARPANET (pierwsza sieć rozległa, bez-
pośredni przodek dzisiejszego Internetu) 
i 400 komputerów należących do armii.

W miarę upływu czasu zewnętrzne 
ataki hakerów stały się coraz powszech-
niejsze. Pierwszy robak komputerowy, 
Morris Worm, rozprzestrzenił się w sie-
ciach w 1988 r., zaś atak na serwery 
firmy Dyn w 2016 r. sparaliżował wiele 
sieci w USA.

Możliwość zablokowania ataków 
z zewnątrz oraz zabezpieczenia danych 
przed dostępem ze strony osób nieupo-
ważnionych wewnątrz firmy jest sprawą 
nadrzędną. Wiele tych urządzeń do moni-
torowania stanu technicznego maszyn 
i urządzeń dla celów utrzymania ruchu, 
które są instalowane na starszych zaso-
bach w zakładach, posiada wbudowane 
protokoły cyberbezpieczeństwa, których 
zadaniem jest ochrona przed atakami.

Dane przechowywane w chmurze są 
zabezpieczane przed cyberwłamaniami za 
pomocą aktywnego monitoringu, proto-
kołów bezpieczeństwa oraz warstw zapór 
ogniowych. Czujniki oraz urządzenia prze-
nośne, które wysyłają dane do chmury, 
dokonują szyfrowania tych danych za 

↙ Urządzenia bezprzewodowe umożliwiają pra-
cownikom działów utrzymania ruchu moni-
torowanie stanu technicznego starzejących 
się zasobów, nieposiadających technicznych 
możliwości podłączenia do Internetu.
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pomocą najnowszych protokołów bezpie-
czeństwa warstwy transportowej (TLS).

Istniejące starsze systemy 
a bezpieczeństwo usług AWS
Wiele produktów przemysłowych wyko-
rzystuje pakiet aplikacji w chmurze obli-
czeniowej Amazon Web Services (AWS, 
usługi webowe firmy Amazon). Chmura ta 
ma zabezpieczenia takie jak biuletyny bez-
pieczeństwa. Przechowywane na powią-
zanych z nią serwerach dane są chro-
nione za pomocą firewalli oraz szyfrowa-
nia przesyłanych informacji. AWS stosuje 
identyfikację tożsamości oraz kontrolę 
dostępu, tak więc użytkownicy indywidu-
alni mogą uzyskać dostęp tylko do tych 
informacji, które są potrzebne do wykona-
nia pracy na danym stanowisku. Wykorzy-
stanie chmury AWS przynosi trzy korzyści:

1.  Dostawca usług zarządza bardziej złożoną 
infrastrukturą, wymaganą do realizacji 
tych usług.

2.  Oferty są skalowalne (do wewnątrz lub na 
zewnątrz).

3.  Wydatki związane z utrzymaniem cen-
trum danych nie są ponoszone przez użyt-
kowników.

AWS chroni przed atakami typu DDoS 
(distributed denial of service, rozpro-
szona odmowa usługi), które przeciążają 
serwery, oprogramowaniem żądającym 
„okupu” (ransomware) oraz wirusami 
i złośliwym oprogramowaniem (malware).

Integracja istniejącego systemu 
z nowymi technologiami
Nowoczesne urządzenia do monitorowa-
nia maszyn i urządzeń przemysłowych 
mają wbudowane cyberzabezpieczenia 
oparte na usługach webowych lub rozwią-
zania w chmurze. Komunikacja pomiędzy 
urządzeniami czy systemami przemysło-
wymi a chmurą, w której przechowywane 
są dane, wykorzystuje najnowsze proto-
koły zabezpieczania danych.

Zintegrowane cyberbezpieczeństwo 
i obsługa połączeń sieciowych to nowe 
standardy, nowa norma przemysłowa, 
której wymagania powinny spełniać 
wszystkie nowe produkty. Każde urządze-
nie IIoT powinno być wyposażone przez 
producenta w cyberzabezpieczenia na 
wysokim poziomie, które chronią przed 
włamaniami – zarówno z wewnątrz, jak 
i z zewnątrz zakładu przemysłowego.

Integracja istniejących systemów auto-
matyki przemysłowej z nowoczesnymi 
technologiami IIoT była i jest częstym 
problemem, jednak pojawiające się nowe 
technologie mogą pomóc w jego rozwią-
zaniu. Technologie te umożliwiają podłą-
czenie do sieci maszyn i urządzeń prze-
mysłowych będących źródłem danych 
oraz zabezpieczanie przesyłanych danych. 
Nowszy sprzęt i oprogramowanie pozwa-
lają użytkownikom czerpać korzyści z tych 
narzędzi w celu zmniejszania zagrożeń dla 
cyberbezpieczeństwa.

Edward Valencia Edward Valencia jest starszym inżynierem 
systemów w firmie Fluke Corp.

CE

Warto rozważyć

Jakie przeszkody lub niety-
powe problemy miały miej-
sce w Państwa zakładzie 
w trakcie integrowania funk-
cjonujących już systemów 
z Przemysłowym Internetem 
Rzeczy (IIoT)?

↙ Instalowanie nowo-
czesnych urządzeń 
obsługujących połą-
czenia przez Inter-
net, które przesyłają 
strumieniowo dane 
do chmury, umożli-
wia firmom przemy-
słowym stałą łącz-
ność ze swoimi zaso-
bami.
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N ajważniejszymi standardami plat-
formy sieciowej Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (IIoT) są: OPC 

UA (OPC Unified Architecture) Fundacji 
OPC oraz DDS (Data Distribution Service, 
usługa dystrybucji danych) konsorcjum 
OMG (Object Management Group). Oby-
dwa te standardy są obecnie coraz czę-
ściej adaptowane w systemach automa-
tyki przemysłowej, jednak nie w tych 
samych sektorach.

Każdy z tych dwóch standardów różni 
się od wielu dzisiejszych dyskretnych sys-
temów automatyki, które wykorzystują 
prostą architekturę. Programowalny ste-
rownik logiczny (PLC) łączy się z urządze-
niami przemysłowymi za pomocą magi-
strali obiektowej. PLC steruje tymi urzą-
dzeniami i zarządza ich dalszymi połą-
czeniami – z oprogramowaniem wyższego 
poziomu, takim jak interfejsy operator-

skie (HMI), albo służącym do archiwiza-
cji danych.

Zadania wykonywane przez oprogra-
mowanie wykorzystywane w zakładach 
przemysłowych są proste. Odczyt danych 
z czujników, realizacja logiki sterującej 
oraz wysyłanie sygnałów wyjściowych do 
elementów wykonawczych, czyli wykony-
wanie powtarzalnych operacji. W fabry-
kach znajduje się szereg gniazd produk-
cyjnych, z których każde ma kilkadziesiąt 
urządzeń.

Przyczyny zmian w konstrukcjach 
sterowników PLC oraz interfej-
sów HMI
Tradycyjne konstrukcje sterowników 
PLC oraz interfejsów HMI służyły dobrze 
w przemyśle w ciągu ostatnich trzydziestu 
lat. Jednak kolejnej dekady mogą już nie 
przetrwać. Dlaczego? Coraz większe szyb-
kości procesorów oraz łatwość połączeń 
poprzez sieci wyższego poziomu, telein-
formatyczne, oferują możliwość wykorzy-

Dr Stan Schneider

Przyszłość oprogramowania IIoT 
w przemyśle produkcyjnym
Artykuł wyjaśnia pojęcia oraz opisuje wykorzystanie standardów 
DDS, TSN i OPC UA w zaawansowanych aplikacjach 
w przemyśle produkcyjnym.

W skrócie

 →  Kiedy należy wykorzystywać 
platformy OPC UA, a kiedy 
DDS?

 →  Kiedy należy wykorzystywać 
kombinację obydwu stan-
dardowych platform?

 →  Definiowanie zadań DDS 
i OPC UA

Gniazdo produkcyjne Gniazdo produkcyjne

Oprogramowanie 
do archiwizacji danych

Sieć klient/serwer, obejmująca cały system 

Interfejs HMI

Gniazdo produkcyjne Gniazdo produkcyjne
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stania zasobów obliczeniowych o więk-
szych możliwościach. Systemy oparte na 
gnieździe produkcyjnym, obsługiwane 
przez sterowniki PLC, mogą być nieza-
wodne, wykonujące bez przerwy powta-
rzalne operacje. Jednak tak naprawdę 
nie są one „inteligentne”. Nie przystoso-
wują się dobrze do zmian. Nie są w sta-
nie wykorzystać zalet obserwowanej obec-
nie eksplozji możliwości procesorów oraz 
sieci. Krótko mówiąc, nie są one dobrą 
drogą do budowania bardziej inteligent-
nego i zarazem rozbudowanego, złożonego 
oprogramowania.

Technologia IIoT ma olbrzymi poten-
cjał transformacji systemów przemysło-
wych. W tym celu jednak musi obsługi-
wać przesył danych na wszystkich pozio-
mach: w gniazdach produkcyjnych, na 
hali fabrycznej oraz w biurze firmy prze-
mysłowej. Oczywiście nie jest to pro-
ste. Powszechne wykorzystywanie danych 
wymaga nowej architektury sieci oraz 
nowego podejścia do organizacji architek-
tury połączeń sieciowych. 

Standardy OPC UA oraz DDS rozwią-
zują całkowicie różne problemy. Inży-
nierowie sprzętowi (hardware engineers) 
wykorzystują OPC UA, ponieważ uprasz-
cza ona połączenia sieciowe urządzeń. 
Natomiast architekci systemów wykorzy-
stują DDS, ponieważ łączy on warstwy 
systemu ze spójnym modelem zarządza-
nia sieciami. Standardy DDS i OPC UA są 
różne, jednak nie chodzi tu o wybór wła-
ściwego. Standardy te nie rywalizują ze 
sobą.

W rzeczywistości inżynierowie coraz 
bardziej doceniają możliwość współpracy 
standardów dedykowanych również dla 
poziomu obiektowego sieci przy tworzeniu 

przyszłej architektury przesyłu danych 
w przemyśle. Prawdziwym wyzwaniem 
jest podjęcie decyzji, który problem musi 
być rozwiązany. Wynika z tego, że sprawą 
kluczową jest zrozumienie możliwości 
standardów OPC UA i DDS. Ważne jest, 
aby zidentyfikować sytuacje, w których 
należy wykorzystać tylko DDS, tylko OPC 
UA oraz kombinację obydwu platform.

Standard OPC UA a połączenia 
w sieciach TSN
W sektorze produkcji dyskretnej stan-
dardy OPC UA oraz sieci wrażliwe na 
czas (time sensitive networking – TSN) 
oferują potencjalny sposób rozwiąza-
nia problemu konfliktu pomiędzy magi-
stralami obiektowymi (fieldbus wars). 
OPC UA jest użyteczny przy integrowa-
niu w gnieździe produkcyjnym dedyko-
wanych urządzeń, takich jak przenośniki 
taśmowe, czujniki, roboty wykonujące 
powtarzalne czynności oraz napędy. Stan-
dard ten pozwala na efektywne połącze-
nie gniazd produkcyjnych z takim opro-
gramowaniem, jak interfejsy HMI oraz do 
archiwizacji danych. Realizuje to poprzez 
modelowanie urządzeń fizycznych i umoż-
liwianie pracującym w fabryce technikom 
oraz inżynierom produkcji koordynowa-
nia tych urządzeń za pomocą sterownika 
PLC (rys.1).

Gniazda produkcyjne w większym 
stopniu są raczej konfigurowane niż pro-
gramowane. Inżynierowie produkcji lub 
technolodzy wykorzystują w ich organiza-
cji pewną paletę urządzeń do wdrożenia 
określonych funkcji w gnieździe. Urzą-
dzenia te są dostarczane przez ich produ-
centów wraz ze standardowymi progra-
mami i modelami. Tak więc fabryka nie 
musi być przywiązana tylko do jednego 
producenta. Systemy OPC UA składają 
się z urządzeń oraz istniejących modu-
łów, takich jak programy do archiwiza-
cji danych oraz HMI. Taki układ sprawia, 
że składanie gniazd produkcyjnych z róż-
nych urządzeń jest łatwe i wymaga nie-
wielkiej pracy z oprogramowaniem.

W systemie wykorzystującym stan-
dard OPC UA dane z gniazd produk-
cyjnych łączą się z danymi całego sys-
temu poprzez zmiany wzorca komunika-
cji z pub/sub na klient/serwer (pytanie/
odpowiedź, request/reply). Aby otrzymy-
wać dane, aplikacja lub klient wyższego 
poziomu musi odkryć serwer i połączyć 

się z nim. Ta architektura nie jest zapro-
jektowana w celu umożliwienia progra-
mowania specjalistom z zakładów prze-
mysłowych. Na przykład translacja pub/
sub i klient/serwer prezentuje niekonse-
kwentny model programowania na róż-
nych poziomach. Nie pozwala też wspo-
mnianym specjalistom na wstępne defi-
niowanie nowych interfejsów programo-
wych lub udostępnianie typów danych. 
Bez nich OPC UA nie dostarcza jednego 
źródła „prawdy systemowej” dla oprogra-
mowania działającego w całym systemie.

Standard OPC UA jest optymalny do 
integrowania urządzeń z gniazdem pro-
dukcyjnym, chociaż może być frustrujący 
dla informatyków próbujących napisać 
kompleksowe oprogramowanie dla całego 
systemu.

DDS umożliwia tworzenie 
oprogramowania obejmującego 
cały system
DDS jest skierowana do pracowników 
działów tworzących aplikacje rozpro-
szone. Pierwszą aplikacją DDS było stero-
wanie automatyczne inteligentnych robo-

↙ Rys. 1. Lokalne połączenia sieciowe oparte 
na modelu publikacji/subskrypcji (pub/
sub). W systemie o architekturze klient/ser-
wer, opartym na standardzie OPC UA, wzo-
rzec klient/serwer jest wykorzystywany do 
łączenia gniazd produkcyjnych z oprogra-
mowaniem interfejsów operatorskich (HMI) 
oraz oprogramowaniem do archiwizacji 
danych. Gdy wykorzystywana jest specyfika-
cja OPC UA pub/sub, urządzenia i programo-
walne sterowniki logiczne (PLC) publikują lub 
subskrybują proste dane numeryczne oraz 
komunikują się poprzez lokalne sieci wraż-
liwe na czas (TSN), które zastępują magistrale 
obiektowe w gniazdach produkcyjnych.

↗ Fot. 1. Standard OPC UA koncentruje się na 
integracji urządzeń i wykorzystuje powszech-
nie wykorzystywane modele urządzeń, które 
umożliwiają interoperacyjność produktów 
pochodzących od różnych dostawców.
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tów, przy wykorzystaniu sieci Ethernet. 
Następnie standard DDS rozprzestrzenił 
się na oparte w dużym stopniu na opro-
gramowaniu aplikacje rozproszone, takie 
jak obsługa pojazdów autonomicznych 
oraz zarządzanie systemem walki floty 
wojennej USA.

Jego podstawowym celem jest łączenie 
aplikacji programowych w celu uzyskania 
złożonego „systemu systemów” z jednym 
spójnym modelem. Większość systemów 
DDS łączy funkcjonalną sztuczną inteli-
gencję z aplikacjami i urządzeniami w licz-
bie od 10 do 50. Jednak niektóre systemy 
DDS obejmują setki tysięcy urządzeń 
i aplikacji, które są pisane przez tysiące 
programistów.

Kluczem do zrozumienia DDS jest 
uświadomienie sobie, że systemy rozpro-
szone mają z założenia architekturę rów-
noległą, zaś architektura ta musi się dopa-
sowywać do rzeczywistości. Nie jest to 
czymś nowym, sercem obecnie istnieją-
cych rozproszonych systemów sterowa-
nia (DCS) jest silnik realizacji sterowania, 
który zarządza odcinkami czasu i pętlami 
sterowania. System DCS dostarcza środo-
wisko łączące bloki funkcyjne w równo-
ległe, deterministyczne pętle sterowania 
w jednym opakowaniu.

DDS wykorzystuje tę samą koncep-
cję i dystrybuuje ją. Wdraża zorientowaną 
na dane i udostępnianą „globalną prze-
strzeń danych”. Oznacza to, że wszyst-
kie dane pojawiają się tak, jak gdyby 
„żyły” wewnątrz każdego urządzenia 
i algorytmu. Jest to oczywiście iluzja – 
wszystkie dane nie mogą być wszędzie. 
DDS działa jednak śledząc, która apli-
kacja potrzebuje których danych i kiedy, 
a następnie dostarcza te dane. W wyniku 
tego dane aktualnie wymagane przez apli-
kację są dostarczane na czas do pamięci 
lokalnej.

Istotą oparcia na danych (data cen-
tricity) jest błyskawiczny lokalny dostęp 
do wszystkich potrzebnych danych przez 
każde urządzenie i każdy algorytm, na 
każdym poziomie, w ten sam sposób 
i w każdej chwili. Najlepiej wyobrazić 
sobie to jako rozproszoną pamięć współ-
dzieloną, podobną do pamięci RAM 
w systemie DCS. Nie ma żadnych serwe-
rów ani obiektów, ani specjalnych loka-
lizacji. Jest to równoległa architektura 
oprogramowania w całym systemie.

Standard DDS opiera się na danych, 
nie zaś na wzorcach. Podczas gdy więk-
szość standardów wykorzystuje model 
pub/sub, to DDS specyfikuje także zapy-
tania/odpowiedzi, zaś oprogramowanie 
niektórych producentów obsługuje kolej-
kowanie. Aplikacje oddziałują na sie-
bie na wiele sposobów, jednak tylko za 
pomocą współdzielonej pamięci rozpro-
szonej, nie zaś bezpośrednio ze sobą. 
DDS ponadto definiuje interfejsy sys-
temowe (typy danych) oraz sterowanie 
jakością usługi (quality of service – QoS) 
przepływu. Integruje moduły w transpa-
rentnej i spójnej architekturze obejmu-
jącej cały system, która jest niezależna 
od wzorców. Jest to usieciowienie analo-
giczne jak w przypadku zorientowanych 

↗ Tabela 1. Standardy DDS oraz OPC UA są niemal przeciwne. DDS jest szeroko wykorzystywany w tych gałęziach przemysłu, które wymagają 
zaawansowanego i rozproszonego oprogramowania. Natomiast OPC UA jest adresowany do przemysłu produkcyjnego, gdzie interoperacyjność 
urządzeń ma większe znaczenie. Funkcje CRUD (create, read, update and delete, utwórz, odczytaj, aktualizuj i usuń) są funkcjami 
relacyjnych baz danych.

Tabela 1. Wykorzystywanie standardu OPC UA, DDS lub kombinacji obydwu

Aspekt OPC UA DDS Cechy

Użytkownicy integracji Inżynierowie i technicy Informatycy Przeciwne

Abstrakcja Obiektowo-zorientowany Oparty na danych Przeciwne

Podstawowe rynki Produkcja
Transport, medycyna, energetyka, robotyka, wojsko, 

pojazdy autonomiczne Przeciwne

Model danych systemu
Brak (dynamiczny w środowisku 

uruchomieniowym) Fundamentalny punkt integracji Przeciwne

Wsparcie producenta urządzeń Rozległy Brak Przeciwne

Model danych Hierarchiczny Relacyjny Przeciwne

Model udostępniania danych Zmienne Typy zarządzane za pomocą funkcji CRUD Przeciwne

Wysyłanie danych Tak Tak Podobne

Technologia IIoT ma 
olbrzymi potencjał trans-
formacji systemów prze-
mysłowych. Musi jed-
nak obsługiwać prze-
sył danych na wszystkich 
poziomach: w gniazdach 
produkcyjnych, w hali 
oraz biurze firmy.

01011
10010
11001

OPROGRAMOWANIE
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na dane baz, wykorzystywanych do dzia-
łalności przedsiębiorstwa.

Jednak DDS nie modeluje urządzeń. 
Inżynierowie i technicy w fabrykach nie 
mogą łączyć urządzeń w gniazda produk-
cyjne bez napisania kodu.

Systemy produkcyjne współzawod-
niczą ze sobą w ten sam sposób, w jaki 
czyniły to od dziesięcioleci: pod wzglę-
dem niezawodności, wydajności produkcji 
oraz kosztów wdrożenia. W niezbyt odle-
głej przyszłości zdolni inżynierowie opro-
gramowania przemysłowego mogą opra-
cować sposoby zastosowania technolo-
gii sztucznej inteligencji (AI), rozproszo-
nego sterowania informacjami czy inteli-
gentnej elastyczności. Aplikacje te wyma-
gają zaawansowanego oprogramowa-
nia oraz podejścia obejmującego cały sys-
tem. Jeśli uważamy, że oprogramowanie 
może być zakupione i pozostawać konku-
rencyjne, to nie musimy tego zmieniać. 
Jeśli jednak jest inaczej, dostrzegamy 
przyszłość, w której najlepsze oprogra-
mowanie wygrywa, będziemy potrzebo-
wać innej drogi pozostawania na bieżąco 
z nowościami (rys. 3).

Może istnieć także potrzeba zbudowa-
nia systemu z urządzeń zapewniających 
interoperacyjność. Na szczęście nie musi 
to polegać na podjęciu jedynie słusznej 
i ostatecznej decyzji typu „wszystko albo 
nic”. Standardy DDS, OPC UA i TSN mogą
współpracować ze sobą. Konsorcjum OMG, 

organizacja matka Konsorcjum Internetu 
Przemysłowego (IIC), niedawno zaaprobo-
wała standard integracji DDS z OPC UA. 
Organizacje OMG i OPC Foundation pra-
cują nad standardami wykorzystującymi 
sieci TSN wraz z DDS i OPC UA. Nato-
miast dostawcy DDS pracują nad narzę-
dziami do łatwej konfiguracji.

Konsorcjum IIC opracowało architek-
turę zintegrowaną oraz posiada kilka plat-
form testowych (testbeds), wykorzystują-
cych standard OPC UA w aplikacjach pro-
dukcyjnych oraz standard DDS w elektro-
energetyce i opiece zdrowotnej. Niektó-
rzy wykorzystują OPC UA i DDS, takie 
jak platformy testowe konsorcjum IIC: 
Security Claims Evaluation (do testowa-
nia cyberbezpieczeństwa komponentów 
sieciowych) oraz Smart Factory Machine 
Learning for Predictive Maintenance (do 
testowania technologii uczenia maszyno-

wego dla celów konserwacji prognozowa-
nej w inteligentnej fabryce). Połączenie 
elastyczności urządzeń interoperacyjnych 
z posiadającym potężne możliwości środo-
wiskiem deweloperskim oprogramowania 
nie jest już daleko przed nami.

Prawdziwym wyzwaniem pozostaje 
jednak pełne zrozumienie, w jaki spo-
sób standardy OPC UA i DDS działają 
w zaawansowanych środowiskach pro-
dukcyjnych. Wiele osób ma trudność ze 
zdefiniowaniem tego, co realizują te tech-
nologie. Aby firma przemysłowa pozostała 
konkurencyjną w przyszłości, konieczne 
jest, by jej kierownictwo i specjaliści zbie-
rali odpowiednie informacje i zadawali 
pytania w celu zapewnienia, że zosta-
nie wybrana właściwa platforma lub wła-
ściwa kombinacja platform.

Dr Stan Schneider Dr Stan Schneider jest wiceprezesem Kon-
sorcjum Internetu Przemysłowego (IIC, 
partnera CFE Media ds. treści) oraz dyrek-
torem generalnym (CEO) firmy Real Time 
Innovations (RTI).

CE

↗ Rys 3. Platforma IICF (Industrial Internet Connectivity Framework, platforma oprogramowania dla Internetu przemysłowego), opracowana przez 
Konsorcjum Internetu Przemysłowego (Industrial Internet Consortium – IIC), realizuje najbardziej kompleksową analizę technologii połączeń sie-
ciowych w przemyśle. Obejmuje ona szczegółowe oceny większości powszechnie wykorzystywanych technologii IIoT, w tym OPC UA oraz DDS. 
Ponadto oferuje architekturę systemu wykorzystującego wszystkie te technologie razem.

Warto rozważyć

Która z platform najlepiej 
pasowałaby do operacji pro-
dukcyjnych realizowanych 
w Państwa zakładzie?

System przemysłowego IoT

Aplikacje
programowe

Interfejsy mobilne i webowe użytkownika Gniazda produkcyjne

Lekkie klienty

Usypianie/budzenie klientów 
(sleep/wake)

Główny standard
sieciowy (HTTP/REST)

Urządzenia

Standard OPC-UA

Brama sieciowa OPC-UA-DDS

Brama sieciowa magistrali danych

Magistrala danych DDS

Brama sieciowa DDS-WEB Źr
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OPC UA jest optymalny 
do integrowania urządzeń 
z gniazdem produkcyjnym 
... i może frustrować pod-
czas pisania komplekso-
wego oprogramowania 
dla całego systemu.
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J uż od kilku dziesięcioleci podstawo-
we funkcje i cechy charakterystyczne
programowalnych sterowników lo-

      gicznych (PLC) koncentrowały się na
szybkim i skutecznym rozwiązywaniu za-
dań sterowania i funkcji logicznych zwią-
zanych z automatyką przemysłową. Te 
podstawowe cechy sterowników PLC nadal 
pozostają niezmienne, jednak nie oznacza 
to, że użytkownicy końcowi powinni kon-
centrować się tylko na nich. Sterowniki 
PLC zyskały bowiem w ostatnich latach 
wiele nowych, zaawansowanych możliwo-
ści, z których część umożliwia aktywne 
wsparcie samych użytkowników końco-
wych i realizowanych przez nich aplikacji.

Z punktu widzenia akwizycji i organi-
zacji danych sterowniki PLC zasadniczo 
były ograniczone do danych, które były 
dla nich dostępne za pośrednictwem pod-
łączonych przewodowo punktów wejść/
wyjść i zdalnych, rozproszonych urządzeń 
sieciowych. Jednak dzięki otwarciu na 
interfejs sieci Internet dostępne jest dla 
nich obecnie całe bogactwo informacji, 
które mogą być wykorzystane przez użyt-
kowników końcowych za pomocą przeglą-
darek i aplikacji sieciowych. Wiele stron 
internetowych oferuje metody programo-
wego dostarczania tych informacji, tak 
więc sterowniki PLC mogą je wykorzystać 

do otrzymywania danych i realizacji na 
ich podstawie odpowiednich działań.

Dlaczego jednak sterownik PLC miałby 
wymagać podłączenia do Internetu? 
Jakiego rodzaju informacje mogą w tak 
istotnym stopniu wspierać zadania i funk-
cje realizowane tradycyjnie w sterowni-
kach PLC? Jedną z przyczyn jest to, że 
wiele popularnych aplikacji wymaga infor-
macji na temat obecnego i prognozowa-
nego stanu pogody. Na przykład automa-
tyka sterująca nawadnianiem czy pracą 
chłodni kominowych może otrzymywać 
obecne i prognozowane dane lokalne na 
temat temperatury i opadów i w oparciu 
o nie dostosowywać algorytmy sterowania 
obsługiwanych urządzeń. 

Innym przykładem może być insta-
lacja solarna, która pobiera informacje 
dotyczące azymutu i wysokości n.p.m. dla 

danej lokalizacji z odpowiedniej strony 
internetowej i wykorzystuje je do optyma-
lizacji położenia ruchomego, nadążnego 
panelu solarnego PV. Informacje uzyskane 
ze stron internetowych nie muszą być 
wymagane do bezpośredniego sterowa-
nia, jednak mogą być użyteczne dla ope-
ratorów. Na przykład fabryka przewodów 
i kabli może pobierać codziennie infor-
macje na temat kursu cen miedzi z gieł-
dowej strony internetowej, co pozwoli na 
wyświetlanie na ekranie interfejsu opera-
torskiego (HMI), w czasie zbliżonym do 
rzeczywistego, informacji na temat marży 
zysku dla firmy.

Aby sterownik PLC mógł być podłą-
czony do Internetu w ten sposób, wymaga 
narzędzi do obsługi protokołu HTTP 
(hypertext transfer protocol) oraz obsługi 
tekstowego formatu wymiany danych 
JSON (JavaScript object notation). Sterow-
niki PLC za pomocą tych instrukcji mogą 
zainicjować komunikację ze stronami 
internetowymi, otrzymując z nich dane 
za pośrednictwem odpowiednich interfej-
sów programowania aplikacji (application 
programming interfaces – API) i parsując 
(odpowiednio przetwarzając) te dane na 
wymagane informacje.

Podstawowe informacje na temat 
przeglądarek internetowych
Co się dzieje, gdy przeglądarka wykorzy-
stywana jest do nawigowania po Inter-
necie? Po pierwsze ciąg znaków, wpisany 
w pasek adresu w celu wejścia na daną 
stronę internetową, nazywany adresem 
URL (uniform resource locator, ujednoli-

Korzyści z podłączenia 
sterowników PLC 
do Internetu
Obecnie programowalne sterowniki logiczne (PLC) zyskują nowe 
możliwości związane z technologią informatyczną (IT). Dzięki nim 
mogą bezpośrednio wymieniać informacje z innymi sterownikami 
i modułami automatyki za pośrednictwem sieci Internet, 
co tworzy nowe możliwości dla realizacji funkcji i systemów 
automatyki oraz informatyki.
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cony format adresowania), wskazuje na 
konkretną domenę i stronę internetową. 
Ciąg ten może być ręcznie poprzedzony 
ciągiem „http://” lub przeglądarka doda 
go sama w przypadku pominięcia. Zabez-
pieczone strony internetowe mają adres 
zaczynający się od „https://” i taki też 
ciąg zostanie dodany.

Protokół HTTP definiuje strukturę do 
komunikowania się aplikacji sterowników 
PLC ze stronami WWW. Konkretnie okre-
śla on sposób formatowania, przesyła-
nia i wykorzystywania komunikatów oraz 
odpowiadania na nie. 

Wpisanie adresu URL do przeglądarki 
generuje żądanie HTTP dla serwera webo-
wego, zaś odpowiedź HTTP jest wyko-
rzystywana do wypełnienia okna przeglą-
darki. Żądanie i odpowiedź HTTP są lek-
kimi plikami tekstowymi, które są moż-
liwe do odczytania przez człowieka oraz 
łatwe do stworzenia i przetworzenia przez 
oprogramowanie.

Pokrótce w taki oto sposób człowiek 
wykorzystuje przeglądarkę do wymiany 
danych ze stronami internetowymi, jed-
nak w przypadku sterowników PLC pro-
ces ten jest nieco inny.

Wykorzystanie interfejsów API 
przez sterowniki PLC
Wiele stron internetowych oferuje inter-
fejsy API, które mogą być wykorzystane 
przez sterowniki PLC do wymiany pew-
nych danych. Z punktu widzenia PLC 
bardziej interesujące są strony oferujące 
taki rodzaj twardych danych, który może 
być użyteczny dla zautomatyzowanych 
maszyn, sprzętu i systemów. Oczywiście 
sterownik PLC, aby łączyć się ze stronami 
oferującymi interfejsy API, musi posiadać 
odpowiedni interfejs i dostęp do Inter-
netu. Pobierane informacje mogą doty-
czyć bieżących i prognozowanych warun-
ków pogodowych, położenia Słońca, bie-
żącej ceny towarów czy energii albo wielu 
innych możliwych i interesujących firmę 
tematów.

Wyniki wyszukiwania w Internecie 
pokażą, które strony oferują interfejsy 
API do uzyskiwania dostępu do pożą-

danych informacji. Niektóre interfejsy 
są darmowe, w innych zaś użytkownik 
ma liczbę wywołań ograniczoną do kilku 
dziennie. Dostawcy API z bardziej warto-
ściowymi informacjami mogą żądać wyku-
pienia subskrypcji.

Gdy oprogramowanie sterownika PLC 
lub inne inicjuje żądanie HTTP w zdefi-
niowanym formacie, wywołana strona 
WWW zwróci odpowiedź w formacie JSON. 
Użytkownik może przetworzyć tę odpo-
wiedź tak, aby otrzymać konkretne dane.

Rozpoczynając projekt połączenia ste-
rownika PLC z webowym interfejsem 
HMI lub usiłując realizować jakąkolwiek 
formę komunikacji ethernetowej niskiego 
poziomu, programista powinien posiadać 
kilka istniejących pomocnych narzędzi. 
Jednym z nich jest Wireshark, oprogra-
mowanie typu sniffer z otwartym kodem 
źródłowym (open source), które wysyła 
żądanie HTTP i odbiera pakiety odpowie-
dzi. Innym narzędziem jest edytor tek-
stowy, który ułatwia oglądanie odpowie-
dzi JSON. Może to być dowolny edytor, 
jednak istnieje wiele darmowych, które 
bardzo ułatwiają użytkownikom pracę 
dzięki rozbudowanemu wyświetlaniu tre-
ści w formacie JSON.

Praca z plikami JSON
Odpowiedzi w formacie JSON są odbie-
rane jako kompaktowy ciąg znaków 
ASCII, który w swojej nieprzetworzonej 

postaci nie jest łatwy do odczytania przez 
człowieka (rys. 1). Przeglądanie ciągu 
JSON w kompatybilnym edytorze teksto-
wym ujawnia warstwową i zagnieżdżoną 
naturę obiektów informatycznych zawar-
tych w pliku JSON (rys. 2).

Potrzebne informacje są często zagnież-
dżone kilka warstw poniżej i muszą być 
systematycznie parsowane oraz wydo-
bywane. W przykładzie pokazanym na 
rysunku 2 konieczne jest przebicie się 
przez Warstwę 0 (Layer 0), następnie doj-
ście do obiektu „Temperatura” („Tempera-
ture”) w Warstwie 2 (Layer 2) i na koniec 
uzyskanie „Wartości” („Value”) równej 44 
dla temperatury wyrażonej w stopniach 
Fahrenheita (czyli 6,7°C). 

Każdy sterownik PLC jest inny, jednak 
każdy będzie wymagał możliwości obsługi 
kilku podstawowych funkcji, takich jak 
żądania HTTP i przetwarzanie odpowie-
dzi JSON.

Po pierwsze urządzenie PLC musi mieć 
port ethernetowy, skonfigurowany do 
współpracy z siecią w fabryce, mającą 
zastosowanie domyślną bramę sieciową, 
DNS, adres IP oraz maskę podsieci. 
Ponadto port ethernetowy wykorzysty-
wany do tego celu musi mieć możliwość 
łączenia się z siecią Internet za pośrednic-
twem sieci zakładowej.

Po drugie urządzenie PLC musi być kon-
figurowalne tak, aby działało jako klient 
TCP. Jest to równoznaczne z otwarciem 
kanału logicznego w sterowniku PLC, 

↗ Rys. 2. Ten zaznaczony kolorami przykładowy plik JSON pokazuje warstwową naturę zawartych 
w nim informacji, które obejmują dane możliwe do odczytania przez człowieka i gotowe do 
parsowania za pomocą oprogramowania. 

↖ Rys. 1. Typowy payload (fragment przesy-
łanych danych będący formą wiadomości) 
w formacie JSON wymaga parsowania, aby 
wydobyć z niego pożądane dane.
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tak że instrukcje HTTP mogą zainicjować 
żądania API połączeń ze stronami interne-
towymi za pomocą portu ethernetowego.

Po trzecie programowanie sterow-
nika PLC musi wykorzystywać instruk-
cję HTTP do zdefiniowania nazwy docelo-
wego serwera API (URL) oraz inne szcze-
góły (rys. 3). Ta konfiguracja będzie obej-
mowała ciąg żądania oraz miejsce, w któ-
rym będą umieszczane informacje pocho-
dzące z odpowiedzi.

Na koniec oprogramowanie do pro-
gramowania sterownika PLC musi mieć 
instrukcję obsługującą protokół JSON, 
która potrafi parsować warstwy obiek-
tów tak, aby otrzymać potrzebne dane 
(rys. 4). Ze względu na zagnieżdżenie 
warstw w pliku JSON ta operacja parso-
wania może obejmować kilka kroków.

Sprawdzanie temperatury 
powietrza przez Internet
Jedną z najbardziej popularnych apli-
kacji, która stanowi doskonały przy-
kład omawianej w artykule koncepcji, 
jest użycie sterownika PLC do połącze-
nia się ze stroną internetową dostarcza-

jącą informacje o warunkach pogodo-
wych w celu wyznaczenia lokalnej tempe-
ratury powietrza – obecnej i prognozowa-
nej. W naszym przykładzie sterownik PLC 

został skonfigurowany za pomocą odpo-
wiedniego oprogramowania, zawierają-
cego potrzebne instrukcje – HTTPCMD 
i JSONPARSE.
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Na przykład strona AccuWeather pod 
zakładką „API reference” (dokumentacja 
API) oferuje interfejs API z wieloma szcze-
gółami. Użytkownicy powinni zawsze 
konsultować się z docelową stroną inter-
netową odnośnie rejestracji, tworzenia 
aplikacji, opłat oraz innych szczegółów 
technicznych lub ograniczeń. Po stwo-
rzeniu aplikacji zostanie wydany pry-
watny klucz użytkownika API, który jest 
niezbędny do zainicjowania komunika-
cji HTTP. Ten klucz użytkownika API jest 
nieco podobny do hasła dostępu.

Ten interfejs API oferuje wiele metod 
otrzymywania danych. Jeśli na przykład 
sterownik PLC znajduje się w dużym mie-
ście, to temperatura powietrza może być 
uzyskana z API w jednym kroku. Aby 
otrzymać większą dokładność, użytkow-
nik może wybrać szerokość/długość geo-
graficzną lub nawet kod pocztowy, aby 
znaleźć klucz lokalizacji, który jest wyko-
rzystywany do wywoływania dodatko-
wych metod API. W naszym przykładzie 
wykorzystamy to drugie podejście.

Przeszukiwanie części lokalizacyjnej 
dokumentacji API ujawnia metodę „get” 
(uzyskaj) „wyszukiwania kodu poczto-
wego”, wyświetlając wszystkie ważne 
parametry i pozwalając użytkownikowi 
na stworzenie ważnego łańcucha żąda-
nia HTTP. Narzędzie to może być także 
wykorzystane do realizacji tego żądania 
oraz obejrzenia, jak wygląda wiadomość 
zwrotna, payload danych i plik JSON. 
Zgodnie z regułami API wartość „klucza” 
zawiera pożądany klucz lokalizacji.

W dalszej kolejności wyszukiwanie 
„obecnych warunków pogodowych” (cur-
rent conditions) w dokumentacji API poka-
zuje metodę uzyskiwania informacji o 
„obecnych warunkach pogodowych”. Jeśli 
ta metoda jest realizowana przy wyko-
rzystaniu klucza API użytkownika oraz 
nowego klucza lokalizacyjnego, to uzyski-
wana jest następna odpowiedź zawiera-
jąca informacje o temperaturze. 

W fazie deweloperskiej strona AccuWe-
ather może być wykorzystana w ten spo-

sób do eksploracji opcji komunikacyjnych. 
W rzeczywistym środowisku uruchomie-
niowym (runtime) sterownik PLC zostanie 
skonfigurowany tak, aby wydawał pole-
cenia HTTP z właściwymi ciągami żądań. 
Po otrzymaniu każdej z odpowiedzi ste-
rownik PLC musi umieścić dane w zmien-
nym ciągu, a następnie wydać kolejne 
instrukcje parsowania JSON w celu prze-
bicia się w dół przez warstwy do pożąda-
nych danych.

Bezpieczeństwo połączeń 
sterowników PLC z Internetem
Umożliwienie sterownikowi PLC połą-
czenia z Internetem otwiera niezwykle 
szeroką gamę nowych możliwości, jed-
nak równocześnie stwarza pewne zagro-
żenia. Użytkownicy muszą zagwaranto-
wać bezpieczeństwo połączeń sieciowych 
w każdym przypadku, gdy urządzenie 
przemysłowe może łączyć się z Interne-
tem. Ponadto program końcowy musi być 
wystarczająco stabilny, aby był odporny 
na każdy rodzaj przerwy w dostępie do 
Internetu.

W przypadku aplikacji opisanej w arty-
kule użytkownik końcowy może zamiast 
połączenia z Internetem wykorzystać dane 
z lokalnego, bezprzewodowego czujnika 
temperatury, co może być lepszym roz-
wiązaniem. Jednak Internet oferuje wiele 
użytecznych informacji, które mogą być 
wykorzystane lokalnie przez oprzyrządo-
wanie w zakładzie. Wystarczy nieco prze-
myśleń i pracy nad programowaniem, 
aby użytkownicy mogli wykorzystywać 
instrukcje HTTP i JSON dla sterowni-
ków PLC w celu dodania nowego poziomu 
funkcjonalności do aplikacji.

Bill Dehner Bill Dehner jest dyrektorem technicznym 
ds. marketingu w firmie AutomationDirect.

CE

Warto rozważyć

W jaki sposób podłączenie 
sterowników PLC do Inter-
netu mogłoby pomóc 
Państwa firmie?

↙ Rys. 3. Instrukcja HTTP, taka jak blok 
HTTPCMD w sterowniku PLC typu BRC firmy 
AutomationDirect, umożliwia zainicjowanie 
żądania dla umieszczonego na stronie WWW 
interfejsu API w celu otrzymania danych. 
Oprogramowanie Do-more Designer firmy 
AutomationDirect ma niezbędne instrukcje.

↗ Rys. 4. Instrukcja parsowania, taka jak przedstawiony na rysunku blok JSONPARSE w sterow-
niku PLC typu BRX firmy AutomationDirect, potrafi przebić się przez różne warstwy obiektów 
w pliku JSON i wydobyć pożądane informacje.
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T echnologia Przemysłowego Inter-
netu Rzeczy (IIoT) stworzyła wiele 
okazji do wykorzystania urządzeń 

z zasilaniem bateryjnym/akumulatoro-
wym w takich aplikacjach, jak zautoma-

tyzowane sterowanie procesami techno-
logicznymi i produkcji (SCADA), zapew-
nienie jakości, zarządzanie zasobami, sys-
temy bezpieczeństwa, interfejsy komu-
nikacji poziomu obiektowego M2M 
(maszyna z maszyną) oraz innych.

Urządzenia IIoT, w szczególności roz-
proszone i korzystające z komunikacji bez-
przewodowej, wymagają jednak stosowa-
nia baterii o długim okresie eksploata-
cji (long-life). Baterie takie pozwalają na 

Sol Jacobs

Technologie i rozwiązania 
zwiększające żywotność baterii 
zasilających odległe, rozproszone 
urządzenia bezprzewodowe
Mniejszy współczynnik szybkości rozładowywania się baterii 
prowadzi do wydłużenia czasu jej eksploatacji oraz zmniejszenia 
kosztów posiadania i zachowania w użytku odległych, rozproszonych 
urządzeń z komunikacją bezprzewodową.

↗ Baterie litowe o długiej trwałości są wykorzystywane do zmniejszenia całkowitych kosztów 
posiadania (TCO) poprzez umożliwienie bezobsługowego działania niektórych 
urządzeń o niskim poborze energii nawet przez 40 lat.
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 →  Różne typy baterii litowych 
są wykorzystywane w specy-
ficznych aplikacjach.

 →  Należy dobrać parametry 
baterii do naszych potrzeb.
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redukcję całkowitych kosztów posiada-
nia (TCO), umożliwiając pewnym urządze-
niom o niskim poborze energii bezobsłu-
gowe działanie nawet do 40 lat. Wydłu-
żanie czasu eksploatacji baterii obejmuje 
zastosowanie różnych technik oszczę-
dzania energii, a jednym z ważniejszych 
aspektów jest tu stopień samorozładowa-
nia w ciągu roku.

Urządzenia IIoT zasilane bateriami
i akumulatorami litowymi
Technologia IIoT rozszerza obecnie obszar 
aplikacyjny bezprzewodowych połączeń 
sieciowych na odległe lokalizacje oraz 
wymagające środowiska. Jednym z typo-
wych przykładów jest nowoczesna plat-
forma wiertnicza, która wykorzystuje 
przeciętnie 30 000 czujników. Wiele 
z nich może być podłączonych do sieci 
komunikacji i transmisji danych przy uży-
ciu różnych protokołów komunikacyjnych 
do urządzeń o niskim poborze energii, 
takich jak IEEE 802.15.4e, LoRA, Wire-
lessHART, WiFi oraz technologie łączności 
komórkowej.

Dawniej automatyka przemysłowa 
opierała się często na protokole HART. 
Wiele urządzeń wykorzystujących ten pro-
tokół nie było w pełni podłączonych do 
sieci oraz zintegrowanych ze względu 
na wysokie koszty połączeń przewodo-
wych, szacowanych z grubsza na ok. 
330 USD/m (100 USD/stopę). Koszty te 
rosły wykładniczo w przypadku odległych 
lokalizacji oraz ekstremalnych środowisk. 
Jednak postęp dokonujący się w rozwoju 
technologii połączeń bezprzewodowych 
na dużą odległość stopniowo eliminował 
tę przeszkodę.

Jeśli odległe urządzenie sieciowe 
z komunikacją bezprzewodową wymaga 
długiego okresu eksploatacji oraz cha-
rakteryzuje się niskim zużyciem energii 
dziennie (pobiera prąd mierzony w mikro-
amperach), to prawdopodobnie jest ono 
zasilane przemysłowym litowym ogniwem 
pierwotnym (czyli nieładowalnym). Jeśli 
natomiast urządzenie to pobiera średnio 
dziennie prąd rzędu kilkunastu miliampe-
rów, który może wyczerpać ogniwo pier-
wotne nawet w ciągu jednego dnia, to do 
jego zasilania można zastosować kombina-
cję technologii pozyskiwania energii elek-
trycznej ze źródeł energii wolnodostępnej 
(energy harvesting) oraz akumulatora lito-
wo-jonowego (Li-ion). 

Wskazówki dla doboru baterii 
i akumulatorów przemysłowych
Dobór przemysłowej baterii litowej obej-
muje analizę techniczną, która uwzględnia 
takie czynniki, jak pobór prądu w stanie 
aktywnym, a zatem wartość tego prądu, 
czas przepływu oraz częstotliwość impul-
sów prądowych. Użytkownicy muszą 
także wziąć pod uwagę czas przechowy-
wania, środowisko i warunki cieplne oraz 
napięcie odcięcia zasilania urządzenia, 
ponieważ napięcie to może spaść do war-
tości zbyt niskiej, aby czujnik bezprze-
wodowy działał w ekstremalnie trudnym 
środowisku. 

Inne aspekty, które należy uwzględnić:
 →  Niezawodność – czy lokalizacja urządze-
nia czyni wymianę baterii trudną lub nie-
możliwą?

 →  Długi czas działania – jeśli szybkość 
samowyładowania baterii jest prawie taka 
sama lub większa od przeciętnego dzien-
nego zużycia energii przez zasilane urzą-
dzenie, to wymagane jest zastosowanie 
baterii o dużej pojemności.

 →  Miniaturyzacja – baterie o dużej pojem-
ności i dużej gęstości energii mogą spraw-
dzić się w sytuacjach, gdy wymagane są 
małe gabaryty urządzeń.

 →  Rozszerzony zakres temperatur pracy 
– ekstremalne wartości temperatur mogą 
wpłynąć na szybkość samorozładowania 
baterii.

 →  Wyższe napięcie – wykorzystanie baterii 
o wyższym napięciu pozwoli na zastoso-
wanie mniejszej liczby ogniw.

 →  Koszty eksploatacji – obliczenia kosztów 
posiadania muszą uwzględnić wydatki 
związane z przyszłymi wymianami baterii 
oraz ryzyko uszkodzenia baterii.

Rodzaje baterii litowych
W bateriach o długim okresie eksploatacji 
preferowane są związki litu ze względu na 
jego niski potencjał standardowy, który 
jest najniższy spośród wszystkich metali. 
Jako najlżejszy metal, lit oferuje bate-
riom największą energię właściwą (energię 
na jednostkę masy) oraz gęstość energii 
(energię na jednostkę objętości) ze wszyst-
kich rodzajów materiałów w dostępnych 
bateriach. Ogniwa litowe pracują w nor-
malnym zakresie napięć bez obciążenia 
(operating current voltage – OCV) od 2,7 
do 3,6 V.

Dostępne są liczne rodzaje baterii lito-
wych, w tym litowo-żelazowe (LiFeS2), 
litowo-manganowe (LiMNO2), litowo-
-chlorkowo-tionylowe (LiSOCl2) oraz lito-
wo-metalowo-tlenkowe (LMO).

Ogniwa litowo-żelazowe (LiFeS2) są 
często używane do zasilania fotograficz-
nych lamp błyskowych, które pobierają 
duże impulsy prądowe. Ogniwa te cechują 
się wąskim zakresem temperatur pracy 
(-20 do 60°C), wysokim stopniem samo-
rozładowania w ciągu roku oraz od strony 
konstrukcyjnej zagniatanym uszczelnie-
niem, które może przeciekać.

Ogniwa litowo-manganowe (LiMNO2) 
są używane do zasilania aparatów fotogra-
ficznych i zabawek. Jedna oszczędzająca 
przestrzeń bateria LiMNO2 o napięciu 
3 V może zastąpić dwie baterie alkaliczne 
o napięciu 1,5 V, dostarczając impulsy 
prądowe o umiarkowanej wielkości. Jed-
nak jej wadami są: niskie napięcie począt-
kowe, wąski zakres temperatur pracy, 
duży stopień samorozładowania oraz zaci-
skane uszczelnienia.

Baterie litowo-chlorkowo-tionylowe 
(LiSOCl2) są produkowane jako dwa typy: 
szpulkowe (anoda litowa wykonana jest 
w postaci szpulki) i spiralne (anoda litowa 
wykonana jest w postaci nawiniętej spi-
rali). Baterie szpulkowe LiSOCl2 charakte-
ryzują się bardzo małym stopniem samo-
rozładowania w ciągu roku, co sprawia, 
że są one idealnym wyborem do takich 
aplikacji, jak: automatyczny odczyt wska-
zań mierników (AMR), połączenia maszyn 
z maszynami (M2M), systemy sterowania
SCADA, monitorowanie poziomu płynu 
w zbiornikach, śledzenie zasobów, czuj-
niki warunków środowiskowych i innych 
rozproszonych pomiarów zdalnych.

Baterie szpulkowe LiSOCl2 charakte-
ryzują się największą pojemnością i naj-

Gdy urządzenie wymaga 
zasilania przez długi czas, 
konieczne jest zastosowa-
nie przemysłowych aku-
mulatorów Li-ion, które 
mogą pracować do 20 lat 
i wytrzymują 5000 cykli 
pełnego ładowania/rozła-
dowania.
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większą gęstością energii ze wszystkich 
ogniw litowych oraz bardzo niskim stop-
niem samorozładowania (w przypadku 
niektórych ogniw 0,7% rocznie), co 
pozwala na uzyskanie żywotności nawet 
40 lat. Ogniwa te mogą pracować w sze-
rokim zakresie temperatur otoczenia (-80 
do 125°C), co sprawia, że mogą one być 
wykorzystywane w łańcuchach chłodni-

czych do monitorowania transportu mro-
żonych artykułów spożywczych, leków, 
próbek tkanek oraz organów do trans-
plantacji w temperaturze -80°C. Bate-
rie tego typu mogą być także wykorzysty-
wane w aplikacjach związanych z wyso-
kimi temperaturami, takich jak np. ste-
rylizacja sprzętu medycznego w autokla-
wach (125°C).

Zasilanie urządzeń realizujących 
dwukierunkową komunikację 
bezprzewodową
Aplikacje związane z bezprzewodową 
komunikacją z odległymi urządzeniami 
w coraz większym stopniu wymagają 
okresowych impulsów prądowych do zasi-
lania urządzeń realizujących dwukierun-
kową komunikację bezprzewodową. Stan-
dardowe baterie LiSOCl2 typu szpulko-
wego nie mogą dostarczać dużych impul-
sów prądowych ze względu na swoją kon-
strukcję, zorientowaną na długą żywot-
ność. Jednak mogą one być połączone 

z kondensatorem hybrydowym HLC 
(hybrid layer capacitor), który działa 
jak akumulator dostarczający okresowo 
impulsów prądowych. Kondensator 
albo akumulator (bateria) HLC posiada 
ponadto charakterystykę napięciową taką, 
której płaski przebieg wyraźnie załamuje 
się pod koniec czasu życia. Umożliwia 
to generowanie alarmów o niskim stanie 
baterii (low battery) i sygnalizację koniecz-
ności jej wymiany. 

W produktach konsumenckich 
podobną funkcję pełnią superkondensa-
tory, ale generalnie nie są one zalecane do 
aplikacji przemysłowych.

Pozyskiwanie energii z otoczenia 
– nisza technologiczna o tendencji 
wzrostowej
Urządzenia pobierające dziennie tyle ener-
gii, że może to spowodować przedwczesne 
wyczerpanie podstawowej baterii litowej 
(prąd mierzony w miliamperach), mogą 
być przystosowane do pozyskiwania ener-

23 września 2020, Wrocław

Robotics Technology Conference

Organizator:

V Edycja

Wiodąca konferencja na temat robotów przemysłowych w Polsce

 Roboty i Przemysł 4.0  Roboty mobilne
 Roboty współpracujące  Roboty spawalnicze i pakujące

 Robotyka i sztuczna inteligencja

www.robotech.info.pl

Lit, jako najlżejszy metal, 
oferuje bateriom naj-
większą energię właściwą 
(energię na jednostkę 
masy) oraz gęstość ener-
gii (energię na jednostkę 
objętości) ze wszystkich 
rodzajów materiałów 
w dostępnych bateriach.
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gii z otoczenia. Panele fotowoltaiczne (PV) 
są najpopularniejszą formą takiego pozy-
skiwania energii.

Jednym z przykładów jest zasilane 
energią słoneczną urządzenie śledzące, 
które monitoruje zdrowie i status zwie-
rząt żyjących w stadach. Innym przy-
kładem jest również zasilany energią 
słoneczną terminal parkingowy, który 
pobiera opłaty od kierowców oraz identy-
fikuje wolne miejsca, co zmniejsza miej-
skie korki i zanieczyszczenie powietrza. 
Urządzenia pozyskujące energię z otocze-
nia często współpracują z akumulatorami 
Li-ion, które magazynują pozyskaną zielo-
ną energię.

Konsumenckie baterie/akumula-
tory Li-ion charakteryzują się żywotno-
ścią ograniczoną do 5 lat oraz 500 cykli 
ładowania/rozładowania. Ponadto zwy-
kle mają umiarkowany zakres temperatur 
pracy (0 do 40°C) i brak możliwości zasi-
lania impulsami prądowymi. Gdy wyma-
gane jest zasilanie urządzeń przez bar-
dzo długi czas, to często konieczne jest 
zastosowanie przemysłowych akumulato-
rów Li-ion (patrz tabela), które mogą pra-
cować nawet do 20 lat oraz wytrzymać 
5000 cykli pełnego ładowania/rozłado-
wania. Ponadto mogą pracować w roz-
szerzonym zakresie temperatur (-40° do 
85°C) i dostarczać okresowe wysokie 
impulsy prądowe, przy zasilaniu urządzeń 
realizujących dwukierunkową komuni-
kację bezprzewodową. Te przystosowane 
do specyficznych warunków przemysło-
wych akumulatory mają też hermetyczne 
uszczelnienia.

Wydajność baterii może się różnić. 
Wskaźnik samowyładowania w ciągu roku 
dla baterii szpulkowej LiSOCl2 może się 
znacznie różnić, w zależności od sposobu 
jej wyprodukowania. Bateria szpulkowa 
LiSOCl2 najwyższej jakości cechuje się 
wskaźnikiem samorozładowania w ciągu 
roku na poziomie zaledwie 0,7%, zacho-
wując ponad 70% swojej początkowej 
pojemności po 40 latach. W odróżnieniu 
od niej bateria szpulkowa LiSOCl2 niższej 
jakości może mieć wskaźnik samorozła-
dowania nawet 3% w ciągu roku. Ozna-
cza to, że co 10 lat traci ona 30% ze swo-
jej dostępnej pojemności, tak więc osią-
gnięcie żywotności 40 lat jest dla niej nie-
możliwe.

Przy dokonywaniu specyfikacji baterii, 
często pod względem ekonomicznym sen-
sowne jest wybranie takiego źródła zasi-

lania, którego trwałość jest taka sama 
jak zasilanego urządzenia. W ten sposób 
wyeliminowana zostaje potrzeba wymian 
baterii w przyszłości oraz zminimalizo-
wany całkowity koszt posiadania.

Jednak wpływ większego wskaźnika 
samorozładowania może być niewidoczny 
przez cale lata i może nie być udokumen-
towany przez dane z testów. Przy doko-
nywaniu oceny dostawców ważne jest 
zatem, aby zażądać od nich w pełni udo-
kumentowanych wyników z testów długo-
terminowych, wraz z referencjami klien-
tów i danymi z działania na urządzeniach 
obiektowych, równoważnych posiadanym 

przez naszą firmę, pracujących w podob-
nych warunkach środowiskowych. Umoż-
liwi to podjęcie przemyślanej, trafnej 
decyzji.

Sol Jacobs Sol Jacobs jest wiceprezesem i dyrektorem 
generalnym w firmie Tadiran Batteries.
 CE

Warto rozważyć

Co jeśli trwałość baterii 
będzie taka sama jak trwa-
łość zasilanego urządzenia?

Tabela 1. Porównanie akumulatorów litowo-jonowych (Li-ion) 
w wersji przemysłowej i konsumenckiej (depth of discharge 
– DOD, głębokość rozładowania)

TLI-1550 (AA)
przemysłowa

Li-ion
18 650

Średnica (maks.) (cm) 1,51 1,86

Długość (maks.) (cm) 5,30 6,52

Objętość (cm3) 9,49 17,71

Napięcie znamionowe (V) 3,7 3,7

Maks. prąd rozładowania (C) 15C 1,6C

Maks. prąd ciągły rozładowania (A) 5 5

Pojemność (mAh) 330 3000

Gęstość energii (Wh/l) 129 627

Gęstość mocy (RT) (W/l) 1950 1045

Gęstość mocy (-20C) (W/l) >630 <170

Temperatura pracy °C -40 – +90 -20 – +60

Temperatura ładowania °C -40 – +85 0 – +45

Stopień samorozładowania (%/rok) <5 <20

Cykl życia (100% DOD) ~5000 ~300

Cykl życia (75% DOD) ~6250 ~400

Cykl życia (50% DOD) ~10000 ~650

Czas eksploatacji (lata) >20 <5
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I nstalacje i systemy hydrauliczne są 
głównym komponentem w wielu 
zakładach przemysłowych. Współ-

czesny użytkownik tego typu systemów 
ma wiele opcji do przeanalizowania, które 
determinują w znaczącym stopniu efek-
tywność całego systemu, jego elastycz-
ność w zakresie doboru sprzętu i konkret-
nych rozwiązań aplikacyjnych.

Przykład. Użytkownik może zadecydo-
wać, czy wziąć pod uwagę moment obro-
towy roboczy, czy rozruchowy silnika 
hydraulicznego, jaki rodzaj zaworu nad-
miarowego zastosować albo czy zastoso-
wać sterowanie elektroniczne, czy ręczne 
w urządzeniach hydrauliki siłowej.

Ważne jest też, aby mieć świadomość 
zagrożeń oraz konsekwencji złego doboru 
komponentów. Rozważania te wykraczają 
poza kwestie omówione w artykule, jed-
nak zapoznanie się z tymi powszechnie 
napotykanymi w fabrykach problemami 
wpłynie pozytywnie na podjęcie decyzji 
przez użytkowników, integratorów syste-
mów oraz producentów maszyn i sprzętu.

Dobór silnika hydraulicznego 
pod względem momentu 
obrotowego lub rozruchowego
Produkowane są i dostępne na rynku 
różne rodzaje silników hydraulicznych. 
Każdy typ silnika hydraulicznego (zębaty, 

łopatkowy, typu geroler czy tłokowy) ma 
inny moment obrotowy oraz sprawność. 
Podczas doboru takiego urządzenia czę-
sto popełnianym i kosztownym błędem 
jest jednakowe traktowanie jego momentu 
rozruchowego (starting torque, określa-
jącego zdolność silnika do rozpoczęcia 
pracy pod obciążeniem) oraz momentu 
roboczego (running torque, określającego 
zdolność silnika do utrzymania prędkości 
obrotowej pod obciążeniem).

Producent każdego silnika podaje jego 
znamionowy maksymalny moment obro-
towy. Wartość ta jest często wykorzysty-
wana przez wspomnianych użytkowni-
ków, integratorów systemów oraz produ-
centów maszyn i sprzętu do określenia, 
czy silnik nadaje się do danej aplikacji. 
Znajomość momentu obrotowego wyma-
ganego do napędzania obciążenia w sys-
temie hydraulicznym jest konieczna, jed-
nak nie należy dokonywać doboru silnika 
tylko na podstawie jego znamionowego 
momentu maksymalnego.

Ponadto producent każdego sil-
nika powinien podawać charakterystykę 
momentu obrotowego lub wykres zależ-
ności momentu od przepływu i ciśnienia. 
Niektóre systemy mogą zawierać silnik, 
który pracuje prawidłowo tylko w jednym 
środowisku. Jednak gdy coś tak prostego, 
jak kąt przechyłu maszyny zmienia się, to 
silnik ten potrafi utknąć. Jest to spowodo-
wane tym, że moment oporowy działający 
na silnik zmienia wartość jego momentu 
rozruchowego. Tak więc konieczna jest 
znajomość systemu oraz parametrów ope-
racyjnych.

Moment rozruchowy aplikacji 
wpływa na sprawność silnika
Przykład. Silnik łopatkowy ma bardzo 
wysoką sprawność podczas pracy z pełną 

Zek Grantham
Paul Badowski

Najważniejsze kwestie w pracy 
z systemami hydraulicznymi
Podczas dokonywania specyfikacji komponentów systemów hydra-
ulicznych, pracy z tymi systemami w przemyśle albo ich modernizacji, 
należy uwzględniać szereg kwestii związanych z bezpieczeństwem, 
kosztami oraz sprawnością. Obejmują one między innymi wymagany 
moment obrotowy silników hydraulicznych, wybór pomiędzy 
sterowaniem ręcznym a elektronicznym układów hydrauliki siłowej 
oraz dobór zaworów bezpieczeństwa w systemach hydraulicznych. 

W skrócie

 →  Należy rozumieć różnicę 
pomiędzy momentem roz-
ruchowym a obrotowym 
(roboczym) silnika hydrau-
licznego.

 →  Każdy typ silnika hydraulicz-
nego ma inny moment obro-
towy oraz sprawność.

 →  Olej hydrauliczny jest bardzo 
wydajny, jednak może także 
spowodować szkody, gdy 
dany system nie ma nad-
miarowego zaworu bezpie-
czeństwa.

KONTROLA PROCESU



MAJ/CZERWIEC 2020 55

prędkością obrotową, jednak spraw-
ność ta zmienia się przy niższych prędko-
ściach. A zatem moment rozruchowy jest 
znacznie mniejszy od roboczego. Prędkość 
robocza systemu jest także bardzo istotną 
kwestią do rozważenia. Użytkownicy 
powinni znać wartość momentu obroto-
wego i sprawności pracującego silnika. 
Silniki zębate, łopatkowe oraz typu gero-
ler często mają najgorszy moment rozru-
chowy, co jest spowodowane małą spraw-
nością przy niskich prędkościach obro-
towych. Silnik tłokowy ma dużą spraw-
ność w aplikacjach wolnoobrotowych 
oraz szybkoobrotowych i często najlepszy 
moment rozruchowy.

Sprawność silników 
przez dłuższy czas
Kolejną kluczową kwestią do rozważe-
nia przy doborze silnika do aplikacji jest 
utrzymywanie się wymaganej sprawno-
ści silnika w miarę upływu czasu. Każdy 
typ silnika hydraulicznego posiada różne 
właściwości funkcjonalne, które mogą 
wpływać zarówno pozytywnie, jak i nega-
tywnie na jego sprawność objętościową 
(wolumetryczną). Na przykład, nawet 
gdy silnik zębatkowy zostanie prawi-
dłowo dobrany do systemu pod względem 
momentu rozruchowego i obrotowego, 
to jego sprawność będzie stopniowo spa-
dać. Praca takiego silnika wymaga oddzia-
ływania na siebie kół zębatych, co powo-
duje ich zużywanie się na skutek tarcia. 
W wyniku tego powstają coraz większe 
nieszczelności wewnętrzne i silnik będzie 
miał coraz mniejszą sprawność, zaś war-
tości momentu rozruchowego i obroto-
wego będą spadać. Nawet gdy dany sil-
nik po zainstalowaniu na początku pra-
widłowo napędza system, to po roku jego 
działanie może być niewystarczające ze 
względu na spadek sprawności.

Natomiast silnik łopatkowy utrzymuje 
swoją sprawność w całym okresie eksplo-
atacji, chyba że nastąpi jakaś katastro-
falna awaria. Wynika to z zasady działa-
nia tego typu silnika hydraulicznego. 
Podczas obrotu każda łopatka wysuwa
się z rowka w wirniku i wsuwa z powro-
tem, jednak konstrukcja urządzenia kom-
pensuje zużycie łopatek. W miarę eksplo-
atacji każda łopatka może ulegać zużyciu, 
jednak nadal utrzymywana jest spraw-
ność silnika, ponieważ łopatki są cały 
czas wysuwane z rowków (za pomocą 

siły odśrodkowej lub sprężyn) i dociskane 
do bieżni, co kompensuje ich skracanie 
się. Zmniejsza to ryzyko powstania nie-
szczelności.

Silniki o większej sprawności są droż-
sze. Dlatego też zrozumienie wymagań 
dotyczących momentu rozruchowego i ro-
boczego dla danej aplikacji jest kluczem 
do ekonomicznie uzasadnionego doboru 
silnika dopasowanego do tej aplikacji.

Wybór pomiędzy sterowaniem 
elektronicznym a ręcznym 
napędów hydrostatycznych
Dokładniejsze sterowanie, obejmu-
jące zintegrowanie elektronicznych ukła-
dów sterujących z systemami hydraulicz-
nymi, pomaga w spełnianiu wymagań 
normy Tier 4, wydanej przez amerykań-
ską Agencję Ochrony Środowiska (EPA), 
dotyczącej emisji związków toksycznych. 
Norma Tier 4 zachęca do dodatkowego 
stosowania elektroniki, oprzewodowania 
i wyświetlaczy.

Wynikiem tego było niezdecydowa-
nie producentów w sprawie konstruowa-
nia maszyn z większymi silnikami wyso-
koprężnymi, spełniających wymaga-
nia normy Tier 4. Jednocześnie produ-
cenci poczuli się zmuszeni do wyposaża-
nia w układy elektroniczne tych maszyn, 
które zawsze były obsługiwane ręcznie. 
Jednak napędy hydrostatyczne mogą uzy-
skać korzyści z dodania do nich elektro-
niki. Napęd hydrostatyczny ze sterowa-

niem elektronicznym może być łatwiej-
szy i mniej pracochłonny w instalowa-
niu i uruchamianiu, mieć mniej punktów 
nieszczelności oraz cechować się ogólnie 
znacznie lepszą dynamiką w reakcjach na 
zmiany obciążenia i prędkości, być bar-
dziej żywo reagujący.

Zalety i wady napędów hydrosta-
tycznych ze sterowaniem ręcznym
Napęd hydrostatyczny ze sterowaniem 
ręcznym jest przyjazny dla użytkownika, 
gdyż niejako „wyczuwa” reakcję pompy 
na wychylenie manipulatora. Operatorzy 
sterują maszyną, poruszając za pomocą 
dźwigni tarczą wychylną, znajdującą się 
wewnątrz pompy. Powoduje to zwiększa-
nie lub zmniejszanie ciśnienia medium 
roboczego, co przekłada się na zmiany 
prędkości obrotowej silnika hydraulicznego.

Idea, aby użytkownicy nie mieli takiej 
samej kontroli nad napędem hydrosta-
tycznym lub możliwości modulacji ciśnie-
nia (feathering), przy wykorzystaniu elek-
tronicznych układów sterujących, jest zła. 
Napęd hydrostatyczny z regulatorem pro-
porcjonalnym może być lepiej kontrolo-
wany, ponieważ użytkownicy mogą wyeli-
minować każde opóźnienie reakcji lub luz 
mechaniczny, często występujące w syste-
mach ze sterowaniem ręcznym. Taka ela-
styczność może być także dopasowana 
do użytkownika i danej aplikacji, tak aby 
korelowała z prędkością obrotową sil-
nika spalinowego napędzającego pompę, 
w efekcie użytkownicy mają więcej ela-
styczności przy niskich prędkościach 
obrotowych w celu dokonania dokładnej 
modulacji, a następnie ograniczoną ela-
styczność w płynniejszej regulacji przy 
wyższych prędkościach obrotowych.

Elektroniczne sterowanie napędem 
hydrostatycznym zwiększa jego cenę. 
Użytkownicy muszą też zakupić sterow-
nik i elektroniczny joystick lub pedał 
do wysyłania sygnałów sterujących oraz 
kabel połączeniowy. Nieprzyjemna nie-
spodzianka w postaci kosztów tych kom-
ponentów, znacznie wyższych niż w przy-
padku urządzeń ze sterowaniem ręcznym, 
może odstraszyć klientów. Użytkownicy, 
integratorzy systemów oraz producenci 
maszyn muszą rozumieć, że nie jest to 
porównanie typu jabłko do jabłka.

Aby lepiej zrozumieć to porównanie, 
należy wykonać pełną analizę kosztów 
systemu ze sterowaniem ręcznym, obej-

Elektroniczne sterowanie 
napędem hydrostatycz-
nym zwiększa jego cenę. 
Wymaga ono zakupu ste-
rownika i elektronicznego 
joysticka lub pedału do 
wysyłania sygnałów ste-
rujących i kabla połącze-
niowego. Nieprzyjemna 
niespodzianka w postaci 
kosztów tych komponen-
tów  może odstraszyć 
klientów.
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mującą przewody (węże), armaturę oraz 
koszty robocizny, związane z instalowa-
niem. Aby zrekompensować albo uzasad-
nić wyższe koszty systemu ze sterowa-
niem elektronicznym, należy przeanalizo-
wać korzyści z zastosowania elektroniki 
w danym systemie.

Cechy sterowania elektronicznego 
oraz korzyści z jego zastosowania
Elektroniczny układ sterujący umożliwia 
diagnozowanie systemu, gdy nie działa 
on tak, jak powinien. Na małym wyświe-
tlaczu, który komunikuje się ze sterowni-
kiem, mogą być wyświetlane błędy sys-
temu. Taki moduł monitorujący z wyświe-
tlaczem może być także połączony z silni-
kiem spalinowym, co umożliwia użytkow-
nikom odczytywanie kodów błędów 
tego silnika.

Jeśli wyświetlacz jest już częścią sys-
temu, to można wyeliminować wiele lam-
pek kontrolnych i ostrzegawczych. Daje to 

użytkownikom bardziej przejrzysty obraz 
systemu i często eliminuje niektóre jego 
koszty. A przynajmniej koszt końcowy 
powinien być niższy.

Inną zaletą sterowania elektronicznego
jest duże odciążenie użytkownika, co 
zmniejsza ryzyko związane z jego zmęcze-
niem. Ręczne poruszanie elementem ste-
rującym wymaga często dużego wysiłku 
ze strony operatora. Jednak w przypadku 
napędu ze sterowaniem elektronicz-
nym nie jest to żadnym problemem. Siła 
oporu sprężyny powrotnej w joysticku czy 
pedale jest wyczuwana przez operatora, 
tak więc może on dokładnie sterować tar-
czą wychylną pompy. W odróżnieniu od 
systemu ze sterowaniem ręcznym siła ta 
się nie zmienia, gdy ciśnienie w systemie 
rośnie lub spada.

Montowanie elektronicznych układów 
sterujących w systemach hydraulicznych 
jest drogą ku przyszłości i dlatego nie 
powinno być postrzegane jako zbyt przy-
tłaczające albo jak negatywna zmiana dla 

maszyny. Korzyści uzyskane z systemu 
ze sterowaniem elektronicznym powinny 
szybko przeważyć wszelkie dodatkowe 
koszty początkowe. 

Korzyści z dwóch zaworów 
bezpieczeństwa w systemie 
hydraulicznym
Olej hydrauliczny może bardzo wydajnie 
wykonać wiele pracy. Jednak bez nadmia-
rowych zaworów bezpieczeństwa może 
także spowodować bardzo duże uszko-
dzenia elementów systemów hydraulicz-
nych: pomp, silników, przewodów i arma-
tury. Każdy system powinien mieć przy-
najmniej jeden taki zawór albo lepiej dwa. 
Jeden z nich funkcjonuje jako główny 
(podstawowy), a drugi jako rezerwowy. 
Główny zawór nadmiarowy zapewnia, że 
system nie pracuje pod ciśnieniem powy-
żej pewnej granicy. Natomiast zawór 
rezerwowy zaczyna działać w przypadku 
awarii zaworu głównego.
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Tytuł Fabryka Roku 
ma na celu:

  Wyłonienie zakładów, które 
osiągnęły  
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Zagrożenie w przypadku awarii 
zaworu nadmiarowego
W systemie mobilnym zawory sterujące 
mają zawory nadmiarowe, wbudowane 
albo w stacje końcowe, albo w każdą sta-
cję roboczą. Pozwala to projektantowi 
maszyny dostosować jej działanie do 
funkcji, zamiast ustawiania jednej warto-
ści ciśnienia dla wszystkich funkcji.

Przykład. Koparka gąsienicowa może 
mieć łącznie 10 zaworów w rozdziela-
czu hydraulicznym. Zawory te obsługują 
siłowniki oraz silniki hydrauliczne. Pompa 
systemowa może dostarczać ciśnienie do 
5000 psi (344,7 bara), jednak zawór 
nadmiarowy ogranicza je do 3500 psi 
(241,3 bara).

Siłowniki hydrauliczne napędzają 
ramiona wysięgnika koparki, natomiast 
silniki spalinowe obrotnicę – w celu usta-
wienia łyżki we właściwym położeniu 
– oraz gąsienice pojazdu. Jeśli uszczel-
niacz w jednym z siłowników ulegnie roz-
darciu, to jego kawałki mogą dostać się 
do zaworu nadmiarowego. To spowoduje 
zapchanie wewnętrznego kanału zaworu 
i w konsekwencji zawór ten nie zadziała 
w razie potrzeby.

Jeśli zawór bezpieczeństwa systemu 
się nie otwiera, to pompa zwiększy ciśnie-
nie w systemie do swojego maksymal-
nego i przewody hydrauliczne, których 
ciśnienie znamionowe wynosi 4000 psi 
(275,8 bara), popękają. Płyn hydrau-
liczny zacznie się rozpryskiwać dookoła 
maszyny i może wyrządzić poważne 
szkody ludziom znajdującym się obok.

Koszty uszkodzenia i przestoju
W opisywanym przypadku usunięcie roz-
lanego dookoła maszyny płynu hydrau-
licznego oraz wymiana uszkodzonych 
przewodów na nowe zajmie kilka godzin. 
Jednak ludziom, którzy ucierpieli na sku-
tek tego wypadku, dojście do zdrowia zaj-
mie znacznie więcej czasu. Tak więc kie-
rownictwo firmy, która wykorzystuje takie 
koparki, powinno odpowiedzieć sobie na 
następujące pytania:

 →  Ile czasu zajmie technikom wykrycie przy-
czyny awarii?

 →  Czy zawór nadmiarowy lub uszczelka 
siłownika będą wymienione?

 →  Czy istnieje ryzyko, że nowe przewody 
mogą znowu pęknąć?

 →  Jakie są koszty przestoju wynikającego 
z awarii?

 →  Jakie są koszty oleju, przewodów i innych 
części zamiennych użytych do naprawy?

Tego typu awarie mogą spowodować, że 
firma nie będzie mogła kontynuować prac 
w terenie.

Zapobieganie najczęściej 
występującym awariom zaworów 
nadmiarowych
Rezerwowy nadmiarowy zawór bezpie-
czeństwa w systemie hydraulicznym, 
współpracujący z czujnikiem ciśnie-
nia albo sygnalizatorem zbyt wyso-
kiego ciśnienia, zwiększy ogólne bez-
pieczeństwo tego systemu. Gdy podsta-
wowy zawór nadmiarowy ulegnie uszko-
dzeniu, to zawór rezerwowy pozwoli na 
to, aby ciśnienie w systemie mogło tylko 
lekko wzrosnąć ponad ciśnienie robo-
cze i nie mogło osiągnąć takiej warto-
ści, aby zostały uszkodzone komponenty 
systemu. Zamiast uzyskania wartości aż 
5000 psi, ciśnienie w systemie wzrośnie 
tylko do 3700 lub 3800 psi (255,1 lub 
262,0 bary). 

Przykład. W takiej sytuacji operator 
prawdopodobnie zauważy zmianę w funk-
cjonowaniu sprzętu i poinformuje swojego 
kierownika lub kolegę z działu technicz-
nego. Pracownik ten sprawdzi maszynę 
i w konsekwencji rozwiąże problem, 
zanim wystąpi poważna awaria, skutku-
jąca kosztownym uszkodzeniem sprzętu, 
rozlaniem oleju i zranieniem ludzi.

W większości systemów hydraulicz-
nych, aby zainstalować rezerwowy zawór 
bezpieczeństwa, wystarczy tylko zamon-
tować trójnik hydrauliczny w przewo-
dzie z zaworem podstawowym i zainstalo-
wać przewód łączący zawór podstawowy 
z rezerwowym. Dodanie manometru jest 
pomocne, ale nie jest konieczne. Zamon-
towanie w systemie kilku dodatkowych 
węży i złączy może się przyczynić do 
zaoszczędzenia setek lub tysięcy dolarów.

Przepływ płynu przez zawór nadmia-
rowy powoduje dodatkowe nagrzewanie 
się systemu hydraulicznego. Zawór nad-
miarowy powinien mieć wystarczającą 
średnicę przelotu, aby mógł obsługiwać 
pełny strumień przepływu pompy (pomp) 
systemowej. Zawór rezerwowy może być 
mniejszy, ponieważ będzie ewentualnie 

użyty w sytuacji awaryjnej. Jednak musi 
mieć możliwość redukcji ciśnienia przy 
całkowitym strumieniu przepływu pompy.

Prawidłowy dobór zaworu 
nadmiarowego
Zawory nadmiarowe są produkowane 
w wielu wymiarach i kształtach. Wiele 
tych konstrukcji wykorzystuje kulkę 
zakrywającą otwór, są to tak zwane sprę-
żynowe zawory bezpieczeństwa. Kulka 
jest utrzymywana na swoim miejscu za 
pomocą sprężyny dociskającej. Wartość 
ciśnienia, przy którym zawór się otworzy, 
jest określona siłą tej sprężyny.

Niektóre zawory to zawory bezpośred-
niego działania, co oznacza, że ciśnie-
nie medium hydraulicznego działa w nich 
bezpośrednio na kulkę czy szpulę. Ist-
nieją też pilotowe zawory bezpieczeń-
stwa, które mają duży zawór główny 
i mały zawór pomocniczy, zwany pilo-
tem, sterujący pracą głównego. Ten mały 
zawór wykorzystuje znacznie mniejszą 
powierzchnię czynną suwaka oraz sprę-
żynę do otwierania i zamykania kanału 
przepływowego, który steruje mechani-
zmem przepływu w kanale głównym. 

Przepływ przez kanał główny może 
być bardzo duży lub wymagać precyzyjnej 
obsługi. Zawory bezpośredniego działania 
mogą być wrażliwe na gwałtowne zmiany 
ciśnienia w systemie, ponieważ znajdują 
się bezpośrednio w ścieżce przepływu. 
Kulka zaworu może się unosić i opadać 
na swoje gniazdo podczas zmian ciśnienia 
w cyklu. Zawory pilotowe kompensują 
takie zmiany.

Produkowane są także zawory nad-
miarowe sterowane elektrycznie. Są to 
zawory elektromagnetyczne dwustanowe 
lub proporcjonalne albo mogące współ-
pracować ze sterownikami PLC.

Zek GranthamZek Grantham – opiekun klienta (Account 
Manager) w firmie Cross Co.
Paul BadowskiPaul Badowski – opiekun klienta OEM 
w firmie Cross Co.
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Warto rozważyć

Co jeszcze należy wziąć pod 
uwagę przy dokonywaniu 
zmian w systemie hydrau-
licznym?
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D obór i zainstalowanie optymal-
nego serwosilnika (silnika serwo, 
serwomotoru) zarówno przy 

modernizacji istniejącego systemu stero-
wania ruchem, jak i instalowaniu nowego 
jest zwykle dość trudnym i złożonym 
zadaniem. Wszelkie modernizacje często 
wymagają dokonania regulacji w napę-
dzie, przekładni, enkoderze oraz każdym 
innym elemencie współpracującym z sil-
nikiem serwo. Ponadto indywidualne pro-
gramowanie i konfigurowanie każdego 
serwonapędu z osobna wydłuża czas uru-
chomienia systemu i niepotrzebnie zwięk-
sza koszty.

Nowe technologie serwonapędów 
uprościły te procesy oraz ujawniły nowe 
potencjalne korzyści, które można uzy-
skać, korzystając z układów sterowa-
nia opartych na serwosilnikach synchro-
nicznych. Poza możliwością konfigurowa-
nia systemu za pomocą oprogramowania 
dla automatyki zainstalowanego na kom-
puterach PC, nowe serwosystemy mają 
takie kluczowe zalety, jak: wykorzystanie 
silników z bezpośrednio wbudowanymi 
napędami, połączenia jednym kablem 
oraz wbudowane technologie zabezpie-
czeń. Większe uproszczenie i elastycz-
ność w projektowaniu systemów sterowa-

nia ruchem zredukowały koszty nabycia 
serwosilników, co czyni je konkurencyjną 
opcją do realizacji tego typu architektur 
systemowych.

Zalety oprogramowania – łatwość 
konfigurowania serwonapędów 
oraz elastyczność
Dzięki oprogramowaniu typowemu dla 
systemów automatyki, przeznaczonemu 
do komputerów PC, oraz możliwościom 
technologii EtherCAT w przemysłowych 
sieciach Ethernet, możliwe jest konfigu-
rowanie wielu serwosilników za pomocą 
prostego procesu inżynierskiego. Ten 
rodzaj oprogramowania jest wykorzysty-
wany do skanowania i konfigurowania 
napędów, co eliminuje potrzebę podłącza-
nia laptopa kablem do każdego napędu 
z osobna, aby go skonfigurować. 

Matt Prellwitz

Efektywne projektowanie 
systemów sterowania ruchem 
zmniejsza koszty nabycia 
serwosilników
Konfigurowanie z wykorzystaniem oprogramowania do systemów 
automatyki zainstalowanego na komputerach typu PC, sieci 
EtherCAT, serwosilniki zintegrowane z napędami oraz technologia 
jednego kabla (OCT), mogą uprościć projektowanie nawet złożonego 
systemu sterowania ruchem oraz zmniejszyć koszty nabycia 
samych serwosilników.

W skrócie

 →  Dobór oraz instalowa-
nie optymalnego serwo-
silnika rzadko są prostymi 
zadaniami.

 →  Oprogramowanie do syste-
mów automatyki zainstalo-
wane na komputerach PC 
oraz technologia przemysło-
wego Ethernetu umożliwiają 
konfigurowanie wielu ser-
wosilników w prostych pro-
cesach inżynierskich.

 →  Serwosilniki ze zintegro-
wanymi napędami przyno-
szą korzyści zarówno pod-
czas modernizacji systemów 
automatyki, jak i w całkiem 
nowych systemach.

Dzięki oprogramowa-
niu typowemu dla syste-
mów automatyki, prze-
znaczonemu do kompu-
terów PC, oraz możliwo-
ściom technologii Ether-
CAT w przemysłowych 
sieciach Ethernet, moż-
liwe jest konfigurowanie 
wielu serwosilników za 
pomocą prostego procesu 
inżynierskiego.

STEROWANIE
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Sieci wykorzystujące technologię 
EtherCAT mają wysoką przepustowość 
oraz wydajność, które są wymagane do 
konfigurowania serwonapędów. W sie-
ciach obiektowych (fieldbus) EtherCAT 
może być wykorzystane nawet przezna-
czone do tego celu specjalistyczne opro-
gramowanie, które jest często specy-
ficzne dla jego producenta. Jedyną infor-
macją, którą inżynierowie muszą wprowa-
dzić ręcznie, jest odległość osi obrotu od 
środka masy obciążenia.

Rozważmy dla przykładu pionową 
maszynę pakująco-zgrzewającą, pracu-
jącą w zakładzie przemysłu spożywczego. 
Posiada wiele osi ruchu wykorzystywa-
nego do napełniania, formowania i zgrze-
wania torebek z płatkami śniadaniowymi. 
W przeszłości, jeśli producenci OEM 
maszyn podejmowali decyzję o zmianie 
typów silników lub jeśli użytkownicy koń-
cowi odkrywali, że silniki w ich maszy-
nach zbliżają się do końca eksploatacji, to 
w pierwszej kolejności musieli przeanali-
zować ograniczenia mechaniczne danego 
silnika oraz innych podzespołów, które 
musiały być wymienione.

Wybrane tradycyjne serwosilniki 
wymagały indywidualnego konfiguro-
wania tak, aby maszyny bardzo szybko, 
precyzyjnie i powtarzalnie realizowały 
wymaganą czynność w procesie produk-
cji. Jeśli na przykład użytkownik końcowy 
maszyny, taki jak nasz przykładowy pro-
ducent płatków śniadaniowych, musiał 
wyprodukować partię wyrobów zapako-
wanych w wyższych torebkach, to inży-
nier automatyk w tej fabryce musiał prze-
programować każdą oś ruchu od punktu 
do punktu, a następnie znowu dokonać 
ponownego zaprogramowania, gdy powra-
cano do pakowania wyrobów w oryginal-
nych torebkach.

Ta sama konfiguracja i ponowna 
rekonfiguracja może być zrealizowana 
w czasie zaledwie rzędu pojedynczych 
minut, przy wykorzystaniu wspomnia-
nej sieci EtherCAT oraz oprogramowania 
zainstalowanego na komputerze PC, które 
pozwala ustawić wymaganą zmienną 
prędkość oraz pozycjonowanie serwosil-
nika. Wykorzystując to oprogramowanie 
do automatyki, można tak samo łatwo 
konfigurować enkodery, gdy wymagany 
jest wtórny sygnał sprzężenia zwrotnego 
z serwosilnika do układu sterowania.

 Technologia EtherCAT umożliwia 
obsługę systemów serwosilników, napę-

dów oraz wejść/wyjść (I/O), które wysy-
łają informacje diagnostyczne w czasie 
rzeczywistym. Możliwości pomiarowe nie-
których platform oprogramowania pozwa-
lają na dostarczanie dokładnych danych 
na temat położenia, prędkości i momentu 
obrotowego danego silnika w celu moni-
torowania i maksymalizacji wydajności 
pracy maszyn.

Najlepsze opcje dla tej aplikacji 
zmniejszają możliwości pomyłek dzięki 
wykorzystaniu usprawnionego środowi-
ska projektowania serwonapędów. Ważne 
jest, aby poszukać takiego oprogramowa-

↗ Zintegrowane narzędzia do doboru parametrów układów sterowania ruchem, zawarte w opro-
gramowaniu do systemów automatyki oferowanym przez niektórych producentów, pomaga 
w doborze oraz instalacji komponentów układów, przy wykorzystaniu interfejsu graficznego.
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Dokładne informacje dia-
gnostyczne przesyłane 
w czasie rzeczywistym na 
temat położenia, pręd-
kości i momentu obro-
towego danego silnika, 
umożliwiają monitoro-
wanie i maksymalizację 
wydajności pracy maszyn.
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nia, które może na tej samej platformie 
zarówno realizować konfigurowanie sys-
temu sterowania ruchem, jak i obsługę 
programowalnych sterowników logicz-
nych (PLC), interfejsów operatorskich 

(HMI) oraz wszystkich innych aspek-
tów sterowania maszynami. Eliminuje 
to potrzebę posiadania oprogramowania 
wykorzystywanego tylko dla serwosyste-
mów. Niektóre oferty producentów opro-
gramowania zawierają także zintegrowane 
narzędzia do doboru silników pod wzglę-
dem parametrów, co pomaga w doborze 
oraz instalowaniu komponentów systemu, 
przy wykorzystaniu interfejsu graficznego. 
Takie oprogramowanie przynosi korzyści 
w przypadku doboru serwomotorów oraz 
innych komponentów, które są trudne do 
zintegrowania, takich jak siłowniki zębat-
kowe, przenośniki taśmowe oraz korby. 

Nowe funkcje serwosilników
Zwiększona elastyczność oprogramowa-
nia umożliwia inżynierom wdrażanie ser-
wosilników bez naruszania budżetu prze-
znaczonego na sprzęt. Skrócony czas pro-
gramowania zmniejsza także koszty robo-
cizny, co sprawia, że całkowite koszty 

wdrożenia tego typu nowych technologii 
są zbliżone do tych w przypadku silników 
krokowych. Jest to dużą zaletą, ponieważ 
obawy o poniesienie zbyt dużych kosztów 
spowodowały, że wdrażanie serwonapę-
dów w niektórych fabrykach zostało spo-
wolnione pomimo sporych dodatkowych 
możliwości oferowanych przez układy 
z serwosilnikami synchronicznymi oraz 
dokonujących się w ostatnich latach zna-
czących zmian i postępów w technologii 
serwonapędów.

Serwosilniki synchroniczne oferują 
większą precyzję niż serwonapędy ze ste-
rowaniem w pętli zamkniętej. Serwosil-
niki te wysyłają sygnał sprzężenia zwrot-
nego, który umożliwia napędom śledzenie 
ich położenia bez konieczności posiadania 
osobnego enkodera w układzie. Ponadto 
zużywają one mniej energii niż silniki kro-
kowe o podobnych parametrach, jedno-
cześnie dostarczając moment obrotowy 
przy wyższych prędkościach. Serwosilniki 
mają także takie uzwojenia wewnętrzne, 
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które wydajniej odprowadzają ciepło. 
Nowa funkcjonalność, taka jak silniki 
ze zintegrowanymi napędami, techno-
logie zabezpieczeń oraz technologia jed-
nego kabla (one-cable technology – OCT), 
dodatkowo zwiększają potencjalne korzy-
ści z serwonapędów. 

Serwosilniki ze zintegrowanymi napę-
dami pomagają w tworzeniu efektywnie 
rozproszonych systemów serwonapędów. 
Połączenie silnika i jego napędu w jednym 
urządzeniu oszczędza przestrzeń w szafie 
sterowniczej oraz może przynieść dodat-
kowe oszczędności kosztów. Zintegrowane 
funkcje, takie jak między innymi bez-
pieczne wyłączenie napędu (safe torque off 
– STO) i bezpieczny stop 1 (safe stop 1 – 
SS1), prowadzą do dalszych oszczędno-
ści kosztów przez ograniczenie potrzeby 
posiadania oddzielnych złączy We/Wy 
(I/O) oraz innego dodatkowego sprzętu do 
realizacji tych zadań.

Podczas gdy elastyczność parametrów 
pracy serwomotorów wzrosła, to wielkość 
niektórych z nich już nie. Dzięki zainsta-
lowaniu zintegrowanego wzmacniacza 
z tyłu obudowy silniki mogą utrzymać tę 
samą wielkość kołnierza oraz jednocześnie 
podobne gabaryty jedynie przy małym 
wydłużeniu. To zmniejsza ogólne gabaryty 
maszyn w nowych projektach i eliminuje 
kosztowne zmiany mechaniczne w przy-
padku modernizacji. Technologia OCT 
łączy zasilanie i sterowanie w jednym 
kablu, co zmniejsza koszty okablowania 
oraz ilość potencjalnych punktów awarii 
o 50%, jednocześnie obsługując wszyst-
kie typy serwosilników o dowolnych para-
metrach.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań auto-
matyki, wykorzystujących połączenia za 
pomocą jednego kabla, rozproszone ser-
wosystemy ulepszają architektury sys-
temów sterowania ruchem przez zasto-
sowanie rozdzielnic o stopniu ochrony 
IP65. Pozwala to na obsługę aplikacji, 
które wymagają obsługi wielu osi ruchu 
w maszynach o konstrukcji modułowej. 
Jeden kabel łączy pozostałą szafę sterow-
niczą oraz rozdzielnicę, do której z kolei 

dochodzą kable zarówno z wielu serwo-
silników ze zintegrowanymi napędami, 
jak i z dodatkowych rozdzielnic, jeśli jest 
wymagane sterowanie ruchem wzdłuż 
dodatkowych osi. Zastosowanie złączy 
uniwersalnych czyni to rozwiązaniem 
typu „podłącz i używaj” (plug-and-play), 
połączonym z intuicyjną konfiguracją za 
pomocą oprogramowania zainstalowanego 
na komputerze PC oraz wykorzystującym 
zalety technologii EtherCAT.

Serwosilniki ze zintegrowanymi napę-
dami przynoszą korzyści zarówno podczas 
modernizacji systemów automatyki, jak 
i w całkiem nowych aplikacjach. W połą-
czeniu z technologią EtherCAT i konfigu-
rowaniem za pomocą komputerów PC, 
umożliwiają skrócenie czasu uruchomie-
nia serwonapędów. Te nowe rozwiązania 
stają się oraz bardziej opłacalne i łatwiej-
sze we wdrożeniu w porównaniu do tra-

dycyjnych systemów sterowania. Korzyści 
ze sterowania w pętli zamkniętej, postępy 
w technologii silników synchronicznych 
oraz ogólnie łatwiejsza konfiguracja spra-
wiają razem, że serwosilniki są idealne do 
zastosowań w sterowaniu ruchem obro-
towym. 

Matt Prellwitz Matt Prellwitz jest specjalistą ds. aplika-
cji technologii napędów w firmie Beckhoff 
Automation.

CE

Warto rozważyć

Jakie aplikacje w Państwa 
fabryce mogą osiągnąć naj-
więcej korzyści z instala-
cji nowoczesnych serwosil-
ników?

↘ Niektóre serwo-
silniki ze zintegro-
wanymi napędami 
obsługują rozpro-
szone serwosys-
temy oraz techno-
logię jednego kabla 
(OCT), która polega 
na zasilaniu oraz 
przesyłaniu sygna-
łów sterujących tym 
samym kablem. 

↘ Technologia jednego kabla (OCT) może obsłu-
giwać serwosilniki każdej wielkości, od silni-
ków o małej mocy, połączonych z kompak-
towymi napędami w szafce sterowniczej, do 
dużych silników z kołnierzem F7, które wyma-
gają dużych napędów.
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W łoski producent samochodów 
osobowych Maserati to najlep-
szy przykład na to, jakie korzy-

ści daje cyfryzacja. W przypadku tej firmy
wszystko, począwszy od projektowania do
planowania produkcji, implementowane 
jest w sposób cyfrowy. Dawniej produ-
cent ten potrzebował 30 miesięcy na wy-
produkowanie luksusowego sportowego 
sedana – modelu Ghibli. Dzięki wprowa-
dzeniu rozwiązań cyfrowych czas produk-
cji został zredukowany do 16 miesięcy, 
a Maserati odniosło sukces w postaci trzy-
krotnego zwiększenia produkcji.

Inny przykład to fabryka BMW w Spar-
tanburgu w USA, wyposażona w ponad 
tysiąc robotów, z których każdy uczestni-
czy w procesie spawania karoserii samo-
chodu BMW X5 z dokładnością do dzie-
siątych części milimetra. Roboty, zasto-
sowane po raz pierwszy w BMW, sterują 

również w pełni automatyczną linią mon-
tażową, na której montowane są takie 
podzespoły, jak maska i klapa bagażnika. 
Proces ten był dawniej w pełni manualny. 
W fabryce zautomatyzowany został nawet 
montaż układu napędowego oraz nowo-
czesny, zintegrowany proces lakierowania 
karoserii, zużywający 30% mniej energii
i emitujący do środowiska 40% mniej 
szkodliwych substancji.

Zalety cyfryzacji
Cyfryzacja i jej właściwa implementacja 
jest obecnie uznawana za krytyczny czyn-
nik sukcesu w przemyśle. Oznacza zbie-
ranie większej ilości danych i ich anali-
zowanie w kontekście wirtualnym w celu 
podejmowania lepszych decyzji, w wielu 
przypadkach oznaczających wykonywanie 
czynności predykcyjnych. Zmienia sposób 
opracowywania, budowania i dostarcza-
nia produktów przez wykorzystanie roz-
wiązań uczenia maszynowego, wytwarza-

Digitalizacja fabryk 
w praktyce
Zaufanie do produkcji cyfrowej jest obecnie wysokie wśród 
wiodących producentów branży automotive i dzieje się tak nie bez 
powodu. Liderzy branży zaczynają dostrzegać korzyści z inwestycji 
w technologie cyfrowe i robotykę najnowszej generacji.

Alisa Coffey

nia addytywnego oraz zaawansowanych 
systemów robotycznych. Zmienia również 
sposób, w jaki ewoluują produkty, dzięki 
technologiom chmury, knowledge automa-
tion oraz analityce Big Data. 

Technologie cyfrowe stwarzają możli-
wość ogromnych zysków dla producentów 
pojazdów, zmieniając produkcję i jej pla-
nowanie w taki sposób, aby mogli spro-
stać potrzebom konsumentów. Konkuren-
cyjność producentów pojazdów rośnie, 
ponieważ cyfryzacja umożliwia szybszy 
rozwój produktu, a to w konsekwencji 
oznacza szybszą odpowiedź na zapotrze-
bowanie rynku.

Symulacja – narzędzie cyfryzacji 
Jednym z narzędzi cyfryzacji fabryk i pro-
cesów przemysłowych jest symulacja. 
W środowisku symulacyjnym genero-
wany jest wirtualny model każdego kom-
ponentu urządzenia lub maszyny, co 
pozwala projektantom i konstruktorom na 
łatwe, niedrogie i szybkie zbadanie scena-
riuszy „co, jeśli”. Te wirtualne modele to 
tzw. bliźniaki cyfrowe. Analizują zebrane 
dane, a następnie wykorzystują je do 
przeprowadzania symulacji i testowa-
nia wydajności poszczególnych maszyn 
i całych procesów, pozwalając na określe-
nie obszarów potencjalnych zysków. 

Istniejące zasoby mogą być zamodelo-
wane na potrzeby porównania ze swoimi 
bliźniakami cyfrowymi, a nowe rozwią-
zania testowane wirtualnie, co pozwala 
oszczędzać czas, pieniądze i zasoby. Testo-
wanie interakcji na ekranie może np. 
pomóc w zweryfikowaniu potrzeby mody-
fikacji silnika spalinowego pojazdu, zanim 
trzeba będzie wywiercić nowe otwory.

Podsumowanie
Jak twierdzi Jeff Hall, dyrektor działu 
automotive w firmie Siemens, połączona 
cyfrowa fabryka oraz Big Data pozwalają 
producentom na uzyskanie wglądu i pre-
cyzji produkcji, niezbędnych do bycia 
konkurencyjnym. – Cyfryzacja umożli-
wia producentom pojazdów zwiększenie 
wydajności w całym łańcuchu wartości, 
od projektowania i inżynierii produkcji, po 
produkcję, sprzedaż i usługi serwisowe. 
Mówiąc ściślej, oznacza to szybszy czas 
dotarcia produktu na rynek, większą ela-
styczność i zwiększoną dostępność syste-
mów na hali produkcyjnej – twierdzi Hall. 
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Andrzej Soldaty

Integracja cyfryzacji w operacjach jest 
procesem elastycznym. Cyfryzacja może 
zostać dokonana w stopniu odpowiadają-
cym potrzebom danej organizacji. Niektó-
rzy zaczynają od implementacji rozwiązań 
cyfrowych w istniejących maszynach albo 

wprowadzenia rozwiązań cyfrowych do 
tylko jednej linii produkcyjnej lub nawet 
jednej maszyny w danym czasie. 

Niezależnie od tego, jaką ścieżkę obie-
rze firma w drodze do cyfryzacji, ważne 
jest, aby zrobiła to już teraz.

Alisa Coffey Alisa Coffey jest menedżerem ds. komuni-
kacji marketingowej dla przemysłu lotni-
czego, automotive oraz OEM w Siemens 
Industry.
 CE

M odel bliźniaka cyfrowego to 
zestaw trzech komponentów: 
fizycznego obiektu, jego cyfro-

wego odwzorowania oraz połączenia czę-
ści fizycznej i wirtualnej poprzez wymianę 
i przetwarzanie danych w czasie rzeczy-
wistym dla stałej aktualizacji odwzorowa-
nia. Początkowo koncepcja ta ograniczała 
się do rozważań teoretycznych, ponieważ 
trzeci kluczowy komponent, czyli prze-
pływ danych i informacji w czasie rzeczy-
wistym, nie był możliwy do zrealizowa-
nia przy ówczesnym stanie techniki. Zbie-
ranie i przekazywanie danych odbywało 
się z istotnym udziałem operacji ręcznych 
i w trybie offline, a więc odwzorowywa-
nie nie następowało w czasie rzeczywistym.

Upowszechnienie pojęcia 
Nastąpiło ono wraz z falą kształtowa-
nia się wizji nowej generacji przemy-
słu – Przemysłu 4.0. W opisach rozwią-
zań, które mają funkcjonować w wyniku 
czwartej rewolucji przemysłowej, bliźniak 
cyfrowy zajmuje kluczowe miejsce.

Obecnie teoria zamienia się w prak-
tykę. Powstały i stale rozwijają się tech-
niczne możliwości realizowania idei bliź-
niaka cyfrowego i, co więcej, są już przed-
miotem ofert rynkowych. 

Niezbędne technologie
Kluczowymi uwarunkowaniami w reali-
zacji koncepcji odtworzenia świata fizycz-
nego w warstwie wirtualnej jest dostęp 
w czasie rzeczywistym do pełnego spek-

trum danych o odpowiedniej jakości 
oraz możliwość „nauczenia się” przez 
świat wirtualny zachowań świata fizycz-
nego. W ten sposób powstaje dynamiczna 
cyfrowa replika obiektu fizycznego, która 
jest zdecydowanie czymś więcej niż tylko 
modelem tego obiektu.

Obecnie dostępny asortyment dedy-
kowanych rozwiązań pozwala spełniać te 
założenia. Punktem wyjścia jest rozwój 
sensoryki i Internetu Rzeczy, prowadzący 
do ciągłego pozyskiwania i przesyłania 
danych w ilościach liczonych już obecnie 
w exabajtach. Exabajt oznacza 1018 baj-
tów, co świadczy o poziomie szczegółowo-
ści monitorowania świata fizycznego. 

Drugi koniec łańcucha w procesie two-
rzenia bliźniaka cyfrowego stanowią na-
rzędzia analityczne, rozwiązania uczenia
maszynowego i sztucznej inteligencji. Tech-
nologie te często są określane silnikami 
napędowymi nowej generacji przemysłu, 
wykorzystującymi paliwo XXI w., jakim 
są dane. Ich dynamiczny rozwój oferuje 
możliwość efektywnego wykorzystania 
danych do budowania wiedzy o obiekcie 
fizycznym, jego zachowaniach i reakcjach 
na zmiany otoczenia oraz ciągłą weryfika-
cję tworzonego odwzorowania.

Korzyści i wyzwania
Bliźniaki cyfrowe dzięki swoim cechom 
rewolucjonizują działalność przemysłową 
i biznes. Dobrym przykładem jest obszar 
operacyjny, a w szczególności uzyskiwane 
możliwości predykcyjne. Inny obszar to 
monitoring produktu w całym cyklu życia 
i możliwość wykorzystania tej wiedzy do 
jego rozwoju i optymalizacji.

Dostępność rozwiązań technicznych 
umożliwiających realizację koncepcji bliź-
niaka cyfrowego, a z drugiej strony uzy-
skiwane dzięki nim efekty powodują, 
że ich wdrażanie staje się obecnie jed-
nym z kluczowych działań w transforma-
cji cyfrowej. Opracowywany przez Insty-
tut Gartnera coroczny raport na temat 
głównych strategicznych trendów w tech-
nologii pozycjonuje aktualnie bliźniaki 
cyfrowe w pierwszej dziesiątce. Według 
tego raportu przewiduje się, że w 2021 r. 
będzie ich używać połowa dużych firm 
produkcyjnych i dzięki temu zwiększy 
efektywność o 10%.

Upowszechnianie bliźniaków cyfro-
wych – oprócz korzyści ekonomicznych 
– niesie również wyzwania, zwłaszcza 
w zakresie ustanowienia reguł ich funk-
cjonowania. Odpowiedzialność za gene-
rowane działania musi dotyczyć również 
aktywności bliźniaka cyfrowego, a nieod-
łącznym elementem jego kształtowania 
jest „nauczenie” go reguł i zachowań obo-
wiązujących w społeczeństwie. Temat ten 
jest coraz częściej podnoszony, co dodat-
kowo potwierdza fakt, że koncepcja bliź-
niaka cyfrowego przestaje być jedynie 
wizją przyszłości, a powoli staje się rze-
czywistością.

Andrzej Soldaty Andrzej Soldaty – założyciel i partner 
„Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0”, 
lider projektu „Platforma Przemysłu Przy-
szłości” w Ministerstwie Przedsiębiorczości
i Technologii. W latach 2010–2015 był 
prezesem zarządu polskiego oddziału Festo.

 CE

 Bliźniak cyfrowy – jeszcze wizja, czy już rzeczywistość?
Pojęcie „bliźniak cyfrowy” (digital twin) odnosi się do cyfrowej repliki fizycznych obiektów, procesów 
i systemów. Bazą tego pojęcia jest koncepcja wirtualnego ekwiwalentu świata fizycznego, która powstała 
na początku bieżącego stulecia w efekcie prac prowadzonych na Uniwersytecie Michigan.
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P erspektywa przeprowadzenia trans-
formacji cyfrowej może być znie-
chęcająca dla organizacji przemy-

słowej, jednak istnieją sposoby ułatwienia 
tego procesu. Przyjazne dla użytkownika 
środowisko z intuicyjnymi interfejsami 
operatorskimi (HMI) może wspomóc pro-
ces postępu transformacji cyfrowej takiej 
organizacji przez rozszerzanie zasięgu 
cyfryzacji (inteligencji cyfrowej – digital 
intelligence) na pracowników działu pro-
dukcji oraz usprawnienie operacji realizo-
wanych w zakładzie.

Wykorzystując dobrze znane urzą-
dzenia mobilne, takie jak smartfony 
i tablety (fot. 1), do bezpiecznego dostępu 
do informacji procesowych, takich jak 
raporty graficzne, alarmy, wartości w cza-
sie rzeczywistym oraz trendy historyczne, 
organizacje mogą osiągnąć nowe poziomy 
wydajności oraz konkurencyjności. To 
z kolei sprzyja pozytywnym zmianom kul-
tury i zachowań pracowników. Organi-
zacje mogą ponadto wdrożyć strategię 
mobilnych interfejsów HMI w celu wspie-
rania dodatkowych kompetencji związa-
nych z transformacją cyfrową, takich jak 
wspieranie podejmowania decyzji oraz 
ciągła świadomość sytuacyjna.

Prosty dostęp do informacji
Prosty dostęp „tylko do odczytu”, przy 
wykorzystaniu mobilnych interfejsów 
HMI, do informacji procesowych oraz 

raportów graficznych z systemu stero-
wania, może przyczynić się do szybkich 
postępów organizacji na drodze do trans-
formacji cyfrowej przez wsparcie rozwoju 
cyberbezpiecznej architektury systemowej 
w przedsiębiorstwie. Ponieważ urządze-
nie mobilne posiada i potrafi obsługiwać 
obecnie niemal każdy, rozszerzanie mobil-

ności oraz umożliwianie użytkownikom 
uzyskiwania dostępu do danych proceso-
wych fabryki jest naturalnym postępem. 
Dostęp ten może być osiągnięty przez 
dodanie warstwy cyfrowej do istniejących 
systemów. Pozwala to organizacjom wyko-
rzystywać obecnie istniejące urządzenia 
mobilne oraz sieci bezprzewodowe lub 
komórkowe do bezpiecznego uzyskiwa-
nia dostępu i udostępniania kluczowych 
informacji procesowych.

Oprogramowanie do urządzeń mobil-
nych, natywnie zintegrowane z systemami 

Mariana Dionisio
Danny Striden

Strategia mobilnych interfejsów 
HMI pomaga w transformacji 
cyfrowej przedsiębiorstw
Wdrażanie strategii mobilnych interfejsów operatorskich (HMI) 
może pomóc w cyfrowej transformacji organizacji przemysłowej 
poprzez usprawnienie realizowanych operacji oraz zwiększenie 
ogólnego poziomu cyfryzacji przedsiębiorstw.

W skrócie

 →  Technologia mobilnych 
interfejsów operatorskich 
(HMI) może pomóc firmom 
w przyspieszeniu i efektyw-
nym wdrożeniu ich transfor-
macji cyfrowej.

 →  Przekazywanie pracowni-
kom działów operacyjnych 
bezpiecznych informacji, 
wyświetlanych na ich urzą-
dzeniach mobilnych, może 
poprawić skuteczność ich 
reagowania na sytuacje 
odbiegające od normy.

 →  Technologia mobilnych 
interfejsów operatorskich 
HMI może także ulepszyć 
współpracę pomiędzy pra-
cownikami organizacji, 
umożliwiając im dzielenie 
się informacjami w czasie 
rzeczywistym.

Oprogramowanie do 
mobilnych interfejsów 
HMI musi przekształ-
cać strumienie danych 
z całego przedsiębior-
stwa w strumień prak-
tycznych informacji, które 
mogą być wykorzystane 
przez każdego pracow-
nika – zależnie od jego 
roli w firmie.
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sterowania procesem (process control sys-
tem – PCS), oferuje dodatkowe korzy-
ści, w tym taką architekturę cyberbezpie-
czeństwa, która wspiera bezpieczeństwo 
sieci oraz informacji. Dodanie natywnego, 
mobilnego dostępu „tylko do odczytu” do 
systemów PCS w istniejącym bezpiecz-
nym środowisku mobilnym organizacji 
zapewnia personelowi zakładu wymagane 
przez niego informacje zawsze i wszędzie, 
gdy jest to potrzebne. Ponadto, w trakcie 
wdrażania kolejnych inicjatyw transfor-
macji cyfrowej, przedsiębiorstwo będzie 
mogło kontynuować wykorzystywanie 
swojego istniejącego już systemu.

Rozszerzony dostęp do informacji 
oraz szersze ich zrozumienie
Ponieważ dostęp do informacji za pomocą 
urządzeń mobilnych jest wdrażany jako 
warstwa cyfrowa na szczycie systemu 
PCS, oprogramowanie mobilnych inter-
fejsów HMI musi agregować informa-
cje z wielu źródeł, umożliwiając persone-
lowi dostęp do danych w całym przedsię-
biorstwie.

Oprogramowanie do mobilnych inter-
fejsów HMI musi przekształcać strumie-
nie danych z całego przedsiębiorstwa 
w strumień praktycznych informacji, 
które mogą być wykorzystane przez każ-
dego pracownika – zależnie od jego roli 
w firmie. Narzędzia te powinny być tak 
dopasowane do potrzeb użytkowników, 
aby zapobiegać sytuacjom, w których 
nie będą oni w stanie podjąć właściwych 

decyzji na skutek zbyt wielu otrzymanych 
danych. Ponieważ transformacja cyfrowa 
ewoluuje, to ilość dostępnych danych pro-
cesowych oraz danych przedsiębiorstwa 
będzie się zwiększać w miarę upływu 
czasu. Tak więc istotne jest, by wielkie 
ilości danych były efektywnie przekształ-
cane w użyteczne informacje.

Mobilne interfejsy HMI mogą także 
mieć narzędzia, które ograniczają dostęp 
użytkowników tylko do pewnych okre-
ślonych, istotnych dla nich informacji. 
W tym przypadku oprogramowanie do 
urządzeń mobilnych, natywnie zintegro-
wane z systemami PCS, może wykorzysty-
wać istniejące zasady dostępu do danych. 
Można też do oprogramowania mobilnych 
interfejsów HMI zaprojektować dodat-
kowe ograniczenia dostępu lub zabezpie-
czenia.

Kompetencje w transformacji 
cyfrowej
Organizacja, po dokonaniu transforma-
cji cyfrowej, będzie mogła zbierać, filtro-
wać i analizować większą ilość danych. 
Organizacja taka może przekształcać dane 
w praktyczne informacje, specyficzne 
dla roli każdego pracownika. Poprzez 
wykorzystywanie istniejących syste-
mów i architektur sieciowych oraz doda-
nie cyberbezpiecznego dostępu „tylko do 
odczytu” za pomocą urządzeń mobilnych, 
organizacje mogą uzyskać nowe poziomy 
efektywności działania oraz tworzyć nowe 
kompetencje, co da w wyniku zarówno 
pozytywne zmiany kultury i zachowań, 
jak i ulepszenia realizowanych operacji.

↙ Fot. 1. Intuicyjne mobilne urządzenia HMI umożliwiają 
organizacji osiągnięcie i wykorzystanie pozytywnych 
zmian w kulturze i zachowaniu, związanych z transforma-
cją cyfrową. Częściowo dokonywane jest to dzięki wyko-
rzystywaniu przez pracowników różnych działów tych 
samych informacji graficznych i tekstowych, które są uży-
wane przez operatorów w sterowni. 

→ Fot. 2. Ten wykres radarowy zwiększa świa-
domość sytuacyjną i pozwala użytkownikowi 
szybko zorientować się, czy wartości wskaź-
ników KPI zaczynają odbiegać od wymaga-
nych. Na zdjęciu pokazano wykres słupkowy 
produkcji całkowitej (production total) oraz 
wykres radarowy wskaźników KPI zapotrze-
bowania na energię elektryczną (electricity), 
wodę chłodzącą (cooling water) i gaz ziemny 
(natural gas) oraz średnią emisję dwu-
tlenku węgla (average emission), dostępność 
sprzętu (availability) i wydajność produk-
cji (efficiency). Wykres wskazuje, że zaczyna 
wzrastać zapotrzebowanie na wodę chło-
dzącą.
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Świadomość sytuacyjna. Mobilny dostęp 
do kluczowych informacji procesowych 
powoduje zwiększenie świadomości sytu-
acyjnej, niezależnie od tego, czy dany pra-
cownik firmy znajduje się przy maszynie, 
w biurze, czy poza zakładem. Zwiększona 
świadomość, wraz z efektywną, intu-
icyjną wizualizacją danych, może poma-
gać w analizowaniu danych oraz wspie-
rać podejmowanie bardziej precyzyjnych 
i bardzo szybkich decyzji.

Powiadomienia mogą być otrzymy-
wane natywnie za pomocą urządzeń 
mobilnych, tak więc pracownicy znaj-
dujący się w dowolnej lokalizacji mogą 
utrzymywać widoczność warunków proce-
sowych oraz monitorować sytuacje odbie-
gające od normy. Zamiast oglądania liczb 
oraz interpretowania ich w celu prze-
kształcania na praktyczne informacje, pra-
cownik może oglądać na swoim mobilnym 
interfejsie HMI raporty, wykresy i trendy 
graficzne, jak pokazano na fot. 2. Te typy 
wizualizacji dostarczają więcej informacji 
niż dane nieprzetworzone, ponieważ dają 
personelowi bardziej jakościowy, intu-
icyjny i całościowy obraz operacji realizo-
wanych w firmie.

Wsparcie podejmowania decyzji. Per-
sonel może wykorzystywać zainstalo-
wane na urządzeniach mobilnych narzę-
dzia wspierające podejmowanie decyzji 
oraz wykonujące analizę danych do podej-
mowania szybszych i lepszych decyzji. 
Mobilny interfejs HMI może agregować 
i przedstawiać dane na wyświetlaczach 
w taki sposób, że są one łatwe do zrozu-
mienia. Umożliwia to personelowi podej-
mowanie świadomych decyzji na podsta-
wie danych operacyjnych z całego przed-
siębiorstwa.

Kluczowe wskaźniki efektywności (key 
performance indicators – KPI) są mierni-
kami dokonań przedsiębiorstwa, będą-
cymi wartościowym narzędziem wspie-
rającym podejmowanie decyzji. Są one 
powszechnie obliczane na podstawie agre-
gacji danych z wielu źródeł. Oprogra-
mowanie do urządzeń mobilnych, które 
potrafi bezpiecznie wyświetlać warto-
ści KPI, może być szczególnie cenne przy 
dostarczaniu tych informacji personelowi 
spoza sterowni w zakładzie.

Na przykład w niektórych firmach 
użytkownicy urządzeń mobilnych odnie-
śli sukcesy w monitorowaniu wskaźni-
ków KPI oraz reagowaniu w sytuacjach, 

gdy wartości tych wskaźników przekro-
czyły wartości graniczne. Posiadając bły-
skawiczny dostęp za pomocą urządzeń 
mobilnych do tych wskaźników, opera-
torzy mogą szybko przekazywać odpo-
wiednie informacje personelowi kierow-
niczemu. Pozwala to operatorom realizo-
wać procesy podejmowania decyzji, obej-
mujące wykorzystywanie danych z wielu 
źródeł w celu lepszego zarządzania proce-
sem technologicznym/produkcji oraz jego 
ograniczeniami środowiskowymi.

Ponadto urządzenia mobilne umożli-
wiają personelowi analizowanie danych, 
tak więc mogą oni realizować plany 
i reagować na sytuacje odbiegające od 
normy, niezależnie od miejsca, w którym 
się znajdują. Personel posiada ponadto 
elastyczny dostęp do dodatkowych 
danych i możliwość zagłębiania się w ana-
lizie danych według potrzeb.

Współpraca różnych działów 
w przedsiębiorstwie
Wykorzystywanie strategii mobilnych 
interfejsów HMI do utrzymywania ciągłej 
świadomości sytuacyjnej oraz ulepsza-
nia procesów podejmowania decyzji może 
ulepszyć współpracę w przedsiębiorstwie 
oraz działać jako katalizator dla transfor-
macji cyfrowej. Poprzez natywnie zinte-
growane mobilne urządzenia HMI perso-
nel będzie wykorzystywał te same ekrany 
operatorskie, alarmy, trendy oraz inne 
rodzaje wykresów i elementów graficz-
nych do współpracy oraz rozwiązywania 
problemów. Te elementy interfejsów HMI 

stanowią wspólny język dla operatorów, 
inżynierów, kierowników i techników.

Na przykład pewna firma międzynaro-
dowa ujawniła, że jednym z jej najwięk-
szych wyzwań operacyjnych była bezpro-
blemowa komunikacja pomiędzy opera-
torami maszyn i urządzeń a operatorami 
pracującymi w sterowni. Dzięki wykorzy-
staniu natywnie zintegrowanych inter-
fejsów HMI operatorzy maszyn i sprzętu 
oraz operatorzy sterowni mogli ze sobą 
efektywnie współpracować, używając 
wspólnego języka. To zwiększyło wydaj-
ność pracy i zmniejszyło możliwość incy-
dentów związanych z bezpieczeństwem. 
Ten wspólny język HMI w środowisku 
mobilnym pomoże w uzyskaniu pozytyw-
nej zmiany kultury współpracy w orga-
nizacji. Wykorzystując mobilne interfejsy 
HMI, przedsiębiorstwo może udostępniać 
pracownikom niemal te same informa-
cje oraz działać jak jeden zespół przy roz-
wiązywaniu problemów i podejmowaniu 
decyzji w oparciu o wiedzę kolektywną.

Obecnie organizacje mogą tworzyć 
swoje bazy wiedzy i podejmować szybsze 
oraz bardziej świadome decyzje, na pod-
stawie bezpiecznego dostępu za pomocą 
urządzeń mobilnych do danych zmieniają-
cych się z minuty na minutę. Ta inteligen-
cja procesowa jest możliwa przez mobilne 
oraz intuicyjne interfejsy HMI. Organiza-
cje mogą wykorzystywać istniejące sieci 
informatyczne do udostępniania infor-
macji procesowych pracownikom znaj-
dującym się w dowolnej lokalizacji, na 
podstawie roli tych pracowników w fir-
mie. Dostęp do takich informacji przed-
tem był ograniczony tylko do operatorów 
systemów sterowania. Wdrażanie mobil-
nego dostępu do informacji procesowych 
za pomocą intuicyjnych interfejsów HMI 
to dla organizacji łatwy sposób technicz-
nego i kulturalnego przygotowania gruntu 
pod przyszłe prace związane z transforma-
cją cyfrową.

Mariana Dionisio Mariana Dionisio i Danny StridenDanny Striden są 
menedżerami produktu w firmie DeltaV.

CE
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Jakich natychmiastowych 
korzyści mogłaby dostarczyć 
Państwa firmie strategia 
mobilnych interfejsów HMI?

Wykorzystywanie strate-
gii mobilnych interfejsów 
HMI do utrzymywania 
ciągłej świadomości sytu-
acyjnej oraz ulepszania 
procesów podejmowania 
decyzji może poprawić
współpracę w przedsię-
biorstwie oraz działać 
jako katalizator dla trans-
formacji cyfrowej.
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O czekuje się, że światowy rynek 
napędów o zmiennej częstotli-
wości VFD w ciągu nadchodzą-

cych lat doświadczy znaczącego wzrostu. 
Napędy te oferują sześć następujących 
podstawowych korzyści dla firm przemy-
słowych:

1Możliwość regulacji prądu rozru-
chowego. Napęd VFD daje możliwość 
dokonania rozruchu silnika przy zero-
wym napięciu i częstotliwości, co ograni-
cza naprężenia mechaniczne i wydzielanie 
się ciepła w uzwojeniach silnika, dzięki 
czemu wydłuża się jego żywotność.

2 Ograniczanie zakłóceń w linii zasi-
lającej. Spadek napięcia w linii zasilają-
cej może negatywnie wpłynąć na urzą-
dzenia wrażliwe na niewłaściwe parame-
try napięcia zasilającego, takie jak wyłącz-
niki zbliżeniowe, czujniki oraz komputery. 
Napędy VFD eliminują spadki napięcia 
wynikające z załączania i obsługi silników 
elektrycznych.

3 Ograniczanie mocy pobieranej 
z sieci podczas rozruchu. Moc wymagana 
do rozruchu silnika prądu zmiennego 
w przypadku zasilania go przez napęd 
VFD jest mniejsza niż przy zasilaniu bez-
pośrednim. Gdy w zakładach przemysło-
wych silniki uruchamiane są w godzinach 
szczytu, to firma ta płaci wyższe rachunki 
za energię elektryczną, której cena 
w godzinach szczytu jest znacznie wyższa 

niż poza tymi godzinami. Wykorzystywa-
nie napędów VFD może przynieść zakła-
dom obniżenie opłat za dystrybucję ener-
gii (składników zmiennych).

4 Pomoc w kontrolowaniu prędko-
ści roboczej oraz przyśpieszeń silników. 
Takie aplikacje przemysłowe jak linie roz-
lewnicze, które związane są z produk-
tami łatwymi do rozlania/rozsypania, 
uzyskują korzyści ze stopniowego zwięk-
szania mocy silników, dzięki czemu uzy-
skuje się łagodne przyśpieszanie przeno-
śników taśmowych. Napędy VFD umożli-
wiają zdalną regulację prędkości silników 
za pomocą sterowników. Regulacja pręd-
kości i przyśpieszenia silników napędzają-
cych maszyny i urządzenia jest korzystna 
w przemyśle produkcyjnym.

5Możliwość regulacji i ograniczania 
momentu obrotowego. Napęd VFD może 
ograniczać i regulować moment obrotowy 
silnika prądu zmiennego w celu zabez-
pieczania maszyn przed uszkodzeniem 
oraz zabezpieczania prawidłowej realiza-
cji procesów technologicznych/produkcji 
i samych produktów.

6 Oszczędność energii i kosztów. 
Napęd VFD regulujący prędkość silnika 
napędzającego pompę, który zwykle pra-
cuje wtedy z prędkościami poniżej mak-
symalnej, może obniżyć zużycie energii 
w porównaniu do silnika pracującego cały 
czas ze stałą prędkością obrotową. Elimi-
nuje potrzebę stosowania mechanicznych 
podzespołów napędowych, co także przy-
czynia się do redukcji kosztów ogólnych. 

Aishwarya Vijay Aishwarya Vijay jest specjalistą ds. 
tworzenia treści w firmie Grand View 
Research.
 CE

Aishwarya Vijay

korzyści z wykorzystywania 
napędów VFD

Rosnący nacisk na zwiększanie sprawności energetycznej oraz 
spełnianie wymagań dotyczących oszczędzania energii powo-
duje zwiększenie popytu na napędy silnikowe o zmiennej 
częstotliwości (VFD, falowniki).

6
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Na pierwszy rzut oka: kombinerki. Jeśli przyjrzeć się bli-
żej – wiele narzędzi w jednym. Tak samo jest w przy-
padku Asix®.Evo – po prostu SCADA, ale przy bliższym 
poznaniu okazuje się, że to wiele dedykowanych narzę-
dzi osadzonych na platformie podstawowej: do pro-
jektowania i uruchamiania aplikacji, akwizycji danych 
(~130 drajwerów), raportowania (na 3 sposoby), recep-
turowania i archiwizacji zdarzeniowej AsBase, prezen-

tacji obiektów rozproszonych i pomiarów na mapach Geo SCADA oraz wydajny historian 
sygnałów analogowych i binarnych.

To baza, na której zamontowane są specjalizowane narzędzia: do zarządzania mediami 
energetycznymi Asix Energy, ewaluacji współczynników efektywnościowych Asix OEE, 
które łącznie pozwalają na optymalizację strategii produkcyjnych. Są też specjalizowane 
moduły do realizacji innych funkcji: aplikacji dla inteligentnych budynków WAGO Visu Buil-
ding (przygotowane we współpracy z WAGO), monitorowania emisji i obliczania opłat za 
korzystanie ze środowiska Asix Emisja. Wszystko można spiąć w nadrzędną aplikację, obej-
mującą nawet duże obiekty w jednym ręku CDAS, co pozwala na podejmowanie strategicz-
nych decyzji na poziomie koncernu.

www.askom.pl

 ASKOM

Asix®.Evo – SCADA jak multitool

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

Anybus Configuration Manager – ACM,
umożliwia konfigurowanie, konwertowa-
nie i oznaczanie pożądanych danych do 
wykorzystania w systemach IT lub aplika-
cjach IIoT. Podczas konfigurowania połą-
czenia IT bramy mogą być prezentowane 
jako klient MQTT lub serwer OPC-UA.

Anybus Communicator IIoT i Anybus 
X-gateway IIoT są samodzielnymi urządze-
niami między OT a IT, co zapewnia wysoki 
poziom bezpieczeństwa. Po instalacji mo-
żliwy jest tylko jednokierunkowy przepływ
danych z OT do IT przez bramy, co ozna-
cza, że urządzenia przemysłowe i systemy 
są odizolowane od ataku ze strony IT.

www.elmark.com.pl

Firma Balluff rozszerza swoją ofertę roz-
wiązań wizyjnych o nowe urządzenie zbu-
dowane z myślą o Przemyśle 4.0. SmartCa-
mera BVS, o której mowa, umożliwia reali-
zację złożonych aplikacji, w szczególno-
ści rozwiązywanie problemów w proce-
sie produkcji w czasie rzeczywistym. Spe-
cyfikacja techniczna gwarantuje doskonały 
obraz (1,3 Mpix (1280×1024), CMOS, moco-
wanie obiektywu typu C), natomiast prze-
myślany i prosty interfejs (IO-type: Gigabit 
Ethernet, 8×wejście/wyjście oraz Fieldbus 
type: Gigabit Ethernet, Profinet lub Ether-
net/IP, IO-Link Master, cyfrowe wejścia/
wyjścia) sprawia, że obsługa zaawansowa-

nego narzędzia jest możliwa bez koniecz-
ności bycia ekspertem w dziedzinie sys-
temów wizyjnych. Rozbudowany interfejs 
gwarantuje szerokie możliwości dostępu 
do danych. Możliwe jest także zbudowanie 
lokalnego systemu kontroli, gdzie jej efekt 
jest widoczny bezpośrednio na zewnętrz-
nym panelu LCD. 

SmartCamera umożliwia wczesną iden-
tyfikację defektów powstałych podczas pro-
cesu wytwarzania produktu oraz komplek-
sową kontrolę jakości. Wbudowane narzę-
dzia pozwalają m.in. na odczyt kodów kre-
skowych, kodów 2D i 3D, rozpoznawa-
nie tekstu, weryfikację kształtu, analizę 

jasności, pomiar obiektu czy pozycjonowa-
nie ramienia robota. Dostęp do ustawień 
kamery, zdefiniowanie programu inspekcji 
oraz wyniki testów są dostępne z poziomu 
standardowej przeglądarki internetowej, po 
wcześniejszym wpisaniu adresu kamery. 

www.balluff.pl

 Balluff 

SmartCamera – prosta koncepcja 
do zadań przemysłowych

Firma prezentuje

 Elmark Automatyka

Nowe rodziny bram 
Anybus 

DT-LAN- CAT. 6+ to przemysłowy adapter chroniący od przepięć w insta-
lacji Ethernet wg klasy EA (CAT.6A) i Gigabit Ethernet (do 10 Gb/s), 
Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Rosnąca liczba aplikacji przemy-
słowych, w których używana jest komunikacja Profinet, to również 
obszar zastosowania wspomnianego modułu. Układ elektryczny 
zawiera ochronę wszystkich ośmiu dróg. Ogranicznik przepięć może być
też stosowany do aplikacji Power over Ethernet, (PoE+) „Mode A” i „Mode B”. DT-LAN-CAT. 6+ 
można używać w energetyce do ochrony transmisji zgodnych ze standardem IEC 61850.

www.phoenixcontact.pl

 Phoenix Contact

Ochrona magistral komunikacyjnych

http://www.askom.pl
http://www.elmark.com.pl
http://www.balluff.pl
http://www.phoenixcontact.pl
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Bezpieczna droga do chmury
Niezależnie od branży oraz wielkości firmy przychodzi moment, 
gdy organizacje zaczynają dostrzegać zalety przejścia w chmurę 
i przyznają, że migracja lokalnych rozwiązań do chmury 
przynosi wiele korzyści.

P rzedsiębiorstwa produkcyjne stoją 
przed koniecznością zwiększenia 
produktywności. Poprawa wydaj-

ności pracowników, polepszenie efek-
tywności na poziomie systemowym oraz 
sprawne radzenie sobie z bieżącymi pro-
blemami organizacji, to tylko niektóre 
wyzwania stojące na drodze do optymali-
zacji procesów produkcji. Chmurowe roz-
wiązania klasy ERP z wbudowanymi inte-
ligentnymi narzędziami, takimi jak AI, 
ML czy RPA, mogą stać się kluczem do 
sukcesu – łącząc elastyczność chmury 
z możliwościami wdrożenia zaawanso-
wanej analityki biznesowej. Jak zatem 
bezpiecznie i efektywnie zaadaptować 
chmurę w swojej organizacji? 

Oto kilka kluczowych trendów, które 
pokazują, dlaczego migracja do chmury 
jest nie tylko kluczową strategią w dzisiej-
szym prowadzeniu działalności, ale także 
w przygotowaniu firmy na sprawne funk-
cjonowanie w przyszłości. 

1 Konieczność usuwania silosów danych 
i demokratyzacja decyzji na wszystkich 
poziomach
Dostęp do danych poprzez rozwiązania 
stacjonarne jest ograniczony, pozostawia-
jąc, pracowników, partnerów bez bezpo-
średniego dostępu do krytycznych infor-
macji. Rozwiązania w chmurze zazwyczaj 
centralizują dane, tworząc jeden system 
zapisu dla przedsiębiorstwa, z danymi 
powszechnie dostępnymi i użytecznymi. 
Chmura umożliwia właściwym danym 
dostarczanie właściwych informacji we 
właściwym czasie – w odpowiednim kon-
tekście, formie i modelu bezpieczeństwa. 
W rezultacie organizacje mogą przyspie-
szyć podejmowanie decyzji, poprawić 
jakość obsługi klienta i ograniczyć ryzyko.

2Możliwości dostosowane do branży
Organizacje potrzebują swoich rozwiązań 
biznesowych, aby zapewnić specyficzne 
dla branży możliwości, które pozwolą 
dostarczać klientom najlepsze w swo-
jej klasie produkty i usługi. Dostawcy 
chmury wstępnie konfigurują specyficzne 
dla branży możliwości w swoich rozwiąza-
niach, zapewniając organizacjom unikalną 
funkcjonalność, której potrzebują, bez 
skomplikowanych dostosowań. Pozwala 
to na większą elastyczność systemów biz-
nesowych organizacji i zapewnia długoter-
minową platformę wzrostu.

3 Dzisiejsi pracownicy wymagają 
nowoczesnego interfejsu użytkownika
Gdy nowa generacja cyfrowych pracowni-
ków wkracza na rynek pracy, domaga się 
technologii przyjaznej dla użytkownika. 
Często oznacza to oprogramowanie, które 
odzwierciedla wygląd aplikacji mobilnych 
i społecznościowych, z których korzystają 
w codziennym życiu, i zapewnia natych-
miastowy dostęp do danych i współpracę. 
Technologia chmurowa jest zazwyczaj bar-
dziej przyjazna nie tylko dla pracowni-
ków, ale także dla klientów, partnerów 
i dostawców – zasadniczo całego bizneso-
wego ekosystemu organizacji.

4 Wdrożenia chmury hybrydowej 
zajmują centralne miejsce wraz 
z poprawą integracji
Organizacje szukają rozwiązań, które ofe-
rują wybór i wydajność, dzięki czemu 
mogą skoncentrować się na tym, co 
naprawdę odróżnia je od konkurencji. 
Przejście do chmury ma wiele opcji wdra-
żania. W rzeczywistości wiele dzisiejszych 
organizacji ma komponenty chmurowe 
powiązane z lokalnym zestawem podsta-
wowych rozwiązań. Z biegiem czasu coraz 

więcej wdrożeń przejdzie z takiego hybry-
dowego podejścia do czystego modelu 
chmury. Technologia integracji stale się 
poprawia pod względem łatwości użytko-
wania, czasu wdrożenia i kosztów posia-
dania.

Wiele ścieżek do chmury
Podczas tworzenia strategii migracji do 
chmury kluczowe jest rozważenie strate-
gicznych priorytetów firmy. Określ, która 
ścieżka do chmury zapewni najwięk-
szą wartość, i skoncentruj się na jednym 
z tych trzech strategicznych obszarów:

1 Główna funkcjonalność biznesowa 
Przeniesienie głównej funkcjonalności 
biznesowej, takiej jak planowanie zaso-
bów przedsiębiorstwa (ERP) lub zarządza-
nie finansami do chmury, może przynieść 
znaczące zwroty, ale często realizacja tych 
zwrotów zajmuje dużo czasu.

2 Wąskie procesy biznesowe 
Jednym ze sposobów równoważenia 
ryzyka ze zwrotem z inwestycji jest sku-
pienie się na węższych procesach bizne-
sowych, które dotyczą głównie określo-
nych zespołów w organizacji. Często te 
zaawansowane rozwiązania pozwalają fir-
mom generować korzyści, które zwalniają 
zasoby na większe inicjatywy.

3 Kultura oparta na danych 
Przenoszenie danych do chmury pozwala 
organizacjom agregować dane z całego 
przedsiębiorstwa i rozkładać silosy infor-
macyjne. Tworzy to kulturę opartą na 
danych, w której istotne informacje mogą 
być stale przeglądane, aby pomóc zespo-
łom lepiej pracować – zarówno indywidu-
alnie, jak i razem.

Mariusz Siwek Mariusz Siwek – Channel Director Central 
and Eastern Europe w firmie Infor
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A by uzyskać maksymalną poprawę 
procesów, firmy powinny auto-
matyzować także zadania wyma-

gające wysokiej delikatności, takie jak 
wykańczanie powierzchni czy montaż pre-
cyzyjny. Tradycyjne roboty przemysłowe 
są zbyt masywne, aby pracować z mate-
riałami delikatnymi lub elementami o róż-
norodnych kształtach i rozmiarach – 
w takich procesach pomocne będą roboty 
współpracujące, wyposażone w odpo-
wiednie narzędzia montowane na ramie-
niu.

Stabilność procesów, którą 
zapewniają roboty
„Zmysły” i „inteligencja”, które zyskują 
roboty dzięki nowoczesnym rozwiązaniom 
EoAT (End-of-Arm Tooling), odpowiednim 
czujnikom i oprogramowaniu sprawiają, 
że producenci mogą w pełni wykorzystać 
możliwości automatyzacji także w proce-
sach, które dotychczas były realizowane 
tylko manualnie – np. z wykorzystaniem 
bardzo delikatnych komponentów elektro-
nicznych. Producenci zyskują zatem nowe 
możliwości w zakresie standaryzacji pro-
cesów, eliminacji błędów i strat materia-
łowych. 

Czujniki siły i momentu obrotowego 
(force/torque sensors) analizują około 
1000 danych procesowych na sekundę. 
Dzięki temu robot może odpowiednio 
reagować w czasie rzeczywistym, np. 
w przypadku napotkania nieregularnego 
elementu, i tym samym zapobiec błę-
dom produkcyjnym. Szczegółowa ana-
liza danych procesowych pozwala także 
wykryć inne odchylenia, mogące skut-
kować stratami materiałowymi lub prze-
stojami na linii produkcyjnej. Robotyza-
cja newralgicznych procesów to dla pro-
ducenta także możliwość obniżenia kosz-
tów generowanych przez kontrolę jako-
ści – odpowiednio zaprogramowany robot 
będzie powtarzał ścieżkę ruchu z minimal-
nym odchyleniem na przestrzeni lat. 

Wykańczanie powierzchni – tam, 
gdzie liczy się finalny efekt
Wykańczanie powierzchni to w wielu 
przypadkach proces, który decyduje 
o finalnym efekcie. 

W momencie gdy do polerowania 
wykorzystamy robota, o poziomie wyko-
nania stanowić będzie odpowiednia kom-
binacja narzędzi EoAT – podobnie jak 
w przypadku procesu niezrobotyzowanego 
kluczowe są umiejętności i doświadczenie 
pracownika. 

Możliwość precyzyjnego pomiaru siły 
jest kluczowym elementem wykańczania 
powierzchni wysokiej jakości elementów. 
Dlaczego?

→ Siła nacisku pozostanie na tym samym 
poziomie w trakcie całego procesu, pod 
warunkiem że ustawienia nie zostaną 
zmienione. 

Aleksander Marinković

Robotyzacja procesów
jako remedium na straty materiałowe 
i niedociągnięcia jakościowe
Przez lata produkty z etykietką „wykonany ręcznie” były gwarancją 
jakości. Jednak w przypadku produkcji na większą skalę jakiekolwiek 
odchylenia od pierwotnych założeń mogą budzić zastrzeżenia ze 
strony działu kontroli jakości lub klientów. Błędy w produkcji to 
zazwyczaj dodatkowy koszt dla producenta; z kolei dla klienta mogą 
być powodem zmiany dostawcy. Robotyzacja pomaga standaryzować 
procesy produkcyjne, eliminować straty materiałowe i podnosić 
jakość produktów. 

Źródło: OnRobot
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→ Możemy uniknąć niedociągnięć wynika-
jących ze zbyt słabego lub zbyt intensyw-
nego polerowania.

→ Ustawienie ścieżki, którą robot konse-
kwentnie będzie powtarzał, wymaga kilku 
minut.

→ Czujnik pozwala wykryć kierunek położe-
nia elementu i automatycznie skorygować 
pracę narzędzia.

→ Wykrywanie kolizji – czujniki pozwa-
lają wykryć wybrzuszenia lub wgłębie-
nia w powierzchni i wystarczająco wcze-
śnie zareagować, aby uniknąć uszkodze-
nia materiału.

→ Odpowiednie narzędzie gratujące oraz 
czujnik zapewniają uzyskanie perfekcyjnie 
gładkich krawędzi.

→ W przypadku szlifowania powierzchni 
metalowych ściernice mogą być podłą-
czone do czujnika w celu dobrania odpo-
wiedniego nacisku do szlifowania i wygła-
dzania metalowych elementów.

→ Polimerowe i metalowe elementy mogą 
być perfekcyjnie wypolerowane, dając 
efekt błysku np. obudowy smartfonów 
czy tabletów.

Dotychczas roboty nie były przygoto-
wywane do wykonywania niewielkich 
ruchów o ściśle określonej sile nacisku. 
Obecnie jednak roboty współpracujące 
oraz lekkie roboty przemysłowe, wyposa-
żone w odpowiednie narzędzia oraz czuj-
niki, mogą realizować także te zadania. 
Dzięki temu producenci zyskują stabil-

ność i ciągłość procesu, potencjalnie wyż-
szą jakość produktu oraz mniejszą liczbę 
błędów prowadzących do strat materia-
łowych. 

Aleksander Marinković Aleksander Marinković – General Manager
CEE w firmie OnRobot
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