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OD WYDAWCY

Postanowiłem zacząć od najważniejszej dla mnie w ostatnim czasie sprawy: w tym tygo-
dniu otrzymałem pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19, a za pięć tygodni 
wyznaczono mi datę drugiego szczepienia. Z mojej perspektywy to niechybny znak, że 
choć pandemia nadal szaleje, a w Polsce odnotowujemy obecnie ponad 17 tys. zacho-
rowań dziennie, w ciągu kilku najbliższych miesięcy jest szansa na jej zwalczenie – o ile 

oczywiście nie pojawią się kolejne nieoczekiwane mutacje. Co więcej, dzięki technologii bazującej na 
mRNA, opracowanej przez węgierską biochemiczkę Katalin Karikó, w przyszłości tworzenie nowych 
szczepionek przeciw koronawirusowi będzie trwało nie lata, lecz niecałe 60 dni, co pozwoli zwalczyć 
nowe ogniska wirusa, zanim przerodzą się one w pandemię. 40 lat niezmordowanej pracy i wiary 
w to, że mRNA zrewolucjonizuje walkę z chorobami zakaźnymi, może już wkrótce przynieść Kari-
kó nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. A jednocześnie dowodzi, jak ogromny potencjał drzemie 
w amerykańskich imigrantach.

Jeśli już mowa o Stanach Zjednoczonych i współpracy na linii Wschód-Zachód, jednym z cie-
kawszych jej przejawów jest właśnie Control Engineering – najstarsze czasopismo z zakresu automa-
tyki w USA, które przez lata sukcesywnie rozszerzało grono swoich czytelników, aby dziś dostarczać 
użytkownikom w Polsce i innych regionach świata najważniejsze informacje na temat najnowszych 
osiągnięć technologicznych i trendów ze świata automatyki, istotnie przyczyniając się do optymaliza-
cji procesów wytwórczych. Cel ten przyświeca również najnowszemu wydaniu Control Engineering 
Polska poświęconemu jednej z najbardziej zaawansowanych nowych technologii – sztucznej inteli-
gencji (AI) i uczeniu maszynowemu (ML). W kolejnych artykułach składających się na temat numeru 
omawiamy poziom implementacji AI/ML, a także cztery główne zalety tych technologii dla przetwór-
ców, tj. przewidywanie awarii, optymalizację procesów, wykrywanie odchyłek oraz analizę braków. 
Pokazujemy też na przykładach, że ani sztuczna inteligencja, ani uczenie maszynowe nie są pieśnią 
przyszłości, lecz mogą być z powodzeniem stosowane już dziś.

 Pozostając w temacie najbardziej interesujących rozwiązań z zakresu automatyzacji, sporo miej-
sca poświęcamy także przetwarzaniu brzegowemu. W specjalnym raporcie opisujemy architekturę 
składającą się na systemy przetwarzania brzegowego, przedstawiamy cztery kroki do cyfrowej trans-
formacji w duchu Edge Computing, a także zastanawiamy się, jak zintegrować rozwiązania AI/ML 
z architekturą brzegową, aby zwiększyć efektywność implementacji tej ostatniej. Nie można także za-
pominać, że ani przetwarzanie brzegowe, ani sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe nie mogłyby 
istnieć bez Big Data. Dlatego w artykule „Analiza procesów produkcyjnych w chmurze” na stronie 41 
podpowiadamy, jak w szybki i efektywny sposób klasyfikować, analizować i przetwarzać dane.

 Innowacyjne technologie jeszcze długo nie będą jednak w stanie zastąpić klasycznych elemen-
tów systemów wytwórczych, takich jak HMI czy SCADA. W poświęconym im artykule na stronie 
46 rozważamy, jak systemy te mogą ułatwić integrację IT i OT, a także omawiamy sześć zalet dobrego 
systemu SCADA. Sporo miejsca poświęcamy też innym „klasykom” – silnikom i napędom, które od 
czasów Przemysłu 1.0 niezmiennie stanowią kluczowy element procesów wytwórczych. W piątej edy-
cji dodatku „Sterowanie, Silniki & Napędy” poruszamy cały szereg związanych z nimi zagadnień – od 
kwestii zabezpieczenia inwestycji w przemienniki częstotliwości po wskazówki konfiguracyjne.

Mimo że pandemia jeszcze się nie zakończyła, polski przemysł wydaje się powoli stawać na nogi, 
zachowując pozycję jednego z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Nie zniechęciła ona także 
firm z całego świata do inwestowania i produkcji na polskim rynku, co daje nadzieję, że po zwalczeniu 
koronawirusa sytuacja ekonomiczna w naszym kraju szybko wróci do normy.

Życzę Państwu ciekawej lektury!

Wschód i Zachód, stare i nowe
Drodzy Czytelnicy

Michael Majchrzak, 
Control Engineering Polska

Michael Majchrzak, wydawca 
michael.majchrzak@trademedia.pl 
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HONEYWELL

Honeywell zwiększa obecność w Polsce – otwiera 
nowoczesną fabrykę w Chorzowie
Honeywell (NYSE: HON), firma technologiczna znajdująca się na liście Fortune 100, ogłosiła plan otwarcia 
supernowoczesnej fabryki o powierzchni 27 tys. metrów kwadratowych w Chorzowie. Będą w niej produkowane 
innowacyjne systemy służące do automatyzacji magazynów, wykorzystywane przez firmy z branży logistycznej dla 
poprawy precyzji, efektywności i zdolności przeładunkowej paczek w centrach dystrybucji i magazynach. 

W nowym zakładzie, którego otwarcie jest pla-
nowane na kwiecień 2021 roku, zatrudnienie 
znajdzie w tym roku 100 osób. Będzie to drugi, 
duży obiekt Honeywell na Śląsku otwarty na 
przestrzeni ostatnich dwóch lat. W 2019 roku 
w Katowicach utworzono Centrum Obsługi 
Klienta Honeywell na Europę, które obecnie 
zatrudnia 300 ekspertów w zakresie obsługi 
klienta oraz wsparcia technicznego i admini-
stracyjnego. 

– Bogata tradycja przemysłowa oraz do-
stęp do wysokiej klasy specjalistów w zakresie 
produkcji sprawiają, że Chorzów jest idealnym 
miejscem dla naszej nowej fabryki. Zakład bę-
dzie produkował jedne z najbardziej zaawan-
sowanych i innowacyjnych urządzeń do auto-
matyzacji logistyki. Będzie ściśle współpracował 
z naszym biurem w Katowicach, które zapewni 
wsparcie techniczne i funkcjonalne – powiedział 
Szymon Pudlik, dyrektor katowickiego biura 
Honeywell.

Inwestycja w Chorzowie to kolejny ele-
ment rozwoju działalności Honeywell w obsza-
rze automatyzacji magazynów poza Ameryką 
Północną. Zakład umożliwi rozbudowę lokal-
nego łańcucha produkcji i dostaw firmy, dzięki 
czemu klienci Honeywell z branży logistycznej 
w Europie i Ameryce Północnej będą mogli 
szybciej rozwijać swoją działalność biznesową 
na terenie Europy.

Ronald Binkofski, prezes Honeywell na 

Europę Środkową i Wschodnią będzie wspie-
rał ten rozwój, zarządzając również segmen-
tem automatyzacji magazynów Honeywell 
na kontynencie. – Bum w branży e-commerce 
pozwala firmom logistycznym skorzystać na dy-
namicznym rozwoju rynku europejskiego, który 
charakteryzuje potrzeba szybkich i precyzyjnych 
dostaw. Aby sprostać oczekiwaniom klientów, 
dostawcy chcący rozwijać swoją działalność 
w Europie, sięgają po nowoczesne technologie, 
takie jak rozwiązania w zakresie automatyza-
cji, aby poprawić szybkość i precyzyjność swoich 
centrów dystrybucji oraz wzmocnić konkuren-

cyjność na tym dynamicznym rynku – stwier-
dził Binkofski. 

– Nasza chorzowska fabryka to jasny sygnał, 
że jesteśmy w stanie szybko wspierać naszych eu-
ropejskich klientów w osiąganiu ich celów rozwo-
jowych. Zakład daje nam też potencjał do dosto-
sowania się do potrzeb rynku wraz ze wzrostem 
popytu. Jako firma obecna już na Śląsku, cieszy-
my się, że tworzymy jeszcze więcej miejsc pracy 
w regionie wraz z ekspansją naszego biznesu 
w Europie Środkowej i Wschodniej – podkreślił 
Binkofski. 

Chorzowska fabryka Honeywell będzie 
produkowała szereg urządzeń do automaty-
zacji magazynów i centrów dystrybucji firm 
logistycznych, w tym taśmociągi, systemy sor-
towania, paletyzatory i roboty, zautomatyzo-
wane systemy magazynowania i wyszukiwania, 
a także systemy podnoszenia kierowane dźwię-
kiem lub światłem.
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OMRON

Firmy OMRON i OnRobot 
połączyły siły, aby dostarczać 
jeszcze większą gamę rozwiązań 
robotów współpracujących
Firma OMRON Industrial Automation Europe zawarła nową umowę 
dystrybucyjną z OnRobot, duńskim producentem narzędzi do robotów 
współpracujących (cobotów). Pozwoli to firmie OMRON na oferowanie 
produktów OnRobot, które można w pełni zintegrować z kobotem OMRON 
TM, klientom w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA).

Umowa zawarta między firmami zapewni 
klientom większą elastyczność podczas wdra-
żania rozwiązań z zakresu współpracy. Są one 
coraz częściej uznawane za jeden z najskutecz-
niejszych sposobów na zwiększenie wydajności 
linii produkcyjnych.

Usprawnianie współpracy
Roboty współpracujące integrują się z innymi 
sprzętami – jest to kluczowy czynnik w dąże-
niu do stworzenia inteligentnego środowiska 
produkcyjnego, w którym ludzie i maszyny 
pracują w harmonii. Z kolei narzędzia stosowa-
ne z robotami są ważnym elementem umożli-
wiającym wykorzystanie robotów w szerokim 
zakresie zastosowań, np. w transporcie, i usu-
waniu materiałów, montażu i obsłudze ma-
szyn. Łatwość integracji produktów OnRobot 
z kobotem OMRON TM była niezwykle istot-
nym aspektem przy podejmowaniu decyzji 
o zawarciu nowej umowy. Rozwiązanie jedno-
systemowe One System firmy OnRobot zapew-
nia ujednolicony interfejs pozwalający na bez-

problemową integrację plug-and-play. Ponadto 
intuicyjny język programowania tych robotów 
i narzędzi nie wymaga kodowania ani panelu 
sterującego – wystarczy zastosować oprogra-
mowanie TMFlow z językiem Flow Chart 
(schematy blokowe), zawierającym przejrzyste 
instrukcje „krok po kroku”.

Enrico Krog Iversen, dyrektor generalny 
firmy OnRobot, wyjaśnia: – Produkty OnRobot 
są w 100% zgodne z robotem OMRON TM, co 
zapewnia producentom w pełni współpracujące, 
bezpieczne i elastyczne rozwiązanie, które działa 
już od pierwszego dnia.”

Fernando Vaquerizo, kierownik ds. mar-
ketingu produktów stacjonarnych i kobotów 
w OMRON Europe, dodaje:  – Zawierając tę 
umowę dostawy, rozszerzamy naszą ofertę do-
stępnych dla klientów rozwiązań w zakresie ro-
botów współpracujących zwłaszcza pod wzglę-
dem wszechstronności i łatwości obsługi naszego 
sprzętu.  n

W swojej nowej fabryce Honeywell za-
trudni pracowników o zróżnicowanych profi-
lach, w tym specjalistów w zakresie łańcucha 
produkcyjnego, operacji, zarządzania mate-
riałami, łańcucha dostaw, a także menedże-
rów produkcji i inżynierów oraz kontrolerów 
jakości i pracowników magazynu. 

Warto wspomnieć, że chorzowski zakład 
zostanie wyposażony w najnowsze rozwiąza-
nia Honeywell, służące zapewnieniu bezpie-
czeństwa i komfortu pracownikom – techno-
logię Honeywell Healthy Buildings. Składa 
się na nią kompleksowy zbiór systemów bez-
pieczeństwa, zarządzania jakością powietrza, 
a także technologie umożliwiające zarządza-
nie nakładami pracy oraz zasadami bezpie-
czeństwa, między innymi system rozpozna-
jący, czy pracownicy mają zasłonięte twarze, 
a także system kontrolujący temperaturę. 

Honeywell jest obecny w Polsce i innych 
krajach Europy Środkowej i Wschodniej od 
początku lat dziewięćdziesiątych. Obecnie 
zatrudnia w regionie ponad 8 tysięcy pracow-
ników. Honeywell wspiera klientów z różnych 
gałęzi przemysłu i dostarcza rozwiązania, bę-
dące połączeniem urządzeń, software'u oraz 
usług, które poprawiają wyniki i efektywność 
procesów. W Polsce są to:

  systemy sterowania budynkami inte-
ligentnymi oraz systemy kontroli śro-
dowiska, systemy bezpieczeństwa oraz 
przeciwpożarowe dla budynków ko-
mercyjnych i mieszkaniowych w całym 
kraju;

  zaawansowane technologie przeznaczo-
ne dla platform wojskowych wykorzy-
stywanych przez Polskie Siły Zbrojne, 
w tym silniki do szkoleniowych samolo-
tów odrzutowych M-346 oraz technolo-
gie przeznaczone do systemów obrony 
produkowanych przez Wojskowe Za-
kłady Elektroniczne (WZE); 

  systemy mechaniczne i kabinowe, za-
instalowane w najnowszych modelach 
samolotów Boeing i Embraer, nale-
żących do Polskich Linii Lotniczych 
LOT;  

  innowacyjne technologie petroche-
miczne i technologie przetwarzania dla 
największych w Polsce zakładów che-
micznych – Grupy Azoty;

  systemy bezpieczeństwa pracowników 
dla kilkunastu dużych polskich zakła-
dów produkcyjnych z branży paliwo-
wej, przemysłu chemicznego i motory-
zacyjnego.  n
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Targi Kielce i „Przemysłowa Wiosna” są od lat światową platformą spo-
tkań całej branży maszynowej. W skład cyklu wchodzą: Targi Obróbki 
Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL, Obróbki Blach i Cięcia 
STOM BLECH & CUTTING, Laserów i Technologii Laserowych STOM-
-LASER, Salon Robotyki Przemysłowej STOM-ROBOTICS, Międzyna-
rodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa SPAWALNIC-
TWO, Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM, 
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID 
POWER, Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni 
EXPO-SURFACE, Targi Elektroniki i Automatyki TEiA oraz Targi Wir-
tualizacji Procesów WIRTOPROCESY, a także DNI Druku 3D. Nawet 
w roku pandemii wydarzenie, mimo że w innym terminie, musiało się 
odbyć. I jak podkreślali wystawcy, wzięcie udziału w „Przemysłowej Wio-
śnie” jesienią okazało się doskonałym posunięciem.

UNIVERSAL ROBOTS

Universal Robots ogłasza 
zmianę w kierownictwie  
regionu CEE

TARGI KIELCE

Jesienny STOM 
zapowiada się bardzo 
dobrze!

Warszawa, kwiecień 2021 r. – Universal Robots (UR) 
ogłosił, że Slavoj Musílek, dyrektor generalny Universal 
Robots na Europę Środkowo-Wschodnią, Rosję i WNP, 
zdecydował się opuścić firmę z dniem 31 marca 2021, 
aby skorzystać z ekscytującej możliwości dotyczącej 
automatyzacji przemysłu. Slavoj Musílek zajmował 
swoją pozycję w Universal Robots od 2015 roku. Od 1 
kwietnia 2021 stanowisko objął Pavel Bezucký.

Zorganizowany w ubiegłym roku, po raz pierwszy 
jesienią, przemysłowy cykl spod znaku STOM okazał 
się sukcesem. Mimo ograniczeń pandemicznych 
firmy oceniły uczestnictwo jako efektywne, wszyscy 
podkreślali także dbałość, z jaką Targi Kielce podeszły 
do kwestii bezpieczeństwa. Trudno przewidzieć, 
jak sytuacja będzie się przedstawiała tej jesieni, ale 
„Przemysłowa Wiosna” udowodniła, że zwłaszcza 
w kryzysie warto stawiać na targi.

– Chciałbym podziękować Slavojowi za jego 
przywództwo na przestrzeni 5 lat w umacnianiu 
silnej obecności Universal Robots w całym re-
gionie i życzyć mu sukcesów w nowej karierze – 
mówi Pavel Bezucký. – Slavoj pracował na wielu 
poziomach, aby napędzać rozwój silnej i wszech-
stronnej marki robotów, stworzył silny zespół 
sprzedażowy i procesy, które wspierają nasze 
potrzeby biznesowe, wzmocnił naszą przewagę 
konkurencyjną, pomógł  wprowadzić większy nacisk na roboty współpra-
cujące, zapewniając klientom doskonałą obsługę.

Pavel Bezucký posiada bogate doświadczenie i umiejętności w za-
kresie rozwoju biznesu, strategii i zarządzania sprzedażą w obszarach 
automatyzacji przemysłu i produkcji. Na swoim poprzednim  stanowi-
sku zarządzał zespołem Universal Robots w Czechach, Słowacji i na Wę-
grzech, koncentrując się na rozbudowie istniejącej sieci sprzedaży dys-
trybutorów i wspieraniu ich w pozyskiwaniu nowych klientów w celu 
zwiększenia udziału Universal Robots na rynku.

Pavel Bezucký dołączył do Universal Robots w sierpniu 2017 roku 
jako Sales Development Manager. W trakcie swojej kariery w UR został 
powołany na stanowisko Channel Development Managera, a następnie 
Area Sales Managera. Teraz będzie zarządzał regionem Europy Środko-
wo-Wschodniej, Rosji i WNP, który jest stale rozwijającym się rynkiem 
dla robotów Universal Robots.

O Universal Robots
Firma Universal Robots (UR) powstała w 2005 roku w celu rozpo-
wszechnienia technologii robotów, tworząc niewielkie, łatwe w uży-
ciu, przystępne cenowo oraz elastyczne i bezpieczne we współpracy 
z ludźmi roboty współpracujące (coboty). Od 2008 r., kiedy został 
wprowadzony na rynek pierwszy cobot, firma rozwija się w szybkim 
tempie, a przyjazne użytkownikom coboty są obecnie sprzedawane na 
całym świecie. Firma, która jest częścią Teradyne Inc., ma swoją sie-
dzibę w duńskim Odense, a jej przedstawicielstwa i oddziały mieszczą 
się w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Turcji, 
Meksyku, Czechach, Polsce, Chinach, Singapurze, Indiach, Japonii, Ko-
rei Południowej oraz na Tajwanie i we Włoszech. W 2020 r. przychód 
Universal Robots wyniósł 219 mln USD.  

Więcej informacji: Dorota Sapija, Omega Communication, 
dsapija@communication.pl, 608 03 84 01  n
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EDOCS MES to system dostosowany do po-
trzeb małych i średnich firm produkcyjnych, 
które chcąc sprostać wymaganiom współcze-
snego rynku, wdrażają rozwiązania Przemysłu 
4.0. EDOCS MES zapewnia  monitorowanie 
i optymalizację procesów produkcyjnych, 
umożliwiając obniżenie kosztów produkcji. 
Nowa wersja systemu zawiera między innymi 
unowocześnione rozwiązanie Visual Mobile 
Management – intuicyjny, oparty na doświad-
czeniach specjalistów od zarządzania produkcją  
system raportowania danych oraz informacji za-
rządczych. Dzięki webowej aplikacji dostosowa-
nej do urządzeń mobilnych możliwe jest wspar-
cie zarządzania firmą z dowolnej lokalizacji.

– W dzisiejszych czasach szybki dostęp do 
danych pomaga efektywniej zarządzać biznesem. 
Dzięki połączeniu sił oraz know-how Europa 
Systems i EDOCS SYSTEMS ściślej zintegruje-
my potencjał technologiczny naszych rozwiązań 
w zakresie kompleksowych projektów w obszarze 
informatyzacji i automatyzacji procesów produk-
cyjnych i magazynowych. EDOCS SYSTEMS to 
rozwiązania dla Przemysłu 4.0 i zespół zdolnych 
informatyków i automatyków, którzy są w stanie 
tworzyć kolejne, zaawansowane rozwiązania 
oraz wspierać rozwój produktów oferowanych 
przez Europa Systems – wyjaśnia Marcin Tom-
kiewicz – prezes zarządu Europa Systems oraz 
EDOCS SYSTEMS.

O firmie Europa Systems
Europa Systems należy do wiodących produ-
centów i integratorów automatyki magazy-
nowo-przemysłowej. Polska firma dysponuje 
jednym z najbardziej nowoczesnych obiektów 
produkcyjnych w Europie, zatrudniając ponad 
240 inżynierów, techników i wysoko wykwali-
fikowanych specjalistów w zakresie projektowa-

nia, produkcji, montażu i serwisu. Dzięki ponad 
20-letniemu doświadczeniu, nabytemu w trakcie 
realizacji projektów dla klientów z 35 krajów, fir-
ma Europa Systems stała się uznanym dostawcą 
kompleksowych rozwiązań intralogistycznych. 
Dzięki własnemu ośrodkowi badawczo-rozwo-
jowemu w Polsce oferuje innowacyjne systemy 
do automatyzacji fabryk i magazynów.

O firmie EDOCS SYSTEMS
EDOCS SYSTEMS tworzy i wdraża rozwiązania 
z obszaru oprogramowania i automatyki, które 
pozwalają optymalizować procesy produkcyj-
ne i w praktyce stosować koncepcję Przemysłu 
4.0. Początki firmy sięgają 2007 roku. Już 5 lat 
później stworzone przez EDOCS SYSTEMS 
oprogramowanie do zarządzania produkcją kla-
sy MES skutecznie monitorowało kilkaset ma-
szyn klientów firmy, dostarczając wiarygodnych 
danych o realizacji procesów produkcyjnych. 
W 2017 r. EDOCS SYSTEMS stał się członkiem 
klastra Dolina Lotnicza i nawiązał współpracę 
z firmami z przemysłu lotniczego. Jako jedyna 
w Klastrze polska firma dostarczająca rozwią-
zania w zakresie Przemysłu 4.0, EDOCS SYS-
TEMS reprezentował w tym obszarze Dolinę 
Lotniczą na licznych międzynarodowych konfe-
rencjach branżowych. Obecnie firma zatrudnia 
kilkudziesięciu specjalistów z obszaru informa-
tyki i automatyki, a także praktyków posiadają-
cych szeroki know-how w zakresie zarządzania 
procesami produkcyjnymi.

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Żabiński – wiceprezes,

dyrektor działu Automatyki i B+R; 
t.zabinski@edocssystems.com, 

tel: +48 530 201 304
www.edocssystems.com

– Jesteśmy, ponieważ jest to najlepsza możli-
wość, żeby spotkać się  z dotychczasowymi klien-
tami i poznać nowych, potencjalnych klientów. 
Jest to też najlepsze miejsce do tego, by zaprezen-
tować swoje produkty, nowości zawarte w ofer-
cie, pracujące maszyny – tak udział firmy DIG 
ŚWITAŁA w Targach STOM 2020  podsumo-
wała Marzena Rosa.

Warto zaznaczyć, że firma DIG już zgłosi-
ła się na jesienne targi. Obok niej swój udział 
potwierdziły także między innymi: TRUMPF 
Polska, CNC-PROJEKT, Centrum Maszyn 
CNC, ITALTEC, SERON, BTC Maszyny Sto-
larczyk, PAX, METAL-TECHNIKA, FANUC 
Polska,  Centrala Handlu Maszynami, TECH-
NOLOGIE FORMOWANIA METALI, TBI 
Technology, BOSCHERT POLSKA, CLOOS 
POLSKA, GROB POLSKA, POL-WELT, ZDT 
TOP PORĘBA, BEKA-MAK MAKINA SA-
NAYI VE TICARET, Fabryka Narzędzi GLOB, 
oraz HAIMER.  

 Cykl przemysłowych wystaw w Targach 
Kielce co roku uzyskuje także ważne, meryto-
ryczne wsparcie. Partnerem technologicznym 
„Przemysłowej Wiosny” po raz kolejny zosta-
ła firma SIAD, Salon Robotyki Przemysłowej 
STOM-ROBOTICS po raz kolejny wystartuje 
razem  z firmą YASKAWA. 

Wystawy odbędą się nie jak zawsze wio-
sną, ale jesienią, kielecki ośrodek udowodnił 
już w zeszłym roku, że nawet w trudnych cza-
sach pandemii potrafi zrobić bezpieczne i do-
bre targi. 

Zapraszamy na Targi Kielce od 19 do 21 
października 2021 roku.

Więcej informacji na stronach: 
https://www.targikielce.pl/stom-tool 

EDOCS SYSTEMS 

Kompleksowe rozwiązania dla 
Przemysłu 4.0 dzięki partnerstwu 
EDOCS SYSTEMS i Europa Systems
EDOCS SYSTEMS – rzeszowska firma oferująca rozwiązania w obszarze 
Przemysłu 4.0, nawiązała partnerstwo z Europa Systems – światowej klasy 
producentem i integratorem systemów automatyki magazynowo-prze-
mysłowej. W efekcie EDOCS SYSTEMS stał się strategicznym dostawcą 
i partnerem w zakresie konstruowania inteligentnych systemów opomiarowania 
oraz sterowania do kompleksowych rozwiązań intralogistycznych oferowanych 
przez Europa Systems. Dzięki tej współpracy firma EDOCS SYSTEMS pozyskała 
środki na rozwój i unowocześnienie swoich rozwiązań, w tym sztandarowego 
produktu – systemu do zarządzania produkcją EDOCS MES. 
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Połowa respondentów biorących udział w ankiecie 
dotyczącej wpływu wirusa (COVID-19) stwier-
dziła, że wpływ na ich firmy jest negatywny, 
a około połowa ma problemy z łańcuchem do-
staw. Wiodące działania podjęte do tej pory przez 

firmy skupiają się na ograniczeniu podróży (77%), zachęca-
niu do pracy w domu (52%), wzmożonej pracy nad planami 
awaryjnymi obecnie i nadejściu zmian wkrótce (52%) oraz 
wyeliminowaniu podróży (36%). 

Sposób przeprowadzenia ankiety
Od 12 do 17 marca osoby odwiedzające strony internetowe 
Control Engineering (wszystkie edycje) podawały dane do-
tyczące skutków pandemii COVID-19. Ze 158 odpowiedzi 
w ankiecie, 84 respondentów odpowiedziało na wszystkie 
pytania, a 74 odpowiedziało na niektóre z nich. Margines błę-
du wynosi 10,6%. Pytania dotyczyły wpływu koronawirusa 
na biznes, decyzji firm, pracy zdalnej i operacji, łańcuchów 
dostaw, podróży, spotkań i targów, perspektyw na przyszłość 

w przypadku podobnych wyzwań, strategii rządowych w po-
szczególnych krajach oraz porad. 

Wyniki ankiety
Wśród respondentów 69% pochodziło ze Stanów Zjednoczo-
nych, choć reprezentowane były w sumie 24 inne kraje. Poza 
USA najliczniej reprezentowane były Polska, Czechy, Rosja,  
Indie, Wielka Brytania, Kanada, Meksyk i Arabia Saudyjska, 
a wszystkie w liczbie jednocyfrowej. W ankiecie zapytano, 
czy koronawirus ma negatywny wpływ na działalność re-
spondenta. Około połowa odpowiedziała, że tak; 13%, że tak, 
w dużym stopniu; a 36%, że tak, ale w niewielkim stopniu lub 
trudno to zmierzyć. Ponadto 21% stwierdziło, że nie; 26%, że 
jeszcze nie, ale tak będzie, jeśli sytuacja będzie się utrzymywać 
przez dłuższy czas; a 5% nie było pewnych. Z powodu zaokrą-
gleń suma wynosi 101%. 

Działania podjęte na skutek pandemii
W ankiecie zapytano, jakie działania, spośród podanych, fir-
my respondentów podejmują w związku z koronawirusem. 
Wśród 10 najczęstszych odpowiedzi znalazły się:

1.  Ograniczanie podróży;
2.   Praca nad planem awaryjnym obecnie; Spodziewanie 

się zmian już wkrótce;
3.   Zachęcanie do pracy w domu;
4.   Eliminacja podróży;
5.   Opóźnianie lub rezygnacja z zatrudniania pracowni-

ków;
6.   Dodanie awaryjnego łańcucha dostaw, źródeł dodat-

kowych itp.;
7.   Opóźnianie lub anulowanie inwestycji;
8.   Obowiązek pracy w domu (jeśli to możliwe),
9.   Dodanie nowych możliwości produkcyjnych w celu 

uzupełnienia przerw w łańcuchu dostaw;
10.   Zwiększenie produkcji odpowiednich kategorii pro-

duktów w celu zaspokojenia zwiększonego popytu.
W ankiecie zadano również pytanie otwarte: Jakie inicja-

tywy operacyjne podejmuje Twoja firma, aby zapobiec roz-

Dane dotyczące skutków koronawirusa zostały zebrane w dniach od 12 do 17 marca od osób 
odwiedzających strony internetowe Control Engineering. Połowa respondentów odczuwa negatywne skutki; 
połowa ma problemy z łańcuchem dostaw. Wyniki obejmują wpływ na przemysł, biznes, podejmowane 
decyzje, podróże, perspektywy na przyszłość, strategie i inne zagadnienia.

Wyniki sondażu: Koronawirus.  
Wpływ COVID-19 na inżynierów

Mark T. Hoske, Control Engineering

KORONAWIRUS

Rysunek 1. Około połowa respondentów badania stwierdziła, że ich firmy 
doświadczają negatywnych skutków koronawirusa (COVID-19). 
Wszystkie zdjęcia dzięki uprzejmości: CFE Media i Technologia Badanie wpływu 
inżynierii COVID-19, 12–17 marca

Czy Twoją firmę dotykają obecnie negatywne skutki pandemii COVID 19?

5 % 
Nie jestem pewny

21 % 
Nie

26 % 
Jeszcze nie, ale 
po jakimś czasie 
odczujemy skutki

13 % 
Tak 

W znacznym stopniu 

36 % 
Tak, ale nieznacznie / ciężko 

zmierzyć 
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przestrzenianiu się koronawirusa w Twoim zakładzie? Odpo-
wiedzi zostały przedstawione w chmurze słów i obejmowały 
wysyłanie aktualizacji dotyczących zdrowia, zmianę proce-
sów sanitarnych, wydawanie rękawiczek, środki odkażające 
do rąk. Największe słowa w chmurze to ręka, aktualizacje 
i zdrowie, a następnie wysyłanie, dom, podróż i linki (patrz 
online). Kolejne pytanie dotyczyło tego, jakie technologie, 
procesy lub porady, o których nie wspomniano tutaj, są su-
gerowane lub oferowane przez osoby zajmujące się inżynierią 
w Twojej organizacji, aby pomóc w zwalczaniu skutków ko-
ronawirusa? Największymi słowami w chmurze odpowiedzi 
były dom i praca (rys. 3). 

Nie każdy może pracować w domu
Mimo to praca zdalna nie sprawdza się w przypadku wszyst-
kich, ponieważ 45% respondentów stwierdziło, że nie może 
wykonywać w domu najważniejszych zadań, 31% nie może 
w ogóle pracować z domu, a 24% nie było pewnych/ lub 
stwierdzili, że mogą wykonywać tylko niektóre obowiązki. 
Około połowa respondentów stwierdziła, że ich firma ma 
problemy z łańcuchem dostaw. 8% stwierdziło, że ma poważ-
ne problemy, 40%, że niewielkie, 39%, że nie ma żadnych pro-
blemów, a 12% nie było pewnych. Odwołane lub przełożone 
imprezy branżowe i spotkania to duży problem dla 15% re-
spondentów, średni problem dla 36%, a 49% stwierdziło, że to 

nie problem i że mogą uzyskać potrzebne informacje wirtual-
nie i/lub od dostawców. Czy koronawirus czegoś nas nauczył? 
W ankiecie zapytano, czy firmy respondentów będą bardziej 
czy mniej przygotowane na podobne wyzwania w przyszło-
ści: 26% odpowiedziało, że tak, absolutnie bardziej przygoto-
wane, 54% stwierdziło, że trochę bardziej przygotowane, ale 
spodziewa się podobnych wyzwań, 18% stwierdziło, że nie 
spodziewa się żadnej różnicy. Jeden respondent spośród 87, 
którzy odpowiedzieli na to pytanie, stwierdził, że jego firma 
będzie następnym razem mniej przygotowana. Jakie strategie 
powinien przeanalizować rząd, aby pomóc w radzeniu sobie 
z tego typu sytuacjami w przyszłości? Trzy najwyżej ocenione 
odpowiedzi to: 

1.    Zachęcanie do ponownego przeniesienia kluczo-
wych segmentów produkcji z powrotem do kraju 
(produkty farmaceutyczne lub spożywcze (wynik 
rankingu 154); 

2.    Inwestowanie w badania i rozwój w dziedzinie me-
dycyny w celu przyspieszenia rozwoju szczepionek 
i możliwości testowania wirusów (wynik w rankin-
gu 153); 

3.    Jeszcze bardziej promować automatyzację produk-
cji, gdzie produkcja może być realizowana przy 
minimalnym zaangażowaniu operatora (wynik 
w rankingu 89).

Przegląd wiadomości na temat zdrowia i dobrego sa-
mopoczucia, związanych z branżą inżynierii przemysłowej 
znajdziesz na www.controleng.com, razem z większą ilością 
skutków COVID-19 w branży. n

Mark T. Hoske jest redaktorem naczelny Control Engineering, 
CFE Media and Technology, mhoske@cfemedia.com

Rysunek 2. Około połowa respondentów badania stwierdziła, że ich firmy 
doświadczają negatywnych skutków łańcucha dostaw spowodowanych 
koronawirusem (COVID-19).

Rysunek 3. Jakie technologie, procesy lub porady, które nie 
zostały tu wymienione, są proponowane lub oferowane przez 
inżynierów w Twojej organizacji, aby pomóc w zwalczaniu 
skutków koronawirusa?

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: Skutki COVID-19, ankieta

Połowa respondentów twierdzi, że COVID-19 miał nega-
tywny wpływ na ich firmy. Problemy z łańcuchem dostaw 
odczuwają firmy połowy respondentów. 31% nie może wyko-
nywać krytycznych zadań w domu. 

CZY WIESZ, ŻE...?
Dowiedz się więcej o skutkach COVID-19 w branży wytwa-
rzania na stronach internetowych Control Engineering Polska; 
Przekaż swoje opinie na temat skutków COVID-19 w branży 
inżynierii przemysłowej w naszej bieżącej ankiecie.

Czy Twoja firma ma kłopoty z utrzymaniem ciągłości łańcucha 
dostaw na skutek pandemii?

12 % 
Nie jestem 

pewny

39 % 
Brak

problemów

8 % 
Tak, mamy 
poważne 
problemy

40 % 
Tak, mamy nieco 

problemów

Jakie technologie, procesy lub porady, które nie zostały tu 
wymienione, są proponowane lub oferowane przez inżynierów 
w Twojej organizacji, aby pomóc w zwalczaniu skutków 
koronawirusa?
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TECHNOLOGIA WIRTUALNA

BPSC

Popularna anegdota mówi, że fabryka przyszło-
ści będzie miała dwóch pracowników: człowieka 
i psa. Ten pierwszy będzie karmić zwierzę, które 
przypilnuje człowieka, by ten nie dotykał maszyn. 
Taka przyszłość może nadejść szybciej, niż nam się 

wydaje. Kiedy? Nawet w tej dekadzie.
Ponad połowa (54%) menedżerów biorących udział w ba-

daniu Next-Gen Industrial AI uważa, że w ciągu najbliższych 
pięciu lat to sztuczna inteligencja (SI) przejmie kontrolę nad 
kluczowymi obszarami przedsiębiorstwa.

– Algorytmy już pojawiają się w wielu obszarach. Na razie 
ich działanie jest punktowe, ale z czasem będzie obejmowało 
swoim zasięgiem coraz to nowsze i większe obszary – mówi To-
masz Zając, dyrektor ds. rozwoju ze spółki BPSC, która dostar-
cza zaawansowane rozwiązania IT dla firm z sektora przemy-
słowego. Tego samego zdania są pytani przedstawiciele kadry 
zarządczej. Aż 44% jest przekonanych, że w ciągu najbliższych 
pięciu lat systemy oparte na sztucznej inteligencji będą stero-
wać pracą maszyn, robotów i całych linii produkcyjnych. A to 
znacznie przybliży nas do wizji autonomicznej fabryki z czło-
wiekiem i psem.

SI żyje z danych
Predykcyjne utrzymanie ruchu już teraz jest z powodzeniem 
wykorzystywane w branży automotive, np. na wydziałach 
spawalniczych fabryki BMW.

– W tym zakładzie niemieckiego producenta sztuczna 
inteligencja z pomocą czujników monitoruje stan elektrod 
spawalniczych. Algorytmy SI zasilane wieloma danymi hi-
storycznymi są w stanie skutecznie określić czas wymiany 
elektrod, minimalizując nieplanowane przestoje oraz mak-
symalizując długość ich użytkowania. Wcześniej pracownik 
manualnie sprawdzał ich stan, co niejednokrotnie prowadziło 
do długich i kosztownych przestojów związanych z nagłą po-
trzebą ich wymiany – tłumaczy Tomasz Zając z BPSC. A jaki 
jest rzeczywisty koszt wstrzymania działania fabryki? – Na 
to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale jak podały 
niedawno niemieckie media, zaledwie 40-minutowy postój 
w monachijskiej fabryce BMW, kosztował firmę… okrągły 
milion dolarów! – kończy ekspert z katowickiej spółki tech-
nologicznej.

Sztuczna Inteligencja żyje z danych. Bez informacji jest 
niczym więcej niż tylko zaawansowanym programem. Skąd 
przemysł chce czerpać dane, które zasilać będą inteligentne 
algorytmy? Źródeł jest wiele, ale w najbliższej przyszłości 
cztery będą cieszyć się największą popularnością.

71% pytanych opierać się będzie na informacjach po-
chodzących od producentów maszyn i robotów. 70% wy-
korzystywać będzie dane wewnętrzne firmy. Dla przemy-
słowców nie mniej istotne niż dane ze środka organizacji są 
informacje pochodzące od dostawców (70%). 68% pytanych 
uważa, że bardzo przydatne będą także dane od klientów.

Kto ma, ten zachwala!
Pole do popisu w kwestii zastosowania SI w produkcji prze-
mysłowej jest ogromne – od predykcyjnego utrzymania ru-
chu, technologii rozpoznawania i przetwarzania obrazu po 
kontrolę jakości czy bezpieczeństwo pracy.

55% analizowanych w raporcie Next-Gen Industrial 
AI firm, które wdrożyły rozwiązania bazujące na sztucznej 
inteligencji, już dostrzegło korzyści, jakie wynikają z za-
stosowania tej technologii. W co trzecim przedsiębiorstwie 
dzięki SI udało się zautomatyzować i ulepszyć kontrolę ja-
kości. Podobny odsetek (32%) poprawił funkcjonowanie 
parku maszynowego, dzięki czemu udało się zautomaty-
zować i zoptymalizować procesy produkcyjne. Natomiast 
u 30% przedsiębiorstw produkcyjnych sztuczna inteligencja 
pozwoliła znacznie zredukować liczbę awarii i przestojów 
maszyn.

– Sektor produkcyjny będzie jednym z większych bene-
ficjentów rozwoju technologii z zakresu sztucznej inteligen-
cji, która znajdzie zastosowanie w niemal każdym obszarze 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Im więcej technologii, tym 
bliżej do osiągnięcia statusu inteligentnej fabryki – kończy 
Tomasz Zając z BPSC.
� n

Jeszcze w tej dekadzie produkcją w fabrykach będzie 
zarządzać sztuczna inteligencja (SI). Tak przynajmniej uważa 
ponad połowa liderów sektora produkcyjnego, biorących 
udział w badaniu przygotowanym na zlecenie firmy Siemens 
– Next-Gen Industrial AI. Jak się okazuje, te firmy, które 
wdrożyły sztuczną inteligencję, już odczuwają jej pozytywny 
wpływ na funkcjonowanie zakładu produkcyjnego. Głównie 
w obszarze automatyzacji.

Za 5 lat  sztuczna  
inteligencja będzie 
zarządzać fabryką



https://www.bpsc.com.pl/impuls-evo-14
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Mark T. Hoske, Control Engineering

Optymalizacja robotów współpracujących
Roboty współpracujące wykorzystują sztuczną inteligencję (SI) do zwiększenia swojej funkcjonalności 
w dynamicznie zmieniającym się środowisku produkcyjnym. Aplikacja robotów współpracujących w fabryce 
pozwala na utrzymanie większych odległości pomiędzy pracownikami.

Postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji (SI) umożliwiły ro-
botom współpracującym (z ang. cobot) precyzyjne wykony-
wanie zadań w dynamicznie zmieniającym się środowisku 
produkcyjnym, dzięki czemu operacje mogą być prowadzone 
sprawniej, wydajniej i bardziej produktywnie. Ponadto roboty 

te są stosowane w celu obniżenia ryzyka, ułatwienia programowania oraz 
efektywnej kosztowo automatyzacji stanowiska roboczego, mającej na 
celu zwiększenie dystansu między pracownikami. Według firmy Universal 
Robots, producenta robotów współpracujących, zwrot z inwestycji (ROI) 
przy wdrażaniu robotów współpracujących wynosi często mniej niż rok.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do poprawy 
wydajności 
Roboty wykorzystujące technologie SI mogą przyspieszyć produkcję, ob-
niżyć koszty i skrócić czas cyklu w zaawansowanych technologicznie śro-
dowiskach produkcyjnych. Tim DeGrasse, menedżer ds. rozwoju rynku 
w firmie Universal Robots, twierdzi, że sztuczna inteligencja może skró-
cić czas zwrotu z inwestycji w aplikacje robotów współpracujących i jest 
łatwa do wdrożenia dzięki zastosowaniu otwartych interfejsów. Sztuczna 
inteligencja zwiększa również tempo pracy robotów współpracujących, 
obniża koszty i skraca czas cyklu (co może zwiększyć przepustowość). De-
Grasse przedstawił przykłady wideo pokazujące, w jaki sposób SI pomaga 
w zwiększeniu wydajności robotów współpracujących w produkcji pod-
czas webcastu "Wykorzystanie zalet sztucznej inteligencji do zwiększenia 
efektywności robotów współpracujących", który odbył się 22 października. 

Przykłady: zachowanie odległości między 
pracownikami dzięki robotom współpracującym
– Roboty współpracujące mogą być wykorzystywane do zwiększania od-
ległości, co z kolei zmniejsza ryzyko zarażenia COVID-19 pomiędzy pra-

cownikami bez znaczącego prze-
projektowywania linii montażowej 
– powiedział Joe Campbell, szef 
marketingu Universal Robots 
w USA, w webcaście z 23 wrze-
śnia: „Jak można wykorzystać 
roboty współpracujące w erze 
COVID-19”. Roboty współpra-
cujące, postrzegane jako szybsze 
i łatwiejsze do wdrożenia niż kon-
wencjonalna robotyka, cechują 
się szybkim zwrotem z inwestycji; 
Campbell przytoczył osiem przy-
kładów, w których zwrot z inwe-
stycji (ROI) był krótszy niż rok. 
Ponieważ roboty współpracujące 
są łatwe do wdrożenia i tańsze niż 
roboty tradycyjne, a także łatwiej-

sze do relokacji w razie potrzeby, są one dodawane do aplikacji produkcyj-
nych w celu zwiększenia dystansu między pracownikami na hali fabrycz-
nej. Roboty tego typu pomagają również w całodobowej pracy na zmiany, 
aby dotrzymać napiętych harmonogramów dostaw. All Axis Machining, 
20-osobowy kontraktowy warsztat maszynowy i producent części, od-
rzucał zamówienia z powodu zmniejszonej wydajności spowodowanej 
COVID-19. Dzięki mniejszej liczbie osób przebywających jednocześnie 
w warsztacie wzrosła produktywność, również poprzez dodanie trzeciej 
zmiany, pracującej przy wyłączonym oświetleniu. 

Korzyści z robotów współpracujących związane 
z pandemią. 
DCL Logistics, firma zajmująca się realizacją zamówień, rozszerzyła swoją 
działalność o 30% w ciągu 60 dni, ponieważ w związku z pandemią nastą-
pił gwałtowny rozwój biznesu online. Firma uniknęła zwiększenia ryzyka 
dla obecnych pracowników, unikając zwyczajowej praktyki zatrudniania 
pracowników tymczasowych. Dzięki zastosowaniu robotów współpracu-
jących ilość pracy przy każdym zamówieniu spadła o połowę. Homtex, 
producent tekstyliów domowych, zdecydował się w kwietniu na dodanie 
do swojej oferty jednorazowych masek, środków ochrony osobistej (PPE), 
tworząc inwestycję o wartości 19,4 milionów złotych oraz generując 80–
120 miejsc pracy w obszarze borykającym się z problemami z zatrudnie-
niem. Inwestycje obejmują roboty Universal Robots o udźwigu 5 kg i 10 
kg, które pomogą w pakowaniu i paletyzacji na końcu linii produkcyjnej, 
która w założeniu ma produkować 350 milionów masek rocznie. Webcast 
zawiera cztery kolejne przykłady na to, jak roboty współpracujące poma-
gają producentom zwiększyć produktywność i zmniejszyć ryzyko. � n

Mark T. Hoske jest redaktorem naczelnym Control Engineering, 
CFE Media and Technology, mhoske@cfemedia.com

ROBOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

Webcast firmy Universal Robots poświęcony inżynierii sterowania, 
który odbył się 22 października, obejmował „Wykorzystanie sztucznej 
inteligencji do maksymalizacji wydajności robotów współpracujących” 
wraz z wideo przedstawiającym studium przypadku oraz sesją pytań  
i odpowiedzi.  Zobacz na www.controleng.com/webcasts/past. 
Materiał powstał dzięki uprzejmości Universal Robots

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
Roboty współpracujące, SI,  
COVID-19

Sztuczna inteligencja (SI) zwięk-
sza efektywność wdrożeń robotów 
współpracujących. 

CZY WIESZ, ŻE...?
W jaki sposób robot współpracują-
cy mógłby zwiększyć wydajność?

ONLINE
Jeśli czytasz wydanie cyfrowe,  
zajrzyj również na stronę:  
www.controlengineering.pl



https://www.universal-robots.com/pl/
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CYFROWA TRANSFORMACJA

■   Uczenie maszynowe (ML): Inteligentne maszyny tworzą 
i rozszerzają swoje własne modele matematyczne, aby po-
dejmować decyzje, a nawet przewidywać, bez konieczności 
programowania; zasadniczo uczą się z przeszłości i z otacza-
jącego je świata. 

■   Rzeczywistość rozszerzona (AR): Wszystko w świecie rze-
czywistym może zostać wzbogacone o informacje cyfrowe 
– nie tylko wizualne, ale także informacje związane z innymi 
zmysłami.

■   Wirtualna rzeczywistość (VR): Choć VR jest już od ja-
kiegoś czasu wykorzystywana w grach komputerowych, to 
obecnie wykorzystuje się ją również do tworzenia symulacji, 
szkoleń i wielu innych zastosowań.

■   Cyfrowy bliźniak: Cyfrowe bliźniaki są połączone ze swo-
imi fizycznymi odpowiednikami, tworząc systemy cyber-
fizyczne. Cyfrowe bliźniaki otrzymują ciągły strumień da-
nych w czasie rzeczywistym od fizycznego bliźniaka, stając 
się jego cyfrową repliką.

■   Cyfrowy strumień: W miarę jak części i produkty prze-
mieszczają się przez zakład produkcyjny, są zużywane, pro-
dukowane i przekształcane w trakcie całego procesu. Cy-
frowy strumień to szczegółowe dane od początku do końca 
procesu.

■   Systemy realizacji produkcji (MES): Systemy MES istnieją 
już od dawna, ale w ramach strategii cyfrowej transformacji 
zyskują nowe życie. Każdy zakład, który realizuje zlecenia 
produkcyjne, potrzebuje systemu MES.

■   Identyfikacja radiowa (RFID) i inne systemy identyfikacji 
elektronicznej, wszechobecne w przemyśle, są w stanie zi-
dentyfikować każdy obiekt i są niezbędne w strategii trans-
formacji cyfrowej.

■   Zaawansowana robotyka: Robotyka nadal rozwija się sko-
kowo. Jest to niemal niewyobrażalne, aby jakikolwiek zakład 
produkcyjny mógł w ogóle istnieć bez autonomicznych ro-
botów.

■   Roboty współpracujące: Roboty współpracujące posuwają 
robotykę o krok dalej, współdziałając z ludźmi, ramię w ra-
mię.

■   Mobilny Internet: Łatwo jest uznać mobilne smartfony za 
coś oczywistego. W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym 
wszystko i wszyscy są maksymalnie mobilni.

■   Druk 3D: Wiele osób wie, że druk 3D buduje obiekt trój-
wymiarowy na podstawie projektu komputerowego. Druk 

Najprostsza definicja transformacji cyfrowej 
to wykorzystanie technologii cyfrowej, takiej 
jak komputery, sieci, bazy danych i Internet, 
do rozwiązywania problemów biznesowych. 
Definicja ta, choć poprawna, jest jednak 

niekompletna. Cyfrowa transformacja to wykorzystanie cy-
frowych technologii w celu przystosowania biznesu do przy-
szłych potrzeb, a także odkrywania nowych, lepszych sposo-
bów jego prowadzenia. Cyfrowa transformacja tworzy nowe 
możliwości i nowe procesy, zmniejsza koszty kapitałowe 
i operacyjne, wzmacnia zespoły, usprawnia podejmowanie 
decyzji oraz tworzy nowe, lepsze produkty i usługi dla klien-
tów. W swojej istocie transformacja cyfrowa dotyczy bardziej 
ludzi i procesów niż technologii cyfrowej. Wykorzystuje ona 
możliwości technologii cyfrowej do usprawnienia i przekształ-
cenia procesów biznesowych oraz zadań wykonywanych przez 
ludzi. Umacnia ona pozycję ludzi, dostarcza wartości klien-
tom i zapewnia zyski akcjonariuszom. Większość regionów 
i typów przedsiębiorstw rozpoczęła już podróż w kierunku 

transformacji cyfrowej. Sektor produkcyjny 
nie jest tu wyjątkiem. W większości krajów 
uprzemysłowionych firmy produkcyjne wy-
korzystują niezliczone technologie cyfrowe, 
a także korzystają z wiedzy pracowników na 
temat Internetu i technologii, aby przekształ-
cić swoje przedsiębiorstwa w potęgi gospo-
darcze. Jakie rodzaje technologii cyfrowych 
są wykorzystywane w przemyśle produkcyj-
nym w celu przeprowadzenia transformacji 
cyfrowej?

■   Systemy sztucznej inteligencji (AI) anali-
zują ogromne ilości danych i wydobywają 
trendy i wiedzę z pozornie niespójnych da-
nych liczbowych. 

■   Przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial 
Internet of Things – IIoT):  Inteligentne 
urządzenia, inteligentne maszyny i inte-
ligentne czujniki funkcjonują poprawnie 
tylko gdy są ze sobą połączone i mogą się 
ze sobą komunikować. Dzięki nim wiemy 
w czasie rzeczywistym, co się dzieje z pro-
cesami produkcyjnymi. 

Cyfrowa transformacja to przystosowanie biznesu do przyszłych potrzeb, a także odkrywanie nowych, 
lepszych sposobów jego prowadzenia.

Cyfrowa transformacja w przemyśle: 
Czas wrzucić wyższy bieg

John Clemons, Maverick Technologies

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
Cyfrowa transformacja, cyfrowa 
produkcja 

Cyfrowa transformacja pozwala 
producentom zmienić swoje pro-
cesy biznesowe. Cyfrowa transfor-
macja obejmuje wiele aspektów,  
w tym IIoT, roboty współpracujące, 
uczenie maszynowe i inne. Dłu-
goterminowe korzyści obejmują 
lepszą reakcję klientów i większe 
zwroty dla akcjonariuszy.

ONLINE
Przeczytaj ten artykuł online na 
stronie www.controleng.com, aby 
dowiedzieć się więcej.

CZY WIESZ, ŻE?
Co robi Twoja firma, aby skorzystać 
z cyfrowej transformacji  
w produkcji?



3D stworzył również nowy rodzaj produkcji – produkcję 
addytywną – gdzie produkty są tworzone przez dodawanie 
materiałów warstwa po warstwie.

■   Chmura i przetwarzanie brzegowe: Przechowywanie 
danych na żądanie i moc obliczeniowa na żądanie istnieją 
niemal wszędzie. Technologie chmury i przetwarzania brze-
gowego umożliwiają korzystanie z możliwości cyfrowych, 
często w dowolnym miejscu i czasie. 

Istnieje więcej technologii, będących częścią transforma-
cji cyfrowej, w tym blockchain, drony, rozszerzony Internet 
Rzeczy (IoT), automatyzacja pracy umysłowej, media społecz-
nościowe, nowe rodzaje magazynowania energii, genomika 
następnej generacji i wiele innych. 

Transformacja cyfrowa i technologie przekształcają prze-
mysł wytwórczy w potęgę gospodarczą poprzez: 

■   Zwiększanie zdolności produkcyjnych: 
 –  zwiększanie wydajności do teoretycznego maksimum 

i poza nie,

 –  zwiększenie wydajności bez stosowania dodatkowego 
sprzętu lub pracy,

 –  ograniczenie przestojów i zwiększenie ogólnej efek-
tywności sprzętu (OEE).

■   Zwiększenie przepustowości:
 –  zwiększenie prędkości i przepływu dóbr,
 –  skrócenie czasu oczekiwania w kolejce i czasu realiza-

cji pomiędzy procesami,
 –  zwiększenie wydajności pracy poprzez redukcję nie-

produktywnego czasu oczekiwania.

 
Cyfryzacja pomaga przeprojektować 
procesy operacyjne i włączyć dane 
użytkowe do procesów innowacji  
i marketingu, a także sprawić,  
że procesy automatyzacji będą szybsze  
i łatwiejsze.

https://3don.pl
https://zrobotyzowany.pl
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CYFROWA TRANSFORMACJA

■   Odejście od stosowania zapisu informacji w formie 
papierowej:

 –  zwiększenie efektywności i produktywności,
 –  szybsza reakcja na zmiany,
 –  zwiększenie elastyczności operacyjnej,
 –  zmniejszenie liczby błędów związanych z zapisywa-

niem informacji na papierze,
 –  dostarczanie danych w formie cyfrowej do ludzi, kie-

dy i gdzie są one potrzebne,
 –  wspieranie decyzji poprzez wgląd w pracę, zadania, 

materiały, jakość itp.,
 –  eliminacja papierowych kart pracy, papierowych ra-

portów i wiele więcej.

■   Zarządzanie materiałami:
 –  Zmniejszenie ilości "zagubionych" materiałów dzięki 

wglądowi w informacje na temat zadań, ilości mate-
riału, lokalizacji itp.

 –  Zwiększenie szybkości przepływu materiałów dzięki 
lepszemu kolejkowaniu i widoczności

 –  Zwiększenie dokładności dzięki zautomatyzowanym 
danym o użytych komponentach.

■   Poprawa jakości:
 –  szybka poprawa jakości produkcji poprzez rozwiązy-

wanie problemów na miejscu,
 –  zintegrowanie jakości z procesem, a nie z kontrolami 

po fakcie,
 –  wspieranie procesów ciągłego doskonalenia za pomo-

cą danych dotyczących jakości.

■   Poprawa obsługi klienta:
 –  zapewnienie wglądu w zadania, aby budować to, co 

jest potrzebne, wtedy, kiedy jest potrzebne,
 –  skrócenie czasu realizacji zamówień klientów dzięki 

zwiększonej szybkości,
 –  zwiększenie dokładności zobowiązań dzięki aktualne-

mu obrazowi sytuacji,
 –  zmniejszenie opóźnień i problemów z klientami dzię-

ki lepszej jakości.

■   Zwiększenie rentowności:
 –  zwiększenie przepustowości bez wzrostu kosztów pra-

cy,
 –  zmniejszenie kosztów związanych z opóźnieniami, 

przeróbkami, oczekiwaniem itp.,
 –  zwiększenie asortymentu produktów, obsługa więk-

szej liczby klientów,
 –  konsolidacja operacji produkcyjnych w celu zwiększe-

nia wydajności,
 –  przekierowanie siły roboczej do wykonywania opera-

cji i zaspokajania potrzeb produkcyjnych, mających 
priorytet w danym momencie,

 –  zmniejszenie kosztów związanych z niezgodnościami 
i innymi problemami jakościowymi,

 –  rozszerzanie linii produktów, klientów itp.

Technologia cyfrowa i transformacja cyfrowa pomagają 
firmom na nowo zdefiniować podejście do klienta. Mogą one 
lepiej nawiązywać indywidualne relacje z klientami, nagradzać 
i motywować kanały sprzedaży i marketingu na nowe sposoby 
oraz oferować nową wartość dzięki połączonym produktom. 
Pomaga to również firmom w przeprojektowaniu procesów 
operacyjnych i włączeniu danych użytkowych do procesów 
innowacji i marketingu, przyspieszeniu i ułatwieniu procesów 
automatyzacji oraz bardziej przewidywalnej i proaktywnej 
konserwacji sprzętu. Być może najważniejsze jest to, że sta-
nowi wyzwanie dla modeli biznesowych i pomaga firmom 
przekształcić się z firm produktowych w organizacje skon-
centrowane na usługach, wykorzystujące dane w celu zwięk-
szenia jakości, wydajności i przychodów oraz wzbogacające 
doświadczenia fizyczne o doświadczenia cyfrowe. Transfor-
macja cyfrowa jest rzeczywistością. Dzisiejsi producenci mogą 
wykorzystać technologie cyfrowe do przekształcenia swoich 
procesów biznesowych. Mogą obniżyć koszty, wzmocnić po-
zycję pracowników, usprawnić proces podejmowania decyzji 
oraz stworzyć nowe, lepsze sposoby dostarczania produktów 
i usług. Mogą dostarczać lepszy produkt klientom i zapewniać 
większy zwrot dla akcjonariuszy. Zwrot z transformacji cyfro-
wej jest realny i ma już miejsce. Technologia jest już dostępna 
i gotowa do pracy. Nie ma wymówek. Nadszedł czas, aby pro-
ducenci przyspieszyli i włączyli kolejny bieg w wyścigu trans-
formacji cyfrowej. 
� n

John Clemons jest konsultantem firm Rockwell Automation 
i Maverick Technologies. Maverick Technologies jest partnerem 

merytorycznym Control Engineering.

 
Technologia cyfrowa i transformacja cyfrowa pomagają 
firmom na nowo zdefiniować podejście do klienta. 
Mogą one lepiej nawiązywać indywidualne relacje 
z klientami, nagradzać i motywować kanały sprzedaży 
i marketingu na nowe sposoby oraz oferować nową 
wartość dzięki połączonym produktom. 

https://www.comex.com.pl


�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�2�0�2�0�-�r�e�k�l�a�m�a� �C�O�M�E�X� �2�1�0�x�2�9�7

� � �r�o�d�a�,� �2�8� �p�a� � �d�z�i�e�r�n�i�k�a� �2�0�2�0� �1�1�:�1�1�:�1�6

https://www.comex.com.pl
mailto:info%40comex.com.pl?subject=


18  Marzec/Kwiecień	  CONTROL ENGINEERING POLSKA www.controlengineering.pl

ROZWIĄZANIA
Jason Urso, Honeywell

ZDALNE ZARZĄDZANIE

Organizacje przemysłowe starają się zapewnić pracow-
nikom oraz społecznościom bezpieczeństwo i zmagają 
się ze skutkami COVID-19 dla gospodarki, łańcuchów 
dostaw i operacji. W miarę rozprzestrzeniania się pande-
mii właściciele/operatorzy zakładów szukają sposobów 

na zmianę sposobu pracy. Dotyczy to rafinerii, zakładów chemicznych 
i zakładów produkcyjnych. Wraz z utratą zasobów ludzkich w wyniku 
pandemii i odejściem na emeryturę doświadczonych pracowników, sta-
ło się jasne, że model operacyjny musi się szybko zmienić.

1. Korzyść z cyfryzacji
Efektywność cyfrowa jest kluczem do utrzymania się w czołówce 

w dzisiejszym środowisku produkcyjnym. Nacisk na cyfrowe zarzą-
dzanie zasobami i procesami umożliwia firmom posiadającym zakłady 
produkcyjne na osiągnięcie nowych poziomów efektywności, wydaj-
ności i bezpieczeństwa. Narzędzia te obejmują najnowsze technologie 
w zakresie czujników, łączności, przechwytywania danych, wizualizacji 
i zaawansowanej analizy. Pomóc w tym mogą takie działania, jak zdal-
ne monitorowanie i operacje, utrzymanie wykorzystujące informacje 
o stanie technicznym, utrzymanie predykcyjne oraz dane dostępne dla 
operatorów w czasie rzeczywistym. Przejście na zdalne operacje w zakła-
dzie jest łatwiejsze dzięki bezpiecznym narzędziom cyfrowym. Oprogra-
mowanie do zdalnego monitorowania i obsługi może być zabezpieczone 
przed atakami cybernetycznymi, ograniczając ryzyko awarii w fabryce.

2. Ocena zdalnych operacji
Aby pomóc organizacjom przemysłowym w realizacji ich celów 

biznesowych, wiodący dostawcy automatyki opracowali innowacyjne 
rozwiązania w zakresie operacji zdalnych, oferując wiedzę, umiejętności 
i możliwości technologiczne, jakich klienci potrzebują, aby funkcjono-
wać w trudnych warunkach biznesowych. Operacje zdalne pomagają 
w prowadzeniu złożonych zakładów produkcyjnych i opierają się na 
nowoczesnej infrastrukturze automatyki. Wykorzystując dane z procesu 
lub aktywów, pracownicy zakładu mogą zarządzać codzienną produkcją, 
konserwacją i bezpieczeństwem oraz usprawniać pracę wielu zakładów. 
Mogą oni obsługiwać zakład, śledzić cele produkcyjne, monitorować 
stan aktywów oraz tworzyć scenariusze w celu określenia efektów zmian 
operacyjnych przed ich wdrożeniem. Zdalne operacje wspierają pracę 
systemów automatyki, sieci i urządzeń oraz ich relokacje.

3.  Wykorzystanie zabezpieczeń, technologii 
cyfrowych, monitoringu 
Zdalne operacje i strategia wsparcia mająca na celu obniżenie ryzy-

ka dla pracowników i przestrzeganie wytycznych dotyczących dystansu 

społecznego może wymagać zmniejszenia liczby pracowników fizycznie 
znajdujących się w fabryce. Pomoże to chronić pracowników w fabry-
ce i utrzymać ciągłość operacji. Ważne jest, aby zapewnić im wsparcie 
w postaci zaawansowanego sprzętu bezpieczeństwa i narzędzi, takich 
jak cyfrowe systemy wideo do ochrony obiektu, a także monitorowanie 
systemów kontroli dostępu, aby było wiadomo, kto jest na miejscu, a kto 
pracuje zdalnie. Fizyczny sprzęt i urządzenia mogą być zdalnie monito-
rowane za pomocą bezpiecznej aplikacji, zapewniając operatorom zakła-
dów wgląd do krytycznych procesów na urządzeniach mobilnych.

4. Wykorzystanie usług do operacji zdalnych
Serwis i wsparcie techniczne mogą być świadczone zdalnie. W skład 

takich usług wchodzą zdalne konsultacje i utrzymanie oraz współpraca 
przez wideokonferencje i rozwiązywanie problemów . Dzięki noszonym 
przy sobie urządzeniom pracownicy mogą pomóc zespołowi zdalnemu 
w identyfikacji problemów i rozwiązywaniu ich w czasie rzeczywistym. 
Podczas problemów produkcyjnych członkowie zespołu mogą uzyskać 
dostęp do systemów i współpracować w celu zdalnego rozwiązania pro-
blemu. Pomaga to personelowi zakładu wykonywać podstawowe zada-
nia i pozyskiwać wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonania pracy 
i utrzymania czasu sprawności operacyjnej.

5.  Aktualizacja sterowania i bezpieczeństwa 
cybernetycznego
Modernizację można osiągnąć poprzez automatyzację zakładu i ak-

tualizację oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. 
Doświadczenie pokazuje, że zdalnie sterowane metody migracji w celu 
modernizacji systemów sterowania oferują mniejsze ryzyko, niezawod-
ne wykonanie i niższe koszty. Zdalna modernizacja sterowania może 
zminimalizować ryzyko, czas i wysiłek oraz poprawić doświadczenia 
związane z migracją. Takie podejście może skrócić czas cyklu nawet 
o 80%, obniżyć koszty operacyjne nawet o 20% i zwiększyć wydajność 
migracji o co najmniej 60%, przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań 
w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i kontroli procesów. Wirtu-
alne szkolenie z wykorzystaniem technologii rzeczywistości rozszerzonej 
(AR) może w razie potrzeby zwiększyć umiejętności operatora niemal 
„na zawołanie”.  CE

Jason Urso jest dyrektorem ds. technologii w Honeywell Process Solutions. 
Redagował Mark T. Hoske, redaktor naczelny Control Engineering, CFE 

Media and Technology, mhoske@cfemedia.com.

Omówienie pięciu zagadnień związanych 
z usprawnieniem zdalnych operacji, które mają coraz 
większe znaczenie dla utrzymania ciągłości działania 
zakładów produkcyjnych.

Jak zdalnie zarządzać 
operacjami

Bezprzewodowe nadajniki mogą pomóc w zdalnych 
operacjach, jak pokazano na Honeywell Users Group 
Americas, czerwiec 2019. Dzięki uprzejmości: Mark T. 

Hoske, CFE Media and Technology



PRAKTYCZNE STRATEGIE 
ZARZĄDZANIA 
EFEKTYWNOŚCIĄ
AKTYWÓW PRODUKCYJNYCH
Strategie Zarządzania Efektywnością Aktywów (As-
set Performance Management) napędzają praktyki 
predykcyjnego utrzymania ruchu w celu utrzymania 
dostępności i niezawodności krytycznych aktywów 
produkcyjnych. Dynamiczna natura tych strategii w 
przeszłości sprawiała, że były one trudne do zasto-
sowania i utrzymania przez wewnętrzne zespoły ds. 
eksploatacji i utrzymania ruchu, aż do teraz!

Przedstawiamy Honeywell Forge 

APM dla przemysłu:
 
Rozwiązanie do analizy aktywów produk-
cyjnych w czasie rzeczywistym, które stale 
monitoruje ich wydajność, wykrywa zbliża-
jące się problemy eksploatacyjne i prze-
widuje czas wystąpienia awarii. Pomaga 
zakładom przemysłowym odkryć możliwości 
poprawy wydajności i przyspieszyć analizę 
pierwotnej przyczyny nieefektywności lub 
zbliżających się problemów. 
 
http://hwll.co/HCI

©2021 Honeywell International Inc.
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ZDALNE ZARZĄDZANIE

Pandemia COVID-19 wymaga od firm i społeczności innego 
sposobu myślenia i działania w trudnych warunkach. Dla 
wielu firm wyzwaniem jest utrzymanie poziomu operacyj-
nego, ponieważ ludzie, najbardziej krytyczny zasób, zostali 
ograniczeni przez konieczne praktyki dystansu społecznego 

i wymagania dotyczące pracy w domu. Dla niektórych sytuacja ta oznacza 
konieczność zmniejszenia skali operacji z zamiarem jej jak najszybszego 
przywrócenia do wartości początkowej, gdy powróci popyt. Dla innych 
oznacza to dostosowanie linii produkcyjnych do nowego celu lub pozio-
mu produkcji przy tych samych ograniczeniach. W każdym przypadku 
konieczność dostosowywania operacji w czasie rzeczywistym sprawia, że 
nowoczesne możliwości monitorowania i kontroli są niezbędne. Podczas 
pandemii COVID-19 liderzy inżynierii i operacji szukają sposobów na 
optymalizację wydajności w tych dynamicznych warunkach. Obecna sy-
tuacja wymaga od liderów wytrwałości i przyjęcia nowych podejść. Nie 
oznacza to jednak tolerowania większego ryzyka. Bezpieczne utrzyma-
nie lub zwiększenie skali operacji wymaga rozwiązań, które umożliwiają 
bezpieczne monitorowanie i kontrolę krytycznych systemów, na większą 
skalę i z uwzględnieniem bezpieczeństwa. Obecna sytuacja wskazuje 
również na korzyści płynące z Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) 
i przetwarzania brzegowego, które są realizowane w projektach automaty-
ki przemysłowej na całym świecie. Platformy przetwarzania brzegowego 
zbierają, organizują i analizują dane z czujników i przetwarzają dane na 
miejscu w czasie rzeczywistym, bez obaw o opóźnienia, łącząc krytycz-
ne aplikacje z krytycznym sprzętem lub umożliwiając zaawansowane 
i zdalne monitorowanie i kontrolę. Obliczenia rozproszone automatyzu-
ją podstawowe procesy i pomagają zapewnić dostępność. Umożliwia to 
producentom na poziomie lokalnego zakładu lub fabryki zdalne zwięk-

Pandemia COVID-19 zmusza firmy do zmiany swoich praktyk biznesowych i przystosowania się do nowej 
rzeczywistości. W artykule omówiono cztery zagadnienia związane z przetwarzaniem brzegowym  
i Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT), które mogą pomóc firmom w dostosowaniu się do obecnej sytuacji.

Przydatność zdalnego monitorowania 
i kontroli produkcji

Stephen Greene, Stratus Technologies

Bezpieczne i efektywne utrzymanie lub skalowanie operacji wymaga 
rozwiązań, które umożliwiają lepsze i bardziej niezawodne zdalne 
monitorowanie i kontrolę krytycznych systemów w bezpieczny sposób. 
Środowiska produkcyjne i łańcuchy dostaw mogą bardziej dynamicznie 
reagować na zmiany popytu z pomocą przetwarzania brzegowego. 
Dzięki uprzejmości: Stratus

szanie efektywności operacyjnej i bezpieczną wydajność, jednocześnie 
dając swobodę personelowi, który może się skupić na pracy o wyższej 
wartości. Nie mając czasu na szeroko zakrojone planowanie i pilotaż, in-
żynierowie i menedżerowie ds. operacji nie mogą szybko działać, mając 
zarazem pewność, że wdrażają właściwe podejście. W tej sytuacji pomóc 
mogą cztery kroki:

1. Zdefiniuj kluczowy proces do cyfryzacji: 
Identyfikacja powtarzających się procesów, które można zautoma-

tyzować, jest podstawą automatyzacji przemysłowej. Cyfryzacja procesu 
umożliwia jednoczesne uruchamianie wielu procesów na jednej platfor-
mie. Takie wirtualnie sterowane maszyny zapewniają ogromne korzyści 
w zakresie zarządzania, jednocześnie tworząc przyszłościowe rozwiąza-
nie wspierające automatyzację przemysłową i większe wysiłki w zakresie 
transformacji cyfrowej.

2.   Wybierz najlepszą platformę przetwarzania 
brzegowego: 
Całkowity koszt posiadania (TCO), serwis i wsparcie to ogólne 

czynniki przy wyborze platformy przetwarzania brzegowego. Prawie 
300 respondentów ostatniego badania przeprowadzonego przez Stratus 
i CFE Media wskazało pięć następujących atrybutów jako istotne przy 
wyborze platformy przetwarzania brzegowego.

a.   Zdolność do samomonitorowania i samodiagnozowania;
b.  Posiadanie wbudowanych, wstępnie zintegrowanych zabezpie-

czeń fizycznych i cybernetycznych;
c.   Udowodniona wysoka dostępność z ograniczoną ilością przesto-

jów lub bez przestojów;
d.   Łatwość instalacji i konserwacji;
e.   Wsparcie dla szerokiej gamy aplikacji.

3.   Integracja IIoT z nowoczesnym 
oprogramowaniem monitorującym  
i sterującym: 
Urządzenia obsługujące IIoT, takie jak czujniki i programowalne 

sterowniki logiczne (PLC), usprawniają procesy produkcyjne, gdy są 
połączone z nowoczesnym oprogramowaniem monitorującym i sterują-



cym, zasilanym przez urządzenia brzegowe. Takie połączenie umożliwia 
przekształcanie danych czasu rzeczywistego w użyteczne spostrzeże-
nia, które skutkują konkretnymi działaniami przy niewielkiej interakcji 
z człowiekiem. Otwiera to również możliwość łączenia urządzeń brzego-
wych z przedsiębiorstwem i, w razie potrzeby, z chmurą. Zwiększone wy-
korzystanie urządzeń IIoT w architekturach przetwarzania brzegowego 
może wprowadzić luki w zabezpieczeniach, jeśli nie zostaną one odpo-
wiednio zabezpieczone. Ryzyko związane z lukami w oprogramowaniu 
i manipulacją systemu wzmacnia potrzebę inwestowania w systemy, któ-
re zapewniają samomonitorowanie i diagnostykę, a także wbudowane 
zabezpieczenia fizyczne i cybernetyczne. Platformy przetwarzania brze-
gowego są z założenia zaprojektowane i sprawdzone jako bezpieczne. 
Mogą one chronić punkty gromadzenia i analizy danych oraz zwiększać 
skuteczność programów bezpieczeństwa.

4. Włączenie IT do zespołu: 
Systemy typu Silo technologii operacyjnej (OT) i technologii infor-

macyjnej (IT) mogą utrudniać osiągnięcie sukcesu. Uzupełniający ze-
staw kompetencji i spostrzeżeń, jakie oferuje IT, może pomóc w zapew-
nieniu udanego wdrożenia i odkryciu dodatkowych obszarów korzyści. 
Wiele się mówi o konwergencji OT/IT oraz zmianach i wyzwaniach 
organizacyjnych. Sytuacja ta wymaga podejścia typu „wszystkie ręce na 

pokład", skoncentrowanego na bezpośrednich potrzebach operacyjnych 
obiektu lub zakładu.

Elastyczna, łatwa w adaptacji architektura
Nie powinniśmy oczekiwać powrotu do normalnej działalności. Produ-
cenci tradycyjnie radzą sobie lepiej, gdy są elastyczni i potrafią się dosto-
sować do zmian zachodzących w czasie rzeczywistym, a w czasach takich 
jak obecne – do niestabilnych zmian na rynku. Udowodniły to z czasem 
firmy, które nadal inwestują w możliwości, które pozwalają im reagować 
na zmieniające się potrzeby klientów, lepiej zarządzać zmianami w pro-
dukcji i osiągać doskonałość operacyjną w każdych warunkach. W trud-
nych czasach takie firmy wychodzą z kryzysu silniejsze. Wyłaniają się jako 
liderzy, którzy mogą zdalnie monitorować i kontrolować lokalne operacje 
dzięki zwiększonej widoczności swojego łańcucha dostaw w czasie rze-
czywistym i mogą odpowiednio dostosować działania. Przedsiębiorstwa, 
które wprowadzają możliwości cyfrowej transformacji, mogą uprościć, 
zabezpieczyć i zautomatyzować operacje o krytycznym znaczeniu dla biz-
nesu.  CE

Stephen Greene, wiceprezes ds. marketingu globalnego,  
Stratus Technologies. Redagował Chris Vavra, Associate Editor,  

Control Engineering, cvavra@cfemedia.com.

Nowy czytnik kodów 
kreskowych.
Doskonała wydajność
na linii przenośników.
Nowy czytnik kodów kreskowych BCL 200i jest specjalnie 
przystosowany do identyfikacji transportowanych pojemników 
i tacek. Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja została 
zoptymalizowana pod kątem stacjonarnego użytkowania 
w ograniczonych przestrzeniach. Zintegrowane interfejsy 
przemysłowe i prosta konfiguracja oferują doskonałą 
wydajność w najlepszej cenie.

www.leuze.com/bcl200iThe Sensor People
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TEMAT Z OKŁADKI
PRZETWARZANIE BRZEGOWE

Stone Shi, Control Engineering China

Przetwarzanie brzegowe i sztuczna inteligencja (SI) przyczy-
niają się do rozwoju informatyki przemysłowej i uczenia ma-
szynowego w celu zwiększenia liczby zastosowań w halach 
fabrycznych. Od czasu gwałtownego rozwoju technologii 
automatyki przemysłowej w latach 70. i rozwoju technologii 

komputerowej, nowe technologie wciąż rozwijają możliwości programo-
walnego sterownika logicznego (PLC), programowalnego sterownika 
automatyki (PAC), przemysłowego komputera PC (IPC), rozproszo-
nego systemu sterowania (DCS) i systemu sterowania procesem (PCS). 
W XXI wieku niektórzy mogą się zastanawiać, czy technologia automa-
tyki osiągnęła już maksymalny poziom rozwoju? Jednak wraz z rozwo-
jem przetwarzania brzegowego oraz sztucznej inteligencji wydaje się, że 
technologia automatyki znalazła swój przyszły kierunek rozwoju. Coraz 
więcej producentów automatyki przyczynia się do rozwoju produktów 
i praktycznego zastosowania tych technologii. Jakie zmiany w automatyce 
mogą przynieść przetwarzanie brzegowe i SI?

Edge computing, pomoc w chmurze 
Przemysłowe przetwarzanie brzegowe przenosi zalety chmury na poziom 
hali produkcyjnej. W przeszłości, przed pojawieniem się przetwarzania 
brzegowego, koszt rozwoju i utrzymania połączonych ze sobą aplikacji na 
poziomie hali produkcyjnej był bardzo wysoki. Platformy przetwarzania 

brzegowego pozwalają inżynie-
rom na opracowanie tańszych, 
nowszych aplikacji, takich jak 
analiza danych z hali produk-
cyjnej i przewidywanie jakości. 
Przetwarzanie brzegowe wypeł-
nia również lukę pomiędzy tra-
dycyjną technologią operacyjną 
(OT) a technologią informacyjną 
(IT) i pozwala na wykorzystanie 
zalet każdej z nich. 

SI przyspiesza  
optymalizację maszyn
Jakie korzyści dla automatyki 
przemysłowej zapewnia SI? Na 
poziomie fabryki wydajność 
i dokładność prowadzenia ope-
racji można poprawić dzięki 
aplikacjom SI, upraszczając 
i zwiększając efektywność wyko-
nywanych zadań. W przeszłości 

automatycy pisali programy logiki sterowania w oparciu o swoje rozumie-
nie zasad mechaniki i fizyki. Ograniczenia wzrastają wraz ze wzrostem 
złożoności. Jeśli wprowadzi się metody uczenia maszynowego i głębo-
kiego uczenia, można analizować ukryte trendy i automatycznie obliczać 
optymalne reakcje. Aplikacje przetwarzania brzegowego i sztuczna inteli-
gencja mogą współpracować, nawzajem się uzupełniając. Modele SI wy-
magają ciągłej iteracji i aktualizacji, a w tym pomocne jest przetwarzanie 
brzegowe. Przemysłowe przetwarzanie brzegowe ma bardzo dobrą zdol-
ność gromadzenia danych; zebrane dane mogą być również dostarczane 
do SI. SI w ramach przetwarzania brzegowego może zapewnić, że wiele 
danych jest analizowanych lokalnie, zmniejszając ryzyko wycieku wrażli-
wych danych. Poprzez mechanizm rozwoju back-end, aplikacje SI mogą 
być dystrybuowane z pomocą frameworków wysokiego poziomu. Dzięki 
wzajemnemu wsparciu SI i przetwarzania brzegowego 1+1>2. 

Przykłady zastosowania nauczania maszynowego 
i sztucznej inteligencji w przemyśle automatyki
W ciągu ostatnich dwóch lat powstało wiele produktów automatyki 
wspierających przetwarzanie brzegowe. Obecnie firma Advantech oferuje 
kontroler przetwarzania brzegowego, który wykonuje tradycyjne sterowa-
nie logiczne i sterowanie ruchem oraz niezależnie uruchamia pulpitowy 
system operacyjny (OS). Programowanie w językach wysokiego pozio-
mu, przetwarzanie dźwięku i obrazu oraz programy użytkowe w cza-
sie pracy mogą być zaimplementowane na IPC i połączone z chmurą. 
W kwietniu Siemens wypuścił na rynek WinCC Unified HMI; interfejs 
człowiek-maszyna (HMI), który może uruchamiać aplikacje i wykony-
wać obliczenia brzegowe. W aplikacjach automatyki pojawia się coraz 
więcej produktów wykorzystujących sztuczną inteligencję. W 2019 roku 
Rockwell Automation zaprezentował moduł AI LogixAI sterownika Con-
trolLogix, aby zrealizować operacje wykorzystujące moduł sztucznej inte-
ligencji na PLC. W tym roku Siemens zaoferował jednostkę procesu neu-
ronowego, aby umożliwić wykorzystanie SI w sterowniku S7-1500, który 
może analizować i wnioskować odpowiednie dane na poziomie fabryki 
w oparciu o sieć neuronową. Na najnowszej platformie TwinCAT3 firmy 
Beckhoff Automation zintegrowano silnik wnioskowania TF380x ucze-
nia maszynowego oraz silnik wnioskowania sieci neuronowych TF381x. 
Różne modele uczenia maszynowego, takie jak Matlab z MathWorks 
i oprogramowanie open source TensorFlow z Google Brain Team mogą 
być importowane do sterownika w celu wykonania analiz wykorzystują-
cych sztuczną inteligencję.  
 n

Stone Shi jest redaktorem naczelnym 
Control Engineering China. 

Przetwarzanie brzegowe może pomóc inżynierom obniżyć koszty i opracować nowe rozwiązania, takie jak 
analiza danych z hali produkcyjnej i przewidywanie jakości. Sztuczna inteligencja (SI) poprawia wydajność 

i zwiększa dokładność w prowadzeniu operacji.

Przetwarzanie brzegowe, sztuczna 
inteligencja, innowacje w automatyce

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
Przemysłowe przetwarzanie 
brzegowe, sztuczna inteligencja

Przemysłowe przetwarzanie 
brzegowe i sztuczna inteligencja 
(SI) przyczyniają się do wzrostu 
innowacyjności i efektywności 
w automatyce. Dostawcy automatyki 
włączają obliczenia brzegowe 
i sztuczną inteligencję do swojej 
najnowszej oferty. 

CZY WIESZ, ŻE…? Jak sztuczna 
inteligencja oraz przetwarzanie 
brzegowe mogą pomóc Twoim 
aplikacjom przemysłowym?

ONLINE: Jeśli czytasz  
wydanie cyfrowe, kliknij w link 
www.controlengineering.pl

www.controlengineering.pl   CONTROL ENGINEERING POLSKA  Marzec/Kwiecień	 	 23



24  Marzec/Kwiecień	  CONTROL ENGINEERING POLSKA www.controlengineering.pl

FIRMA PREZENTUJE

Bo ostatecznie na co zda się nawet najlepszy czujnik, jeśli uru-

chomić go będzie mógł wyłącznie najwyższej klasy ekspert? 
Aby sprostać wszystkim wyzwaniom, Endress+Hauser z koń-

cem 2020 r. wprowadził na rynek nową generację dobrze znanych 
przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień z rodzin Deltabar i Cerabar.

Inteligentne bezpieczeństwo
„Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL wprost z fabryki” to, 
zgodnie z normą IEC 61508, podsumowanie zmian, które zaszły 
ostatnio w tej dziedzinie. Urządzenia pomiarowe, skonstruowa-

ne zgodnie z tą normą międzynarodową, mogą być stosowane 
w instalacjach o wymaganym poziomie bezpieczeństwa SIL od 
momentu wprowadzenia ich na rynek, a w przypadku redundancji 
homogenicznej możliwe jest stosowanie ich nawet w instalacjach 
poziomu SIL3. Wprowadzając na rynek urządzenia zgodne z normą 
IEC 61508, producenci zapewniają swoim klientom możliwość re-

zygnacji z dodatkowych skomplikowanych testów funkcjonalnych, 
a jednocześnie dają użytkownikowi wsparcie dla standardowych 
procedur testów okresowych  i zmniejszają do minimum ryzyko wy-

stąpienia błędów systematycznych.
Jednak nie zdarzyło się jeszcze, by za wszystkie błędy w proce-

sie odpowiadał tylko przyrząd pomiarowy. Znaczna liczba błędów 
wynika z niewłaściwego lub błędnego uruchomienia bądź powstaje 
w wyniku zmian wprowadzonych już po uruchomieniu. Aby prze-

ciwdziałać powstawaniu tych błędów, Endress+Hauser wyposażył 
swoje przetworniki ciśnienia z nowej linii w kreatory wspomagające 
ich uruchomienie i obsługę. Intuicyjnie prowadzą one użytkownika 
krok po kroku przez proces uruchomienia, założenia blokady SIL 
na czujniku oraz asystują podczas prowadzenia okresowych testów 
kontrolnych, wymaganych dla obwodów SIL (tzw. proof test). Jeśli 
użytkownik zdoła poprawnie zakończyć sekwencję uruchomienia, 
urządzenie utworzy generowaną automatycznie sumę kontrolną 
(CRC). Zawiera ona informacje o kluczowych parametrach związa-

nych z bezpieczeństwem. Dzięki temu na pierwszy rzut oka można 
stwierdzić, czy dany parametr uległ zmianie po początkowym uru-

chomieniu. Kolejną funkcją, która przyspiesza prowadzenie kontroli 
podczas działania, jest podświetlanie wyświetlacza. W przypad-

ku wystąpienia błędu kolor wyświetlacza zmienia się na czerwony. 
Dzięki temu operator od razu widzi, że doszło do awarii – nie musi 
w celu stwierdzenia tego faktu wchodzić do menu urządzenia.

Wzrost produktywności dzięki cyfrowej 
optymalizacji procesów
Nie dość, że w dzisiejszych czasach użytkownik musi obsługiwać 
dużą liczbę urządzeń pomiarowych, to jeszcze powinien orientować 
się w rozwiązaniach oferowanych przez różnych producentów. Dla-

tego intuicyjne działanie jest tak ogromnym ułatwieniem w wyko-

nywaniu codziennych zadań. Przetworniki Cerabar i Deltabar nowej 
generacji zapewniają w pełni intuicyjną parametryzację ich funkcji. 
Dzięki zastosowaniu interfejsu Bluetooth obsługa urządzeń umiesz-

czonych w trudno dostępnych miejscach lub strefach niebezpiecz-

nych nie wymaga fizycznego dostępu do urządzenia i ingerencji 
w jego obwód elektryczny. 

Mimo niewątpliwego postępu, jaki dokonał się w tej dziedzinie, 
nie wolno zapominać o bardzo istotnej w dzisiejszym świecie kwestii 
bezpieczeństwa cyfrowego. Komunikacja Bluetooth z urządzeniami 
Endress+Hauser jest prowadzona za pośrednictwem specjalnego 
szyfrowanego protokołu, który spełnia wysokie wymagania bezpie-

czeństwa nawet w zastosowaniach przemysłowych. Protokół Blue- 
tooth został starannie przetestowany przez Instytut Fraunhofera 
AISEC. Po zakończeniu wszystkich testów protokół i algorytm oce-

niono jako zapewniające „wysoki” poziom ochrony. Oznacza to, że 
można niemal całkowicie wykluczyć możliwość podejmowania prób 
wprowadzania zmian podczas połączenia aplikacji z urządzeniem.

Równie istotnym czynnikiem jest pełna dostępność informacji 
o urządzeniu. Dzięki elektronicznej „tabliczce znamionowej” (RFID 

Gdyby przyjrzeć się zmianom, jakie zaszły w typowym zakładzie produkcyjnym branży 
chemicznej w ostatnich latach, bez trudu da się zauważyć, że wyraźnie wzrosła liczba urządzeń 
w obszarach krytycznych dla bezpieczeństwa. Coraz ostrzejsze są też wymagania, jakie stawia się 
czujnikom montowanym w takich zakładach. Jeśli jednak chcemy mówić o zwiększeniu poziomu 
bezpieczeństwa, nie wolno nam zapominać o interfejsie człowiek–maszyna. 

Pomiary	ciśnienia	rodem	z	przyszłości
Nowe	przetworniki	pomiarowe	
Endress+Hauser
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lub kod QR) użytkownik ma dostęp do informacji o konkretnym 
urządzeniu w czasie rzeczywistym. Dotyczy to nie tylko dokumenta-

cji urządzenia, lecz także dostępności produktu oraz odpowiednich 
części zapasowych do niego.

Konstrukcja zaprojektowana dla wymagań 
Przemysłu 4.0
Dawno minęły już czasy, gdy urządzenia nowej generacji mogły ku-

sić jedynie zwiększoną dokładnością, szybszym procesorem czy no-

wymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. Cyfrowe innowacje koncen-

trują się obecnie na jednym zagadnieniu – upraszczaniu codziennej 
pracy użytkownika.

Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest udostępnienie użyt-
kownikowi wglądu w kontrolowany proces na podstawie 
zbieranych danych. Dane te można wykorzystać na-

stępnie do optymalizacji procesu produkcyjne-

go. Znakiem rozpoznawczym Endress+Hauser 
w zakresie automatycznych procedur diagnosty-

ki i weryfikacji urządzeń pomiarowych jest He-

artbeat Technology, zapewniająca ciągłe i trans-

parentne monitorowanie pracy przyrządów bez 
przerywania ich działania i tym samym bez zakłó-

cania kontrolowanych przez nie procesów produk-

cyjnych. 
Koncepcja działania Heartbeat Technology zasadza 

się na trzech filarach: diagnostyce, weryfikacji i monitoringu. Część 
diagnostyczna Heartbeat Technology ma zaimplementowane od-

powiednie funkcje, które umożliwiają prowadzenie stałej autodia-

gnostyki przetworników ciśnienia. W ten sposób zapewniamy po-

nad 95% pokrycie diagnostyczne. Jeśli urządzenie wykryje jakieś 
nieprawidłowości w działaniu, poinformuje o tym operatora za po-

mocą standardowego powiadomienia o statusie NAMUR i wskaże, 
za pomocą rozszerzonego kodu błędów, jakie należy podjąć kroki, 
aby przywrócić urządzenie do stanu działania.

Funkcja weryfikacji pozwala użytkownikowi, bez zakłócania pro-

cesu produkcyjnego, tworzyć protokoły weryfikacji. W ten sposób 
stale kontrolujemy poprawność pracy urządzenia. Dzięki temu ko-

lejny przegląd układu pomiarowego można zaplanować z wyprze-

dzeniem i w ten sposób ułatwić prowadzenie predykcyjnego reżimu 
utrzymania ruchu. To znaczna oszczędność czasu podczas planowa-

nych przestojów instalacji. 
Funkcja monitorowania, dostępna dzięki zastosowaniu Heart-

beat Technology, pozwala wykrywać wszelkie nieprawidłowości 
w przebiegu procesu. Rejestracja zmierzonych wartości zmien-

nych, na przykład skoków ciśnienia wywołanych uderzeniami wody 
czy pary, pozwala operatorowi zebrać odpowiednią bazę danych 
i przeprowadzić wyprzedzające konserwacje pobliskich elemen-

tów instalacji. Funkcja monitorowania Heartbeat Technology po-

zwala także na odpowiednio wczesne wykrywanie nieprawidłowo-

ści w obwodach pomiarowych, np. wzrost oporności pętli prądo-

wej lub zablokowanych linii impulsowych. Planowanie czynności 
eksploatacyjnych zapobiega zakłóceniom ciągłości produkcji.

Zalety najnowszej cyfrowej generacji Cerabar 
w pigułce
Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki:

• konstrukcji zgodnej z normą IEC 61508,

•  automatycznej generacji sum kontrolnych po przeprowadze-

niu procedury blokady SIL,
•  prowadzonym kreatorom blokady SIL oraz okresowych te-

stów kontrolnych.
Uproszczenie pracy użytkownika dzięki:

•  intuicyjnemu zdalnemu uruchomieniu przez interfejs Blueto-

oth
•  interfejsowi w przyciskami optycznymi, co eliminuje potrzebę 

otwierania obudowy
•  zastosowaniu technologii HistoROM, która ułatwia transfer 

parametrów.

Przyszłościowe rozwiązania dzięki Heartbeat Technology, czyli:
•  ciągłej weryfikacji bez przerywania pomiaru,
•  autodiagnostyce urządzenia prowadzonej bez przerwy przez 

całą dobę,
•  monitorowaniu parametrów pod kątem optymalizacji proce-

su i ciągłości produkcji.

Philipp Michel – dyrektor produktu ds. urządzeń do pomiaru 
poziomu i ciśnienia w Endress+Hauser Schweiz AG

Przetworniki pomiarowe  z interfejsem 
Bluetooth można wygodnie obsługiwać 
z poziomu urządzenia przenośnego, na 

przykład smartfona lub tabletu.

Zmiana koloru wyświetlacza oraz unikalny kod 
błędu sprawiają, że użytkownik może szybko i łatwo 
sprawdzić, czy wystąpił błąd czujnika.
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Chcąc zapewnić rentowność swojej działalności, 
przedsiębiorstwa przemysłowe muszą robić 
wszystko, aby zwiększyć bezpieczeństwo i efek-
tywność produkcji, ograniczyć jej koszty oraz 
zmaksymalizować wykorzystanie poszczegól-

nych maszyn i urządzeń. W przypadku nowych zakładów 
produkcyjnych zadanie to nie wymaga wielu starań. Wraz ze 
starzeniem się wyposażenia powtarzające się awarie i będące 
ich efektem akcje serwisowe stają się jednak coraz bardziej 
problematyczne. Jak sobie z nimi radzić? Najlepiej zacząć od 
zapewnienia sobie dostępu do danych zbieranych z maszyn 
i na tej podstawie zidentyfikować te z nich, które wymagają 
podjęcia działań serwisowych. W praktyce nie jest to jednak 
łatwe: uzyskanie wglądu w procesy na podstawie manualnej 
analizy danych wymaga bowiem sporo czasu, doświadczenia 
i wiedzy procesowej. Alternatywą może być zastosowanie 
oprogramowania bazującego na sztucznej inteligencji (AI) 
i uczeniu maszynowym (ML). Najpierw należy jednak wybrać 
taki jego typ, który okaże się opłacalny zarówno w implemen-
tacji, jak i w obsłudze.

Nierzadko najlepiej w tym rankingu wypada tzw. oprogra-
mowanie z katalogu (np. programy do gromadzenia i archiwi-
zacji danych), które, umożliwiając automatyczne wykrywanie 
odchyłek i wysyłanie komunikatów alarmowych, ułatwia pra-
cownikom identyfikację problemów z wyposażeniem, zanim 
doprowadzą one do jego awarii. Oprogramowanie tego typu 
może być także wykorzystywane jako centralne repozytorium 
danych pochodzących z różnych urządzeń, w tym pomiarów 
rejestrowanych przez bezprzewodowe czujniki IIoT dalekiego 

zasięgu. W efekcie odgrywa ono istotną rolę w zwiększaniu 
efektywności procesów, przeciwdziała występowaniu usterek 
sprzętowych, a także ułatwia planowanie prac serwisowych 
i okresowych przeglądów.

Jak można wykorzystać  
oprogramowanie AI?
Standardowe oprogramowanie bazujące na sztucznej inteli-
gencji i uczeniu maszynowym ma do spełnienia trzy podsta-
wowe zadania:

1.  Zapewnienie właściwego funkcjonowania maszyn 
i urządzeń dzięki rejestrowaniu wszystkich danych wyj-
ściowych, w tym odchyleń od wartości zadanych.

2.  Przewidywanie konieczności podjęcia prac serwiso-
wych na podstawie wykrytych odchyłek: jeśli parame-
try pracy urządzenia różnią się od wartości zadanych, 
oprogramowanie rejestruje to zachowanie i informuje 
personel o konieczności podjęcia działań serwisowych.

3.  Zapewnienie dostępu do sztucznej inteligencji bez ko-
nieczności posiadania wiedzy eksperckiej z zakresu AI 
czy zatrudniania drogich specjalistów zewnętrznych.

Pakiet oprogramowania AI dedykowany systemom au-
tomatyki przemysłowej zwykle zawiera w sobie czujniki 
i sterowniki umożliwiające akwizycję danych, oprogramowa-
nie PC do organizacji i automatycznej analizy danych z wy-
korzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, 
a także rejestrator umożliwiający wizualizację danych (rys. 1). 
Oprogramowanie takie wskazuje pracownikom standardowe 
parametry pracy systemu obliczone na podstawie pomiarów 
historycznych, a także informuje ich o wykryciu wszelkich od-
chyleń od normy.

AI w predykcyjnym  
utrzymaniu ruchu
Komunikaty ostrzegawcze i alarmowe nie są de facto niczym 
nowym: wiele systemów sterowania dysponuje funkcją zdefi-
niowania specyficznych dla danej aplikacji wartości granicz-
nych poszczególnych parametrów, których przekroczenie wy-
zwala komunikat alarmowy. Zautomatyzowana identyfikacja 
odchyleń oferuje jednak znacznie więcej zalet niż tylko stan-
dardowa reakcja na przekroczenie zadanego stanu. 

Oprogramowanie przemysłowe bazujące na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym – w połączeniu 
z czujnikami dalekiego zasięgu – coraz częściej jest wykorzystywane do przewidywania odchyłek. A to 
zapewnia przedsiębiorstwom realne profity: zwiększa ich produktywność i zysk operacyjny.

Automatyczne wykrywanie odchyłek 
zwiększa efektywność produkcji

UCZENIE MASZYNOWE I SZTUCZNA INTELIGENCJA

Takayuki Sugizaki, Yokogawa Electric Corporation

Rys. 1. Pakiet oprogramowania AI składa się z czujnika, oprogramowania do 
zbierania i analizy danych oraz rejestratora umożliwiającego wizualizację danych.

Źródło: Yokogawa

Czujnik Sushi
Oprogramowanie GA10

Rejestrator 
danych



Po wdrożeniu i uruchomieniu oprogramowania bazu-
jącego na sztucznej inteligencji początkowo nie podejmuje 
ono konkretnych działań, lecz przechodzi fazę nauki, w czasie 
której monitoruje warunki pracy urządzeń i określa wartości 
wyjściowe dla trybu normalnej pracy. Czas trwania tej fazy 
zależy od aplikacji i może zostać zdefiniowany przez użytkow-
nika. Po zakończeniu nauki i określeniu wartości wyjściowych 
oprogramowanie zaczyna stale monitorować pracę urządzeń, 
generuje raporty umożliwiające pracownikom wgląd w zbie-
rane dane, a także przesyła komunikaty alarmowe w sytuacji, 
gdy parametry pracy urządzenia odbiegają od wartości bazo-
wych. Alerty te zawczasu ostrzegają użytkowników o możli-
wości wystąpienia problemów z urządzeniem.

Oprogramowanie AI/ML powinno być łatwe w konfi-
guracji i umożliwiać szybką zmianę parametrów, ułatwiając 
użytkownikom nastawę systemu. Stopień zgodności rzeczywi-
stych wyników pomiarów z wartościami wyjściowymi na ogół 
przybiera tu formę tzw. wskaźnika stanu urządzenia, który za-
wczasu sygnalizuje wystąpienie odchyleń i wizualnie definiuje 
ich wielkość (rys. 2).

Oprócz funkcji identyfikacji odchyłek oprogramowanie 
bazujące na sztucznej inteligencji umożliwia również two-
rzenie prognoz z zakresu predykcyjnego utrzymania ruchu. 
W sytuacji, gdy dane rzeczywiste odbiegają od wartości ba-
zowych, program informuje użytkownika o tym fakcie, obni-
żając wartość wskaźnika stanu urządzenia. Na tej podstawie 
pracownicy serwisu mogą opracować harmonogram przeglą-
dów poszczególnych urządzeń, zanim ulegną one awarii. Co 
więcej, tego typu zautomatyzowane wizualizacje skracają czas 
analizy danych i planowania przeglądów, umożliwiając pra-
cownikom koncentrację na innych zadaniach.

Funkcje oprogramowania AI
Duża część dostępnych na rynku pakietów oprogramowania AI 
dysponuje możliwością zbierania danych z różnych urządzeń 
i punktów pomiarowych podłączonych do sieci, a następnie ich 
gromadzenia w jednej lokalizacji, umożliwiając użytkownikom 
ich wizualizację na grafikach i wykresach. Sama wizualizacja 
nie dostarcza jednak informacji o tym, czy dane te mieszczą się 
w normalnym przedziale wartości. Aby rozwiązać ten problem, 

YOU CAN DO THAT

Rentowność zależy od ciągłości produkcji. Muszę zapobiegać 
nieoczekiwanym przestojom maszyn, które spowodowane są 
licznymi awariami zaworów oraz siłowników.

 Rozwiązania analityczne firmy Emerson dla systemów 
pneumatycznych dostarczają użytecznych informacji, które wspierają Twoje 
strategie konserwacji prewencyjnej (PdM). Skalowalny, nieinwazyjny, ciągły 
monitoring zapewnia użyteczne informacje dotyczące wydajności i zarządzania cyklem 
życia zaworów i siłowników. Zapewnia to wgląd w ich stan oraz żywotność, pomagając 
przy tym ograniczyć nieplanowane przestoje, zapewnić jakość produkcji oraz poprawić 
wydajność. Aby dowiedzieć się w jaki sposób nasze inteligentne rozwiązania w 
zakresie pneumatyki mogą pomóc zwiększyć ogólną wydajność Twoich urządzeń, 
odwiedź stronę: Emerson.com/AVENTICS 

Logo Emerson jest znakiem towarowym i usługowym Emerson Electric Co. © 2021 Emerson Electric Co.

http://Emerson.com/AVENTICS
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oprogramowanie AI/ML jest wyposażane w algorytmy, które au-
tomatycznie nakładają trendy i wskazują odchyłki – i to bezpo-
średnio w interfejsie użytkownika.

Niektóre rodzaje zmiennych, takie jak temperatura czy 
ciśnienie, są na tyle proste w identyfikacji i analizie, że do ich 
monitorowania i alarmowania o odchyłkach wystarczą kla-

syczne systemy bazujące na predefiniowa-
nych wartościach granicznych. Inaczej jest 
w przypadku takich parametrów, jak pręd-
kość silnika czy drgania maszyny – tutaj 
niemal nie sposób stwierdzić, czy zbierane 
dane odbiegają, czy nie odbiegają od nor-
my bez przeprowadzenia manualnej, skru-
pulatnej analizy danych historycznych. 
Analiza ta jest jednak czasochłonna i wy-
maga zatrudnienia wykwalifikowanego 
analityka danych o sporym doświadczeniu 
w tej dziedzinie. Analitycy tacy są zaś dziś 
w odwodzie. Alternatywą jest wykorzysta-
nie oprogramowania AI, które przejmuje 
od pracowników zadanie analizy danych 
i dostarcza im gotowych wyników, zrozu-
miałych dla każdego członka personelu.

Do wykrywania odchyłek oprogra-
mowanie tego typu wykorzystuje na ogół 
algorytm klasteryzacji, dzięki czemu pro-
ces ten nie jest ograniczony do danych 
w funkcji liniowej czy kwadratowej. Za-
awansowane oprogramowanie oparte na 
sztucznej inteligencji podczas wyznaczania 
wartości bazowych tworzy bowiem korela-

cje między wieloma różnymi punktami zbierania danych i to 
właśnie różnice w tych relacjach stanowią dla niego podstawę 
do identyfikacji odchyleń. Co więcej, tego typu identyfikacja 
nie tylko eliminuje konieczność ręcznej analizy, ale także po-
zwala nierzadko wykryć problemy przeoczone podczas anali-
zy danych z wykorzystaniem narzędzi do wizualizacji, takich 
jak grafiki czy diagramy. A to wprost prowadzi do wydłużenia 
żywotności urządzeń i redukcji kosztów serwisowych.

Czujniki IIoT dalekiego zasięgu
W erze Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) zbieranie da-
nych wyłącznie z lokalnych procesów i łatwo dostępnych ob-
szarów przestaje mieć praktyczne uzasadnienie. Duże zbiory 
danych wartych gromadzenia i analizy generują wszak także 
urządzenia mobilne, pojazdy, rozproszone obiekty rolnicze 
czy długie rurociągi. Akwizycja danych z tego typu obiektów 
stanowi jednak spore wyzwanie ze względu na konieczność 
mobilnego przesyłu informacji na duże odległości z wykorzy-
staniem niewielkiej ilości energii. W sprostaniu temu wyzwa-
niu pomóc mogą sieci bezprzewodowe małej mocy (LPWAN), 
w tym np. LoRaWAN – sieć szerokopasmowa dalekiego zasię-
gu, umożliwiająca bezprzewodowe połączenie różnych obiek-
tów z pominięciem ograniczeń typowych np. dla sieci Wi-Fi.

Czujniki pracujące w sieciach LPWAN charakteryzują się 
kilkoma istotnymi cechami: zużywają niewielkie ilości ener-
gii, dzięki czemu ich baterie mogą funkcjonować bez prze-
rwy przez kilka lat, umożliwiają bezprzewodową transmisję 
danych na duże odległości (nawet kilkanaście kilometrów), 
a także są wyposażone w wydajne protokoły komunikacyjne, 
dzięki czemu mają mniejsze wymagania w zakresie przepusto-
wości niż sieci 3G, 4G czy 5G. 

Czujnik tego typu może mierzyć drgania, temperaturę lub 
ciśnienie, umożliwiając monitorowanie pracy urządzeń zlo-
kalizowanych niemal w dowolnym miejscu. Dane przesyłane 
przez czujniki zasilają systemy hostów, w tym oprogramowa-
nie bazujące na sztucznej inteligencji. Dzięki połączeniu ich 
możliwości z funkcją identyfikacji odchyłek oferowaną przez 
tego typu programy pracownicy fabryki mogą uzyskać pełny 
wgląd w stan i potrzeby serwisowe danego urządzenia – nie-
zależnie od jego lokalizacji. A to przekłada się bezpośrednio na 
wydłużenie jego żywotności oraz minimalizację awarii i kosz-
townych napraw.
� n

Takayuki Sugizaki jest menedżerem ds. promocji 
bezprzewodowego Internetu Rzeczy w firmie 

Yokogawa Electric Corporation.

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
sztuczna inteligencja, uczenie 
maszynowe, IIoT

Oprogramowanie AI do analizy  
i raportowania odchyłek umożliwia 
wykrywanie problemów, zanim 
doprowadzą one do przestoju 
produkcji.

Identyfikacja odchyłek pozwala 
pracownikom zakładu skoncentrować 
swoje działania w zakresie utrzymania 
ruchu na problemach, które 
wymagają ich szczególnej uwagi, 
tym samym wydłużając żywotność 
zasobów przedsiębiorstwa.

ZASTANÓW SIĘ
Które działy Twojego zakładu 
najbardziej skorzystają na wdrożeniu 
rozwiązań z zakresu wykrywania 
odchyłek?

Rys. 2. W zaprezen-
towanym przykładzie 

wskaźnik stanu urządze-
nia sygnalizuje odchyłkę, 

która może zakończyć 
się awarią sprzętu.
Źródło: Yokogawa
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Co to jest technologia 10BASE-T1L?
Technologia 10BASE-T1L bazuje na standardzie komunikacji IEEE 802.3cg™-2019 
stworzonym z myślą o obsłudze transmisji danych w ramach jednoparowego 
Ethernetu (SPE) z prędkością 10 Mb/s. Umożliwia zasilanie i przesył danych za 
pomocą jednego przewodu dwużyłowego (ze skrętką).

Dlaczego warto wybrać technologię 10BASE-T1L?
Urządzenia pracujące w technologii 10BASE-T1L oferują dostęp do jednoparowego 
Ethernetu dalekiego zasięgu, stanowiąc prawdziwy przełom na drodze do 
urzeczywistnienia koncepcji niezawodnej łączności w myśl idei Przemysłu 4.0. 
Rozszerzając komunikację w sieci Ethernet o węzły brzegowe zlokalizowane 
w rozproszonych, odległych lokalizacjach, 10BASE-T1L zapewnia możliwość przesyłu 
nowych strumieni danych, dodatkowych zmiennych procesowych oraz wyników 
pomiarów. Dzięki prędkości transferu 10 Mb/s zapewnia inżynierom aplikacji 
dostęp do szerszego zakresu informacji na temat stanu zasobów, ułatwiając im 
podejmowanie decyzji opartych na danych. Zaś możliwość bezpośredniego 
nadawania adresów IP powoduje, że każde urządzenie można skonfigurować 
i przekonfigurować z poziomu centralnego układu sterowania, co znacznie 
usprawnia uruchamianie i modernizację sprzętu. Wszystko to sprawia, że 
technologia 10BASE-T1L umożliwia korzystanie z zalet IoT także w rozproszonych, 
odległych punktach budynków i zakładów produkcyjnych, w tym w lokalizacjach 
niebezpiecznych, w których stosowanie czujników i innych urządzeń peryferyjnych 
było dotąd mocno ograniczone.

Zalety technologii 10BASE-T1L
Niższy koszt pojedynczego przewodu sieciowego. Lżejszy, tańszy 
i mniejszy niż standardowe kable sieciowe klasy CAT, pojedynczy przewód 
dwużyłowy stosowany w technologii 10BASE-T1L jest bardzo prosty 
w instalacji. Co więcej, technologia ta nie wymaga stosowania specjalnych 
przewodów, co w wielu przypadkach pozwala wykorzystać istniejące 
okablowanie.

Szeroki zasięg do 1 km. Czujniki instalowane w rozproszonych lokali-
zacjach na ogół korzystają z infrastruktury sieciowej Ethernet o zasięgu 
do 100 m. Duży zasięg transmisji danych w technologii 10BASE-T1L 
umożliwia komunikację z czujnikami na znacznie większe odległości.

Nowe możliwości przesyłu danych z prędkością 10 Mb/s. Znacznie 
większa przepustowość sieci w porównaniu z sieciami 4 mA do  
20 mA i magistralami polowymi zapewnia możliwość transferu danych 
z oddalonych węzłów brzegowych.

Zasilanie i komunikacja w jednym przewodzie. Każdy czujnik wymaga 
zasilania, a w odległych, rozproszonych lokalizacjach możliwość jego 
zapewnienia za pomocą przewodu ma szczególne znaczenie. W zależności 
od typu przewodu technologia 10BASE-T1L umożliwia zasilanie  
czujników mocą do 500 mW w aplikacjach iskrobezpiecznych i do  
60 W w aplikacjach standardowych.

Nowe dane,
nowe możliwości
Zintegrowane czujniki brzegowe 10BASE-T1L 
poprawią wydajność Twojego zakładu

Odwiedź stronę: ANALOG.COM/CHRONOUS

10 Mbps

FIRMA PREZENTUJE

http://ANALOG.COM/CHRONOUS
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Sterowanie procesami
Technologia 10BASE-T1L zapewnia nowe możliwości dostępu do czujników 
wykorzystywanych w środowisku sterowania procesami, zapewniając 
optymalizację realizacji całości operacji. Co więcej, dzięki iskrobezpiecznemu 
wykonaniu elementów może ona pracować w strefach zagrożenia wybuchem 
(Ex), spełniając przy tym najwyższe wymagania względem energooszczędności. 
Za określenie parametrów aplikacyjnych i architektury pracy każdego czujnika 
i urządzenia wykonawczego w strefach niebezpiecznych odpowiada tzw. 
zaawansowana warstwa fizyczna sieci Ethernet (APL). Jest ona rozwijana przez 
kilku wiodących producentów automatyki i zostanie wkrótce opublikowana 
w formie specyfikacji IEC.

Przykłady aplikacji

Automatyka budynkowa
Systemy automatyki budynkowej bazujące na technologii 10BASE-T1L zapewniają 
możliwość wdrożenia większej liczby węzłów sieciowych obsługujących czujniki, 
dzięki czemu pozwalają dokładniej sterować parametrami budynku, a tym samym 
ograniczyć koszty energii przy zwiększeniu efektywności jej wykorzystania. Technologia 
10BASE-T1L zapewnia tu możliwość komunikacji między urządzeniami brzegowymi 
a centralnym systemem sterowania w chmurze, optymalizując obsługę obiektu. 
Oferuje większą przepustowość i możliwość bezpośredniego nadawania adresów IP, 
zapewniając możliwość łączności i konfiguracji każdego węzła brzegowego z poziomu 
centralnego systemu sterowania oraz lepsze wykorzystanie systemów HVAC, kamer, 
systemów kontroli dostępu, wind i systemów przeciwpożarowych.

Szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi inżynierowie aplikacyjni.  
Email cbm.gc.pl@arrow.com, www.arrow.com

Nie wahaj się zadawać pytań naszym ekspertom technicznym, przeglądaj najczęściej zadawane pytania 
(FAQ) lub dołącz do rozmowy w Stefie Inżyniera, by uzyskać pomoc techniczną – wszystko to na stronie 
ez.analog.com.

©2021 Analog Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i zarejestrowane znaki 
towarowe są własnością ich właścicieli.

FIREFIRE

* Amplituda 1 V – podwójne zasilanie 1,8 V and 1,1 V.

PHY

Typ

Biuro

PLC i DCS

Przełącznik mocy 
10BASE-T1L

Gb

10BASE-T1L

10BASE-T1L

10BASE-T1L

Przełącznik 
wykonawczy 
10BASE-T1L

Przełącznik 
wykonawczy 
10BASE-T1L

Przemysłowy Ethernet 
10BASE-T1L

Monitoring 
warunków otoczenia

HVAC

Standardowy 
Ethernet

Strefa 1

Strefa 0Łączność bezprzewodowa na linii architektura brzegowa – chmura

Przemysłowy Ethernet 
o prędkości Gb

Zakład 
produkcyjny

W
ęz

eł
 b

rz
eg

ow
y s

ie
ci/

OT
W

ar
st

wa
 w

yk
on

aw
cz

a 
OT

W
ar

st
wa

 st
er

ow
an

ia
 O

T
W

ar
st

wa
 a

pl
ik

ac
ji 

OT
 / 

IT

ADIN1100

ADIN1110

ADIN1200

ADIN1300

MII/RMII/RGMII

Interfejs

LFCSP, 40 pinów

Obudowa

-40ºC do +105ºC

Zakres temperatur pracy

-40ºC do +105ºC

-40ºC do +105ºC

-40ºC do +105ºC

LFCSP, 40 pinów

LFCSP, 32 piny

LFCSP, 40 pinów

1700 m

Zasięg

39 mW*

Moc

42 mW*

139 mW

330 mW

180 m

150 m

1700 mSPI

MII/RMII/RGMII

MII/RMII/RGMII

10 Mb/s

Prędkość przesyłu

10 Mb/s

10 Mb/s / 100 Mb/s

10 Mb/s / 100 Mb/s / 1Gb/s

MAC PHY

PHY

PHY

Rozwiązania warstwy fizycznej o bardzo niskim zużyciu energii

Sterowanie 
windą

Sterowanie 
obiektem Sterowanie 

HVAC

Kontrola 
dostępu

Czujniki 
obecności

Ochrona 
i bezpieczeństwo

Sterowanie 
pomieszczeniem

Systemy
przeciwpożarowe

Dystrybucja  
treści 

multimedialnych

http://ez.analog.com
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UCZENIE MASZYNOWE I SZTUCZNA INTELIGENCJA

Mike Williams, Uniwersytet Rice’a

Rozwój technologii uczenia maszynowego – 
jednej z form sztucznej inteligencji szeroko 
wykorzystywanej m.in. w pojazdach autono-
micznych i wielu innych zaawansowanych 
systemach technicznych – wprowadził świat 

w nową erę przetwarzania danych – „erę danocentryczną”, 
zmuszając inżynierów do zmiany podejścia do projektowa-
nia systemów komputerowych.

– Problem polega na tym, że w głębokich sieciach neuro-
nowych stanowiących dziś podstawę uczenia maszynowego 

ponad 90% energii elektrycznej niezbędnej 
do obsługi całego systemu wydatkowane jest 
na przesył danych między pamięcią a proce-
sorem – wyjaśnia Yingyan Lin, adiunkt na 
Uniwersytecie Rice’a i dyrektor tamtejszego 
Laboratorium Efektywnego i Inteligentne-
go Przetwarzania Danych (EIC).

Dlatego Lin i jej koledzy opracowali 
dwie uzupełniające się metody optymali-
zacji przetwarzania danych w systemach 
danocentrycznych. Zaprezentowali je 
w czerwcu 2020 r. podczas Międzynarodo-
wego Sympozjum Architektury Kompute-
rowej (ISCA) – prestiżowej konferencji po-
święconej nowym koncepcjom i badaniom 
w zakresie architektury IT.

Motorem rozwoju nowej, danocen-
trycznej architektury jest problem określa-
ny jako „wąskie gardło von Neumanna”, tj. 
nieefektywność wynikająca z rozdzielenia 
pamięci i przetwarzania danych. Swoją na-
zwę „wąskie gardło” zawdzięcza Johnowi 
von Neumannowi, który w 1945 r. jako 
pierwszy zaprojektował tego typu archi-
tekturę, przyczyniając się do tego, że od 
75 lat problem wąskich gardeł nie znika 
z pola widzenia naukowców.

Dzięki oddzieleniu pamięci od programów i danych ar-
chitektura von Neumanna zapewnia komputerom niezwy-
kłą wszechstronność zastosowań. W zależności od tego, jaki 
program zostanie załadowany z pamięci komputera, może 
on być wykorzystywany do wykonywania połączeń wideo, 
przygotowania arkuszy kalkulacyjnych lub symulacji pogo-
dy na Marsie. Ten sam rozdział powoduje jednak, że nawet 
wykonanie prostych operacji, takich jak dodanie 2 do 2, wy-
maga od procesora wielokrotnego dostępu do pamięci. 

W ten sposób powstaje „wąskie gardło”, szczególnie 
uciążliwe w przypadku masowych operacji realizowanych 
w głębokich sieciach neuronowych – systemach, które uczą 
się podejmować „ludzkie” decyzje na podstawie analizy 
dużej liczby historycznych przykładów. Im bardziej rozle-
gła jest sieć, tym trudniejsze zadanie może wykonać, a im 
więcej przykładów przeanalizuje, tym lepiej działa. Dlatego 
uczenie sieci neuronowych nierzadko wymaga zaangażo-
wania zestawu specjalnych procesorów pracujących non 
stop przez ponad tydzień. Dla porównania: próba realizacji 
operacji interferencji, tj. podejmowania decyzji w sieciach 
neuronowych, na smartfonie skończyłaby się mniej więcej 
po godzinie – tyle bowiem wytrzymałaby bateria telefonu.

Przetwarzanie danych  
bezpośrednio w pamięci
– Istnieje powszechna zgoda co do tego, że do obsługi dano-
centrycznych algorytmów ery uczenia maszynowego niezbęd-
na jest innowacyjna, danocentryczna architektura systemów 
komputerowych – twierdzi Yingyan Lin. – Co należy rozu-
mieć pod tym pojęciem? Nie ma na to jednej uniwersalnej od-
powiedzi, jako że różnorodne aplikacje wymagają zastosowa-

Naukowcy z Uniwersytetu Rice’a w Stanach Zjednoczonych opracowali metody projektowania 
architektury sprzętowej do przetwarzania danych oraz algorytmów uczenia maszynowego 
(ang. machine learning), które – wykorzystywane łącznie – mogą znacznie zwiększyć 
efektywność energetyczną zakładów – i to nawet o dwa rzędy wielkości.

Algorytmy ML ułatwiają identyfikację  
wąskich gardeł

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
sztuczna inteligencja, uczenie 
maszynowe

Naukowcy opracowali dwie metody 
projektowania innowacyjnych 
systemów danocentrycznych 
wyposażonych w algorytmy ML. 
Ich kombinacja znacznie zwiększa 
efektywność energetyczną 
architektury sprzętowej.
Motorem rozwoju nowej, 
danocentrycznej architektury 
jest problem określany jako 
„wąskie gardło von Neumanna”, 
tj. nieefektywność wynikająca 
z rozdzielenia pamięci 
i przetwarzania danych.
Obie metody mają za zadanie 
redukcję „wąskiego gardła” 
i zwiększenie efektywności 
systemów przetwarzania danych.

ZASTANÓW SIĘ
Jak w przyszłości będzie się rozwijać 
sztuczna inteligencja i uczenie 
maszynowe?

 
Dostęp do pamięci głównej DRAM 
wymaga dostarczenia ok. 200 razy więcej 
energii niż przetwarzanie danych.
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To jednak niejedyna propozycja naukowców: podczas 
konferencji ISCA przedstawili także SmartExchange – roz-
wiązanie umożliwiające połączenie algorytmów ML i inno-
wacyjnej architektury sprzętowej w celu zmniejszenia zuży-
cia energii.

– Dostęp do pamięci głównej DRAM wymaga dostar-
czenia ok. 200 razy więcej energii niż przetwarzanie danych. 
Dlatego postanowiliśmy zbudować taką strukturę algorytmu, 
która pozwoli nam ograniczyć zużycie pamięci, a zwiększyć 
liczbę obliczeń – z korzyścią dla zużycia energii – wyjaśnia 
Lin. – Przykładowo, jeśli nasz algorytm składa się z 1000 

parametrów, w normalnych oko-
licznościach przechowywalibyśmy 
je wszystkie w pamięci DRAM 
i musieli uzyskać dostęp do nich 
przy każdej operacji przetwarzania 
danych. SmartExchange pozwa-
la nam identyfikować określone 
struktury w ramach tych 1000 pa-
rametrów, dzięki czemu musimy 
przechować w pamięci jedynie 10 
z nich. Znając bowiem zależności 
między tą dziesiątką a pozostałymi 
990 parametrami, jesteśmy w sta-
nie obliczyć każdy z nich, nie wy-
wołując go z pamięci głównej.

Owe 10 parametrów nazywane jest zbiorem podstawo-
wym i jest przechowywane lokalnie, jak najbliżej proceso-
ra, co pozwala zminimalizować koszty dostępu do pamięci 
DRAM. 

Naukowcy przetestowali działanie algorytmu SmartE-
xchange i platformy sprzętowej na siedmiu porównywal-
nych głębokich sieciach neuronowych i trzech zbiorach 
danych porównawczych. Wyniki były więcej niż pozytywne: 
badacze odkryli, że taka kombinacja pozwala 19-krotnie 
zredukować opóźnienia w porównaniu z innymi akcelerato-
rami głębokich sieci neuronowych. 

 n

Mike Williams jest starszym specjalistą 
ds. relacji z mediami na Uniwersytecie Rice’a.

nia algorytmów ML, różniących się od siebie zarówno pod 
względem struktury i stopnia złożoności, jak i wymagań 
względem dokładności realizacji zadań, zużycia surowców, 
opóźnień czy przepustowości. Wielu naukowców pracuje 
nad stworzeniem takiej architektury. Swoje własne projekty 
rozwijają też wszystkie duże firmy, w tym Intel, IBM i Go-
ogle.

Podczas ubiegłorocznej konferencji ISCA Lin i jej ko-
ledzy zaprezentowali przykład takiej architektury. Opra-
cowana przez nich platforma TIMELY oferuje możliwość 
przetwarzania danych bezpośrednio w pamięci (processing 
in-memory – PIM), a więc w sposób całkowicie odmienny 
od podejścia reprezentowanego przez von Neumanna. Ba-
zuje ona na rezystancyjnej pamięci o dostępie swobodnym 
(ReRAM) – nieulotnej pamięci podobnej do flash. Teore-
tycznie architektura ta nie jest specjalnie rewolucyjna – po-
dobne sieci rozwijają już także inne zespoły naukowców. 
Badania przeprowadzone na dzie-
sięciu modelach głębokich sieci 
neuronowych dowiodły jednak, że 
TIMELY jest 18 razy bardziej ener-
gooszczędna i zapewnia 30 razy 
większą gęstość obliczeniową niż 
druga na liście platforma PIM.

TIMELY eliminuje główne 
czynniki wpływające na nieefek-
tywność zarówno architektury von 
Neumanna, jak i pozostałych sys-
temów PIM, a więc przede wszyst-
kim konieczność częstego dostępu 
do pamięci głównej w celu obsługi 
pośrednich danych wejściowych 
i wyjściowych oraz ich przesyłu między pamięcią główną 
a lokalną. W konkurencyjnych systemach PIM dane prze-
chowywane w pamięci głównej są zapisywane w formie cy-
frowej, a przed przesłaniem ich do pamięci lokalnej w celu 
dalszego przetwarzania muszą zostać przekonwertowane 
do formy analogowej. Zanim trafią do pamięci głównej, 
wyniki przetwarzania muszą zostać ponownie przekształ-
cone do postaci cyfrowej. Proces ten powtarza się za każ-
dym razem, gdy dane są przesyłane między pamięcią głów-
ną a lokalnymi pamięciami ReRAM.

Platforma TIMELY jest pozbawiona tej słabości: dzięki 
specjalnym buforom analogowym w pamięci lokalnej nie 
wymaga wielokrotnego dostępu do pamięci głównej ani 
konwersji danych przesyłanych między pamięciami. Więk-
szość niezbędnych danych jest bowiem przechowywana 
w pamięci lokalnej, co znacznie zwiększa efektywność ich 
przetwarzania.

 
Motorem rozwoju nowej, danocentrycznej  
architektury jest problem określany jako „wąskie gardło 
von Neumanna”, tj. nieefektywność wynikająca  
z rozdzielenia pamięci i przetwarzania danych.

 
Platforma TIMELY oferuje 
możliwość przetwarzania 
danych bezpośrednio 
w pamięci (processing 
in-memory – PIM), 
a więc w sposób całkowicie 
odmienny od podejścia 
reprezentowanego przez von 
Neumanna.
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w całym cyklu jej życia, od jej instalacji i uruchomienia, później-
szego utrzymania i monitoringu i na diagnostyce problemów 
kończąc. 

MXstudio to pakiet kilku programów umożliwiających prze-

prowadzenie sprawnej konfiguracji i wizualizacji urządzeń ether-
netowych tworzących sieć. Pozwala to zaoszczędzić wiele czasu 
potrzebnego do przygotowania urządzeń do pracy, konfiguracji 
poszczególnych parametrów czy tworzenia topologii i sczytywania 
komunikatów od poszczególnych urządzeń. Dzięki wizualizacji to-

pologii całej sieci możliwe jest szybkie znalezienie ewentualnego 
problemu i jego rozwiązanie.

Mamy tu więc do dyspozycji trzy narzędzia: MXconfig, 
MXview oraz N-Snap. Ich sprawne wykorzystanie daje inżynierom 
odpowiedzialnym za infrastrukturę sieciową niespotykaną możli-
wość centralnego zarządzania oraz utrzymania całej sieci przy mini-
malnych nakładach ludzkich ze strony firmy. 

MXconfig umożliwia optymalizację procesu uruchomienia sieci 
poprzez m.in.: 

•  Automatyczne wyszukiwanie urządzeń sieciowych
•  Inteligentną masową konfigurację adresów IP, VLAN, proto-

kołów redundancji
•  Grupową aktualizację firmware oraz import konfiguracji
•  Przydzielanie adresów IP dla nowych urządzeń z tym samym 

adresem IP

Zamiast konfigurować każde urządzenie, osobno można 
skonfigurować jednocześnie np. wszystkie switche i nadać im in-

Ethernet jako medium transmisyjne zyskuje bez wątpienia miano technologii numer 1 
pośród wszystkich dostępnych technologii transmisji danych stosowanych w środowiskach 
przemysłowych. Efektem tego liczba urządzeń włączanych do sieci rośnie w tempie 
wykładniczym, co jednocześnie skutkuje ciągłym rozwojem i rozbudową infrastruktury sieciowej 
na wszelkiego typu obiektach przemysłowych. Trudno wyobrazić sobie obecnie zarządzanie 
siecią teleinformatyczną złożoną z kilkudziesięciu urządzeń aktywnych bez programu 
nadzorującego całą infrastrukturę.

Wygodne	zarzadzanie,	monitorowanie	
i	konfiguracja	sieci	przemysłowej		
z	pakietem	Moxa	MXstudio

Elmark Automatyka

FIRMA PREZENTUJE

Rys. 1. Pakiet MXstudio składa się z 3 oddzielnych programów: 
MXview, MXconfig i N-Snap. 

Obecnie sieci to nie tylko przemysłowe urządzenia, ale 
również dedykowane oprogramowanie, dostosowane do 
wymagań i potrzeb panujących w warunkach przemysło-

wych. Pomimo faktu, że bazujemy tu na otwartych technologiach, 
nierzadko jakiekolwiek próby wdrażania narzędzi monitorujących 
pracę sieci kończą się niepowodzeniem, co skutkuje zaprzesta-

niem jakichkolwiek działań w tym obszarze. Można nawet wysunąć 
stwierdzenie iż większość sieci przemysłowych nie posiada obecnie 
wdrożonych narzędzi, które pozwalałyby na monitorowanie jej sta-

nu i diagnostykę. 

Jednym z narzędzi, które zostanie tu przedstawione i jednocze-

śnie przychodzi z pomocą w takich sytuacjach, jest pakiet dedyko-

wanego oprogramowania firmy Moxa – MXstudio. Dzięki niemu 
inżynierowie w sposób scentralizowany mogą zarządzać siecią 
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dywidualne adresy IP. Wyobraźmy sobie sytuację, w której trzeba 
skonfigurować 100 switchy (nadać im różne adresy IP i ustawić je 
do pracy w topologii redundantnego pierścienia). Nie ma koniecz-

ności łączenia się z każdym urządzeniem osobno (przez połącze-

nie konsolowe albo przeglądarkę WWW) – wystarczy skorzystać 
z programu MXconfig i wykorzystać funkcję konfiguracji grupowej 
do wszystkich urządzeń jednocześnie. W ten sposób każdy switch 
otrzyma własny, indywidualny adres IP, a odpowiednie porty na 
urządzeniach zostaną skonfigurowane do pracy w topologii pier-
ścienia (Turbo Ring). Operacja zajmie najwyżej kilkanaście minut, 
co oznacza znaczne przyspieszenie i uproszczenie procesu konfigu-

racji. Dzięki temu przejście przez proces przygotowania do urucho-

mienia sieci ethernetowej jest bardzo łatwe.

N-Snap jest aplikacją pozwalającą na zarządzanie poszczegól-
nymi konfiguracjami różnych urządzeń tworzących sieć. Dzięki niej 
możliwe jest np. porównanie zmian, które zaszły w konfiguracji sie-

ci od czasu wykonania ostatniego obrazu (tzw. snapshot). Możliwe 
jest również porównanie takich parametrów switchy, jak np. tabele 
przełączające (forwarding table), co pozwala na łatwiejsze diagno-

zowanie problemów występujących w sieci.

Ostatnią i jednocześnie najbardziej rozbudowaną aplikacją jest 
MXview – narzędzie do zarządzania i wizualizacji sieci (Network 

Management Software). Oprogramowanie może być stosowane 
nie tylko z urządzeniami firmy Moxa, ale też z każdym sprzętem 
mającym wsparcie dla otwartego protokołu SNMP. MXview to apli-
kacja typu klient–serwer, a więc umożliwiająca korzystanie z niej 
wielu użytkownikom jednocześnie. Oprócz zwizualizowania całej 
sieci pozwala też uzyskać podgląd wszystkich komunikatów spły-

wających z poszczególnych maszyn. W tym celu można wykorzy-

stać zaawansowane filtrowanie w oparciu o czas, ważność komuni-
katu czy adres IP, z którego napłynęła informacja. Wszelkie zmiany 
w topologii sieci (np. wypięcie jednego urządzenia) są natychmiast 
rejestrowane oraz zobrazowane na wizualizacji. Bardzo łatwo jest 
więc zidentyfikować awarię oraz określić przyczynę jej wystąpienia. 

W zakresie monitorowania i zarządzania siecią przemysłową 
MXview umożliwia m.in.:

•  Przeprowadzanie automatycznych kopii zapasowych urzą-

dzeń sieciowych
•  Generowanie raportów o dostępności sieci
•  Monitorowanie do 10 serwerów na jednym monitorze (mak-

symalnie 20 000 urządzeń)
•  Centralne zbieranie logów z urządzeń sieciowych w czasie 

rzeczywistym
•  Łatwą Integrację z oprogramowaniem SCADA (RESTful API, 

Widgety)

•  Graficzną wizualizacją stanów sieci
•  Dashboardy do prezentacji danych
•  Możliwość integracji urządzeń trzecich producentów
•  Czytelni interfejs oparty o HTML5
•  Wsparcie urządzeń mobilnych
•  Wizualizacja poziomu zabezpieczeń urządzeń zgodnie z nor-

mą IEC 62443

Wartym podkreślenia jest tu również fakt, iż w większości są 
to narzędzia darmowe. Jednym narzędziem wymagającym opłaty 
jest tu narzędzie MXview, niemniej jednak wersja obejmująca mo-

nitorowanie do 20 węzłów (20 adresów IP) jest w pełni darmowa. 
W celach testowych można z niej korzystać bez żadnych zobowią-

zań. Koszt licencji również nie jest wysoki, jeśli weźmiemy pod uwa-

gę możliwości, jakie oferuje narzędzie, czas jaki oszczędzimy dzięki 
jego obecności oraz że jest to opłata jednorazowa. 

ELMARK AUTOMATYKA S.A. 
ul. Niemcewicza 76

05-075 Warszawa 
e-mail: moxa@elmark.com.pl 

www.elmark.com.pl

Rys. 2. Zrzut ekranu z programu N-Snap – podgląd różnic 
między konfiguracjami.

Rys  3. Topologia wyrysowana w MXview wraz z informacjami o po-

jedynczym urządzeniu.
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PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI

Podczas wyboru napędu o zmiennej prędkości 
obrotowej, zwanego również przemiennikiem 
częstotliwości lub falownikiem, należy najpierw 
dokładnie przyjrzeć się aplikacji, w której praco-
wać będzie silnik wyposażony w tego typu roz-

wiązanie. Systemy o stałym momencie obrotowym, takie jak 
przenośniki, podnośniki, sprężarki lub kruszarki, wymagają 

zwykle zastosowania falownika przezna-
czonego do pracy w ciężkich lub bardzo 
ciężkich warunkach. Z kolei w przypadku 
urządzeń o zmiennym momencie obroto-
wym, w tym dmuchaw odśrodkowych czy 
pomp, wystarczy zastosować standardowy 
przemiennik częstotliwości.

Przemienniki częstotliwości przezna-
czone do pracy pod bardzo dużymi ob-
ciążeniami mogą wytrzymać przeciążenia 
rzędu 150% przez ok. 2 minuty, a także 
pracować stale pod obciążeniem rzędu 
115%. Z kolei falowniki do pracy w trud-
nych warunkach otoczenia wykazują od-
porność na obciążenia 150% przez 1 minu-
tę i mogą pracować w trybie ciągłym pod 
obciążeniem rzędu 100%. W przeciwień-
stwie do nich klasyczne falowniki ogólnego 
przeznaczenia do obsługi m.in. dmuchaw 
i pomp wykazują mniejszą odporność na 
przeciążenia (120% przez 1 minutę), ale 
również mogą stale pracować pod obciąże-
niem 100%.

Po dostosowaniu obciążenia falownika do aplikacji należy 
zawsze upewnić się, że maksymalne natężenie prądu płyną-
cego przez silnik jest niższe lub równe temu charakterystycz-
nemu dla falownika. Ponieważ przemienniki częstotliwości 
są urządzeniami prądowymi, należy zawsze wymiarować je 
na podstawie ich maksymalnego amperażu i woltażu, nie zaś 
mocy (kW). Nie zaleca się również stosowania współczynnika 
serwisowego silnika podanego na jego tabliczce znamionowej 
jako podstawy określenia maksymalnego natężenia prądu fa-
lownika.

Dostępne dziś na rynku przemienniki częstotliwości ogól-
nego przeznaczenia są opisywane coraz częściej za pomocą 
dwóch grup parametrów – pracy pod normalnym i dużym 
obciążeniem. Przykładowo, jeden i ten sam falownik może 
osiągać moc 15 kW przy dużych obciążeniach i pracować 
okresowo przy przeciążeniu 150%, a także osiągać moc 18 
kW przy średnich obciążeniach, pracując okresowo przy prze-
ciążeniu 120%. Falownik wykazuje więc de facto dwa różne 
maksymalne amperaże, a ich dobór zależy od sposobu zapro-
gramowania falownika – do pracy pod normalnym lub dużym 
obciążeniem.

Falowniki w sieciach przemysłowych
Wraz z rozwojem Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) 
oraz systemów sterowania także przemienniki częstotliwości 
stopniowo ewoluują. Coraz częściej urządzenia tego typu są 
wyposażane we wbudowane protokoły komunikacyjne, takie 

Wybierając przemiennik częstotliwości, należy dobrać jego parametry do danej aplikacji, a następnie 
sprawdzić, czy klasyczny, uniwersalny falownik poradzi sobie z jej obsługą, czy też niezbędna będzie 
inwestycja w nowoczesne, bardziej inteligentne rozwiązanie.

Jak dobrać silnik i falownik do aplikacji
Joshua Jagnanan, Toshiba International

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
dopasowanie silnika do napędu, 
przemienniki częstotliwości, 
falowniki, napędy o zmiennej 
prędkości obrotowej

Falownik należy zawsze 
dopasować do silnika.
Użytkownik powinien sprawdzić, 
jakie jest maksymalne natężenie 
prądu zasilającego silnik i czy 
jest ono mniejsze bądź równe 
maksymalnemu natężeniu prądu 
falownika.
Falownik i silnik należy zawsze 
dobrać do konkretnej aplikacji.

ZASTANÓW SIĘ
Kto z Twoich pracowników 
potrzebuje przeszkolenia w zakresie 
wymiarowania, dopasowania 
i doboru silnika oraz falownika?

Aplikacje o stałym momencie obrotowym obejmują 
przenośniki, sprężarki i wciągniki. Z kolei do tych  
o zmiennym momencie obrotowym zaliczamy m.in.  
pompy i dmuchawy.

Źródło: Toshiba International

 
Wraz z rozwojem Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (IIoT) oraz systemów 
sterowania także przemienniki 
częstotliwości stopniowo ewoluują. 
Coraz częściej urządzenia tego typu są 
wyposażane we wbudowane protokoły 
komunikacyjne, takie jak EtherNet/IP, 
Modbus TCP czy Modbus RTU. 

Standardowe aplikacje

Stały moment obrotowy	
	Przenośniki,	sprężarki,	wciągniki
Przeciążenie	150%	przez	60	s
Wymagany	falownik	do	pracy	
pod	dużym	obciążeniem

Zmienny moment obrotowy
Pompy,	dmuchawy

Przeciążenie	120%	przez	60	s
Wymagany	falownik	do	pracy	pod	

średnim	obciążeniem



jak EtherNet/IP, Modbus TCP czy Modbus RTU. Wielu pro-
ducentów oferuje również opcję ich doposażenia w zewnętrz-
ne, opcjonalne karty komunikacyjne do obsługi dodatkowych 
protokołów, takich jak Profibus czy DeviceNet.

Przemienniki częstotliwości z protokołem EtherNet/IP 
zapewniają możliwość korzystania z wbudowanego serwera 
sieciowego oraz dodatkowego oprogramowania falownika do 
obsługi na laptopie lub tablecie. Znacznie ułatwia to urucho-
mienie aplikacji i umożliwia analizę danych w czasie rzeczy-
wistym.

Po wyborze, a przed instalacją falownika należy najpierw 
ustalić, jak będzie on uruchamiany i sterowany. Znacznie skra-
ca to czas programowania urządzenia. Większość falowników 
wymaga bowiem określenia metody ich startu i zatrzymania, 
np. z poziomu klawiatury, listwy zaciskowej z wejściami cy-
frowymi lub sieci komunikacyjnych, takich jak EtherNet/IP. 
Należy także określić metodę sterowania prędkością urządze-
nia. Tu również wykorzystuje się najczęściej klawiaturę, listwę 
zaciskową z wejściami analogowymi bądź cyfrowymi albo 
protokoły komunikacyjne, takie jak Modbus TCP.

Najważniejszy jest jednak odpowiedni dobór falownika 
i silnika z uwzględnieniem aplikacji, w której będą pracowały. 
Tylko właściwe ich zestawienie – w połączeniu z odpowiednią 
metodą sterowania uruchomieniem, zatrzymaniem i prędko-
ścią obrotową – zapewnia efektywną pracę całego zestawu, 
zwiększając wydajność aplikacji.
� n

Joshua Jagnanan jest starszym inżynierem aplikacji 
ds. falowników niskiego napięcia w dziale falowników 

i napędów firmy Toshiba International.

 
Najważniejszy jest odpowiedni dobór falownika  
i silnika z uwzględnieniem aplikacji, w której będą 
pracowały. Tylko właściwe ich zestawienie zapewnia 
efektywną pracę całego zestawu, zwiększając 
wydajność aplikacji.

20
21

Dodatek do:

www.controlengineering.pl/ssin
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Dyrektywa UE 2018/844 wymaga, 
by budynki użytkowe (np. biu-

rowe, przemysłowe czy hotele), 
w których moc znamionowa systemu klimatyzacji lub połączone-

go systemu klimatyzacji i wentylacji wynosi więcej niż 290 kW, do 
roku 2025 zostały wyposażone w systemy automatyki i sterowania 
w budynku. Dolny limit mocy znamionowej 290 kW dla systemów 
klimatyzacji odpowiada mniej więcej hotelowi z ok. 200 pokojami 
lub powierzchni biurowej wynoszącej ok. 3000 m2 wzgl. biurom, 
w których pracuje 300 osób.

Automatyka budynku (system BMS) musi zapewniać ciągłe 
monitorowanie, rejestrowanie i analizowanie zużycia energii oraz 
umożliwiać jego dostosowywanie. Ponadto system ten powinien 
łączyć w sieć różne systemy i aplikacje, np. układ sterowania oświe-

tleniem, system rejestracji danych z liczników, instalację grzewczą, 
wentylacyjną i klimatyzacyjną, a także stacje ładowania samocho-

dów elektrycznych.
Pod marką Intesis firma HMS Networks oferuje odpowiednie 

bramki, które umożliwiają integrację i połączenie w sieć tego ro-

dzaju systemów automatyki budynkowej. Bardziej szczegółowo wy-

jaśniono to na poniższych przykładach zastosowania w supermar-
ketach, sklepach odzieżowych i hotelach.

Przykład zastosowania: 3 w jednym – integracja 
układu sterowania oświetleniem, stacji ładowania 
i liczników prądu w supermarketach
Kompleksowe rozwiązanie w zakresie integracji zostało wdrożone 
na przykład w jednej z hiszpańskich sieci supermarketów. Oprócz 
układów sterowania oświetleniem, z systemem BMS sieci super-
marketów opartym na magistrali Modbus zostały również zintegro-

wane stacje ładowania samochodów elektrycznych i liczniki energii 
elektrycznej.

Integracja układu sterowania oświetleniem  
DALI 2.0
Jednym z wymogów ww. projektu było zintegrowanie układu ste-

rowania oświetleniem opartego na protokole DALI 2.0 z automa-

tyką sieci supermarketów opartą na magistrali Modbus, która już 
steruje i reguluje dużą liczbą innych odbiorników, takich jak syste-

my klimatyzacji, lady chłodnicze itp. Klient stanął zatem przed jed-

nym z problemów, jakie występują najczęściej w ramach projektów 
polegających na integracji systemów: Jak poradzić sobie z dużą 
liczbą różnych protokołów i sterowanych urządzeń? Wybrał roz-

wiązanie Intesis, ponieważ portfolio produktów Intesis firmy HMS 
Networks obejmuje wszystkie powszechnie stosowane protokoły 
automatyki budynku, takie jak DALI, M-Bus, BACnet, KNX, LON 
lub Modbus, zaś konwertery protokołów pozwalają na łączenie ze 
sobą dowolnych dwóch protokołów.  W przypadku układów stero-

wania oświetleniem w sieci supermarketów zadanie integracyjne 
zostało rozwiązane za pomocą konwertera DALI, który przekształca 
protokół DALI na Modbus. Urządzenie to obsługuje zarówno stero-

wanie grupowe, jak i adresowane do uczestników DALI. Dzięki za-

stosowaniu konwertera protokołów DALI instalacja została w prosty 
sposób zintegrowana z systemem Modbus. Był to jednak dopiero 
pierwszy krok. Integracja układu sterowania oświetleniem z całym 
systemem miała bowiem na celu przede wszystkim optymaliza-

Realizacja celów klimatycznych wymaga obniżenia bilansu CO2 w budynkach, ponieważ to one 
są odpowiedzialne za 36% emisji oraz za 40% zużycia energii w Unii. Do głównych odbiorników 
prądu należą urządzenia klimatyzacyjne.

Lepsza	komunikacja,	mniejsze	
zużycie	energii!

HMS Networks

FIRMA PREZENTUJE

David Garcés pracuje na stanowisku 
Deputy Director w Business Unit 
Intesis firmy HMS Networks.
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cję zużycia energii w zakresie oświetlenia. Dlatego też dla klienta 
bardzo ważne było również to, by układ sterowania oświetleniem 
uwzględniał naturalne światło w zależności od pory dnia i aby 
sztuczne światło było automatycznie ograniczane lub całkowicie 
wyłączane, gdy naturalne warunki oświetlenia będą dobre. Jeszcze 
większe oszczędności energii uzyskano dzięki powiązaniu układu 
sterowania oświetleniem z godzinami otwarcia supermarketu. Ko-

lejnym ważnym aspektem dla klienta była możliwość zdefiniowa-

nia osobnych sektorów, dla których można zaprogramować różne 
scenariusze oświetlenia w zależności od obszaru zastosowania.  
Dzięki zintegrowaniu układu sterowania oświetleniem DALI, klient 
był w stanie uzyskać oszczędności w zakresie energii zużywanej na 
oświetlenie na poziomie 33% w każdym supermarkecie. 

Integracja stacji ładowania obsługujących OPCC
W Hiszpanii obowiązuje wymóg prawny, aby przy supermarketach 
dostępna była określona liczba miejsc parkingowych dla samocho-

dów elektrycznych, wraz z infrastrukturą do ich ładowania. Stacje 
ładowania komunikują się za pośrednictwem protokołu OPCC. 
Aby zoptymalizować zużycie energii, sieć supermarketów chcia-

ła również zintegrować stacje ładowania z centralnym systemem 
Modbus. Tylko w ten sposób można było uniknąć szczytów mocy 
i zoptymalizować zarządzanie obciążeniem. Za pomocą konwerte-

ra Intesis, który przekształca protokół OPCC na protokół Modbus 
i odwrotnie, udało się spełnić również to wymaganie. 

Integracja liczników energii elektrycznej
Ostatnim elementem projektu integracji był zapis danych z liczni-
ków w supermarketach. Każdy supermarket ma swój główny licz-

nik prądu zainstalowany przez zakład miejski, za pomocą którego 
rozliczany jest pobór prądu w całym supermarkecie. Dodatkowo 
operator supermarketu zainstalował w swoich placówkach własne 
liczniki, umożliwiające śledzenie zużycia energii elektrycznej w po-

szczególnych obszarach – np. w zamrażarkach, regałach chłodni-
czych, oświetleniu itp. Te dodatkowe liczniki komunikują się przez 
magistralę M-Bus. Podobnie jak w pozostałej części projektu, miały 
one zostać zintegrowane z centralnym systemem Modbus sieci su-

permarketów, tak by odpowiednio wcześnie wykrywać ponadprze-

ciętne zużycie. Dzięki konwerterowi protokołów Intesis z M-Bus do 

Modbus, również to zadanie integracyjne można rozwiązać niewiel-
kim nakładem, zwłaszcza że konwerter protokołów automatycznie 
skanuje i rozpoznaje liczniki M-Bus i ich rejestry.

Przykład zastosowania: Sterowanie systemami 
klimatyzacyjnymi w sieci sklepów detalicznych
Aby zakupy były przyjemne, przestrzenie sklepowe muszą być 
klimatyzowane. Niestety klimatyzatory to największe pożeracze 
energii elektrycznej w budynkach. Dlatego międzynarodowa sieć 
odzieżowa z siedzibą w Hiszpanii chciała zmniejszyć w swoich skle-

pach zużycie prądu na potrzeby klimatyzacji. Jednocześnie chciano 
zapewnić klientom stały poziom komfortu. Jako że w handlu deta-

licznym powszechnie stosowany jest protokół Modbus, konieczne 
było rozwiązanie, które mogłoby zintegrować zastrzeżony proto-

kół klimatyzacji z systemem Modbus. Sieć detaliczna w HMS Net- 
works znalazła to, czego szukała – rozwiązanie z interfejsami Inte-

sis AC jest idealne właśnie dla tego obszaru zastosowań. Interfejsy 
AC są bramkami integrującymi systemy klimatyzacyjne wiodących 
producentów z popularnymi systemami BMS. Interfejsy AC obsłu-

gują KNX, BACnet i Modbus w zakresie automatyki budynków. Do-

stępne są również rozwiązania bezprzewodowe. W przypadku sieci 
odzieżowej zastosowano bramkę Modbus. Jeśli chodzi o klimaty-

zację, interfejsy AC obsługują zastrzeżone protokoły wiodących 
producentów systemów klimatyzacyjnych, takich jak Daikin, Toshi-
ba, Samsung, Mitsubishi itp. Celem sieci odzieżowej było umożli-
wienie centralnego sterowania i monitorowania tych systemów we 
wszystkich sklepach w celu zmniejszenia ogólnego zużycia energii. 
Integracja interfejsów AC umożliwiła zrealizowanie różnych działań 
związanych z oszczędzaniem energii. Na przykład dla wszystkich 
sklepów docelową temperaturę klimatyzatorów ograniczono do 
zdefiniowanej wartości minimalnej, co pozwoliło ograniczyć po-

bór prądu. Ponadto do systemów wprowadzono godziny otwarcia 
poszczególnych placówek, aby wykluczyć działanie systemu klima-

tyzacji w pozostałym czasie. Pozwoliło to znacznie obniżyć zużycie 
prądu. Dla sieci odzieżowej oznacza to również inne korzyści. Alar-
my i usterki występujące podczas pracy klimatyzatorów zbiegają 
się w centralnym miejscu, co jest interesujące w kontekście okre-

sowej konserwacji, a także nagłego rozwiązywania problemów. Ty-

powym tego przykładem jest wymiana filtrów w urządzeniach kli-
matyzacyjnych. Z czasem na filtrze gromadzi się pył, utrudniający 
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przepływ powietrza, co z kolei zwiększa pobór prądu. Integracja kli-
matyzatorów zapewnia wykrywanie i szybkie usuwanie tego rodzaju 
usterek. Odpowiednio konserwowane urządzenia z reguły zużywają 
mniej energii, ponieważ mogą pracować w optymalnym zakresie 
roboczym. Dzięki interfejsom AC sieć sklepów odzieżowych w peł-
ni wykorzystała potencjał oszczędności energii w swoich systemach 
klimatyzacyjnych. Interfejsy te mają jednak jeszcze inną zaletę. Zin-

tegrowanie instalacji klimatyzacyjnej z systemem BMS opartym na 
magistrali Modbus umożliwia współpracę z pozostałymi systema-

mi, np. sygnalizacją przeciwpożarową. Jest to niezwykle istotne 
w razie pożaru. Europejska dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa 
wymaga bowiem natychmiastowego wyłączenia instalacji klima-

tyzacyjnej w przypadku pożaru. Takie działanie ma odciąć dopływ 
dodatkowego tlenu z systemu klimatyzacji do ognia.

Przykład zastosowania: Integracja HLK  
w hotelach
Operator 5-gwiazdkowego hotelu w Monachium wyposażył już 280 
pokoi i apartamentów w klimatyzatory firmy HITACHI, układ regu-

lacji temperatury w pokojach oparty na magistrali Modbus oraz 
termostat od innego dostawcy. Znalazł się tu również centralny 
sterownik urządzeń klimatyzacyjnych. Jednak czas reakcji systemu 
był za długi. Jak na hotel 5-gwiazdkowy stanowiło to duże niedo-

ciągnięcie, ponieważ jego goście oczekują najwyższego komfortu. 
Wymagają oni m.in. tego, że klimatyzator w pokoju hotelowym za-

reaguje natychmiast po włączeniu lub wyłączeniu – co niestety nie 
miało miejsca. Dlatego operator hotelu zamierzał przejść na ste-

rowanie lokalne na poziomie pomieszczenia, aby polecenia z ter-
mostatu natychmiast docierały do klimatyzatora. Jako że w trakcie 
projektu integracyjnego hotel nadal był otwarty, kluczowym wy-

mogiem była jego jak najszybsza realizacja przy minimalnym za-

kłócaniu działalności hotelu. Ponadto dla operatora hotelu istotne 
znaczenie miały takie aspekty, jak cicha praca urządzeń klimatyza-

cyjnych i optymalna regulacja temperatury, zapewniająca wysoki 
komfort. Firma HMS Networks w interfejsie Intesis AC, który może 
zintegrować systemy HITACHI VRF z sieciami Modbus, zaoferowała 
odpowiednie rozwiązanie, spełniające oczekiwania operatora ho-

teli.  Za pośrednictwem interfejsu AC regulacja temperatury w po-

mieszczeniu oparta na magistrali Modbus może komunikować się 
z systemem klimatyzacji HITACHI. W regulacji pokojowej interfejs 
AC jest urządzeniem Modbus w roli slave. Obsługuje wszystkie 
standardowe możliwości sterowania dla klimatyzatorów. Interfejs 
AC może być używany np. do włączania i wyłączania urządzenia 
klimatyzacyjnego. Interfejs AC umożliwia również ustawianie żą-

danej temperatury pomieszczenia, trybu pracy (chłodzenie, wen-

tylacja, osuszanie), prędkości wentylatora i pozycji łopatek. Ponad-

to pozwala on również na dostęp do kodów usterek i informacji 
o konserwacji. Ponadto automatyka budynku pozwala na włącza-

nie w system klimatyzacji procesów meldowania i wymeldowywa-

nia gości, co poprawia ich komfort i optymalizuje zużycie energii. 
Już podczas rezerwacji pokoju operator hotelu może na przykład 
określić, kiedy klimatyzator ma rozpocząć automatyczne chłodze-

nie w dniu przyjazdu gościa. W ten sam sposób na dzień wyjazdu 
można zaprogramować wytyczną, kiedy klimatyzator w pokoju ma 
się automatycznie wyłączyć. Dzięki temu urządzenia klimatyza-

cyjne pracują tylko wtedy, gdy pokoje są zajęte, co doprowadziło 
do znacznego zmniejszenia zużycia energii. Oczywiście podczas 
pobytu w hotelu goście mogą nadal ustawiać najbardziej komfor-
tową dla siebie temperaturę za pomocą regulatora pokojowego, 
a także włączać i wyłączać klimatyzację. Interfejs AC ma kompak-

tową budowę, jest instalowany na szynie montażowej i nie wymaga 
zewnętrznego źródła napięcia, ponieważ jest zasilany przez urzą-

dzenie klimatyzacyjne. Dzięki temu instalacja i uruchomienie były 
bardzo łatwe, zaś realizacja projektu w żaden sposób nie zakłóciła 
działalności hotelu. 

Podsumowanie
Automatyzacja ma istotny wkład w zwiększanie efektywności ener-
getycznej budynków oraz realizowanie celów klimatycznych. Szcze-

gólnie istotną rolę odgrywa sterowanie urządzeniami grzewczymi, 
wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi. Dzięki interfejsom AC marki 
Intesis systemy klimatyzacyjne można łatwo i płynnie zintegrować 
z automatyką budynku. 

Szczegółowe informacje: www.intesis.com
� n
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PRZETWARZANIE DANYCH
ROZWIĄZANIA

W opinii przedsiębiorstw z sektora prze-
mysłowego przetwarzanie w chmurze 
daje możliwość gromadzenia i analizy 
danych w ilościach, które jeszcze kilka 
lat temu postrzegane były jako czysta 

abstrakcja. Jest to o tyle istotne, że te same przedsiębiorstwa 
jako kluczowy element swoich strategii cyfrowej transforma-
cji wymieniają lepsze wykorzystanie dużych zbiorów danych 
na temat operacji finansowych, klientów, procesów i łańcucha 
dostaw, upatrując w nim szansy na poprawę efektywności 
działania i tworzenie nowych modeli biznesowych.

I nawet jeśli dziś nie wszyscy inżynierowie produkcji ko-
rzystają z narzędzi analitycznych w chmurze, nie oznacza to, 
że nie są one użyteczne dla innych działów. Np. dział HR może 
wykorzystać oprogramowanie chmurowe do analizy danych 
pracowników, a sprzedaż i marketing – do określenia popytu 
na dany produkt czy usługę. Narzędzia te mają co prawda wię-
cej wspólnego z produktywnością i business intelligence niż 
z produkcją jako taką, ale w większości firm stanowią punkt 
wyjścia do rozwoju innych aplikacji analitycznych opartych na 
chmurze.

Analityka oparta na chmurze jest z kolei pierwszym kro-
kiem do wdrożenia strategii cyfrowej transformacji. Aplikacje, 
narzędzia i procedury wdrażane w chmurze, nie zaś w sie-
dzibie przedsiębiorstwa, umożliwiają bowiem firmom szybki 
wgląd w dane operacyjne, a jednocześnie zapewniają obsługę 
znacznie większych i bardziej heterogenicznych zbiorów in-
formacji oraz możliwość niemal nieograniczonego zwiększa-
nia zasobów obliczeniowych. To zaś pozwala pracownikom 
rozwiązywać coraz większą liczbę złożonych zadań bizneso-
wych – i to w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Analityka w chmurze od podstaw
Analityka chmurowa to bardzo szerokie pojęcie odnoszące się 
do kilku warstw przetwarzania danych. Pierwszą z nich tworzy 
infrastruktura chmurowa, system operacyjny i warstwa sprzę-
towa niezbędna do przesyłania i przechowywania danych 
i aplikacji w chmurze. Powyżej znajduje się warstwa zarządza-
nia danymi tworzona przez usługi chmurowe lub jezioro da-

nych (data lake), w której przechowywane są różne typy infor-
macji, w tym ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane 
tekstowe, dane wideo i strumieniowe dane IoT. Dane te są wy-
korzystywane przez aplikacje tworzące warstwę analityczną, 
które analizują je i przetwarzają, a następnie w takiej formie 
dostarczają do warstwy wizualizacji. Ta ostatnia prezentuje je 
w formie trendów, raportów, pulpitów nawigacyjnych i innych 
form wizualizacji. 

W przemyśle wytwórczym operacje analityczne trady-
cyjnie wykonywane są lokalnie z wykorzystaniem kombi-
nacji danych historycznych i arkuszy kalkulacyjnych. Tego 
typu analiza umożliwia doraźną diagnostykę, prognozowanie 
i tworzenie pulpitów nawigacyjnych do zarządzania produk-
cją. Obecnie jej miejsce coraz częściej zajmuje jednak anality-
ka w chmurze, oferująca przedsiębiorstwom znacznie więcej 
korzyści.

Burzenie silosów
Aplikacje tworzone i obsługiwane w chmurze czerpią korzyści 
z możliwości oferowanych przez samą chmurę. Pierwszą jest 
możliwość rezygnacji z zakupu sprzętu i budowy infrastruktu-
ry IT na rzecz elastycznego modelu wynajmu przestrzeni dys-
kowej. W rezultacie dział IT nie musi zajmować się obsługą 
i utrzymywaniem drogich serwerów niezbędnych do budowy 

Przetwarzanie danych w chmurze przynosi mierzalne korzyści zarówno dla środowiska IT, jak  
i działalności biznesowej przedsiębiorstw przemysłowych. I przedsiębiorstwa coraz lepiej zdają 
sobie z tego sprawę, wykorzystując chmurę do wdrażania nowych produktów i procesów.

Analiza procesów produkcyjnych 
w chmurze
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Rys. 1. Chmurę 
można wykorzystać 
do udostępniania 
danych algorytmom 
uczenia maszynowego, 
stanowiącym część 
zaawansowanych 
aplikacji analitycznych.
Źródło: Seeq
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aplikacji przemysłowych. Zastąpił je model „płać i używaj”, 
w którym użytkownik płaci jedynie za tyle zasobów oblicze-
niowych, ile w danym momencie potrzebuje, i może w każdej 
chwili zwiększyć lub zmniejszyć ich ilość.

Jakie korzyści to przynosi? Weźmy za przykład sklep in-
ternetowy, który 90% swoich transakcji zawiera przed waka-

cjami. Przed upowszechnieniem się usług 
chmurowych sprzedawca musiał kupić ser-
wery o mocy obliczeniowej zdolnej obsłu-
żyć ruch na stronie w szczytowym okresie 
jego natężenia. Przez większość roku moc 
ta nie była nawet w połowie wykorzystywa-
na. Dziś to już przeszłość.

W przemyśle chmura okazuje się nie-
ocenionym rozwiązaniem np. dla eksperta, 
który chce wdrożyć nowe narzędzia anali-
tyczne, umożliwiające lepszy wgląd w dane 
operacyjne. Takie narzędzia wymagają 
dużej elastyczności: ekspert może chcieć 
w przyszłości objąć analizą nowe źródła da-
nych, takie jak dane procesowe czy kontek-
stowe, zaś firma może chcieć je udostępnić 
większej liczbie ekspertów lub innym użyt-
kownikom – choćby po to, by usprawnić 
współpracę i podejmowanie decyzji.

Innym czynnikiem napędzającym po-
pyt na rozwiązania chmurowe jest możli-
wość przeprowadzania nowych rodzajów 
analiz, np. udostępniania danych histo-
rycznych i danych procesowych niemal 
w czasie rzeczywistym aplikacjom z za-

PRZETWARZANIE DANYCH

kresu uczenia maszynowego (rys. 1). Wielu producentów nie 
chce uruchamiać modeli uczenia maszynowego w systemach 
sterowania czasu rzeczywistego, a mimo to chce korzystać 
z zalet tych systemów i ich zaawansowanych funkcjonalności 
m.in. w celu poprawy jakości produktu czy prognozowania 
optymalnych okienek serwisowych dla zapobiegania niepla-
nowanym przestojom. Skopiowanie danych operacyjnych do 
chmury zapewnia ich dostępność dla algorytmów uczenia 
maszynowego, umożliwiając rozwijanie nowych modeli ana-
litycznych bez wpływu na oryginalne dane produkcyjne czy 
aplikacje bazujące na tych danych.

Co więcej, analityka bazująca na chmurze ułatwia „burze-
nie” tzw. silosów danych, zapewniając użytkownikom dostęp 
do informacji niezależnie od ich źródła. Połączenie owych 
silosów w ramach chmury pozwala rozszerzyć procesy ana-
lityczne na wszystkie oddziały przedsiębiorstwa działające na 
świecie i opracowywać nowe metody tworzenia globalnych 
raportów operacyjnych – wszystko po to, by zoptymalizować 
działalność firmy (rys. 2).

Jak zacząć pracę z chmurą?
Wdrażając rozwiązania analityczne bazujące na chmurze, 
warto już na starcie projektu mieć świadomość tego, co chce-
my osiągnąć. Bardzo często przedsiębiorstwa energetyczne 
i firmy przemysłowe poświęcają dużo czasu na planowanie 
i migrację danych i aplikacji do chmury tylko po to, by za-
dać sobie na końcu pytanie „No dobrze, to co teraz?”. Warto 
zdawać sobie sprawę, że samo przeniesienie czy gromadzenie 
informacji w jeziorze danych w chmurze nie czyni ich bar-
dziej wartościowymi – to zaledwie pierwszy krok na drodze 
do wdrożenia całościowej strategii analizy danych.

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
analityka w chmurze, 
oprogramowanie chmurowe

Analityka chmurowa pozwala 
producentom i ekspertom szybciej 
uzyskać dostęp do interesujących 
ich danych.

Analitycy mogą wykorzystać 
dane dostępne w chmurze do 
wypracowania unikalnych sposobów 
na zwiększenie efektywności 
procesów.

Analityka bazująca na chmurze 
ułatwia „burzenie” tzw. silosów 
danych, zapewniając użytkownikom 
dostęp do informacji niezależnie od 
ich źródła.

ZASTANÓW SIĘ
Jakie korzyści może przynieść 
Twojemu zakładowi analiza danych 
w chmurze?

Rys. 2. Pracownicy różnych działów mogą uzyskać 
dostęp do danych i analiz w chmurze z każdego 
miejsca na ziemi.
Źródło: Seeq Rys. 3. Eksperci wykorzystują Seeq, aby uzyskać wgląd w dane i bezpośrednio 

nimi operować.
Źródło: Seeq
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Najprostszym sposobem na uniknięcie tego błędu jest 
zaangażowanie ekspertów z zakresu analizy danych już na 
wczesnym etapie tworzenia projektu. Jedynie ludzie dyspo-
nujący pogłębioną znajomością procesów i wiedzą na temat 
unikatowego wpływu pojedynczych jednostek na całość pro-
cedur operacyjnych mogą zapewnić, że dane przeniesione 
do chmury rzeczywiście poprawią wgląd w procesy i ułatwią 
podejmowanie produktywnych działań. Im więcej eksper-
tów otrzyma dostęp do aplikacji analitycznych na etapie ich 
tworzenia, tym szybszy będzie zwrot z inwestycji.

Inną istotną kwestią w przypadku danych operacyjnych 
i modeli przetwarzania danych w chmurze jest zachowanie 
swoistej wstrzemięźliwości na początkowym etapie projek-
tu: zespoły IT muszą bowiem oprzeć się pokusie tworzenia 
podsumowań i zestawień danych procesowych zawartych 
w chmurze lub stosowania do nich reguł biznesowych, zanim 
połączą owe dane z odpowiednią aplikacją do analizy. Tego 
typu praktyki prowadzą do sytuacji, w której osoba bez wie-
dzy na temat zasobów lub procesów decyduje z góry, czego 
chciałby dowiedzieć się ekspert, co może znacznie ograniczyć 
użyteczność analizy. Najlepszym rozwiązaniem jest tu groma-
dzenie wszystkich danych w ich oryginalnym formacie, aby 
analityk sam mógł zdecydować, jak i co zmodyfikować, np. 
czy usunąć dane lub uzyskać dostęp do danego zbioru w celu 
jego analizy i opracowania określonego modelu.

Oni odnieśli sukces
Przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi wdrożenia narzę-
dzi do analizy danych w chmurze. Duża firma energetyczna 
dysponująca ponad 50 zakładami rozproszonymi na znacz-
nym i trudnym geograficznie obszarze zaczęła taką imple-
mentację dosyć skromnie – nakładami sześciu inżynierów za-
trudnionych w jednym zakładzie. A mimo to odniosła spory 
sukces i dziś analizuje dane ze wszystkich obiektów, bazując 
na rozwiązaniach chmurowych. Jak to zrobiła? Wspomniani 
inżynierowie zidentyfikowali najpierw trzy aplikacje, w któ-
rych można wykorzystać analitykę chmurową: monitorowa-
nie stanu zasobów i trendów wydajnościowych, predykcyjne 
utrzymanie ruchu oraz prognozowanie wielkości produkcji.

W ciągu zaledwie 90 dni zespół rozrósł się do ponad 50 
inżynierów zlokalizowanych w ponad 10 zakładach, którzy 
wspólnie pracowali nad wykorzystaniem nowych źródeł da-
nych, tak aby móc je zastosować w trzech wymienionych apli-
kacjach, korzystając z możliwości wspólnej pracy i wdrażania 
rozwiązań w chmurze. Tego typu współpraca pozytywnie 
wpłynęła na ich kreatywność, zachęcając ich do znalezienia 
kolejnych aplikacji poprawiających wgląd w procesy, dostęp-
ność zasobów i jakość produktów (rys. 3).

Dzięki stopniowemu rozwijaniu projektu z wykorzysta-
niem skalowalności chmury właściciele firmy mogli zmierzyć 

 
Zespoły IT muszą oprzeć się pokusie 
tworzenia podsumowań i zestawień 
danych procesowych w chmurze lub 
stosowania do nich reguł biznesowych, 
zanim połączą owe dane z odpowiednią 
aplikacją do ich analizy.

jego wpływ na procesy biznesowe, a tym samym zebrać dane 
potwierdzające użyteczność systemu i zyskać więcej zwolen-
ników dla swojego pomysłu.

Kolejnym krokiem było włączenie do chmury dodat-
kowych danych IoT ze zdalnych lokalizacji. Należało tu 
uwzględnić dwa istotne czynniki – opóźnienie przesyłu i wy-
dajność analizy danych. Twórcy projektu mieli bowiem świa-
domość, że użytkownicy nie będą chcieli korzystać z uciążli-
wych narzędzi analitycznych o słabej wydajności i znacznych 
opóźnieniach. Przed wdrożeniem analityki chmurowej dane 
z tych obiektów zbierane były i przesyłane ręcznie – offline.

Aby rozwiązać ten problem, firma zdecydowała się na po-
dejście hybrydowe: wdrożyła rozwiązania z zakresu analityki 
brzegowej, które częściowo przetwarzają i analizują dane „na 
brzegu”, tj. bezpośrednio w miejscu ich wytworzenia. Rezul-
taty owej analizy przesyłane zaś były do chmury w momencie 
dostępności sieci.

Branża produkcyjna wciąż jest na wczesnym etapie im-
plementacji rozwiązań z zakresu analityki chmurowej, jednak 
pierwsze wdrożenia pozwalają już wyciągnąć z nich pewne 
wnioski dla przyszłych projektów. I tak, firmy muszą dbać 
o to, aby angażować ekspertów w każde działanie związane 
z wdrażaniem narzędzi analitycznych. To oni powinni decy-
dować o zwiększeniu lub zmniejszeniu zasobów obliczenio-
wych w celu połączenia silosów danych w jedną bazę danych. 
Dane te muszą być przechowywane w całości i w oryginalnym 
formacie, aby zapewnić odpowiednią elastyczność dostępu 
i analizy. Ważna jest także współpraca między zespołami 
i różnymi lokalizacjami. Zwiększa ona bowiem zysk z inwe-
stycji i zakres jej wpływu na całość procesów biznesowych. 

Przestrzeganie tych zaleceń – przy zastosowaniu odpo-
wiedniego oprogramowania analitycznego i połączeniu go 
z możliwościami platform chmurowych – może przynieść 
przedsiębiorstwu znaczne korzyści, usprawniając całość reali-
zowanych przez nie operacji.
� n

Megan Buntain jest dyrektorem ds. partnerstwa 
w chmurze w firmie Seeq.
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Chcąc podejmować decyzje oparte na danych, użyt-
kownicy potrzebują dużej ilości informacji. Dane 
takie można pozyskać dzięki wdrożeniu systemu 
nadzoru, sterowania i zbierania danych (SCADA), 
który – dzięki lepszemu wglądowi w przebieg proce-

sów – umożliwia nie tylko szybsze rozwiązywanie problemów, ale 
także wzrost produktywności, obniżenie kosztów działalności oraz 
wzmocnienie relacji z klientami dzięki udostępnieniu im większej 
ilości danych.

Przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi: amerykańska firma 
Madison-Kipp (MKC) z siedzibą w Madison (Wisconsin) specja-
lizuje się w wytwarzaniu precyzyjnych odlewów aluminiowych 
i podzespołów dla branży transportowej, ogrodniczej oraz przemy-
słowej. Po przeanalizowaniu oferty dostępnych na rynku systemów 
SCADA przedsiębiorstwo zdecydowało się na wybór platformy 
webowej zapewniającej nielimitowany dostęp do licencji i intero-
peracyjność umożliwiającą zarządzanie wieloma projektami jedno-
cześnie. Dziś wykorzystuje ją nie tylko w charakterze centralnego 
systemu SCADA, ale także m.in. do sterowania interfejsami HMI 
i klientami architektury brzegowej, kontroli przepływu części i ich 
historii, raportowania, generowania alarmów i śledzenia ich histo-
rii, zarządzania transakcjami, zapewnienia dostępu do interfejsów 
API, predykcyjnej kontroli systemów HVAC oraz wysyłania komu-

nikatów tekstowych. Platformę moż-
na skomunikować niemal z każdym 
urządzeniem, co rozwiązuje problem 
barier wynikających z różnic sprzęto-
wych i software’owych, typowych dla 
różnych producentów.

– System umożliwił nam wypeł-
nienie luki między poszczególnymi 
platformami i sprzętem różnych produ-
centów – wyjaśnia Jay Sandvick, star-
szy inżynier ds. sterowania środkami 
automatyki w firmie MKC. – Oferuje 
nam interoperacyjność na skalę, któ-
rej się nie spodziewaliśmy. Dziś mamy 
dostęp do strumieni danych, którym 
wcześniej nie dysponowaliśmy. Dzięki 
temu mamy możliwość generowania 
raportów z pracy maszyn, których do 
tej pory nie mogliśmy ze sobą w żaden 
sposób połączyć.

Równie ważna jest także możliwość zarządzania różnorodny-
mi systemami z poziomu jednej i tej samej platformy. – Nie byliśmy 
w stanie szkolić ponad 150 techników serwisowych, korzystając z 30 
różnych platform software’owych, tak aby zapewnić im możliwość 
równej interakcji na tych samych zasadach – mówi Jay Sandvick. – 
Obecnie wystarczy do tego jednak platforma, która umożliwia szkole-
nie każdego technika online, i to z zachowaniem jego własnego tempa 
przyswajania wiedzy. A to znacznie zwiększyło naszą produktywność.

Migracja do SCADA, czyli myśl szerzej
Przejście na system SCADA było w pełni zgodne z długotermino-
wymi celami przedsiębiorstwa i zdecydowanie ułatwiło ich realiza-
cję.

– Bardzo ważne są dla nas nowoczesne technologie – wyjaśnia 
Bill Johnson, wiceprezes ds. działań operacyjnych w firmie MKC. – 
Aby utrzymać się na rynku, musimy wyprzedzać konkurencję – i to 
na wielu polach. Dzięki wdrożeniu oprogramowania umożliwiające-
go wykorzystanie danych procesowych w czasie rzeczywistym uzyska-
liśmy lepszy wgląd i zrozumienie owych danych, co umożliwiło nam 
podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

Dane z systemu SCADA pozyskiwane w czasie rzeczywistym – 
w połączeniu z ciągłą optymalizacją procesów – umożliwiły przed-
siębiorstwu szybszą identyfikację i rozwiązywanie problemów.

– Proces ten przetestowaliśmy na jednym z naszych klientów. 
W ciągu zaledwie miesiąca byliśmy w stanie podwoić naszą produk-
tywność. Nasze działania były realizowane bardzo szybko, a klient był 
niezwykle zadowolony z jego rezultatów – relacjonuje Bill Johnson.

Firmie udało się nie tylko zwiększyć efektywność realizacji 
usług, ale także ograniczyć ich koszty – wszystko dzięki temu, że za-
miast ręcznie zbierać dane, inżynierowie mogą teraz łatwo je przy-
wołać, przeanalizować i szybko rozwiązać dany problem.

Pozytywne rezultaty skłoniły MKC do rozszerzenia zakresu 
wykorzystania systemu. – Strategiczne inicjatywy stanowią istotny 
element rozwoju każdego przedsiębiorstwa – konkluduje Bill John-
son. – Jedną z takich inicjatyw jest dla nas system SCADA. Stanowi 
on bowiem jeden z kamieni milowych w rozwoju naszej firmy. n

 
Jim Meyers pełni funkcję menedżera ds. komunikacji  

w firmie Inductive Automation.

Wdrożenie systemu nadzoru, sterowania i zbierania 
danych (SCADA) może znacznie poprawić wydajność 
całego zakładu produkcyjnego – wszystko dzięki 
lepszemu wglądowi w przebieg procesów wytwórczych.

System SCADA zapewnia 
realne oszczędności

Jim Meyers, Inductive Automation

SYSTEM SCADA

Aby zwiększyć precyzję obróbki odlewów aluminiowych  
i podzespołów dla branży transportowej i ogrodniczej, MKC 
wdrożyło system Ignition firmy Inductive Automation – platformę 
przemysłową do sterowania systemami SCADA, HMI, MES i IIoT.

Źródło: Inductive Automation

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
integracja systemowa

Firma Madison-Kipp wdrożyła 
nową platformę SCADA, która 
zapewnia jej dostęp do znacznie 
większej ilości danych.

Główną zaletą systemu jest 
możliwość dostarczenia klientom 
większej ilości informacji, 
programowanie w większej 
liczbie języków oraz zwiększona 
interoperacyjność działań.

ZASTANÓW SIĘ
Jaka jest najbardziej pożądana 
cecha Twojego systemu SCADA 
i dlaczego jest ona tak ważna?
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Interfejsy człowiek-maszyna (HMI) oraz oprogramowanie do 
nadzoru, sterowania i akwizycji danych (SCADA) odgrywają 
dziś w przedsiębiorstwach przemysłowych rolę kluczową. System 
SCADA umożliwia im sterowanie całością procesów przemysło-
wych – zarówno lokalnie, jak i zdalnie, a także monitorowanie, 

zbieranie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Co więcej, za 
pośrednictwem oprogramowania HMI wchodzi w bezpośrednie inte-
rakcje z czujnikami, zaworami, pompami i silnikami oraz rejestruje zda-
rzenia, zapisując je w formie logów.

Systemy SCADA nie tylko zmieniły przebieg wielu procesów prze-
mysłowych, ale także same w ciągu ostatnich lat uległy znaczącym, 
ewolucyjnym zmianom, dzięki czemu dziś potrafią znacznie więcej niż 
na początku swojej historii. Odgrywają m.in. kluczową rolę w rozwią-
zywaniu problemów wspólnych działom technologii operacyjnej (OT) 
i technologii informacyjnej (IT), takich jak zapewnienie szerokiej do-
stępności danych, integracja różnorodnych systemów czy stawienie czo-
ła nowym wyzwaniom biznesowym. Wszystkie te wyzwania pojawiły się 
wraz z wprowadzeniem na rynek inteligentnych maszyn, popularyzacją 
Big Data oraz wdrażaniem przemysłowego Internetu. I wszystkie można 
rozwiązać przez połączenie najlepszych cech systemów sterowania i IT.

Sześć zalet systemów SCADA
Nowoczesne platformy i technologie przemysłowe podlegają ciągłej 
ewolucji, dzięki czemu powstają coraz to nowsze, innowacyjne systemy 
dedykowane najróżniejszym gałęziom przemysłu. Centralne miejsce 
wśród nich zajmuje oprogramowanie SCADA, oferujące sześć głów-
nych zalet: 1) możliwość łączenia heterogenicznych danych i różnorod-
nych systemów, 2) rezygnację z papieru na rzecz nośników cyfrowych, 
3) przeprowadzanie zaawansowanych operacji logicznych, 4) udostęp-

nianie danych większej liczbie użytkowników, 5) zwiększanie zakresu 
zastosowań urządzeń mobilnych oraz 6) połączenie zakładów i ludzi 
w jedną sieć.

Systemy SCADA mogą z powodzeniem porozumiewać się z pro-
gramowalnymi sterownikami logicznymi (PLC) oraz urządzeniami pe-
ryferyjnymi. Tradycyjne systemy SCADA miały jednak tę słabość, że 
obsługiwały jedynie PLC wybranych producentów. Dziś, gdy kwestia 
zbierania danych z wielu wyizolowanych PLC i ich integracja w ramach 
jednej platformy nabiera kluczowego znaczenia, nowoczesne SCADA 
coraz częściej mogą współpracować z każdym urządzeniem – niezależ-
nie od producenta. Wszystko dzięki wdrożeniu nowoczesnych standar-
dów komunikacji, takich jak OPC UA, które umożliwiają komunikację 
między systemem SCADA a urządzeniami dowolnego producenta. 

Ale nie tylko: innymi istotnymi źródłami danych dla systemów 
SCADA są także systemy CMMS (skomputeryzowanego zarządzania 
utrzymaniem ruchu), ERP (planowania zasobów przedsiębiorstwa) oraz 
MES (zarządzania produkcją). Ich połączenie i powiązanie kontekstu-
alne na ekranie interfejsu operatora mogą dostarczyć przedsiębiorstwu 
niesamowitych wręcz korzyści.

SCADA łączy klientów i dostawców
Aby przedstawić możliwości systemów SCADA, warto odwołać się do 
konkretnego przykładu – firmy YourCoffee, która dzięki implementacji 
platformy SCADA w połączeniu z interfejsami API RESTful i platformą 
automatyki opartą na sterownikach PAC (Programmable Automation 
Controller) zintegrowała swój sklep internetowy Shopify z zakładem 
produkcyjnym. Wdrożone przez ESM Australia rozwiązanie stanowi 
nowoczesne narzędzie Przemysłu 4.0, umożliwiające połączenie, ewalu-
ację, systematyzację i sterowanie informacjami i procesami wytwórczy-
mi, a tym samym osiągnięcie zakładanych celów produkcyjnych.

Klienci YourCoffee mogą teraz zamawiać indywidualnie przygoto-
wywane mieszanki kawy, a także wybierać je względem wielkości opa-
kowania, typu i etykiety. Wywołując usługę sieciową, system SCADA 
pozyskuje i zbiera dane JSON zwracane z aplikacji Shopify. Umożliwia 
to podział zamówień na obiekty bazujące na produktach, a następnie 
tworzenie zestawień takich samych produktów z różnych zamówień, aby 
w ten sposób zoptymalizować przebieg procesów produkcyjnych i zmi-
nimalizować czas przezbrojenia maszyn.

Aby w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania SCADA, 
należy zidentyfikować wyzwania, a następnie zbudować rozwiązanie 
pozwalające sprostać tym wyzwaniom i osiągnąć konkretną wartość do-
daną. Wykorzystane w ten sposób nowe technologie pozwalają wypra-
cować większą wartość z poszczególnych procesów i zapewniają lepszy 
dostęp do danych w całym przedsiębiorstwie.  

 n

Travis Cox pełni funkcję dyrektora ds. strategii sprzedaży 
w firmie Inductive Automation.

Oprogramowanie HMI i SCADA ułatwia integrację technologii operacyjnych (OT) i technologii 
informatycznych (IT). Ale nie tylko: oferuje także sześć innych, nie mniej istotnych zalet.

Sześć zalet systemu SCADA
Travis Cox, Inductive Automation

SYSTEM SCADA

Dzięki wdrożeniu systemu SCADA firma YourCoffee zintegrowała 
aplikację e-commerce z zakładem produkcyjnym.

Źródło: Inductive Automation
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Dr Keshab Panda, L&T Technology Services

Architektury przetwarzania brzegowego rozwinę-
ły się dzięki usługom przetwarzania w chmurze, 
które od dawna pomagają firmom uprościć i za-
bezpieczyć czynności zbierania i przetwarzania 
danych. Wraz z upływem czasu postęp techno-

logiczny, taki jak mobilność i zróżnicowane podejście do in-
terfejsów i doświadczeń użytkownika (UI/UX), doprowadził 
do powstania bardziej połączonych i rozproszonych procesów, 
urządzeń i maszyn. Firmy zdały sobie sprawę, że istnieje potrze-
ba bardziej bezpośredniej analizy danych znajdujących się bliżej 
źródła. To zwiększyło zapotrzebowanie na obliczenia brzegowe. 

Przetwarzanie brzegowe:
Cztery etapy rozwoju
Cztery kroki w kierunku szerszego zastosowania przetwarzania 
brzegowego (patrz grafika).

1.  Chmura obliczeniowa rewolucjonizuje biznes.
2.  Architektury przetwarzania brzegowego odpowiadają 

na pojawiające się wyzwania. 
3.  Rodzą się obawy o koszty cyfrowej transformacji.
4.  Korzyści związane z optymalizacją i wykorzystaniem 

zasobów sprawiają, że przetwarzanie brzegowe staje się 
bardziej osiągalne.

Przetwarzanie brzegowe może być kluczowe dla niektórych 
gałęzi przemysłu i aplikacji przemysłu wytwórczego i służyć do 

rozwiązywania różnych proble-
mów. Dotyczy to między innymi 
awarii sprzętu i nieplanowanych 
przestojów. Inteligentne czujniki 
monitorujące temperaturę mogą 
być na przykład zautomatyzo-
wane, aby rejestrować zmiany 
temperatury w bezpośrednim 
otoczeniu. W sytuacji awaryjnej 
urządzenia te mogą aktywować 
zraszacze, zaalarmować straż 
pożarną i wyłączyć wszystkie 
systemy zasilania w fabryce. 
Taki scenariusz będzie wymagał 
przetwarzania M2M (machine-
-to-machine) na krawędzi, aby 
zmniejszyć opóźnienia w sieci 
i zapewnić kontrolę i monito-
rowanie w czasie rzeczywistym. 

Wcześniej urządzenia na krawędzi były zaprogramowane tylko 
do lokalnego zbierania danych i przesyłania ich do zdalnego 
serwera (chmury). Z pomocą sztucznej inteligencji, urządzenia 
brzegowe mogą być obecnie wyposażone w funkcje uczenia ma-
szynowego (ML) w celu samouczenia się i wykonywania działań 
bez oczekiwania na odpowiedź z centralnego komputera. Pro-
gramowalne sterowniki logiczne (PLC) mogą uczyć się wykry-
wania problemów, analizowania ich i wykonywania procedur 
naprawczych, jak twierdzą niektórzy producenci PLC. Sterow-
niki PLC mogą działać jako węzły brzegowe z możliwościami 
ML, aby aktywować konserwację normatywną i predykcyjną 
bez interwencji ze strony systemów informatycznych lub ludzi. 
Każdy zakład produkcyjny chce tego, co może zapewnić ta naj-
nowocześniejsza innowacja. Pytanie brzmi: jakim kosztem?

Uzasadnienie inwestycji w przetwarzanie 
brzegowe
Organizacje wzbraniają się przed dużymi inwestycjami w nowe 
technologie bez zapewnionego wymiernego zwrotu z inwestycji 
(ROI). Technologie szybko ewoluują. Niezależnie od tego, jak 
przyjęliśmy pojawienie się technologii chmury obliczeniowej, 
teraz ponownie rozważamy jej wykorzystanie dla zapewnienia 
wysokiej dostępności i natychmiastowych możliwości oblicze-
niowych. Być może moglibyśmy postawić to samo pytanie w od-
niesieniu do przetwarzania brzegowego. Szybkie korzyści mogą 
nie dorównać kosztom implementacji, ale rozwijające się techno-
logie zawsze stanowią ryzyko w zakresie inwestycji. Inteligentne 
czujniki z możliwością integracji rozwiązań nauczania maszyno-
wego i sztucznej inteligencji są na razie dalekie od bycia opłacal-
nymi. Jeśli organizacja wdrożyła już strategię chmury, to czy ma 
sens natychmiastowe przeniesienie jej do strategii przetwarzania 
brzegowego? To zależy od wymagań. Dodatkowe koszty związa-
ne z czujnikami, lokalną mocą obliczeniową i innymi funkcjami 
zwiększą ogólny narzut i podniosą koszty. Jako strategia wydaje 
się to udaremniać cel wdrażania nowej technologii. 

Wykorzystuj zoptymalizowane rozwiązania
Niedawno producent niezawodnych serwerów komputero-
wych i oprogramowania wprowadził na rynek wirtualną, wy-
posażoną w zabezpieczenia platformę przetwarzania brzego-
wego, zaprojektowaną specjalnie dla środowisk przemysłowych 
systemów sterowania, o czym już wcześniej informowaliśmy. 
Platforma jest wyposażona w funkcję „zero-touch computing” 
i oczekuje się, że uprości szereg działań związanych ze zdalnym 

Na krawędzi: Umieszczenie mocy obliczeniowej blisko procesu zmniejsza opóźnienia systemu sterowania, 
tworzy architekturę rozproszoną i może integrować rozwiązania uczenia maszynowego (ML) i sztuczną 
inteligencję (AI). Poznaj cztery kroki w kierunku przetwarzania brzegowego.

Czteroetapowa droga 
do cyfrowej transformacji

PRZETWARZANIE BRZEGOWE

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
Przetwarzanie brzegowe, usługi w chmurze

Przetwarzanie brzegowe wpływa na równą 
dystrybucję zasobów architektury sterowania  
i zmniejsza opóźnienia.
Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja 
mogą być zintegrowane z komputerami 
brzegowymi i sterownikami PLC.
Przetwarzanie brzegowe może wprowadzić 
usługi w chmurze do architektur rozpro-
szonych.

CZY WIESZ, ŻE...?
W jaki sposób architektura rozproszona 
przetwarzania brzegowego mogłaby wspo-
móc twoje procesy?



Przetwarzanie w chmurze, 
rewolucja	w	biznesie

Przetwarzanie brzegowe,
	rozwiązanie	nadchodzących	problemów

Obawy:	
Koszt	transformacji

Optymalizuj i korzystaj: 
Uczyń	przetwarzanie	brzegowe	przystępnym

Wciąż zmieniające się 
środowisko
nowe	wyzwania

zarządzaniem, takich jak monitorowanie stanu technicznego 
w chmurze, automatyzacje obiektu i odzyskiwanie danych. 
Platformy te mogą być sposobem na pośrednią optymaliza-
cję kosztów poprzez uwzględnienie nakładów kapitałowych 
(capex) i wydatków operacyjnych (opex). Takie scenariusze 
powinny uwzględniać korzyści z efektu skali. Pytanie, które 
należy zadać, to: Jak blisko krawędzi to już blisko? Czy powin-
no to być całkowicie na sprzęcie, czy może być na obiekcie? 
Przetwarzanie danych na urządzeniach, zamiast korzystania 
z kolokacyjnych centrów danych i istniejącej infrastruktury 
chmurowej, wymaga badań i czasu. W zależności od tej odpo-
wiedzi wskaźniki optymalizacji i wykorzystania infrastruktury 
i kosztów mogą wzrosnąć lub spaść.

Chmura i przetwarzanie brzegowe 
Trendy technologiczne mogą być niejednoznaczne, z niekoń-
czącymi się dyskusjami na temat wad i zalet każdego z nich. 
Większość organizacji skłania się ku ostrożności i zastanawia 
się przed podjęciem decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu nad-
chodzącej technologii. Na podstawie dowodów empirycz-
nych widać wyraźnie, że przedsiębiorstwa, które nie przyjęły 
nowych technologii, pozostają w tyle za tymi, które przyjęły. 
W 2008 roku wielu liderów branży odrzuciło trend chmury 
obliczeniowej, traktując go jako przejściowy, a mimo to, prawie 
dekadę później, chmura obliczeniowa zmieniła się w przetwa-
rzanie brzegowe. Chmura obliczeniowa szybko się przyjęła, 
ponieważ zapewniła organizacjom łatwy dostęp do ogromnej 
pamięci masowej z niemal zerowymi opóźnieniami w ko-
rzystaniu z aplikacji i modelami pay-as-you-go. Organizacje 
miały wszelkie powody, aby się na to zdecydować. Jednak po 
upływie dekady, gdy aplikacje są rozproszone w różnych regio-
nach geograficznych, a główne wyzwania nadal dotyczą do-
stawców usług w chmurze, opóźnień, spójności doświadczeń 
i bezpieczeństwa, organizacje ponownie rozważają stosowanie 
strategii związanej z wykorzystaniem chmury. 

Posiadanie przetwarzania brzegowego 
w roku 2020 i później 
Gartner szacuje, że 91% dzisiejszych danych jest tworzonych 
i przetwarzanych w scentralizowanych centrach danych. Do 

2022 roku około 75% wszystkich danych będzie wymagało 
analizy i obróbki na krawędzi. Przetwarzanie brzegowe stanie 
się główną metodą, za pomocą której przedsiębiorstwa będą 
wdrażać cyfrową transformację. Przetwarzanie brzegowe ofe-
ruje wiele korzyści w stosunku do starszych systemów archi-
tektury sieciowej. W miarę dalszego rozwoju i zdobywania 
coraz większej popularności wśród organizacji, pojawią się 
również kwestie, które będą wymagały szeroko zakrojonych 
badań przed dokonaniem inwestycji. Organizacje muszą po-
strzegać możliwość transformacji w przemyślany, celowy spo-
sób, aby zatwierdzenie inwestycji miało sens. 
� n

Dr Keshab Panda jest dyrektorem generalnym i zarządzającym 
L&T Technology Services, partnera Control Engineering. 

Redagował Mark T. Hoske, redaktor naczelny, 
Control Engineering

Ewoluujący krajobraz wokół przetwarzania 
brzegowego przynosi nowe możliwości 
i wyzwania. Przetwarzanie brzegowe 
oferuje niezaprzeczalne korzyści 
w stosunku do starszych systemów 
architektury sieciowej i rodzi pytania, które 
wymagają szeroko zakrojonych badań 
poprzedzających inwestycję.	
Dzięki uprzejmości: L&T Technology 
Services

Zdaniem eksperta
Zarządzanie dużymi ilościami danych jest wyzwaniem 
dla niejednego przedsiębiorstwa. Stopień skompliko-
wania analizy definiuje, jakiego typu infrastruktura jest 
niezbędna do wstępnego przetworzenia oraz reago-
wania na zdarzenia. Edge Computing jest niezbędne 
w przypadku, gdy priorytetem jest procesowanie 
w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz podejmowa-
nie natychmiastowych decyzji. 

Z tym problemem na co dzień styka się CERN. Wielki Zderzacz Hadronów, któ-
ry jest głównym narzędziem pracy naukowców ze szwajcarskiego ośrodka, zaj-
muje się pomiarem 600 000 000 kolizji protonów na sekundę. Każda z nich to 
1MB danych, które muszą zostać zbadane. Przetwarzanie brzegowe pozwala 
na wstępną filtrację danych. Ta zmniejsza ich wolumen 2500 razy oraz reaguje 
na krytyczne zdarzenia w czasie nanosekund. Dopiero tak odsiane dane trafiają 
do rozproszonych systemów, zajmujących się ich dalszą analizą, na którą bra-
kłoby mocy w przypadku pracy na lokalnych serwerach. 
Edge Computing oraz Cloud Computing muszą żyć w symbiozie oraz ofero-
wać to, co mają najlepsze. Oczywiście nie ma idealnego rozwiązania każdego 
problemu, dlatego najważniejszym zadaniem jest priorytetyzacja założeń i zde-
finiowanie, co jest kluczowe do rozwoju oraz osiągania lepszych wyników.

Adam Macierzyński – IoT Solution Architect w Transition Technologies PSC
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Kompleksowa komunikacja jest warunkiem wstępnym dla Przemysłu 4.0 i IIoT. Połączenie 
interfejsu czujnika IO-Link z protokołem komunikacyjnym Ethernet OPC UA w jednym urządzeniu 
otwiera poziom pola na niezakłócony przepływ informacji. Nowe mastery IO-Link firmy 
Pepperl+Fuchs umożliwiają bezpośrednie połączenie czujnika z chmurą. Dane do identyfikacji 
urządzenia, diagnozy i parametryzacji są powszechnie dostępne. Rozwiązania z wartością dodaną 
można tworzyć przy minimalnym wysiłku w celu zwiększenia dostępności instalacji.

Komunikacja w sieci wielu autonomicznych urządzeń zastę-

puje ścisłą hierarchię konwencjonalnej kontroli procesów: 
w tym idealnym obrazie Przemysłu 4.0 procesy produkcyj-

ne mogą być kontrolowane z dowolnego miejsca, a wszystkie dane 
aż do najniższego poziomu komunikacji są dostępne w dowolnym 
momencie. Połączenie tego poziomu z wieloma urządzeniami wy-

maga ekonomicznych rozwiązań, które umożliwiają bezpieczne, 
niezawodne i możliwie najprostsze połączenie czujnika ze sterow-

nikiem lub chmurą. IO-Link jest tu sprawdzonym rozwiązaniem. 
Wykorzystuje standardowe trójprzewodowe połączenie ze stan-

dardowymi czujnikami binarnymi. Połączenie IO-Link z protokołem 
komunikacyjnym OPC UA w tym samym urządzeniu otwiera możli-
wość przejrzystej i bezproblemowej komunikacji między czujnikiem 
a chmurą.

IO-Link otwiera „ostatnią prostą”
IO-Link ukazał się światu jako ustandaryzowana technologia IO 
(IEC 61131-9). Technologia ta tworzy połączenie punkt-punkt mię-

dzy urządzeniem nadrzędnym IO-Link, które kontroluje komunika-

cję, a urządzeniem obsługującym IO-Link, które pobiera lub wyko-

nuje wartości procesowe na poziomie czujnika / urządzenia wyko-

nawczego.
Tam, gdzie wcześniej tylko proste sygnały przełączające były 

przekazywane z czujnika na wyższy poziom, można teraz wymie-

niać dodatkowe informacje dotyczące identyfikacji, diagnostyki 
i parametryzacji. Ponieważ IO-Link dostarcza informacji o urządze-

niu, otwierają się nowe możliwości dla aplikacji ze znaczną warto-

ścią dodaną, ale bez dodatkowego wysiłku. Zaawansowane dane 
diagnostyczne pozwalają szybko i dokładnie zawęzić problemy na 
poziomie pola. Ponieważ dane identyfikacyjne są dostępne online, 
łatwiej jest ponownie zamówić urządzenie w celu wymiany. Pod-

czas instalowania urządzenia zastępczego funkcja przechowywania 
danych mastera IO-Link automatycznie przenosi wszystkie zdefi-
niowane parametry. Nieunikniony czas przestoju zostaje znacznie 
skrócony.

OPC UA umożliwia komunikację z chmurą
Jako protokół komunikacyjny Ethernet, OPC UA zapewnia łatwą 
i elastyczną metodę komunikacji między maszynami lub między 
maszyną a chmurą. Jest niezależny od producenta i niepowiązany 
z platformą lub językiem programowania. Użytkownicy mają zatem 
maksymalną elastyczność w projektowaniu swojego systemu IoT. 
Ten system może być programowany w C / C ++ lub Java i może 
być uruchomiony w systemie Windows, Linux lub innych systemach 
operacyjnych. Otwartość systemu odróżnia go od innych inter-
fejsów fieldbus opartych na sieci Ethernet, takich jak PROFINET, 
EtherNet/IP lub EtherCAT. Należy jednak zauważyć, że OPC UA 
jest bardziej równoległym, uwolnionym czasowo kanałem przesyłu 
danych do chmury, niż opartym na kontroli protokołem komunika-

cyjnym dla aplikacji w czasie rzeczywistym z czasem cyklu w zakre-

sie milisekund. Można go zatem wykorzystać przede wszystkim do 
uzupełniania i rozszerzania istniejącego przepływu informacji bez 
żadnych problemów.

OPC UA stwarza IO-Link inteligentnym
Pepperl+Fuchs jest jednym z 14 założycieli społeczności IO-Link 
powstałej w 2006 roku. Bogate doświadczenie w tej dziedzinie sta-

PEPPERL+FUCHS

FIRMA PREZENTUJE

IO-Link	Master		
z	interfejsem	OPC	UA	–	łatwiejszy	
dostęp	do	danych	w	chmurze
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Subheadline 
Epudanto rectas nulparc hiclis

	� OPC UA interface for cloud-based applications that pave the way for future Industry 4.0 scenarios
	� MultiLink—simultaneous communication with PLCs and cloud/SCADA systems offers outstanding flexibility in automation systems
	� Integrated web server and IODD interpreter enable simple configuration via a web browser

www.pepperl-fuchs.com/pr-iot-master

Perfecting technologies. 
Revolutionizing communication. 
Enabling Industry 4.0.

IO-Link Masters  
with OPC UA Interface

nowi podstawę szerokiej gamy zintegrowanych rozwiązań systemo-

wych IO-Link obejmujących urządzenia IO-Link i potężne mastery 
IO-Link . Pepperl+Fuchs jest teraz pierwszym dostawcą, który łączy 
zalety IO-Link i OPC UA w jednym urządzeniu: nowe mastery IO-

-Link serii ICE2 i ICE3 mogą przesyłać dane IO-Link do systemów 
wyższego poziomu równolegle i niezależnie od siebie za pomocą 
nadrzędnego protokołu fieldbus, takiego jak PROFINET lub Ether-
Net/IP oraz OPC UA. Konfiguracja może być zatem przeprowadzo-

na całkowicie przez Internet. Możliwe jest działanie autonomiczne. 
Daje to nowe możliwości komunikacji przemysłowej.

PLC i chmura w modelu współpracy
Ponieważ protokół polowy oraz OPC UA łączą się w jednym urzą-

dzeniu, nowe urządzenia nadrzędne IO-Link mogą komunikować 
się jednocześnie ze sterownikiem i nadrzędnym systemem kompu-

terowym lub chmurą. W ten sposób możliwe jest stworzenie syste-

mów hybrydowych: PLC steruje aplikacją w czasie rzeczywistym za 
pośrednictwem PROFINET lub EtherNet/IP, podczas gdy IO-Link 
master wysyła dane stanu do chmury za pośrednictwem OPC UA. 
Dane te nie mają znaczenia dla faktycznego sterownika, ale mogą 
mieć kluczowe znaczenie dla innej maszyny lub scentralizowane-

go systemu sterowania. Dodatkową natychmiastową korzyścią jest 
rozszerzona diagnostyka, np. informacja o możliwej usterce i ukie-

runkowane uruchamianie czynności konserwacyjnych. Dane można 
oceniać lokalnie za pomocą zewnętrznego oprogramowania lub 
przesyłać do chmury bez filtrowania w celu dalszego przetwarzania. 
Nie ma znaczenia, czy chmura jest przechowywana w sieci firmowej 
czy w Internecie. Użytkownik może przyznać określone prawa do-

stępu w celu ustalenia poziomu bezpieczeństwa. n

Doskonalenie technologii.
Rewolucyjna komunikacja.
Produkt Przemysłu 4.0

Mastery IO-link  
z interfejsem OPC UA

 Interfejs OPC UA do aplikacji w chmurze, które torują drogę scenariuszom Przemysłu 4.0
 MultiLink – równoległa komunikacja ze sterownikami i systemami SCADA oferuje ogromną elastyczność
 Zintegrowane web serwer oraz interpreter plików IODD ułatwiają konfigurację poprzez przeglądarkę
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Niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego spra-
wę czy nie, większość ludzi korzysta z przetwa-
rzania brzegowego na co dzień. Doskonałym 
przykładem jest sytuacja, gdy używamy funkcji 
rozpoznawania mowy w naszych telefonach 

komórkowych, aby zapytać o coś Siri lub Cortanę. Ponieważ 
przetwarzanie języka wymaga dużej mocy obliczeniowej, te-
lefon najpierw wykonuje pewne wstępne przetwarzanie, od-
ciążając serwer i usprawniając dane do niego trafiające. Gdyby 
całe przetwarzanie odbywało się na telefonie, obciążałoby jego 
zasoby. Przetwarzanie danych w chmurze zwalnia telefon użyt-
kownika do wykonywania innych zadań i pozwala firmom takim 
jak Google i Apple na aktualizację i poprawę oprogramowania. 
Gdyby telefon nie wykonywał wstępnego przetwarzania przed 
wysłaniem danych do chmury, sieci i serwery mogłyby zostać 
przeciążone danymi. Podobny model ma sens w zastosowaniach 
przemysłowych. Urządzenia brzegowe działają na brzegu sieci 
lokalnej i stanowią interfejs pomiędzy systemem (systemami) 
sterowania na hali produkcyjnej a siecią zewnętrzną. Działają 
one jak pomost pomiędzy systemem sterowania a serwerami 
w chmurze lub zdalnymi komputerami, przetwarzając dane. Wy-
konywanie obliczeń na urządzeniu brzegowym zmniejsza ruch 
sieci i moc obliczeniową wymaganą zarówno przez system ste-
rowania, jak i zdalne serwery. Posiadanie urządzenia brzegowego 
pozwala również użytkownikom na aktualizację funkcji na urzą-
dzeniu brzegowym bez zakłócania pracy systemu sterowania. 
Urządzenia brzegowe mogą również stanowić zaporę sieciową, 
izolującą sprzęt sterujący od sieci publicznej, co zapewnia więk-
sze bezpieczeństwo. Urządzenia brzegowe mogą też buforować 
dane w przypadku opóźnień w sieci lub nawet jej awarii. Jeśli tak 
się stanie, urządzenie brzegowe przechowuje dane do czasu przy-
wrócenia połączenia sieciowego.

Sześć pytań dotyczących przetwarzania 
brzegowego, na które warto sobie 
odpowiedzieć.
Postaw sobie następujące pytania, aby sprawdzić, czy urządze-
nie brzegowe jest odpowiednie dla danej aplikacji: 

1.  Czy muszę zbierać dane historyczne z systemu sterowa-
nia?

2.  Jeśli zbieram dane, czy są korzyści z przechowywania 
tych danych w centralnej lokalizacji? Czy dane te mogą 
być wykorzystane do raportowania, analizy czasu prze-
stoju, konserwacji predykcyjnej lub śledzenia zapasów?

3.  Czy system sterowania musi współpracować z siecią ze-

wnętrzną, taką jak sieć zakładu, systemy biznesowe lub 
Internet? 

4.  Czy system sterowania odbiera informacje z sieci ze-
wnętrznej, takie jak systemy inwentaryzacji, recepturo-
wania i dozowania? 

5.  Czy istnieje korzyść z dodania urządzeń mobilnych lub 
funkcji takich jak powiadamianie o alarmach? 

6.  Czy można oczyścić system sterowania z nieistotnych 
funkcji? Na przykład, czy funkcje takie jak przetwarza-
nie obrazu i zarządzanie procesem produkcyjnym mogą 
być przeniesione do komputera nieprodukcyjnego? 

Jeśli odpowiedź na jedno lub więcej pytań była twierdząca, 
to urządzenie brzegowe może być dobrym rozwiązaniem dla 
danej aplikacji. 

Zalety urządzeń brzegowych 
Korzyści płynące z zastosowania urządzenia brzegowego moż-
na pogrupować w następujące kategorie. 

Współdzielenie danych
■   Interfejs urządzenia brzegowego pozwala systemowi ste-

rowania na wymianę danych z systemami zewnętrznymi.
■   Urządzenie brzegowe może działać jako „bridge” lub 

konwerter protokołów, umożliwiając starszym urządze-
niom współpracę z innymi urządzeniami i sieciami. 

■   Urządzenia Ethernet IP mogą się łączyć z siecią zewnętrz-
ną bez konieczności modyfikacji istniejącej sieci lub 
zmiany adresów IP.

Poprawa bezpieczeństwa
■   Urządzenie brzegowe zapewnia warstwę bezpieczeństwa 

pomiędzy systemem sterowania a siecią zewnętrzną.
■   Urządzenie brzegowe może zapewnić zaporę, aby pomóc 

chronić system sterowania.
■   Urządzenie brzegowe może zapewniać monitorowanie 

bezpieczeństwa i kontrolę dostępu.
Usprawnienia przetwarzania i sieci
■   Przeniesienie niekrytycznych funkcji do urządzenia brze-

gowego pozwala systemowi sterowania skupić się na naj-
ważniejszych zadaniach.

■   Zwalnia to więcej pamięci i mocy obliczeniowej dla funk-
cji krytycznych dla procesu.

■   Funkcje poboczne, działające na urządzeniu brzegowym, 
mogą być aktualizowane i modyfikowane bez zakłócania 
produkcji.

■   Zmniejszenie ruchu sieciowego i złagodzenie skutków 
zakłóceń w sieci.

Odpowiedz sobie na 6 pytań z zakresu przetwarzania brzegowego dotyczących zbierania danych, sieci 
i systemów sterowania.

Przetwarzanie brzegowe – pojęcia, 
możliwości

Nate Kay, kierownik projektu, MartinCSI.

PRZETWARZANIE BRZEGOWE
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■   Podstawowe przetwarzanie danych na urządzeniu brze-
gowym może pomóc w zmniejszeniu ruchu sieciowego.

■   Buforowanie danych na urządzeniu brzegowym może 
zmniejszyć wpływ problemów z siecią.

■   Urządzenie brzegowe może konwertować dane na lżej-
sze protokoły komunikacyjne, takie jak MQTT, zmniej-
szając szerokość pasma i poprawiając wydajność. 

Kolejne kroki po ocenie
Po dokonaniu oceny użytkownicy muszą zadać sobie pytanie, 
jak wybrać najlepsze urządzenie do danych zastosowań. Jakie 
cechy i funkcje są potrzebne? Trzy poniższe czynniki dotyczą-
ce urządzeń brzegowych powinny być na pierwszym planie.

■   Funkcjonalność: System sterowania powinien dzia-
łać z urządzeniem brzegowym lub bez niego. Patrząc 
na funkcje, które należy umieścić w urządzeniu brze-
gowym, trzeba zadać pytanie: „Czy gdyby urządzenie 
brzegowe zostało wyłączone, proces nadal przebiegałby 
niezawodnie?”. Odpowiedź powinna być twierdząca. 

■   Bezpieczeństwo: Urządzenie brzegowe powinno ogra-
niczać bezpośredni dostęp do systemu sterowania z sie-
ci zewnętrznej. Urządzenie brzegowe może zapewnić 
środki do odizolowania systemu sterowania, jednocze-
śnie pozwalając na przepływ danych w obu kierunkach.

■   Wydajność: W przypadku wydajności użytkownicy 
muszą zadać następujące pytania: 

„Czy system sterowania przetwarza duże ilości danych 
przychodzących lub wychodzących?” Jeśli tak, należy rozwa-
żyć możliwość przetwarzania tych danych przez urządzenie 
brzegowe.

„Jakie przetwarzanie danych odbywa się w chmurze lub 
na zdalnym serwerze?” Jeśli zostanie przeniesione do urządze-
nia brzegowego, ilość danych przesyłanych przez sieć zostanie 
zredukowana. Urządzeniem brzegowym może być wszystko, 
od stosunkowo prostego, taniego urządzenia, do czegoś tak 
solidnego, jak komputer przemysłowy. To, co czyni urządzenie 
brzegowym, jest bardziej kwestią miejsca i sposobu jego wy-
korzystania niż samego sprzętu. Urządzenia brzegowe mogą 
robić więcej niż tylko spełniać te podstawowe funkcje. Mogą 
pomóc podstawowej aplikacji stać się przygotowaną na przy-
szłość. Rozszerzone funkcje obejmują:

■   wykonywanie obliczeń logicznych i matematycznych,
■   działanie jako interfejs HMI i ekrany hosta,

■   działanie jako przełącznik Ethernet i włączenie funkcji 
występujących w zarządzanych przełącznikach i route-
rach.

Translacja adresów sieciowych (NAT).
■   Urządzenia Edge ułatwiają korzystanie z funkcji Prze-

mysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)/Industry 4.0 i po-
zwalają użytkownikom na:

■   konwersję protokołów, na przykład konwersję ruchu sie-
ciowego z protokołów Modbus TCP/IP, CIP i Profinet 
na MQTT, 

■   uruchamianie aplikacji i interfejsów API, które bezpo-
średnio łączą się z oprogramowaniem działającym na 
zdalnych serwerach lub w chmurze,

■   uruchomienie systemu operacyjnego, takiego jak Linux 
lub Microsoft Windows, umożliwiając użytkownikom 
instalację oprogramowania z półki, 

■   udostępnienie dodatkowych funkcji zapory i zabezpie-
czenia sieciowe oraz diagnostykę,

■   obsługę bazy danych w języku zapytań strukturalnych 
(SQL).

Podczas gdy podstawowe funkcje można znaleźć w więk-
szości urządzeń brzegowych, to funkcje rozszerzone zapewnią 
możliwość rozwoju aplikacji w przy-
szłości. Wybór urządzenia brzegowego 
i określenie sposobu jego wykorzystania 
będzie zależał od konkretnej aplikacji 
i potrzeb klienta. Gdy urządzenie brze-
gowe jest właściwie dobrane i skonfi-
gurowane, rezultatem będzie system 
sterowania o zwiększonej wydajności, 
wyższym poziomie bezpieczeństwa i ła-
twiejszej konserwacji. Co najważniejsze, 
dostarczy istotnych informacji, dostęp-
nych dla tych, którzy najczęściej z nich 
korzystają. 
� n

Nate Kay, kierownik projektu, 
MartinCSI. Redagował: Chris Vavra, 

Associate Editor, Control Engineering, 
CFE Media and Technology,

cvavra@cfemedia.com.
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SŁOWA KLUCZOWE: 
przetwarzanie brzegowe,
inteligentne urządzenia
Urządzenia brzegowe działają jako 
pomost pomiędzy systemem sterowania 
a serwerami w chmurze.
Urządzenia brzegowe są przydatne 
w aplikacjach, gdzie dane z sieci 
zewnętrznej muszą być gromadzone 
i oceniane. 
To, co sprawia, że urządzenie brzegowe 
jest brzegowe, to bardziej kwestia 
miejsca i sposobu jego wykorzystania niż 
samego sprzętu.

CZY WIESZ…?
Jakie aplikacje najbardziej skorzystałyby 
na implementacji przetwarzania 
brzegowego i dlaczego?

Urządzenia brzegowe 
działają na obrzeżach 

sieci lokalnej 
i stanowią pomost 

pomiędzy systemem 
sterowania a serwerami 

w chmurze lub 
zdalnymi komputerami, 

przetwarzając 
dane pomiędzy 

systemem sterowania 
a serwerami. 

Użytkownicy 
rozmawiający z SI jak 
Siri czy Cortana  
w rzeczywistości 
angażują się  
w przetwarzanie 
brzegowe, nie zdając 
sobie z tego sprawy.

Zdjęcia dzięki uprzejmości: MartinCSI

SERWERY

SYSTEMY	STEROWANIA

Prawdopodobnie posługujesz 
się przetwarzaniem brzegowym 

na co dzień.

URZĄDZENIA	BRZEGOWE
•	dzielenie	się	danymi,	
•		zmniejszenie	obciążenia	
sieci,	
•	zwiększone	bezpieczeństwo,
•	lepsze	przetwarzanie,
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sięgają raczej sieci rozproszonych, współtworzących zasoby Internetu 
w pierwszych latach XXI w. W tym czasie duże, scentralizowane sieci 
po raz pierwszy musiały się zmierzyć z problemem ograniczonej prze-
pustowości i związanych z nią opóźnień. Aby skrócić ich czas reakcji, 
postanowiono geograficznie przesunąć zasoby sieciowe jak najbliżej tych 
obszarów, z których pochodziło najwięcej zapytań o dany zasób. Rów-
nocześnie upowszechnienie inteligentnych urządzeń i Internetu Rzeczy 
(IoT) sprawiło, że zasoby i usługi obliczeniowe stały się dostępne także 
lokalnie. Te same trendy można zaobserwować dziś w sektorze przemy-
słowym – ujawniają się one w zjawisku łączenia poszczególnych sieci 
w celu stworzenia Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

W porównaniu z systemami DCS systemy brzegowe działają w spo-
sób jeszcze bardziej rozproszony – zarówno w zakresie przetwarzania 
oraz przechowywania danych, jak i komunikacji. Funkcje te zostały 
w nich przeniesione bliżej dolnych warstw systemów automatyki, a więc 
tam, gdzie działają czujniki i realizowane są zadania sterowania. To wła-
śnie ta sfera nazywana jest „brzegiem”.

Jednakże w praktyce brzeg ten jest definiowany bardzo różnie. Bez-
pieczniej jest więc przyjąć, że zaliczamy do niego wszelkie zasoby zloka-
lizowane poza centralną bazą danych lub chmurą.

Podobne rozbieżności dotyczą zresztą także urządzeń brzegowych. 
Możemy przyjąć, że są to wszystkie inteligentne urządzenia peryferyj-
ne, takie jak transmitery, sterowniki PLC czy sterowniki PAC, a także 
bramy brzegowe, np. konwertery protokołów, routery czy komputery 
przemysłowe (IPC), które łączą ze sobą różne elementy sieci lub całe 
sieci. Urządzenia tego typu stanowią dziś coraz ważniejszy instrument 
gromadzenia i normalizacji danych procesowych.

Ta ostatnia polega z kolei na zmianie formatu danych, uzupełnianiu 
ich o metadane, usuwaniu wartości nietypowych oraz wypełnianiu luk 
– wszystko po to, by sprowadzić je do wspólnego mianownika, umożli-
wiającego dalsze przetwarzanie w systemach i gromadzenie w central-
nej bazie danych. Kwestia normalizacji danych w ostatnich latach stale 
zyskuje na znaczeniu: rośnie bowiem liczba i zróżnicowanie urządzeń 
i protokołów generujących i przesyłających dane. Nikogo nie dziwią już 
przestarzałe sieci polowe obsługujące protokół OPC, dane JSON zloka-
lizowane w chmurze ani nowe formaty danych, bazujące na inteligent-
nych sieciach bezprzewodowych. 

Głównym zadaniem urządzeń brzegowych jest w tym kontekście 
wstępne przetwarzanie danych w terenie oraz eliminacja danych nie-

Sfery technologii informacyjnej (IT) i technologii operacyjnej 
(OT) coraz mocniej się przenikają. Nie powinno to dziwić: 
w ostatnich latach sektor przemysłowy inwestuje spore pie-
niądze w rozwijanie projektów mających na celu zwiększenie 
ilości, dostępności i zakresu wykorzystania danych proceso-

wych – wszystko  po to, by przyspieszyć realizację owych procesów oraz 
usprawnić rozwiązywanie złożonych problemów. U podstaw wszystkich 
tych działań leży jeden wspólny trend – przejście od scentralizowanych 
lub hierarchicznych modeli systemów automatyki do systemów brzego-
wych, określanych zbiorowo jako przetwarzanie brzegowe.

Podstawy 
przetwarzania 
brzegowego
Warto mieć świadomość, że prze-
twarzanie brzegowe nie zrodziło się 
w próżni i w praktyce nie odnosi się 
do jednej, jasno określonej techno-
logii. Należy je postrzegać raczej 
jako pewną koncepcję architektu-
ry systemów, stanowiącą element 
większego paradygmatu określane-
go jako przetwarzanie rozproszone. 
W paradygmacie tym zasoby ob-
liczeniowe nie są skoncentrowane 
w głównym sterowniku lub aplika-
cji, lecz rozmieszczone w różnych 
punktach systemu. Inżynierowie 
pracujący wcześniej z rozproszo-
nymi systemami sterowania (DCS) 
wiedzą, jak paradygmat ten działa 
w praktyce. 

Przetwarzanie brzegowe nie 
jest jednak kolejnym stadium ewo-
lucji systemów DCS – jego korzenie 

Przetwarzanie brzegowe z roku na rok zyskuje 
na znaczeniu, a tym samym rośnie także grupa 
inżynierów żywo zainteresowanych wdrożeniem 
tej technologii w swoich zakładach produkcyjnych. 
Aby jednak zapewnić sobie sukces w tej dziedzinie, 
powinni oni także zadbać o uzupełnienie swojej 
wiedzy o cztery dodatkowe umiejętności.

Przetwarzanie 
brzegowe  
wymaga nowych 
umiejętności 

PRZETWARZANIE BRZEGOWE

Josh Eastburn, Control Engineering

Fot. 1. Kontroler groov EPIC 
firmy Opto 22 jest brzegową 
wersją tradycyjnego sterownika 
przemysłowego.

Źródło: Opto 22

RAPORT

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
przetwarzanie brzegowe, 
sterowniki przemysłowe

Wraz ze wzrostem stopnia 
integracji działów IT i OT 
na znaczeniu zyskuje także 
przetwarzanie brzegowe.
Architektura brzegowa ze 
swojej natury łączy odrębne 
dotąd funkcje i technologie. 
W dobie przetwarzania 
brzegowego inżynierowie muszą 
wykształcić nowe umiejętności,  
takie jak znajomość baz danych, 
kwestie bezpieczeństwa 
oraz zagadnienia z zakresu 
zarządzania siecią.

ZASTANÓW SIĘ
Jakie umiejętności z zakresu 
przetwarzania brzegowego 
posiadasz i które przydadzą Ci 
się najbardziej w Twojej pracy?



www.controlengineering.pl   CONTROL ENGINEERING POLSKA  Marzec/Kwiecień	 	 55

istotnych, co zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowość sieci i moc 
obliczeniową procesorów. Jednak zalety przetwarzania brzegowego nie 
ograniczają się do optymalizacji wykorzystania zasobów. Nowoczesne, 
wydajne urządzenia brzegowe mogą pełnić także zupełnie nowe funkcje: 
mogą służyć jako system do wizualizacji danych, lokalna baza danych, 
urządzenia komunikacyjne lub serwery aplikacji do obsługi lokalnych 
procesów, ograniczając tym samym zależność od komputerów PC oraz 
przyspieszając integrację infrastruktury IT.

Nowe umiejętności ery przetwarzania 
brzegowego
Architektura brzegowa ze swojej natury łączy odrębne dotąd funkcje 
i technologie. Aby w pełni wykorzystać potencjał tej zmiany, specjali-
ści ds. technologii operacyjnej muszą jednak zyskać nowe umiejętno-
ści z zakresu przetwarzania brzegowego. A do tych zaliczamy przede 
wszystkim znajomość budowy systemu, zarządzanie sieciami, znajo-
mość baz danych oraz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Przyjrzyjmy się 
bliżej każdej z nich.

1.   Znajomość budowy systemu: aby system brzegowy mógł funk-
cjonować bez zarzutu, powinien być obsługiwany przez osobę, 
która wie, na jakiej zasadzie on działa. Każdy jego element – urzą-
dzenia brzegowe, sieci komputerowe i oprogramowanie – podlega 
specyficznym ograniczeniom, a jakość jego interakcji z pozosta-
łymi komponentami może zdecydować o efektywności całego 
systemu. Istotną kwestią jest tu także interoperacyjność, tj. możli-
wość przesyłu danych między różnymi domenami. Dlatego war-
to znać podstawowe formaty wymiany danych, takie jak JSON, 
a także wiedzieć, jak je efektywnie przetwarzać i organizować 
z użyciem różnorodnych urządzeń. Czynniki te w praktyce decy-
dują bowiem o atrybutach całego systemu, w tym o jego skalowal-
ności, która w dobie integracji IIoT stale zyskuje na znaczeniu.

2.   Zarządzanie sieciami: przetwarzanie brzegowe zwiększa efek-
tywność systemów IT/OT m.in. dzięki bardziej efektywnemu wy-
korzystaniu zasobów sieciowych. Dlatego inżynierowie pracujący 
z systemami przetwarzania brzegowego powinni wiedzieć, jak 
mierzyć i zarządzać wydajnością sieci komputerowych. Jeśli sieć 
taka zostanie odpowiednio zaprojektowana, dodanie kilku urzą-

dzeń brzegowych generujących i przetwarzających duże zbiory 
danych może przyspieszyć jej reakcję na poziomie lokalnym przy 
jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania centralnych zasobów 
sieciowych. Obciążenie, a tym samym i wymaganą przepusto-
wość sieci można także ograniczyć, wdrażając wydajne protokoły 
komunikacyjne, takie jak MQTT. Na sposób projektowania sieci 
oraz wybór urządzeń brzegowych i protokołów komunikacyjnych 
wpływ mogą mieć także inne czynniki, takie jak skalowalność czy 
odporność na błędy.

3.  Znajomość baz danych: bazy danych odgrywają kluczową rolę 
w procesach przechowywania, alokacji i analizy informacji w sys-
temach IT i OT. W architekturze brzegowej baz tych jest więcej, 
a połączenia między nimi są ściślejsze. Dlatego obsługujący je 
specjaliści powinni wiedzieć, jak są one zbudowane, jaki jest cha-
rakter zachodzących między nimi interakcji, a także jaki wpływ 
na bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania baz ma jakość 
przesyłanych do nich danych oraz częstotliwość i rodzaj wykony-
wanych na nich operacji. Warto też pomyśleć o instalacji specjal-
nego oprogramowania do obsługi łączności między bazami i/lub 
wyposażonego w narzędzia komunikacyjne IoT, ułatwiające wy-
mianę danych między urządzeniami brzegowymi, bazami danych 
i usługami chmurowymi. 

4.  Wiedza z zakresu bezpieczeństwa: bezpieczeństwo fizyczne 
i cyberbezpieczeństwo systemów brzegowych to bardzo złożo-
na kwestia – w architekturze tego typu dane są bowiem maga-
zynowane, przywoływane i zarządzane w wielu rozproszonych 
punktach sieci. Dlatego inżynierowie pracujący z tego typu siecią 
powinni mieć świadomość potencjalnego ryzyka, a także znać 
narzędzia, które umożliwią redukcję owego ryzyka. Powinni też 
dysponować wiedzą na temat funkcji i zasad implementacji roz-
wiązań z zakresu bezpieczeństwa, takich jak zapory sieciowe, oraz 
sposobów zabezpieczenia danych, w tym ich uwierzytelniania, 
szyfrowania i certyfikacji. Nie bez znaczenia będzie też umiejęt-
ność oceny poziomu bezpieczeństwa nowych urządzeń i aplikacji, 
zanim zostaną one włączone do sieci.

Wyskocz na brzeg
Nastanie ery przetwarzania brzegowego jest niemal nieuniknione, 

podobnie zresztą jak popularyzacja technologii umożliwiających inte-
grację IT i OT oraz wdrożenie Przemysłowego Internetu Rzeczy. Dla-
tego żaden ukierunkowany przyszłościowo przedsiębiorca nie powinien 
lekceważyć tego trendu. 

Wraz ze wzrostem mocy i funkcjonalności przemysłowych urzą-
dzeń sieciowych rośnie również potrzeba kształtowania umiejętności, 
które pozwolą w pełni wykorzystać ich potencjał. To szansa dla inżynie-
rów, aby wysforować się na czoło peletonu i w jak największym stopniu 
przyczynić się do tworzenia wartości dodanej dla wewnętrznych i ze-
wnętrznych klientów. Do tego jednak potrzeba wiedzy. Dlatego szansę 
na świetlaną przyszłość w erze przetwarzania brzegowego mają tylko ci 
z nich, którzy zainwestują w rozwijanie nowych umiejętności.

 n

Josh Eastburn jest dyrektorem ds. marketingu technicznego 
w magazynie Control Engineering.

Fot. 2. Node-RED to popularne narzędzie 
komunikacyjne IoT, które ułatwia wymianę 
danych na brzegu sieci.

Źródło: Opto 22
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JAKOŚĆ ZASILANIA

Przeanalizujmy taką powszechnie znaną sytuację. 
Produkcja w fabryce idzie pełną parą, kolejne 
wyroby opuszczają taśmę jak każdego dnia od 
wielu lat i nagle światła zaczynają mrugać (albo 
i nie). Linia produkcyjna zatrzymuje się... być 

może nawet na kilka godzin. Musi zostać oczyszczona i zre-
setowana. Materiały użyte do procesu produkcji prawdopo-
dobnie są już nie do uratowania. Harmonogram produkcji 
zostaje zakłócony, zakład traci czas, produkty i pieniądze. 
Co się stało? Wiele osób może w tym miejscu pomyśleć, że 

nastąpiło jakieś zakłócenie w sieci 
elektrycznej – przepięcie, przerwa 
w zasilaniu czy przeciążenie insta-
lacji. Są to niejednoznaczne termi-
ny używane na określenie zdarzeń, 
posiadających swoje precyzyjne 
definicje w elektroenergetyce 
i oznaczających chwilowy całko-
wity zanik napięcia lub chwilowe 
znaczne zmniejszenie się napię-
cia. Zdarzenia te to odpowiednio: 
krótkotrwała przerwa w zasilaniu 
(ang. interruption) i zapad na-
pięcia (ang. voltage sag). Jednak 
w opisywanej wyżej sytuacji naj-
prawdopodobniej wystąpił zapad 
napięcia. Rys. 1 ilustruje różnicę 
pomiędzy tymi dwoma zdarze-
niami. Zapad napięcia występuje 
wtedy, gdy wartość (skuteczna) 
napięcia w sieci spada poniżej 90% 
napięcia znamionowego (obszar 
niebieski, na przykład jest to 108 
V dla sieci 120 V). 

Gdy wartość napięcia spadnie 
do 10% znamionowego lub poni-
żej (obszar czerwony, 12 V dla sie-
ci 120 V), to mówimy, że wystąpiła 
krótka przerwa w zasilaniu. Bada-

nia wykonane przez amerykański Instytut Energetyki (Elec-
tric Power Research Institute – EPRI) wykazały, że niemal 
wszystkie zapady napięcia występują w czasie w granicach 
1 s, przy czym większość trwa do 0,5 s. Ponadto większość 
zapadów osiąga poziom ponad 50% napięcia znamionowe-
go. Parametrami zapadu napięcia są: poziom zapadu (ang. 
magnitude) – procentowy stosunek wartości napięcia ob-
niżonego do wartości napięcia znamionowego – oraz czas 
trwania (ang. duration). Na rys. 2 pokazano przebiegi na-
pięć w sieci trójfazowej 60 Hz oraz pomierzone wartości 
skuteczne tych napięć (RMS). U góry rysunku niebieska 
linia „Kanał 1”, reprezentująca fazę A (pozostałe fazy to B 
i C), pokazuje zniekształcenia przebiegu napięcia występu-
jące w czasie nieco dłuższym od 1 okresu (z 60 na sekundę 
przy częstotliwości 60 Hz). Na dolnej części rysunku poka-
zano spadek napięcia do wartości rzędu 25% czyli około 68 
V w bardzo krótkim przedziale czasowym. Całe zdarzenie 
trwało w granicach 0,04 s.

Zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu mogą mieć negatywny wpływ na procesy realizowane  
w zakładach produkcyjnych. Zrozumienie przyczyn oraz mechanizmu tych niekorzystnych zdarzeń jest 
kluczowe dla kierownictwa oraz personelu technicznego zakładów przemysłowych.

Jakość energii elektrycznej 
a niezawodność procesów realizowanych  
w zakładach produkcyjnych

Mark Stephens, Alden Wright, Instytut Energetyki (EPRI)

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
jakość energii elektrycznej, zapady 
napięcia

Zapady napięcia lub zakłócenia w sieci 
energetycznej mogą spowodować bardzo 
poważne problemy w postaci przestojów 
na produkcji w zakładach przemysłowych.
Zapad napięcia to sytuacja, gdy wartość 
napięcia zasilającego krótkotrwale spada 
poniżej 90% znamionowej.
Wrażliwość procesów przemysłowych 
na zakłócenia w sieci energetycznej 
jest wynikiem nieodłącznej wrażliwości 
elementów sterujących procesem na 
chwilowe spadki napięcia zasilającego.

ONLINE
Więcej informacji na temat problemów 
związanych z jakością energii elektrycznej 
oraz zasilaniem można znaleźć na stronie  
www.controleng.com w kanale System 
Integration (sekcje: energy, power).

ZASTANÓW SIĘ
Co Twoja firma zrobiła w kierunku 
lepszego przygotowania zakładu na 
zapady napięcia lub chwilowe przerwy  
w zasilaniu?

Rys.1. Zapad napięcia a krótka przerwa w zasilaniu.  
Obszar niebieski, w którym napięcie zawiera się w granicach 
90% – 10% znamionowego, reprezentuje zapady napięcia, 
natomiast obszar czerwony, w którym napięcie wynosi 10% 
znamionowego i poniżej, reprezentuje krótkie przerwy  
w zasilaniu.  Źródło grafiki w artykule: EPRI
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Przyczyny krótkotrwałych przerw w zasilaniu 
i zapadów napięcia
Zarówno burze, jak i oddziaływanie zwierząt na linie napowietrz-
ne są powszechnymi przyczynami zapadów napięcia i krótkich 
przerw w zasilaniu. Wiele linii podłączonych do uzwojenia wtór-
nego transformatora w podstacji energetycznej przypomina ludz-
ką rękę (uzwojenie wtórne transformatora) oraz wyciągnięte palce 
(linie zasilające). Linie te (czyli palce) mogą rozciągać się na dzie-
siątki kilometrów. Gdy gałąź drzewa dotknie jednej z tych linii, jak 
może się zdarzyć podczas burzy, nastąpi zwarcie (zwane w energe-
tyce zakłóceniem, ang. fault) jednej lub większej liczby faz z ziemią 
lub międzyfazowe. Wszystkie pozostałe linie (palce) podłączone do 
tego uzwojenia wtórnego transformatora w podstacji (ręka) także 
doświadczą zapadu napięcia. W zależności od okoliczności poziom 
tego zapadu może wynieść nawet poniżej 10% napięcia znamiono-
wego linii.

Wyłącznik linii, w której wystąpiło zwarcie, może zadziałać 
w celu wyłączenia prądu zwarciowego, jednak tym samym odłą-
czając tę linię, co oznacza przerwę w dostawie energii elektrycznej 
dla odbiorców podłączonych do tejże linii. Gdy styki wyłącznika 
uszkodzonej linii otworzą się, to następuje koniec zapadu napięcia 
w pozostałych liniach. Zapady napięcia, niezależnie od ich pozio-
mu, mogą być bardzo krótkie. W zależności od nastaw wyłącznika 
(automatyki SPZ) oraz natury zakłócenia przerwa w zasilaniu od-
biorników podłączonych do tej linii może być także krótka. Dlacze-
go więc zapady napięcia są problemem dla sprzętu znajdującego się 

Rys. 2. Przebiegi napięć oraz  
zmiany wartości skutecznej napięć  
w czasie. Chwilowe zwarcia  
w systemie elektroenergetycznym  
mogą spowodować chwilowy spadek napięcia w sieci zasilającej.
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w zakładach przemysłowych i dlaczego automatyka przemy-
słowa jest wrażliwa na te zapady?

Właściwa dla komponentów układów 
automatyki i sterowania wrażliwość na 
wartość napięcia zasilającego
Większość sprzętu w USA jest zaprojektowana do pracy 
przy zasilaniu napięciem znamionowym z dopuszczalnymi 
zmianami ±10%. Tak więc zakłada się, że wartość napięcia 
zasilającego będzie stała (chociaż czasami tak nie jest). Au-
tomatyka przemysłowa w USA ma długą historię projekto-
wania na napięcie 120 V AC (zmienne).

Na rys. 3 pokazano przykładowy schemat z transforma-
torem sterowniczym obniżającym napięcie (control power 
transformer – CPT), podłączonym międzyfazowo. Obwód 
sterowniczy może zawierać układ wyłączenia awaryjnego 
(emergency off circuit – EMO) z przekaźnikiem sterowni-
czym w obudowie transparentnej (ang. „ice cube” relay), któ-
ry dostarcza napięcie 120 V AC do cewek styczników głów-
nych, które z kolei zasilają maszyny i urządzenia realizujące 
proces (technologiczny/produkcji w fabryce). Elementy ste-
rownicze AC normalnie nie magazynują energii. Przy czę-
stotliwości 60 Hz napięcie zmienne przechodzi przez zero 
120 razy na sekundę. A zatem podczas zapadu napięcia nic 
też nie zapobiega spadkowi napięcia zasilającego obwody 
sterownicze. Gdy więc obwody sterownicze przestają funk-
cjonować, to realizacja procesu zostaje zatrzymana. 

Obwody sterownicze przestają funkcjonować z powo-
du wrażliwości indywidualnych komponentów automatyki, 
które są podatne na zapady napięcia. Wystarczy, że tylko 
jeden z nich przestanie działać, a cały proces zostanie za-
trzymany. W opisywanym wyżej przypadku przekaźnik ste-
rowniczy, który typowo rozwiera styki przy napięciu zasila-
jącym cewkę równym około 70% znamionowego, wywiera 

taki sam wpływ na obwód, jak przy zbyt niskim napięciu. 
Czyli jest to tak, jak gdyby ktoś nacisnął przycisk stopu awa-
ryjnego.

Inne potencjalnie wrażliwe na zapady napięcia kompo-
nenty automatyki to między innymi programowalne ste-
rowniki logiczne (PLC), układy We/Wy (I/O) sterowników 
PLC, napędy silnikowe z regulacją prędkości obrotowej (ad-
justable speed driver – ASD, falowniki) oraz inne styczniki. 
Gdy w zakładzie przemysłowym realizowanych jest wiele 
procesów, to specyficzne obwody sterownicze mogą być za-
silane z różnych faz. Różne procesy mogą zostać zatrzymane 
w różnym czasie – w zależności od tego, w której fazie wy-
stąpi zapad napięcia.

Wrażliwość procesów przemysłowych na jakość energii 
elektrycznej jest wynikiem właściwej dla układów stero-
wania procesami wrażliwości na chwilowe spadki napięcia 
zasilającego. Zakłócenia te zwykle są konsekwencją zdarzeń 
występujących w liniach napowietrznych – zwarć doziem-
nych czy międzyfazowych.

Zrozumienie źródeł problemu wrażliwości procesów re-
alizowanych w zakładach przemysłowych na zapady napię-
cia jest ważna przy znajdowaniu możliwych rozwiązań tego 
problemu. Zostanie to opisane w części 2 artykułu.
�
� n

Mark Stephens, 
główny menedżer ds. projektów,  

Alden Wright, lider techniczny 
w Instytucie Energetyki (EPRI). 

JAKOŚĆ ZASILANIA

Rys. 3. Schemat typowego obwodu sterowniczego AC. Transformator 
sterowniczy zasila komponenty obwodu sterowania, takie jak przekaźniki, styczniki 
oraz sterowniki PLC – zasilacze i układy We/Wy. W obwodzie mogą znajdować 
się też inne komponenty, takie jak zasilacze DC oraz napędy silnikowe z regulacją 
prędkości.

Jak ograniczyć przestoje wynikające  
z niewłaściwej jakości energii  
elektrycznej?

•  Należy zrozumieć wpływ jakości energii elektrycznej na 
dany zakład i opracować rozwiązania dopasowane do 
sytuacji.

•  Nie należy zakładać, że wymagane są systemy zasilania 
awaryjnego oparte na akumulatorach (UPS). Istnieją inne 
technologie, które rozwiązują problem.

•  Należy unikać wykorzystywania w układach sterujących 
komponentów wrażliwych na napięcie zasilające AC.

•  Należy uodpornić zakład na zakłócenia, wykorzystując 
elementy sterowania zgodne z normą IEE 1688 lub 
SEMI F47.

•  W systemach napędów silnikowych wykorzystywać 
kondycjonery zasilania zabezpieczające przed zapadami 
napięcia (ang. sag ride-through power conditioner).

Pomoc na temat zwiększania odporności systemów auto-
matyki przemysłowej na zapady napięcia można uzyskać 
na stronie http://mypq.epri.com.
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Przemiennik	częstotliwości	średniego	
napięcia	PowerFlex	6000T	–	sprawdzona	
technologia	w	zharmonizowanej	
architekturze
Ważnym składnikiem kompetencji inżynieryjnych firmy Introl Automatyka jest wieloletnie 
doświadczenie w implementacji urządzeń firmy Rockwell Automation, charakteryzujących się 
najwyższą jakością oraz będących synonimem innowacyjności. Rozwój wieloletniej współpracy, 
formalizowanej regularnym nadawaniem naszej firmie tytułu certyfikowanego integratora (RcSI), 
zostaje wzmocniony dzięki przemiennikom częstotliwości średniego napięcia nowej generacji. 
Udoskonalenie konstrukcji oraz platformy sterowania pozwoli znacznie poprawić wydajność 
procesów klientom wybierającym rozwiązania sygnowane marką Allen-Bradley.

Wykorzystanie doświadczenia w aplikacjach 
ogólnego stosowania
Silniki indukcyjne o napięciu zasilania 6 kV z rozruchem bezpo-

średnim i bez możliwości płynnej regulacji prędkości, choć wciąż 
obecne w przemyśle, najczęściej są synonimem braku inwesty-

cji. Pojawienie się w latach 80. XX wieku w pełni funkcjonalnych, 
półprzewodnikowych przemienników częstotliwości okazało 
się przełomem dla prostego, stosunkowo taniego oraz łatwe-

go w utrzymaniu silnika klatkowego. Płynna regulacja prędkości 
następowała bez fizycznego dostępu do wirnika maszyny, a roz-

poczynająca się era cyfrowa pozwoliła na obsługę urządzeń bez 
zaawansowanej wiedzy technicznej.

Ewolucja przemienników częstotliwości postępowała w spo-

sób zdecydowany. Obecnie są to urządzenia, które oprócz swojej 
podstawowej, wynikającej z nazwy funkcji spełniają szereg coraz 
bardziej rygorystycznych kryteriów – od wysokiej niezawodności 
wyrażonej w MTBF (Mean Time Between Failure), poprzez certy-

fikowane funkcje bezpieczeństwa STO (Safe Torque Off), do wy-

sokowydajnych metod optymalizacji pracy układów wpisujących 
się w koncepcję czwartej rewolucji przemysłowej.

Od ponad 30 lat firma Rockwell Automation, będąc jednym 
z liderów w zakresie rozwoju układów napędowych, dokonuje 
przełomów swoimi wysokosprawnymi i niezawodnymi przemien-

nikami średniego napięcia marki Allen-Bradley, stworzonymi 
w topologii falownika prądowego (CSI – Current Source Inver-
ter). Ograniczenie składowej zerowej napięcia przy jednoczesnej 
beztransformatorowej konstrukcji, kable silnikowe o długości 24 
kilometrów, zwrot energii do sieci dzięki pełnej pracy czterokwa-

drantowej czy regulacja prędkości silnika indukcyjnego nawet 
z lat 30. – i to bez konieczności stosowania filtrów – to kamienie 
milowe umownego projektu pod nazwą „rozwój napędów śred-

niego napięcia”, osiągane przez przemiennik PowerFlex 7000. 

Jednakże aplikacje specjalnego przeznaczenia, o ciężkim reżimie 
pracy lub statusie instalacji krytycznej, wykorzystujące w pełni 
możliwości przemienników w topologii CSI, to około 20% zapo-

trzebowania rynku (raport „2019 IHS MV Drive Market Study”). 
Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, Rockwell Automa-

tion zadbał również o aplikacje ogólnego stosowania poprzez 
produkt wykonany w topologii falownika napięciowego (VSI – 
Voltage Source Inverter). 

PowerFlex 6000 to przemiennik częstotliwości wykorzystują-

cy sprawdzoną technologię CHB (Cascaded „H” Bridge), czyli 
szeregowo połączone moduły mocy zawierające układ z tranzy-
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storami IGBT w postaci mostka, zasilane przez wielouzwojenio-

wy transformator z przesunięciem fazowym, zapewniającym ob-

niżenie współczynnika zniekształceń prądu wejściowego (THDI). 
Działając w oparciu o bezczujnikowe sterowanie wektorowe, 
rozwiązanie to w sposób bardzo dobry radzi sobie z aplikacjami 
o charakterze stałomomentowym obciążenia, natomiast należy 
pamiętać, że jednak znaczna część typowych układów napędo-

wych cechuje się charakterystyką kwadratową.

Magiczna charakterystyka wentylatorowa
Maszyny pracujące na zasadzie wykorzystywania siły odśrodko-

wej, takie jak wentylator czy pompa odśrodkowa, mają istotną 
cechę, którą jest zależność momentu obciążenia od kwadratu 
prędkości. Nadrzędnym celem przemienników częstotliwości jest 
więc umożliwienie osiągnięcia znaczących oszczędności w zuży-

ciu energii elektrycznej, nawet przy niewielkim obniżeniu pręd-

kości obrotowej silnika. Przemiennik częstotliwości w topologii 
VSI marki Allen-Bradley został zaprojektowany tak, by poprzez 
technologię oraz nakład finansowy inwestora zmaksymalizo-

wać efektywność energetyczną w aplikacjach o charakterystyce 
zmiennomomentowej. Z doświadczeń inżynierów firmy Introl 
Automatyka oraz Rockwell Automation typowy przemiennik czę-

stotliwości w takich aplikacjach oszczędza około 25% kosztów 
energii wobec układu bez możliwości regulacji prędkości, co 
powoduje że inwestycja w przemiennik częstotliwości średnie-

go napięcia może się spłacić już w okresie od kilku do kilkunastu 
miesięcy. 

Od momentu opracowania rozwiązania urządzenia Power-
Flex 6000 z powodzeniem regulują prędkość silników pomp oraz 
wentylatorów, zlokalizowanych pod różnymi szerokościami geo-

graficznymi. Od najgłębszej na 
świecie odkrywkowej kopalni dia-

mentów w północno-wschodniej 
Syberii, poprzez newralgiczną sta-

cję przepompowującą wodę pitną 
w Arabii Saudyjskiej, po najwięk-

szy w Polsce Zakład Termicznego 
Przekształcania Odpadów. Dora-

stanie przemiennika częstotliwości 
w topologii VSI wkroczyło w kolej-
ną fazę, uwzględniając wszystkie 
uwagi, które klient końcowy razem 
z integratorami zdefiniowali, a któ-

re Rockwell Automation jako pro-

ducent w pełni wdrożył do nowej 
generacji urządzeń.

T jak totalny
Jasno sformułowany przekaz pły-

nący od użytkowników, określają-

cy kierunek rozwoju przemiennika 
PowerFlex 6000, to elastyczne 
sterowanie, zapewniające zrówno-

ważoną efektywność pracy układu 
poprzez dynamiczną optymaliza-

cję. Najbardziej typowy zakres mocy to również wymóg większej 
kompaktowości mechanicznej rozwiązania. Rezultat prac działu 
rozwoju producenta, spełniający powyższe wymagania, będący 
jednocześnie spójnym z tendencją rynkową, ujrzał światło dzien-

ne już w roku 2020 – PowerFlex 6000T zajął w sposób naturalny 
miejsce poprzedniej generacji przemienników na rynku Ameryki 
Północnej, w typowym dla tego regionu poziomie napięcia zasi-
lania 4,16 kV. 

Połowa roku 2021 to debiut urządzenia w regionie EMEA 
(obejmującym swoim zasięgiem Europę, Bliski Wschód oraz Afry-

kę), rozszerza się zatem zakres wspieranych napięć do wartości 
6,6 kV. Optymalizacja struktury mechanicznej urządzenia zakoń-

czyła się opracowaniem kompaktowej wersji nazwanej ramą „A”, 
dostępnej w odmianach prądowych: do 70 A, do 140 A oraz do 
215 A. Charakteryzuje się ona niespotykanymi w klasie napięcio-

wej wymiarami, minimalizując wymaganą przestrzeń do instalacji 
przemiennika. Przy standardowej wysokości 2875 mm oraz głę-

bokości 1250 mm, przemienniki mają szerokość od 2310 mm (70 
A) przez 2795 mm (140 A) do 3010 mm (215 A). Uzupełnieniem 
bardzo korzystnych warunków fizycznych jest dostęp z przodu 
do wszystkich komponentów urządzenia, który w połączeniu ze 
zoptymalizowanymi modułami mocy redukuje czas wymagany na 
instalację, uruchomienie i ewentualną wymianę podzespołów.

Pełen obraz nowoczesnego rozwiązania zostaje podkreślony 
przez platformę sterowania ujednoliconą z rodziną przemien-

ników niskiego napięcia PowerFlex 755T. Jej kluczowym kom-

ponentem jest funkcja adaptacyjnego dostrajania, oparta na 
zaawansowanym, automatycznym monitoringu charakterystyk 
pracy przemiennika. Opracowany algorytm zapewnia korelację 
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pracy silnika z obciążeniem oraz kompensację potencjalnych 
wahań. Architektura systemu sterowania pozwala na łatwą inte-

grację oraz wizualizację w powszechnie stosowanym środowisku 
inżynieryjnym Studio 5000, natomiast możliwość rozbudowy sys-

temu oparta jest na opatentowanym rozwiązaniu bazującym na 
slotach. Przy aplikacjach wymagających programowalnych funkcji 
jest do dyspozycji wbudowana logika oparta na języku FBD, kon-

figurowalna również z poziomu narzędzia Studia 5000, jak i opro-

gramowania Connected Components 
Workbench. Dopełnieniem jest intuicyj-
ny, a zarazem bogaty w opcje konfigu-

racyjne oraz diagnostyczne, 10-calowy 
interfejs eHIM (Enhanced HIM).

Charakterystyka PowerFlex 
6000T

•  100% momentu początkowego 
przy bezczujnikowym sterowaniu 
wektorowym.

•  Zabudowany, wielouzwojeniowy 
transformator zapewnia niski po-

ziom THD prądu wejściowego.
•  Redukcja ewentualnego przestoju 

dzięki funkcji obejścia uszkodzo-

nego modułu mocy.
•  Całkowita sprawność urządzenia, 

uwzględniająca wysokowydajny 
transformator: 96,5%.

•  Dopuszczalna długość kabli 
wyjściowych nawet do 10 km  
(2 km przy użyciu standardowego 
filtra, 800 m bez filtra).

•  Chłodzenie za pomocą wentylato-

rów wykonanych zgodnie z dyrektywą 
EcoDesign.

Zaangażowanie doświadczonego partnera
W szeregu przypadków, zarówno przy inwestycjach nowych, jak 
i modernizacjach istniejących instalacji, specyfikacja przemienni-
ka częstotliwości średniego napięcia jest zaczerpnięta z projek-

tów o zbliżonym charakterze. Dodając do tego zawężenie wybo-

ru poprzez stosowanie kryterium cenowego, finalnie ogranicza-

ne są możliwości funkcjonalne układu. Trywialnym, aczkolwiek 
dobrze obrazującym takie działania rezultatem jest przemiennik 
pracujący przy obciążeniu odbiegającym od znamionowego, 
zmniejszając sprawność układu napędowego, jednocześnie 
zwiększając współczynniki odkształceń pobieranego z sieci prą-

du. Jak więc wspierać inwestora w maksymalizacji wydajności, 
redukcji potencjalnych przestojów oraz możliwości rozwoju opar-
tym na najnowocześniejszych technologiach? Jedyną drogą jest 
dobór poparty dogłębną analizą oraz zastosowanie wyselekcjo-

nowanych opcji.
Zwiększenie opłacalności oraz zmniejszenie ryzyka inwesty-

cyjnego przy stosowaniu nowoczesnych układów napędowych 
średniego napięcia to domena najbardziej doświadczonych firm 

inżynieryjnych. Jedną z nich jest bez wątpienia Introl Automatyka 
– firma tworzona przez pasjonatów z ponad 30-letnim doświad-

czeniem. Kompleksowe podejście do realizowanych projektów 
oraz proponowanie innowacyjnych rozwiązań jest możliwe dzięki 

przynależności firmy do silnej i stabilnej Grupy 
Kapitałowej Introl S.A.

Dział układów napędowych MVD (Me-
dium Voltage Drives) w firmie Introl Au-

tomatyka od ponad 15 lat zajmuje się 
wdrożeniami „pod klucz” przemienni-
ków częstotliwości średniego napięcia 
w zaawansowanych projektach pol-
skiego przemysłu. Doskonałe zaplecze 
techniczne oraz bezpieczeństwo finan-

sowe firmy pozwoliło osiągnąć certyfi-
kację Rockwell Automation Recognized 
System Integrator (RcSI), dzięki czemu 
znacznie wzrosły nasze kompetencje 
widziane z perspektywy klienta końco-

wego. Czynności, które historycznie, ze 
względu na kompleksowość, wykony-

wane były jedynie przez producenta, 
od wielu lat są również naszą domeną. 
Liczne grono klientów krajowych oraz 
zagranicznych korzysta więc z wykonywa-

nych przez nas na najwyższym poziomie 
uruchomień oraz gwarancyjnej i pogwa-

rancyjnej obsługi serwisowej układów na-

pędowych. Nasz zespół certyfikowanych 
inżynierów ds. układów napędowych, 
będący największą tego typu jednostką 
w regionie EMEA, z sukcesem uruchamiał 

przemienniki w topologii prądowej oraz na-

pięciowej marki Allen-Bradley, nierzadko w apli-
kacjach o statusie instalacji krytycznych.

Rockwell Automation, wraz ze swoimi markami, to ponad 100 
lat historii oraz referencje oparte na ponad 10 tys. zainstalowa-

nych przemienników częstotliwości średniego napięcia, o łącznej 
mocy ponad 13 GW. Dodając do tego doświadczenie zdobyte 
przez Introl Automatyka oraz nasz permanentny rozwój, możemy 
zagwarantować naszym klientom najwyższą jakość oferowanych 
układów napędowych.

Do zobaczenia na obiekcie,

Damian Krinke
Inżynier ds. systemów napędowych

Introl Automatyka Sp. z o.o. sp. k.
ul. Tadeusza Kościuszki 112, 40-519 Katowice

tel. +48 32 789 00 30, biuro@introlautomatyka.pl
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 ROCKWELL AUTOMATION 

Rockwell Automation wprowadza nowe urządzenia, skaner 
laserowy i kurtynę świetlną, które zwiększają bezpieczeństwo 
i wydajność procesów produkcyjnych
Korzystając z dwóch nowych inteligentnych 
rozwiązań Rockwell Automation, zakłady 
produkcyjne mogą wykorzystać nowe dane 
z systemów bezpieczeństwa i przyczynić się 
do znacznej poprawy wydajności i bezpie-
czeństwa. Nowy skaner laserowy Allen-Bra-
dley SafeZone 3 oraz kurtyna świetlna Allen-
-Bradley GuardShield 450L z protokołem CIP 
Safety w standardzie EtherNet/IP  zapewnia 
użytkownikom dostęp do krytycznych danych 
niezbędnych do uzyskania kompleksowego 
obrazu stanu maszyn lub statusu danej linii 
produkcyjnej. W rezultacie rozwiązania te 
pozwalają na budowę bardziej inteligentnych 
maszyn, dostarczających kluczowe informa-
cje. Wpływa to znacząco na poprawę jakości 
monitorowania maszyn i pozwala na wydłuże-
nie ich czasu pracy, ograniczenia przestojów,  
zwiększa elastyczność i bezpieczeństwo.

Te inteligentne urządzenia przekazu-
ją informacje diagnostyczne, które mogą 
wskazać, na przykład gdzie występują awa-
rie związane z bezpieczeństwem lub czy 
pracownicy przestrzegają standardowych 
procedur operacyjnych. Użytkownicy ma-
szyn mogą wykorzystać te informacje, aby 
poprawić produktywność i trwałość swoich 
urządzeń produkcyjnych. 

Dla wielu producentów ten nowy spo-
sób postrzegania bezpieczeństwa nie tylko 
dodatkowo wspiera bezpieczeństwo ludzi 
i procesów, ale także znacząco zwiększa efek-
tywność procesu produkcji – powiedział Lee 
Lane, wiceprezes i dyrektor generalny działu 
czujników, bezpieczeństwa i komponentów 
przemysłowych w Rockwell Automation. – 
Tradycyjne urządzenia zabezpieczające do-
starczają niewiele danych lub nie dostarczają 
ich wcale. Inteligentne urządzenia zabezpie-
czające zapewniają lepszy wgląd w operacje 
i pomagają użytkownikom zrozumieć aktualny 
stan procesu, warunki środowiskowe i inne 
czynniki, które mają wpływ na bezpieczeństwo 
i produktywność procesu. 

Nowy skaner laserowy SafeZone 3 
z protokołem CIP Safety zapewnia wykrywa-
nie obszaru wewnątrz celi roboczej. Dodanie 
opcji CIP Safety umożliwia użytkownikom 
jednoczesne obsługiwanie wielu stref bez-
pieczeństwa zamiast przełączania się między 
nimi. Poszerza to także możliwości stosowania 
skanera i zapewnia istotne dane diagnostycz-
ne za pośrednictwem sieci EtherNet/IP. 

Zwiększenie produktywności może na-
stąpić poprzez powiadomienie pracowników 

za pomocą alarmu o zbliżającym się niebez-
pieczeństwie, by zapobiec spowolnieniu lub 
zatrzymaniu maszyny. Ponadto funkcja CIP 
Safety rozszerza dostępne dane diagnostycz-
ne, tak by ostrzegać użytkowników o typo-
wych awariach, jak choćby obecność kurzu 
na soczewce skanera. 

Z kolei kurtyna świetlna GuardShield 
450L z protokołem CIP Safety w standardzie 
EtherNet/IP chroni personel przed obraże-
niami związanymi z niebezpiecznym ruchem 
maszyny. CIP Safety zapewnia użytkownikom 
większy dostęp do danych diagnostycznych 
w celu poprawy produktywności i elastycz-
ności pracy. 

Użytkownicy mogą dokładnie zobaczyć, 
które wiązki są wyzwalane na kurtynie świetl-
nej, by lepiej zrozumieć przyczynę zdarze-
nia związanego z przestojem. Dodatkowo, 
istnieje możliwość pobrania próbki obrazu 
świetlnego co 100 milisekund, aby śledzić 
profile produktów przez niego przechodzą-
cych i zidentyfikować potencjalne problemy 
z jakością. 

CIP Safety jest rozszerzeniem Common 
Industrial Protocol (CIP), protokołu warstwy 
aplikacji dla standardu EtherNet/IP. Inteli-
gentne produkty wykorzystujące CIP Safety 
z technologiami takimi jak GuardLink poma-
gają zwiększyć bezpieczeństwo i produktyw-
ność, a także znacznie upraszczają system 
okablowania. Oferują również doskonałą 
integrację z systemem sterowania Allen-Bra-
dley Compact GuardLogix SIL 3 za pomocą 
aplikacji Studio 5000 Logix Designer. 

Te i inne inteligentne produkty, takie jak en-
koder bezpieczeństwa 843ES i uniwersalny 
moduł enkodera We/Wy CompactBlock Gu-
ard Safety, stanowią część oferty produktów 
i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa firmy 
Rockwell Automation. Pozwalają na budowę 
maszyn w koncepcji SMART, co przekłada się 
na wydajniejszą produkcję. 

� n
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 ICE GROUP 

Sztuczna inteligencja 
zarządza już ponad  
40 fabrykami w Polsce
Zaspokojenie potrzeb klienta 4.0, szybka od-
powiedź na niespodziewane zdarzenia, a na-
wet skuteczne wsparcie w czasie pandemii 
koronawirusa – to tylko niektóre korzyści, jakie 
odnotowują pionierzy wykorzystania sztucznej 
inteligencji do zarządzania produkcją. Już po-
nad 40 polskich fabryk wdrożyło IPOsystem, 
czyli cyfrowego robota, który zastępuje mene-
dżerów i planistów, samodzielnie podejmując 
decyzje operacyjne w halach produkcyjnych. 
Firmy, takie jak Promotech czy ICE Group, 
uzyskały dzięki wdrożeniu kilkudziesięciopro-
centowe wzrosty wydajności. 

Opublikowane wyniki badania przepro-
wadzonego przez EY pokazały, że aż 64% za-
rządzających firmami z całego świata w ciągu 
najbliższych dwóch lat zamierza zainwesto-
wać w sztuczną inteligencję. W tych działa-
niach upatruje się m.in. szansy na zwiększenie 
zdolności adaptacji do zmieniających się wa-
runków i oparcie decyzji na analizie Big Data. 
Okazuje się, że możliwość „zatrudnienia” AI 
nie jest zarezerwowana wyłącznie dla gigan-
tów technologicznych. IPOsystem – rozwiąza-
nie opracowane przez polskich specjalistów, 
to pierwszy na świecie autonomiczny system 
decyzyjny, który samodzielnie, bez udziału 
planistów, zarządza nawet najbardziej złożo-
ną produkcją. To rozwiązanie Przemysłu 4.0 
wykorzystuje wąską sztuczną inteligencję do 
koordynowania pracy ludzi i maszyn. 

Jak mówi Krzysztof Fiegler, członek za-
rządu, współtwórca rozwiązania, IPOsystem, 
jest pierwszym na świecie autonomicznym 
systemem decyzyjnym, którego głównym 
celem jest terminowa realizacja zleceń przy 
jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu 
wszystkich dostępnych zasobów produkcyj-
nych. – IPOsystem przenosi naszych klientów 
na wyższy poziom funkcjonowania – staje się 
jedną z najważniejszych przewag konkurencyj-
nych. Cyfrowy robot – serce systemu – przej-
muje rolę menedżerów w zakresie planowania 
produkcji i przydzielania zadań pracownikom. 
Wystarczy wprowadzić zlecenia wraz z termina-
mi ich realizacji, by IPOsystem samodzielnie, 
bez konieczności harmonogramowania, wydał 
odpowiednie polecenia i zarządził wszystkimi 
zasobami – podkreśla Krzysztof Fiegler. 

Ostatnie lata były dla nas rekordowe pod 
względem wielkości sprzedaży i jestem prze-
konany, że terminowa realizacja zamówień bez 
IPOsystem byłaby niezwykle trudna, a wręcz 
niemożliwa. Dodatkowo, dzięki możliwości 
pracy zdalnej i bezpośredniemu wydawaniu 
zadań pracownikom, system pomógł nam 
uniknąć większych perturbacji związanych 
z zakażeniami koronawirusem – mówi Mariusz 
Goik, dyrektor generalny, wiceprezes firmy 
ICE Group. 

Z kolei w przypadku producenta zaawan-
sowanych technologicznie, profesjonalnych 
elektronarzędzi i sprzętu dla przemysłu, firmy 
Promotech z Białegostoku, IPOsystem samo-
dzielnie sterował produkcją pomimo dużych 
zmian w dostępności pracowników. Artur 
Zawadzki, dyrektor operacyjny firmy Promo-
tech podkreślił, że ta sytuacja nie wpłynęła na 
płynność realizacji zamówień, a funkcjonalno-
ści systemu sprawiły, że można było szybko re-
agować na problemy. – Najważniejsze dla nas 
jest to, że IPOsystem, zarządzając produkcją 
optymalnie, spowodował 25% wzrost produk-
tywności naszych zasobów. Poza uzyskaniem 
nowego poziomu efektywności produkcji, 
stale doskonalimy naszą organizację, rozwi-
jamy sprzedaż i zwiększamy konkurencyjność 
w oparciu o dokładne i rzeczywiste dane z sys-
temu, zaś możliwość pracy zdalnej pozwoliła 
uniknąć zagrożeń związanych z pandemią – 
dodaje.

IPOsystem jest wdrażany w kolejnych fir-
mach, a także stale uzupełniany o nowe funk-
cje. To innowacyjne polskie rozwiązanie infor-
matyczne wpisuje się w koncepcję Przemysłu 
4.0, wspierając odporność firm produkcyjnych 
na nieprzewidziane zjawiska gospodarcze.  n

Autonomicznie zarządzane fabryki 
w Polsce
System samodzielnie i bezobsługowo analizu-
je bieżące informacje produkcyjne, by w ciągu 
maksymalnie 5 sekund podjąć decyzję i wydać 
pracownikowi optymalne w danym momencie 
polecenie pracy. Menedżerowie oszczędzają 
czas, a zamiast planowania i zarządzania za-
sobami, kontrolują wydajność i efektywność 
procesów, rozwiązują problemy technologicz-
ne i podejmują działania usprawniające pro-
cesy produkcyjne w oparciu o rzetelne dane 
generowane przez system.

O kluczowych korzyściach IPOsystem, ta-
kich jak wzrost wydajności produkcji o 15–30% 
po roku od uruchomienia systemu, oszczęd-
nościach czasu pracy menedżerów o 70% i re-
dukcji kosztów zarządzania produkcją, prze-
konało się już ponad 40 firm produkcyjnych, 
które w ostatnich latach wdrożyły rozwiązanie. 
Autonomiczne zarządzanie procesami pro-
dukcyjnymi sprawiło, że firmy, które wdroży-
ły system, dużo lepiej radzą sobie w czasach 
pandemii koronawirusa. 

Dobrym przykładem jest firma ICE Group 
z Rybnika, polski producent maszyn i urządzeń 
do przemysłowej produkcji lodów, w której 
produkcją zarządza cyfrowy robot już od 2014 
roku. 

– Nasza firma była jedną z pierwszych, któ-
re wdrożyły IPOsystem. Mimo pewnych obaw 
związanych z powierzeniem produkcji syste-
mowi, absolutnej wtedy nowości na rynku, 
nie wyobrażam sobie obecnie funkcjonowania 
bez niego. Korzyści, które osiągnęliśmy dzięki 
IPOsystem, m.in. wzrost produktywności zaso-
bów o co najmniej 20-25%, potwierdza słusz-
ność decyzji o wdrożeniu. 
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W portfolio ABB pojawiły się dwie nowe rodzi-
ny cobotów o zwiększonym udźwigu i uprosz-
czonej obsłudze: GoFa™ i SWIFTI™. To odpo-
wiedź na automatyzację kolejnych sektorów, 
która będzie postępować m.in. w wyniku pan-
demii. Firma liczy na rosnące zainteresowanie 
robotami współpracującymi na rynku polskim.

Nowe modele będą uzupełnieniem li-
nii robotów współpracujących YuMi®. GoFa 
i SWIFTI wchodzą na rynek z poprawioną wy-
dajnością, zwiększonym udźwigiem i prędko-
ścią roboczą. Dwaj stosunkowo niewielcy, ale 
zwinni i mocni debiutanci mają znaleźć zapo-
trzebowanie m.in. w branży elektronicznej, me-
dycznej, metalowej, FMCG i logistyce.

Początkujący użytkownik jest w stanie ob-
sługiwać takiego robota już po trwającej kilka 
minut instalacji – nie jest potrzebne do tego 
specjalistyczne szkolenie. To przede wszystkim 
ukłon w stronę firm, które nie posiadają wła-
snych zespołów programistów i znajdują się na 
początkowym etapie automatyzacji procesów.

– Spodziewamy się, że w Polsce zaintere-
sowanie nową rodziną wykażą w szczególności 
przedsiębiorcy z sektora logistycznego i pro-
dukcyjnego, zwłaszcza dostawcy wyrobów dla 
branży motoryzacyjnej. Ale nie tylko. Produkt 
jest bardzo uniwersalny i może znaleźć zasto-
sowanie wśród 70–80 proc. firm z szeroko rozu-
mianego sektora wytwórczego – mówi Michał 
Kaźmierczak, dyrektor biznesu Robotyki i Au-
tomatyki Dyskretnej w ABB w Polsce.

Automatyzacja napędza przyszłość 
produkcji
Obecnie na rynku można wyróżnić kilka mega-
trendów, które mają wpływ na zmianę modeli 
biznesowych i napędzają automatyzację: zindy-
widualizowana usługa, deficyt na rynku pracy, 
dostępność rozwiązań cyfrowych oraz niepew-
ność na rynku.

W badaniu przeprowadzonym przez 
ABB* na grupie 1650 małych i dużych przed-
siębiorstw z Europy, Stanów Zjednoczonych 
i Chin, aż 84 proc. ankietowanych deklaruje, 
że w ciągu najbliższej dekady zwiększy sto-
pień wykorzystania robotyki i automatyki. 85 
proc. ankietowanych stwierdziło, że pandemia 
„odmieniła sytuację” w ich przedsiębiorstwie 
i branży, a sam COVID-19 stał się katalizatorem 
pobudzającym inwestycje w automatyzację.

Roboty współpracujące mogą pracować 

ramię w ramię z ludźmi bez konieczności sta-
wiania fizycznych granic między człowiekiem 
a maszyną, np. w postaci przegród. To ważne, 
bo jak dowiadujemy się ze wspomnianego ba-
dania, blisko połowa (43 proc.) ankietowanych 
chce wykorzystać robotykę do podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Co 

druga (51 proc.) firma uważa, że roboty po-
zwalają zachować dystans społeczny. Ponad 
1/3 (36 proc.) respondentów rozważa wyko-
rzystanie ich do poprawy jakości pracy swoich 
pracowników. Warto też dodać, że aż 78 proc. 
prezesów i dyrektorów zarządzających firm 
spodziewa się, że wkrótce dużym wyzwaniem 
będzie znalezienie i utrzymanie w przedsiębior-
stwie pracowników wykonujących powtarzalne 
(oraz „trudne ergonomicznie”) czynności. 

– Projektując nowe modele skupiliśmy się 
na zwiększonej wydajności, nie zapominając 
o najważniejszym: że robot ma być bezpiecz-
ny dla ludzi. To priorytet. Nie poszliśmy na 
kompromis w myśl zasady: coś za coś. GoFa 
jest bardzo bezpieczny, ma sensory w każdej 
z sześciu osi, co pozwala wyczuć potencjalny 
kontakt z człowiekiem i odpowiednio wcze-
śnie zareagować – mówi Michał Kaźmierczak. 
– Względy bezpieczeństwa nie wpływają na ja-
kość pracy. Szczególnie w przestrzeniach, gdzie 
jest mało miejsca, a funkcjonowanie człowieka 
i maszyny silnie się przenika, rodzina nowych 
cobotów doskonale radzi sobie w wykonywa-
niu swoich zadań.

W 2019 r. na świecie wdrożono ponad 22 
tys. nowych robotów współpracujących. To  
19-proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2018**. 
Szacuje się, że przez najbliższe 5 lat popyt na 
coboty będzie rósł rok do roku o co najmniej 
17 proc., a wartość ich globalnej sprzedaży 
w ciągu dekady podwoi się i wyniesie ok. 1,4 
mld USD. Według prognoz, globalny rynek 

wszystkich robotów przemysłowych urośnie 
z ok. 45 mld USD w 2020 r. do około 58 mld 
USD w 2023 roku. 

Gotowy do użycia
GoFa i SWIFTI mogą pracować w towarzystwie 
ludzi przy przenoszeniu materiałów, obsłudze 
maszyn, montażu komponentów, konfekcjo-
nowaniu, obsłudze stanowisk w laboratoriach 
medycznych, w centrach logistycznych oraz 
magazynach czy też warsztatach produkcyj-
nych (nawet tych stosunkowo małych). 

– Klienci mogą liczyć na wsparcie ze strony 
globalnej sieci naszych ekspertów serwisowych. 
Uruchomiliśmy specjalną infolinię oraz serwis 
online. W ten sposób chcemy pomóc firmom, 
które dopiero zaczynają korzystać z robotów, 
i to w aplikacjach znacznie wykraczających poza 
obszar typowej produkcji – powiedział Sami 
Atiya, dyrektor globalnego biznesu Robotów 
i Automatyki Dyskretnej ABB.

Za pomocą specjalnych narzędzi konfi-
guracyjnych coboty można reprogramować 
z poziomu tabletu lub smartfona. Nie są do 
tego potrzebne zaawansowane umiejętności 
programistyczne. Takie podejście to efekt do-
świadczenia z ponad pół miliona instalacji zro-
botyzowanych, wdrożonych na całym świecie 
przez ponad tysiąc partnerów ABB, z których 
najstarsze pochodzą z lat 70. ubiegłego wieku. 
– Zależało nam na tym, by uruchamianie pro-
duktów z nowej rodziny było intuicyjne i przyja-
zne. Myślę, że udało się nam to osiągnąć i użyt-
kownicy będą pozytywnie zaskoczeni prostotą, 
z jaką robota można wdrożyć do pracy. Można 
powiedzieć, że zaraz po wyjęciu z pudełka ma-
szyna jest niemal gotowa do użycia – podsu-
mowuje Michał Kaźmierczak.

GoFa i SWIFTI bazują na sukcesie robotów 
z grupy YuMi. Dziś produkty z rodziny YuMi 
wspierają pracowników wykonujących zadania 
w fabrykach, warsztatach i laboratoriach: od 
prostych zadań po najbardziej zaawansowane. 
Roboty YuMi wspierają nawet laborantów przy 
testowaniu próbek na COVID-19.

Każda jednostka współpracująca ABB za-
wiera pakiet startowy, który dzięki dostępowi 
do platformy ABB Ability™ pozwala monitoro-
wać stan i prowadzić na bieżąco diagnostykę 
maszyny. Przez 6 miesięcy każdy klient będzie 
mógł skorzystać ze wspomnianej, bezpłatnej 
infolinii wsparcia technicznego. n

 ABB 

ABB uruchamia nową generację robotów współpracujących
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 ONROBOT 

OnRobot wprowadza zaawansowany magnetyczny 
chwytak MG10 do bezpiecznych i precyzyjnych aplikacji 
współpracujących
Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, ma-
gnetyczny chwytak OnRobot do zastosowań 
produkcyjnych, motoryzacyjnych i lotniczych 
jest najnowszym rozwiązaniem w gamie ła-
twych w obsłudze, całkowicie elektrycznych 
chwytaków OnRobot. W przeciwieństwie do 
standardowych chwytaków magnetycznych, 
MG10 ma programowalne funkcje siły i jest 
wyposażony we wbudowane czujniki 
chwytu i detekcji części.

Odense, Dania, 11 marca 2021: 
OnRobot wprowadził na rynek MG10, 
wszechstronny, wysokowydajny, ła-
twy w użyciu chwytak magnetyczny 
do przenoszenia materiałów, monta-
żu i obsługi maszyn w środowiskach 
produkcyjnych, motoryzacyjnych 
i lotniczych. W pełni kompatybilny 
ze wszystkimi głównymi markami robotów 
dzięki interfejsowi One System Solution On-
Robot, MG10 oferuje unikalne regulowane 
funkcje wykrywania siły i chwytu, które za-
pewniają użytkownikom bezprecedensowy 
poziom kontroli.

Standardowe chwytaki magnetyczne 
zapewniają jedynie prostą funkcjonalność 
Wł/Wył. Aby wyregulować przyłożoną siłę, 
użytkownicy muszą dodać gumowe „nóżki”, 
by stworzyć przestrzeń między magnesem 
a częścią. Jest to żmudny i nieprecyzyjny 
proces, który nie zawsze gwarantuje do-
skonałe rezultaty, szczególnie w zastosowa-
niach wymagających przenoszenia cienkich 
blach i małych części metalowych, w których 
chwytaki magnetyczne często przypadkowo 
chwytają więcej niż jeden arkusz lub część, 
ponieważ nie można regulować ich siły.

– Standardowe chwytaki magnetyczne 
są prawdziwym kłopotem, ponieważ prawie 
za każdym razem, gdy zmienia się aplikacja 
lub obrabiany przedmiot, trzeba ręcznie do-
konać regulacji, aby zrekompensować brak 
funkcjonalności chwytaka – mówi Enrico 
Krog Iversen, prezes OnRobot. – Innowa-
cyjny chwytak MG10 OnRobot eliminuje 
te problemy dzięki funkcjom regulacji siły, 
które umożliwiają szybkie i łatwe wdrażanie 
precyzyjnych aplikacji do przenoszenia ma-
teriałów.

Nowe funkcje eliminują 
upuszczanie części
W przeciwieństwie do standardowych chwy-
taków magnetycznych, innowacyjny MG10 
jest wyposażony we wbudowany uchwyt 
i czujniki do wykrywania części. W przypad-
ku zastosowań obejmujących przenoszenie 
blachy – takich jak prace związane z obsługą 
maszyn, które wymagają robotów do pod-
noszenia blachy ze stosu, umieszczania jej 
w prasie krawędziowej/giętarce i wyjmowa-
nia po zakończeniu pracy przez maszynę – 
ta funkcjonalność zapewnia płynną, spójną 
i bezpieczną pracę. A jeśli robot straci moc 
lub musi wykonać zatrzymanie awaryjne 
podczas wykonywania zadania, te funkcje 
eliminują ryzyko upuszczenia obsługiwanej 
części.

Nowy chwytak MG10 jest gotowy do 
przejęcia zadań związanych z obsługą ma-
szyn, montażem i przenoszeniem materia-
łów, które kiedyś były wykonywane przez 
kosztowne i złożone chwytaki pneumatycz-
ne. – Podczas gdy systemy pneumatyczne 
wymagają zewnętrznego zasilania powie-
trzem, okablowania i bieżącej konserwacji, 
MG10 jest gotowy do użycia po wyjęciu 
z pudełka. Dzięki temu koszty wdrożenia są 
znacznie niższe w porównaniu do jego pneu-
matycznych odpowiedników – mówi Enrico 
Krog Iversen.

Radzi sobie z nierównymi, 
szorstkimi lub perforowanymi 
powierzchniami
MG10 zapewnia również precyzyjną i trwałą 
obsługę przedmiotów o powierzchni ścier-
nej, nierównej lub perforowanej, dzięki cze-
mu doskonale nadaje się do szerokiej gamy 
zastosowań w sektorze produkcyjnym, moto-
ryzacyjnym i lotniczym. Co więcej, konfigura-
cja z wieloma magnesami MG10 zapewnia, 
że ten chwytak może obsługiwać szeroką 
gamę rozmiarów, ciężarów i części o nietypo-
wych kształtach.

Istnieje wiele zastosowań, takich jak 
wieloetapowe zadania związane z prasą do 
gięcia i przenoszenia części z wieloma otwo-
rami, w których chwytaki próżniowe i chwy-
taki palcowe po prostu nie mają wystarcza-
jącej inteligencji i mocy, aby odnieść sukces. 
MG10 z łatwością poradzi sobie z takimi za-
daniami, niezależnie od tego, czy obrabiany 
przedmiot jest metalowym półfabrykatem, 
perforowaną częścią stalową, czy perforowa-
ną blachą stalową.

– Ponieważ sektor wytwórczy zmie-
rza w kierunku produkcji niskonakładowej 
/ wieloskładnikowej, możliwość szybkiego 
przejścia z jednej konfiguracji aplikacji do 
drugiej jest czymś więcej niż „przyjemnym 
dodatkiem”. Jest to niezbędne – mówi Enri-
co Krog Iversen. – MG10 to jedyny chwytak 
magnetyczny na rynku, który jest wystarcza-
jąco wszechstronny, inteligentny i tak łatwy 
w użyciu, że można go szybko przenosić 
pomiędzy zadaniami, od obsługi maszyn 
i paletyzacji po układanie blach ze stosów 
– wszystko w jednym, bezproblemowym pa-
kiecie plug and play. n
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OD PODSTAW
Gregory Hale, ISSSource

Pandemia koronawirusa znacząco zmieniła spo-
sób pracy i życia – i to w stopniu odczuwalnym 
dla każdego człowieka na Ziemi. Nie inaczej jest 
w sektorze automatyki przemysłowej, w którym 
duża część pracowników opuściła swoje biura 

i zakłady produkcyjne, by pracować z domu. A to bezpośred-
nio przełożyło się na wzrost obaw związanych z cyberbezpie-
czeństwem przedsiębiorstw.

Jak dowodzi John Cusimano, wiceprezes ds. cyberbezpie-
czeństwa w firmie aeSolutions, praca zdalna nie jest de fac-
to niczym nowym. – Od wielu lat firmy dążą do zwiększenia 
udziału pracy zdalnej i zdalnego utrzymania ruchu w całości 
realizowanych operacji. Być może trend ten w ostatnich latach 
nieco stracił na impecie, ale wciąż związane z nim oszczędności 
i wzrost efektywności kuszą coraz to więcej organizacji do po-
dejmowania tego typu prób – wyjaśnia ekspert.

Każda z nich inaczej radzi sobie ze 
związanym z tym ryzykiem. To, jak wiel-
kie jest owo ryzyko, zależy zaś nie tylko od 
zakresu realizowanych zadań, ale także od 
liczby pracowników wykonujących swoje 
obowiązki zdalnie.

– Epidemia COVID-19 zmusiła wszyst-
kich do optymalizacji i wdrożenia metod 
pracy zdalnej tak szybko, jak to możliwe – 
podkreśla John Cusimano. – Jest to zresz-
tą w pełni wykonalne. Niektóre firmy już 
się o tym przekonały, inne dopiero się tego 
uczą. Ale jedynie te najbardziej odpowie-
dzialne dokładają wszelkich starań, aby 
praca ta była bezpieczna.

Nie ma powodów do paniki
Jak podkreśla ekspert, przemysł dosyć spo-
kojnie podszedł do kwestii zmiany sposo-
bu prowadzenia działalności – w przeci-
wieństwie do ogółu społeczeństwa, które 
konieczność modyfikacji rutynowych za-
chowań przyjęło ze sporą dozą niepokoju.

– Nasi klienci zdecydowanie częściej pracują dziś z domu. 
Namacalnym efektem tego trendu były opóźnienia w realiza-
cji niektórych projektów, ale nie trwały one długo. Dużą część 
owych projektów kontynuowaliśmy bowiem zdalnie – rela-
cjonuje wiceprezes ds. cyberbezpieczeństwa w firmie aeSo-
lutions. – Przykładem może być duży audyt zrealizowany 
w Chinach – w połowie przeprowadzony w formie konwen-
cjonalnej, a w połowie w zdalnej. Dzięki dostępowi do danych 
mogliśmy przeprowadzić zdalną analizę i zorganizować szko-
lenie online, doprowadzając przedsięwzięcie do końca.

Wzrost liczby personelu pracującego z domu może su-
gerować, że idea pracy zdalnej i zdalnego monitorowania 
procesów dojrzała już do tego, by ją wdrożyć w praktyce. 
Czy jednak rzeczywiście tak jest?

– Wydaje się, że tak – mówi John Cusimano. – Pod 
względem technologicznym jesteśmy na to gotowi. Praca zdal-
na jest także zdecydowanie tańsza niż praca z biura. Jedyną 
przeszkodą na drodze do jej szybkiego wdrożenia mogą się 
okazać kwestie związane z bezpieczeństwem, a także mental-
ność ludzka – przyzwyczajenie do wykonywania obowiązków 
w określony sposób. Epidemia koronawirusa może nam po-
móc przezwyciężyć te opory.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Przeniesienie pracy z biura do domu może generować spore 
ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem. Dlatego pracow-
nicy wykonujący swoje obowiązki zdalnie powinni pamię-
tać o kilku żelaznych zasadach:

1.   Podchodź z rezerwą do wiadomości e-mail zawiera-
jących prośbę o zmianę hasła lub loginu. 

2.  Nie otwieraj wiadomości od nieznajomych.
3.  Zapewnij bezpieczne połączenie Wi-Fi.
4.   Zainstaluj i regularnie aktualizuj program antywi-

rusowy.
5.   Zablokuj komputer hasłem, jeżeli mogą mieć do 

niego dostęp osoby postronne.
6.  Zainstaluj narzędzia do szyfrowania połączeń.
Obecna sytuacja uczy nas, że na wypadek katastrofy 

nasze przedsiębiorstwo powinno być zdolne do kontynu-
owania działalności w trybie zdalnym. Działalność ta musi 
jednak opierać się na solidnej infrastrukturze, zapewniają-
cej wysoką odporność na ataki i bezpieczeństwo wszystkich 
operacji.

– Jeśli firma nie przygotuje się odpowiednio do wdroże-
nia technologii pracy zdalnej, może się okazać, że po wysłaniu 
pracowników do domu nie będzie mogła normalnie funkcjo-
nować. Technologia ta jest dostępna, ale trzeba do niej podejść 
z rozwagą – podsumowuje John Cusimano.
� n

Gregory Hale jest założycielem 
i redaktorem portalu ISSSource.

Epidemia COVID-19 skłoniła wielu pracodawców do 
wdrożenia elastycznych modeli pracy zdalnej. Zwiększając 
jednak bezpieczeństwo personelu, jednocześnie narazili 
swoje firmy na zagrożenia ze strony zewnętrznych agresorów. 
Dlatego w dobie koronawirusa kwestia cyberbezpieczeństwa 
nabiera kluczowego znaczenia.

Bezpieczna praca zdalna  
w dobie koronawirusa

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
koronawirus, 
cyberbezpieczeństwo, praca 
zdalna

Epidemia koronawirusa zmusiła 
wiele firm do przejścia na pracę 
zdalną.

Spowodowało to zmianę sposobu 
realizacji zadań, co w dłuższej 
perspektywie może mieć wpływ na 
rynek pracy.

Firmy i pracownicy pracujący 
zdalnie muszą wdrożyć 
zaawansowaną strategię 
cyberbezpieczeństwa.

ZASTANÓW SIĘ
Czy Twoja firma przeszła na pracę 
zdalną? Co się w związku z tym 
zmieniło?
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Temat numeru

Cyberbezpieczeństwo
priorytetem branży produkcyjnej
Skuteczne sposoby na zwi kszenie poziomu 
cyberbezpiecze stwa w zak adzie 
przemys owym

Zagłosuj na Produkt Roku 2019! 
www.pr.controlengineering.pl

 XVII edycja konkursu

Produkt Roku 2019
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�  Inteli entna produkc a kluczem 

do pozyskiwania danyc  w czasie 
rzeczywistym

�  alety obiektowe o pro ramowania 
przemys owe o

 Raport

 Robotyka
przemysłowa
 a nowsze trendy w robotyce przemys owe
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Zamów prenumeratę

Najwyższej jakości artykuły dla inżynierów i automatyków 
– rozwiązania i innowacje z całego świata

Magazyn, w którym wiedza
spotyka użyteczność
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RELOKACJE ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH,
MONTAŻE ORAZ DEMONTAŻE PRZEMYSŁOWE,

AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH,
ROBOTYKA, MODERNIZACJE MASZYN 

ul. Kopalniana 9 
59-100 Polkowice

tel. +48 76 724 09 93  
kom. +48 608 390 903 biuro@psams.pl www.psams.pl

http://psams.pl

