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OD WYDAWCY

Nareszcie nadeszło lato i jestem pewien, że wszyscy Państwo, w tym ja, możemy odetchnąć 
z ulgą, ponieważ pandemia w Polsce i Europie ma się ku końcowi. COVID jeszcze nie 
zniknął na dobre, ale jesteśmy blisko końca obostrzeń dla społeczeństwa i otwarcia na-
szych przedsiębiorstw w sposób, który jest bliski powrotowi do normalności. 

Ale czy nasze fabryki naprawdę wrócą do „normalności”? Czy naprawdę zamierza-
my odrzucić wszystkie zmiany, które wprowadziliśmy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, i powrócić do 
tej samej wydajności operacyjnej, praktyk zarządzania i dawnej organizacji miejsc pracy? Nie wydaje się, 
aby tak było. COVID nie tylko zmienił sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, ale także jak chcą pra-
cować. Dotyczy to pracowników technicznych z firmy Apple, którzy wdrożyli nową politykę pracy „3 dni 
z domu” na czas nieokreślony, tak samo jak dotyczy to fabryk, jeśli tylko taki rodzaj pracy jest tam możliwy. 

Ponieważ fabryki zaczynają się otwierać po pandemii, publikujemy ankietę, którą Control Engineering 
rozesłał do małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji non profit i organizacji zdrowia publicznego z py-
taniem, jakie kroki powinni podjąć producenci przed pełnym ponownym otwarciem swoich fabryk. Nasi 
specjaliści stworzyli listę 10 kroków, które każda firma powinna podjąć, aby zapewnić właściwe wdrożenie 
nowych standardów bezpieczeństwa. Zobacz wyniki ankiety i zalecenia na stronie 10.

Jednak nie tylko pandemia powoduje zmiany w sposobie pracy. Technologia również, a jednym z naj-
gorętszych obszarów zmian technologicznych jest sztuczna inteligencja (SI, z ang. AI). SI to bardzo szeroki 
termin, który jest używany do określenia wszystkiego, od prostych algorytmów programowania po uczenie 
maszynowe i robotykę. W branży produkcyjnej, kiedy mówimy o SI, zazwyczaj mamy na myśli ewolucję 
zaawansowanych systemów sterowania, od sterowania proporcjonalno-całkująco-różniczkującego (PID) 
do sterowania predykcyjnego (MPC), oraz wykorzystanie technologii SI do rozwoju sterowania przemy-
słowego. W temacie z okładki tego wydania omawiamy, w jaki sposób SI jest wykorzystywana w sterow-
nikach opartych na SI (czyli na głębokim uczeniu wzmacniającym (deep reinforcement learning-based, lub 
DRL-based)) pod względem ich unikalnych i atrakcyjnych cech, a także mówimy, jak stworzyć i utrzymać 
uczący się „mózg” sterownika.  Na stronie 37 prezentujemy również interesujące studium przypadku imple-
mentacji sztucznej inteligencji w układach napędowych dla rafinerii. Wreszcie, na stronie 52 omawiamy, jak 
wykorzystać ludzką i sztuczną inteligencję w połączeniu z cyfrowymi bliźniakami w celu poprawy jakości 
szkoleń, operacji i usprawnienia wyników. 

Pozostając w temacie wiodących technologii, w tej samej sekcji magazynu, w artykule zatytułowanym 
„Praktyki inżynierii cyfrowej ulepszają technologie przyszłości” na stronie 38 omawiamy, jak integrując 
rzeczywistość cyfrową, fizyczną i wirtualną, inżynieria cyfrowa wpływa na rozwój produktu i produkcję 
oraz przyspiesza rozwój inteligentnych produktów, usług i operacji nowej generacji. 

Wraz ze wszystkimi nowymi i zaawansowanymi technologiami IT, SI, OT i inżynierii cyfrowej, które są 
obecnie wdrażane w fabrykach, bardzo popularnym tematem wśród naszych Czytelników stało się również 
bezpieczeństwo cybernetyczne. Na stronie 46 prezentujemy szczegółowy raport, który przedstawia strategię 
oceny aktualnego stanu gotowości w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w miarę wdrażania nowych 
technologii do swoich działań. 

Mówi się, że jedyną stałą w życiu jest zmiana. Nigdy nie było to bardziej prawdziwe niż teraz, kiedy 
wszyscy staramy się nadążyć za zmieniającą się technologią, bezpieczeństwem i co najważniejsze, satys-
fakcją klienta. Naszym celem w Control Engineering Polska jest dostarczenie Tobie, Drogi Czytelniku, jak 
najwięcej praktycznych porad i informacji o przyszłych trendach, aby pomóc Ci w realizacji Twoich planów 
związanych z inwestycjami i uzyskaniu satysfakcji klienta. 

Życzę Ci miłej lektury i wspaniałego lata!

Drodzy Czytelnicy

Michael Majchrzak, 
Control Engineering Polska

Michael Majchrzak, wydawca 
michael.majchrzak@trademedia.pl 
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ENDRESS+HAUSER

Endress+Hauser i ControlTec połączyły siły  
w ramach umowy partnerskiej
Podpisana 6 maja br. umowa między Endress+Hauser i ControlTec stanowi zwieńczenie wieloletniej współpracy. Na 
porozumieniu zyskają klienci, którzy od firm projektowych oczekują kompleksowej usługi, a zarazem sprawdzonych 
rozwiązań technicznych i pomiarowych. 

– Zacieśnienie współpracy pozwoli nam z po-
wodzeniem wymieniać się doświadczeniem 
i wiedzą techniczną, z korzyścią dla klientów. 
Nasze firmy znają się i współpracują ze sobą 
od lat. Podpisanie umowy partnerskiej pomo-
że nam jeszcze bardziej zjednoczyć siły i wy-
pracować rozwiązania, które nas rozwiną, 
a  jednocześnie pozwolą zwiększyć przewagę 
konkurencyjną – wyjaśnia Szymon Dolata, 
wiceprezes Controltec sp. z o.o.

Umowa obejmuje zagadnienia związa-
ne z  promocją, podnoszeniem kompetencji 

pracowników, wymianą informacji na temat 
inwestycji i szans sprzedaży. Dla podmiotów 
działających w obszarze automatyki przemy-
słowej: ControlTec – jako firma projektująca 
układy pomiarowe i systemy sterowania, oraz 
Endress+Hauser – jako dostawca urządzeń 
pomiarowych, o  uzupełniającej się ofercie, 
taka umowa stanowi naturalny kolejny etap 
współpracy.

– Endress+Hauser, podobnie jak Con-
trolTec, działa w  wielu branżach, na różnych 
płaszczyznach. Każda z firm ma obszary dzia-

łalności, w których od lat budowała swoje kom-
petencje. Na szczęście oferta i  doświadczenia 
obu firm się uzupełniają. Stąd potrzeba zacie-
śnienia współpracy i  wzmocnienia pozycji na 
kolejnych rynkach – mówi Maciej Sieczka, pre-
zes zarządu Endress+Hauser Polska sp. z o.o. 

O ControlTec
Controltec to polska firma z prywatnym ka-
pitałem, specjalizująca się w  kompleksowej 
realizacji zadań z  zakresu automatyki prze-
mysłowej i  instalacji elektrycznych. Historia 

Spółki rozpoczęła się w roku 2002. Dziś Con-
troltec jest jedną z  największych spółek na 
rynku niezależnych integratorów systemów 
automatyki ze studwudziestoosobową kadrą 
inżynierską. Niezależnie od koniunktury 
rynkowej w ostatnich latach notowaliśmy co-
roczne wzrosty obrotów. Controltec to przede 
wszystkim firma inżynierska. Nie bez znacze-
nia jest lokalizacja Spółki – w jednym z najsil-
niejszych ośrodków akademickich w  Polsce, 
będącym źródłem stworzonej i nadal powięk-
szającej się kadry.

Niezmiennie główna siedziba firmy to 
Wrocław, jednak w  odpowiedzi na potrzeby 
rynku w roku 2014 stworzyliśmy dwa dodat-
kowe oddziały zlokalizowane w  Płocku oraz 
Gdańsku. Podstawowy obszar działalności 
Controltec to rynek wytwarzania energii elek-
trycznej głównie w  kraju, nie zamyka nas to 
jednak lokalnie i  z  powodzeniem braliśmy 
udział w  wielu przedsięwzięciach zagranicz-
nych, zarówno w  Europie (Szwecja, Bułga-
ria, Bośnia-Hercegowina), jak i  poza Europą 
w  krajach takich jak Arabia Saudyjska, Bah-
rajn, Liban czy Turcja). Kompetencje pra-
cowników Controltec pozwalają na realizację 
całości zadań związanych z  automatyzacją 
procesów przemysłowych, począwszy od do-
boru urządzeń pomiarowych i  sterujących, 
poprzez projekt instalacji elektrycznych i  au-
tomatyki, przygotowanie oprogramowania 
sterującego stacji automatyki oraz stacji ro-
boczych, przygotowanie prefabrykatów urzą-
dzeń, montaże obiektowe, aż po uruchomienie 
instalacji i przekazanie do eksploatacji.

Firma ControlTec zajmuje się również ge-
neralnym wykonawstwem w  energetyce i  in-
nych branżach.

O Endress+Hauser
Endress+Hauser to światowy lider w obszarze 
aparatury pomiarowej, usług i  rozwiązań do 
automatyki przemysłowej. Firma produkuje 
układy do pomiaru przepływu, poziomu, ci-
śnienia, temperatury, analizy cieczy i  gazów 
oraz rejestracji danych. Optymalizuje również 
procesy produkcyjne pod kątem wzrostu wy-
dajności, bezpieczeństwa i  redukcji wpływu 
na środowisko. Opierając się na wieloletnim 
doświadczeniu, tworzy przyrządy pomiarowe 
dedykowane potrzebom przemysłu chemicz-
nego, spożywczego, farmacji, biotechnologii, 
energetyki, metalurgii, papiernictwa, górnic-
twa i przetwórstwa kruszyw, gazu i ropy nafto-
wej oraz gospodarki wodno-ściekowej.  n

 Więcej informacji: 
www.pl.endress.com, www.controltec.pl
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Ulokowanie logotypu AVEVA na koszulkach 
Wisły Kraków stanowi kontynuację zaangażo-
wania ASTOR w działalność klubu. To kolejny 
krok niezbędny do osiągania wspólnych celów 
biznesowych, organizacyjnych i  sportowych. 
Zaangażowanie zarządu i właściciela ASTOR 
– Stefana Życzkowskiego – we współpracę 
z 13-krotnym mistrzem Polski miało ogromny 
wpływ na powodzenie celów przyjętych rok 
temu przez firmę. Przez cały okres współpracy 
ASTOR znacząco przyczynił się do populary-
zacji Wisły Kraków w kraju i za granicą.

Jarosław Gracel, wiceprezes zarządu 
ASTOR podkreśla, że zaangażowanie we 
współpracę z  Wisłą to inwestycja, przede 
wszystkim w  relacje – Jestem przekonany, że 
realizacja celów możliwa jest dzięki długofalowej 
współpracy. Tak działamy na co dzień w bizne-
sie. ASTOR jest wieloletnim partnerem marki 
AVEVA (dawniej Wonderware) w Polsce, świa-
towego lidera w  zakresie oprogramowania dla 
przemysłu. Nasza współpraca sięga 1995 roku, 
choć przyznaję, że Stefan kibicuje Wiśle znaczą-
co dłużej, bo od 1978 r. – i dodaje – W dzisiej-
szych czasach zarówno drużyny piłkarskie, jak 
i zakłady przemysłowe powinny planować swoje 
działania na podstawie narzędzi, które analizują 
dane w  czasie rzeczywistym, tzw. Performance 
Intelligence. To pozwala projektować, planować 
i osiągać założone cele. Stosując tę metaforę, za-
leży nam na takim edukowaniu i angażowaniu 
podejmujących decyzje, by bez obaw rozpoczęli 
swoją podróż w kierunku cyfrowej transformacji.

AVEVA (dawniej Wonderware) z  siedzi-
bą w  Cambridge (Wlk. Brytania) doskona-

le wspiera procesy digitalizacji w  fabrykach 
i zakładach produkcyjnych w Polsce i na ca-
łym świecie. Rozwiązania AVEVA obecne są 
u  ponad 20 000 klientów, wspieranych przez 
największy ekosystem partnerów (5500) oraz 
certyfikowanych developerów oprogramowa-
nia (5700). To wiodąca marka 
oprogramowania przemy-
słowego, które dedykowane 
jest systemom HMI, SCADA, 
predykcyjnemu zarządzaniu 
aktywami (APM), zarządza-
niu i  optymalizacji produkcji 
(MES, Performance Intelligen-
ce), zarządzaniu wydajnością, 
EMI oraz integracji z systema-
mi ERP.

Aleksiej Lebiediew, wice-
prezes AVEVA na Wschodnią 
Europę i  Rosję, powiedział – 
Jesteśmy dumni, że logo AVE-
VA pojawi się na koszulkach 
Wisły Kraków w przyszłym sezonie jako kon-
tynuacja zaangażowania ASTOR w  rozwój 
klubu.

Wzajemne wymierne korzyści, zaufanie 
i  podobne wartości biznesowe, które towa-
rzyszą działalności Klubu i Sponsorowi na co 
dzień sprawiają, że ASTOR jest tym Partne-
rem, który pragnie nadal brać czynny udział 
w budowaniu przyszłości z Białą Gwiazdą.

Dotychczasowa współpraca Wisły z  fir-
mą ASTOR przyniosła obu stronom wiele 
korzyści. Od nowego sezonu na trykotach 
meczowych Białej Gwiazdy piłkarze z  R22 

eksponować będą logo marki AVEVA – mię-
dzynarodowej firmy informatycznej notowa-
nej na londyńskiej giełdzie. – Jesteśmy dumni 
z  podpisanej umowy i  ogromnie cieszymy się 
z  faktu, że przygotowania do nowej kampanii 
zaczynamy od tak dużego wydarzenia dla ca-

łej wiślackiej społeczności – powiedział Dawid 
Błaszczykowski, prezes TS Wisła Kraków SA.

Nowy kontrakt z  ASTOR będzie ważny 
w  sezonie 2021/2022. Oprócz zachowania 
przez spółkę tytułu Oficjalnego Sponsora 
Wisły Kraków oraz pojawienia się logo mar-
ki AVEVA na odwrocie koszulki, firma nadal 
będzie wynajmować jeden ze skyboxów na 
stadionie przy Reymonta w Krakowie, a  jego 
logotyp będzie wyświetlany w mediach rekla-
mowych, takich jak Stadion tv lub Skybox TV.

Więcej o AVEVA: www.astor.com.pl/aveva 

ASTOR

ASTOR z dumą kontynuuje 
współpracę z Wisłą Kraków. 
W nadchodzącym sezonie 
2021/2022 z marką AVEVA
Rok 2021 to rok jubileuszowy dla Wisły Kraków i ASTOR, którzy świętują 
10-lecie współpracy. Długoterminowa współpraca krakowskiej firmy 
technologicznej z 13-krotnym mistrzem Polski została właśnie przedłużona 
o kolejny sezon. Podpisana umowa przewiduje m.in., że na plecach koszulek 
pierwszej drużyny pojawi się logotyp jednego ze strategicznych partnerów 
technologicznych firmy ASTOR – światowego lidera oprogramowania 
przemysłowego AVEVA, który napędza cyfrową transformację 
i zrównoważony rozwój.
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BOSCH REXROTH

Firma Bosch Rexroth od 30 lat w Polsce 
WE MOVE. YOU WIN. Now. Next. Beyond!
Wydajność, precyzja, bezpieczeń-
stwo i energooszczędność to cechy 
charakteryzujące napędy i sterowa-
nia firmy Bosch Rexroth, które wpra-
wiają w ruch maszyny i urządzenia 
każdego formatu. W 2021 r. polska 
spółka Bosch Rexroth obchodzi swój 
30 jubileusz.

Przedsiębiorstwo Bosch Rexroth jest obecne 
na polskim rynku już od lat 60. Nowoczesne 
rozwiązania technologiczne, wysoka jakość 
I  niezawodność produktów zyskały uznanie 
wśród klientów na całym świecie. Popularność 
marki w Polsce przyczyniła się 
do podjęcia decyzji o  utwo-
rzeniu krajowej spółki z  o.o. 
z centralą w Warszawie w 1991 
roku. Od tego wydarzenia mija 
30 lat, a  Bosch Rexroth nie-
ustannie koncentruje się na 
najnowszych trendach, oferu-
jąc rozwiązania dostosowane 
do wymagań Przemysłu 4.0 
i  umożliwiających tworzenie 
Fabryk Przyszłości. 

WE MOVE. YOU WIN. 
Now. Next. Beyond
W kreowaniu nowych rozwiązań firma Bosch 
Rexroth nie ma ograniczeń. Innowacyjne 

rozwiązania z  zakre-
su ctrlx Automation, 
Connected Hydrau-
lics, Transforming 
Mobile Machines czy 
Smart Mechatronix, 
ukierunkowane są na 

spełnienie zarówno potrzeb producentów, jak 
i wymagań klientów końcowych, a  także wy-
znaczają nowe trendy w przemyśle. Grupa spe-
cjalistów przedsiębiorstwa opracowuje liczne 
rozwiązania technologiczne wykorzystujące 
moc i inteligencję zaawansowanej technologii. 

KIERUNKI KU PRZYSZŁOŚCI 
ctrlX Automation – bądź dwa 
kroki przed konkurencją
ctrlX Automation jest smartfonem świata au-
tomatyki. Pozwala wyeliminować tradycyjne 
granice między sterownikami maszyn, syste-
mami informatycznymi i Internetem  Rzeczy. 
Dzięki systemowi operacyjnemu Linux dzia-
łającemu w  czasie rzeczywistym, otwartym 
standardom, technologii programowania 
aplikacji opartej na rozwiązaniach sieciowych 
i kompleksowym połączeniom IoT, platforma 
ctrlX Automation sprawia, że prace inżynie-
ryjne i  wdrożeniowe wymagają o  30–50% 
mniej wysiłku.

Pakiety rozwiązań 
mechatronicznych dla fabryki 
przyszłości
Platforma Smart MechatroniX firmy Bosch 
Rexroth, łącząca najlepsze w  swojej klasie 
elementy systemów techniki przemieszczeń 
liniowych, elektronikę i  oprogramowanie, 
podąża za trendami na rynku automatyki 
przemysłowej na drodze do budowy fabry-
ki przyszłości. Takie rozwiązania mogą być 
wykorzystywane w  wielu obszarach zasto-
sowań. Zapewniają one pełną przejrzystość 
procesu, krótki czas wprowadzenia na rynek 
i wysoką wydajność, a także szybkie urucha-
mianie.



www.controlengineering.pl   CONTROL ENGINEERING POLSKA  Maj/Czerwiec  7

Rockwell Automation, światowy lider w zakre-
sie automatyzacji przemysłu i  transformacji 
cyfrowej w ramach wieloletniego sojuszu z fir-
mą Cisco, poinformował o wdrożeniu rozwią-
zania Cisco Cyber Vision do portfolio usług 
LifecycleIQ Services w  zakresie wykrywania 
zagrożeń. Firmy łączą informatykę i  tech-
nologię operacyjną, aby wspólnie zwalczać 
rosnące zagrożenia 
cyberbezpieczeństwa 
przemysłu. Rockwell 
Automation i  Cisco 
od ponad dekady 
współpracowały na 
rzecz wspólnej oferty 
w  zakresie rozwinię-
tej architektury, usług 
i produktów, które wspierają przedsiębiorstwa 
produkcyjne w  stawianiu czoła wyzwaniom 
w  procesie tworzenia i  rozwoju koncepcji 
Connected Enterprise.

– Dodanie Cyber Vision firmy Cisco do 
portfolio usług wykrywania zagrożeń Rockwell 
Automation odzwierciedla nasze pełne i  wie-
loletnie zaangażowanie na rzecz wzmocnienia 
cyberbezpieczeństwa naszych klientów w  ich 
działalności przemysłowej – oświadczył Vikas 
Butaney, VP i  GM firmy Cisco IoT. – Dzięki 
Cyber Vision cyberbezpieczeństwo staje się czę-
ścią sieci przemysłowych, co ułatwi firmom pro-
dukcyjnym zabezpieczenie działań krytycznych 
dla ich biznesu. Z dumą oferujemy najbardziej 
kompleksowe portfolio produktów i  usług uła-
twiających przepływ pracy zespołowej w prze-
konaniu, że zespoły ds. informatyki i technologii 
operacyjnej potrzebują zarządzać tymi krytycz-
nymi zagrożeniami i odpowiadać na wyzwania 
związane z bezpieczeństwem przemysłowym.

Choć obydwie firmy współpracują ze sobą 
już ponad dekadę, swój sukces zawdzięczają 
temu, że już na wczesnym etapie zrozumiały, iż 
technologia informacyjna (IT) jest coraz bliżej 
technologii operacyjnej (OT). Konwergencja 
ma kluczowe znaczenie dla transformacji cy-
frowej, jednak niesie ze sobą również wyzwa-
nia, jak choćby odizolowane sieci, zagrożenia 
dla cyberbezpieczeństwa czy nadprodukcja 
danych i rozwiązań. 

Z uwagi na fakt, że integracja informatyki, 
technologii chmury i sieci przemysłowych gene-
ruje problemy w zakresie bezpieczeństwa, które 
mogą zakłócać proces cyfryzacji, Cyber Vision 
oferuje pełną widoczność systemów kontroli 
przemysłowej, tak aby budować bezpieczną in-
frastrukturę i wdrażać politykę bezpieczeństwa, 
zapewniającą ciągłość, odporność i  bezpie-

czeństwo działalności. 
Dodanie Cyber Vision 
do usług wykrywania 
zagrożeń w  portfolio 
LifecycleIQ zapewnia 
opartą na przełączni-
kach architekturę dla 
klientów, którzy posia-
dają rozwiązania Cisco, 

zarówno dla nowych sieci, jak i dla klientów ak-
tualizujących infrastrukturę sieciową Cisco. 

– Cieszymy się ze stałego rozwoju oferty 
w ramach naszej strategicznej współpracy z Cisco 
– powiedziała Angela Rapko, dyrektor Działu 
Zarządzania Ofertą i Działalnością – Utrzyma-
nie i Wsparcie Klienta w Rockwell Automation. 
– Nasza współpraca łączy globalną pozycję Cisco 
w dziedzinie technologii sieciowych i bezpieczeń-
stwa z  globalną pozycją Rockwell Automation 
w branży automatyzacji przemysłu i  technologii 
operacyjnej. Dodanie Cisco Cyber Vision do na-
szego portfolio usług wykrywania zagrożeń w za-
kresie cyberbezpieczeństwa to ogromna korzyść 
dla naszych klientów, poprzez wzmocnienie  inte-
gracji ekosystemów Rockwell Automation i Cisco, 
zwłaszcza w kontekście cyberbezpieczeństwa.

Nowa oferta jest oparta na dotychczasowej 
współpracy Rockwell Automation i  Cisco na 
rzecz rozwiązań dotyczących sieci przemysło-
wych i bezpieczeństwa dla klientów. Współpraca 
ta obejmuje opracowaną wspólnie – i powszech-
nie dostępną – architekturę Converged Plant- 
wide Ethernet (CPwE), dostarczającą klientom 
wzorów do projektowania i  uruchamiana ska-
lowalnych i bezpiecznych sieci przemysłowych, 
a  także wspólny projekt Allen-Bradley Stratix, 
w którym zarządzanie przełączeniami zapewnia 
klientom infrastrukturę bezpiecznych przełą-
czeń w trudnych warunkach.  

 n

Wejście w nową 
erę hydrauliki
Koncepcja Connected Hydraulics wykorzy-
stuje połączoną moc i  inteligencję zaawan-
sowanej technologii układów hydraulicznych 
firmy Bosch Rexroth, wyznaczając nowe 
wzorce w zakresie wydajności, funkcjonalno-
ści i długiego czasu eksploatacji.

Transformacja maszyn 
mobilnych
Korzystając z  zelektryfikowanych, elektro-
nicznych i cyfrowych rozwiązań sieciowych, 
firma Bosch Rexroth pomaga w  tworzeniu 
nowej generacji maszyn mobilnych. Inteli-
gentne rozwiązania marki Rexroth umożli-
wiają uzyskanie większej mocy i wydajności 
maszyn mobilnych przy zachowaniu pełnego 
bezpieczeństwa. 

RUSZANIE W PRZYSZŁOŚĆ 
W DOBIE PANDEMII 
Z okazji jubileuszu 30-lecia firma Bosch Re-
xroth przygotowała szereg wydarzeń online, 
za pośrednictwem których zaprezentuje naj-
nowsze trendy i  innowacyjne rozwiązania 
mające zastosowanie w  Fabrykach Przyszło-
ści. Zbieranie danych, monitoring Odin. jak 
uzyskać wyższą produktywność i  zrówno-
ważony rozwój. Dołącz do obchodów jubile-
uszu nas na drodze do cyfrowej, połączonej 
i otwartej branży dla wyższej produktywności 
i zrównoważonego rozwoju. Odkryj innowa-
cyjne produkty i  rozwiązania oraz dowiedz 
się więcej o  najnowszych trendach od na-
szych ekspertów technologicznych w  trans-
misjach na żywo!

Sytuacja pandemiczna na całym świecie 
warunkuje przeniesienie obchodów trzy-
dziestolecia marki w  świat przestrzeni inter-
netowej. Firmę Bosch Rexroth tworzą ludzie 
otwarci na nowe rozwiązania, nastawieni na 
rozwój technologiczny. Wspierając ciągły po-
stęp, nie zapominamy o tradycji marki Bosch 
Rexroth. Jubileusz przedsiębiorstwa będzie 
opierał się na wielorakich projektach, pod-
kreślających wartości, które wyznaje marka. 
Przygotowaliśmy serie wydarzeń wirtual-
nych, o  których będziemy informowali suk-
cesywnie. Trzydziestolecie marki to najlepsza 
okazja do realnego pokazania, jak przez lata 
wprowadzamy technologię w ruch! 

 
 n

Rockwell Automation i Cisco 
rozwijają współpracę na rzecz 
cyberbezpieczeństwa

ROCKWELL AUTOMATIOM
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Raport jest dostępny tylko w języku angielskim, ale 
jest to bardzo dobrze przygotowany raport z wie-
loma cennymi informacjami dla czytelników 
Control Engineering Polska na temat rozwoju 
światowych trendów w produkcji po pandemii. 

Firma Salesforce Research przeprowadziła badania, 
w których wzięło udział prawie 750 globalnych liderów sekto-
ra produkcyjnego z Ameryki Północnej i Łacińskiej, Dalekie-
go Wschodu oraz Europy. Wśród respondentów wyróżniono 
dwie grupy: producentów przygotowanych na przyszłość, 
którzy uważają, że ich systemy i technologie będą mogły dzia-
łać jeszcze przez 10 lat, oraz producentów nieprzygotowanych 
na przyszłość, niewidzących takiej możliwości. Zbadano naj-
ważniejsze różnice między tymi dwiema grupami i  stwier-
dzono, co następuje: 
•  Niepewność sprawiła, że firmy muszą zwiększać spraw-

ność działania i modyfikować niektóre swoje funkcje.
•  Pandemia trwale zmieniła funkcje związane z  obsługą 

klienta.
•  Sprzedaż elektroniczna i  operacje cyfrowe są podstawą 

elastycznego, przyszłościowego przedsiębiorstwa.
•  Ważnym elementem strategii producentów przyszłościo-

wych są nowe modele biznesowe, takie jak serwicyzacja.
Oto najważniejsze wnioski:

Konieczność dostosowania się do świata 
po pandemii
W sektorze produkcyjnym pandemia COVID-19 pociągnęła 
za sobą daleko idące skutki. Nie tylko zmieniła obecny sposób 

funkcjonowania przedsiębiorstw, lecz wywarła trwały wpływ 
na to, jak będą one działać w przyszłości. 80% respondentów 
stwierdziło, że w  wyniku pandemii ich moce produkcyjne 
uległy niewielkim lub znacznym zmianom, natomiast zda-
niem 70% zmiany te będą trwałe. 

Liderzy sektora produkcyjnego twierdzą, że w ciągu naj-
bliższych 24 miesięcy priorytetem będzie dla nich transfor-
macja cyfrowa. Poproszeni o wskazanie swoich najważniej-
szych celów, respondenci stwierdzili, ze najpilniejsze zmiany 
dotyczą zwiększenia wydajności procesów i  usprawnienia 
planowania popytu (w obu przypadkach 88%), natomiast za 
najbardziej pomocną w obecnej sytuacji uznali transformację 
cyfrową (86%).

Producenci, którzy czują się „bardzo dobrze przygotowa-
ni” na nadchodząca dekadę, w większości przenieśli się już do 
chmury. Prawie połowa (45%) producentów, którzy nie czują 
się przygotowani na przyszłość, ma systemy sprzedaży i sys-
temy operacyjne zainstalowane w  całości lub w  większości 
lokalnie, podczas gdy większość (77%) producentów przygo-
towanych na przyszłość umieściła co najmniej połowę swoich 
systemów sprzedaży i systemów operacyjnych w chmurze. 

Salesforce, globalny lider w dziedzinie systemów CRM, 
opublikował raport Trends in Manufacturing („Trendy 
w sektorze produkcyjnym”), który podsumowuje daleko 
idące skutki globalnej pandemii w tym sektorze. Z analizy 
danych przeprowadzonej niedawno przez Salesforce wynika, 
że firmy musiały zmienić swoje strategie i modele działania, 
pokonują trudności związane z transformacją, a nowe 
technologie pomogły im skutecznie konkurować na rynku 
w warunkach ciągłej niepewności. 

Badania przeprowadzone niedawno  
przez Salesforce wykazały, że pandemia  
przyspieszyła plany migracji do chmury  
w 81% przedsiębiorstw z sektora 
produkcyjnego

SALESFORCE

ROBOTYKA
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Producenci przygotowani na przyszłość uważają, że roz-
wijanie współpracy z  partnerami handlowymi i  osiąganie 
obopólnych korzyści stanowi wartość dla ich przedsiębiorstw: 
Producenci przygotowani na przyszłość są zadowoleni ze swo-
ich partnerów handlowych prawie dwukrotnie częściej niż ci 
nieprzygotowani (odpowiednio 44% w porównaniu z 25%). 

Prawie jedna trzecia producentów przygotowanych na 
przyszłość rozszerza serwicyzację. Większość producentów 
przygotowanych na przyszłość (86%) twierdzi, że serwicyza-
cja jest częścią strategii ich przedsiębiorstw. 57% już ją stosuje, 
a 29% stosuje i rozszerza.

Zróżnicowanie produktów i usług
Ze względu na duże zawirowania w sektorze spowodowane 
pandemią producenci szukają nowych sposobów utrzymania 
klientów i  dotrzymania kroku konkurencji, dywersyfikując 
swoje produkty i  usługi. Producenci stwierdzili, że w  ciągu 
najbliższych 24 miesięcy najważniejsze będzie dla nich two-
rzenie nowych produktów (88%) i usług (90%).

Większe znaczenie danych
W  przedsiębiorstwach produkcyjnych brak przejrzystości 
danych i odseparowanie od siebie zespołów może utrudniać 
kierownictwu prognozowanie sprzedaży, co w obecnym kli-
macie ekonomicznym jest jeszcze większym problemem. Dla 
niemal połowy respondentów (48%) największym wyzwa-
niem są trudności z ekstrakcją danych, a 88% ma problemy 
ze starszymi narzędziami. Jest więc oczywiste, że jeśli sektor 
produkcyjny chce zapewnić swoim firmom i klientom mak-
symalne korzyści, musi zmienić sposób myślenia na bardziej 
cyfrowy.

Pełen raport można pobrać ze strony: https://www.sales-
force.com/resources/research-reports/executive-summary-
-trends-in-manufacturing/ 

Metodyka
Dane wykorzystane w  tym raporcie pozyskano metodą po-
dwójnej ślepej próby. Badania przeprowadzono w  dniach 

od 29 sierpnia do 15 września 2020  roku. Uzyskano 750 
odpowiedzi od liderów sektora produkcyjnego. Responden-
ci pochodzili z  Ameryki Północnej i  Łacińskiej, Dalekiego 
Wschodu oraz Europy. Wszyscy byli osobami trzecimi (nie 
tylko klientami firmy Salesforce). W badaniach wzięli udział 
producenci reprezentujący dwie główne grupy:

•  Produkcja dyskretna: Procesy produkcyjne mogą się 
zmieniać w  zależności od aktualnego zapotrzebowania. 
Stosowane są różne konfiguracje, a w każdej chwili mogą 
nastąpić zmiany.

•  Produkcja procesowa: Procesy mają charakter stały 
i niezmienny, są realizowane w trybie ciągłym.

Te dwie grupy zostały podzielone na następujące podgrupy:
•  Produkcja dyskretna:
 •  Sprzęt oryginalny (OEM) – sprzedaż złożonych pro-

duktów, sprzętu i innych zasobów bezpośrednio lub 
za pośrednictwem sieci dystrybutorów.

 •  Dystrybucja – sprzedaż części zgodnych ze specy-
fikacją lub standardami branżowymi za pośrednic-
twem sieci dystrybutorów.

 •  Części produktów – sprzedaż części wyprodukowa-
nych na specjalne zamówienie klienta.

•  Produkcja procesowa:
 •  Produkty rolne – sprzedaż nawozów, nasion i innych 

produktów hodowcom/producentom za pośrednic-
twem sieci dystrybutorów.

 •  Produkty chemiczne – sprzedaż przemysłowych pro-
duktów chemicznych w dużych ilościach bezpośred-
nio lub przez sieć dystrybutorów.

 •  Materiały/inne procesy – sprzedaż metali, minera-
łów, gliny i innych materiałów.

� n
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Nadanie priorytetu bezpieczeństwu podczas pandemii 
COVID-19 i po jej zakończeniu jest niezwykle istotne. 
Krajowa Rada Bezpieczeństwa – w oparciu o zalecenia 
grupy zadaniowej SAFER – określiła 10 uniwersalnych 
działań, które każdy pracodawca musi rozważyć przed 

ponownym otwarciem zakładu pracy, oraz wydała serię podręczników 
zawierających szczegółowe zalecenia, mające na celu obniżenie ryzyka. 
SAFER – grupa ekspertów z firm różnej wielkości, wiodących organi-
zacji zajmujących się bezpieczeństwem, organizacji non-profit, agencji 
rządowych oraz organizacji zajmujących się zdrowiem publicznym – 
zidentyfikowała 10 uniwersalnych działań, które muszą zostać podjęte 
przez pracodawców. 

1.   Etapowanie – stworzenie etapowego przejścia do powrotu do 
pracy, dostosowanego do poziomu ryzyka i narażenia.

2.   Dezynfekcja – przed powrotem pracowników należy zdezyn-
fekować miejsce pracy i dokonać wszelkich fizycznych zmian 
niezbędnych do fizycznego dystansowania pracowników.

3.   Badania przesiewowe – należy opracować proces badań stanu 
zdrowia dla wszystkich pracowników. 

4.   Higiena – należy stworzyć plan postępowania z chorymi pra-
cownikami i zachęcać ich do bezpiecznych zachowań w zakresie 
higieny i kontroli zakażeń. 

5.   Śledzenie kontaktów – w przypadku zachorowania pracowni-
ków należy postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami 
śledzenia kontaktów, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wi-
rusa COVID-19.

6.   Zdrowie psychiczne – należy podjąć zobowiązanie wspierania 
zdrowia psychicznego i emocjonalnego swoich pracowników 
poprzez dzielenie się zasobami pomocniczymi i polityką firmy 
w tym zakresie. 

7.   Szkolenie – należy szkolić liderów i przełożonych nie tylko 
w zakresie podstaw bezpieczeństwa, takich jak ocena ryzy-
ka i rozpoznawanie zagrożeń, ale również w zakresie wpływu 
COVID-19 na zdrowie psychiczne i samopoczucie, ponieważ 
pracownicy będą odczuwać skutki pandemii jeszcze długo po 
jej zakończeniu. 

8.   Plan zaangażowania – powiadomić pracowników z wyprze-
dzeniem o powrocie do pracy i rozważyć podzielenie pracowni-
ków na różne grupy w oparciu o role zawodowe – przywracając 
grupy pojedynczo. 

9.   Komunikacja – należy opracować plan komunikacji, aby 
w sposób otwarty i przejrzysty informować pracowników o pro-
cesie powrotu do pracy. 

10.   Ocena – przedstawić główne czynniki, które organizacja wy-
korzystuje jako wytyczne, aby nadać prostą strukturę niezwy-
kle złożonej decyzji o powrocie do pracy. 

NSC oraz grupa zadaniowa SAFER opublikowały również ramy, na 
podstawie których pracodawcy powinni opracowywać plany działania 

w zakresie ponownego podjęcia pracy. Ramy te dzielą rozważania na 
sześć kluczowych obszarów: środowisko fizyczne, kwestie medyczne, 
zdrowie psychiczne, potrzeby komunikacyjne, kwestie zewnętrzne oraz 
zatrudnienie i zasoby ludzkie. Na podstawie tych ram badacze stworzyli 
podręczniki zawierające szczegółowe zalecenia dla każdego z sześciu 
kluczowych obszarów, a także wskazówki dla czterech konkretnych 
środowisk: przestrzeni biurowych, zamkniętych środowisk przemysło-
wych, otwartych środowisk przemysłowych i przestrzeni publicznych.  
�
� n

Tekst powstał na podstawie komunikatu prasowego Krajowej Rady 
Bezpieczeństwa (NSC), wydanego przez Control Engineering

10 wskazówek przeznaczonych dla pracodawców 
do wdrożenia przed ponownym otwarciem 
zakładu po pandemii COVID-19 

COVID-19

Obniżanie ryzyka w czasach  
„nowej normalności” COVID-19
Kraje chcą wrócić do pracy, a to oznacza, że producenci zastanawiają 
się nad uruchomieniem procesów, które spowolniły do ślimaczego 
tempa lub przywróceniem do pracy zakładów znajdujących się na 
biegu jałowym, ale w następstwie tragicznych wypadków, które miały 
ostatnio miejsce w Indiach, ważne jest, aby podejmowane decyzje 
były właściwe. Niezależnie od tego, czy chodzi o ponowne urucho-
mienie produkcji, czy zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa 
i ochrony przed wirusami w biurze, kwestie bezpieczeństwa pozo-
stają najważniejsze w nadchodzących miesiącach. – Dla ludzi jest to 
czas wielu nowości – powiedział Steve Elliott, starszy dyrektor ds. 
marketingu i ekspert ds. bezpieczeństwa w Schneider Electric. – Nie 
tylko pogodzenie się z nowymi sposobami wspólnej pracy, ale także 
„pierwsza” konieczność ponownego uruchomienia działalności po 
wymuszonym wyłączeniu. A niektórych rzeczy po prostu nie da się 
zrobić zdalnie. Upewnij się, że wszyscy w pełni rozumieją nieodłączne 
ryzyko związane z obiektami i ich działaniami przed rozpoczęciem 
pracy – dodał Steve Elliott. – W przypadku produkcji, jeśli pracujecie 
na trzy zmiany, a pracownicy korzystają z tych samych stanowisk pra-
cy, pracodawcy muszą pomyśleć, jak wyczyścić i odkazić stanowiska 
pracy – powiedział Eric Glass, starszy doradca ds. ryzyka i bezpie-
czeństwa w zakresie technologii bezpieczeństwa i życia w budyn-
kach. – Trzeba zastanowić się, co należy zrobić, jak działać w tej 
nowej normalności. Ta nowa normalność może obejmować rozłożone 
w czasie podejście. Wiele branż stosuje metodyczne podejście. 
Ogólnie rzecz biorąc, większość branż bardzo dobrze radzi sobie 
z regulacjami prawnymi. Rozumieją niebezpieczeństwa związane 
z COVID-19. Myślę, że w całym kraju będzie można zaobserwować 
podejście etapowe. Tempo tego będzie różne. Nie widziałem jeszcze 
firmy, która powiedziałaby, że wracamy w 100% (od razu). Jakkolwiek 
jest to wdrażane, bezpieczeństwo musi być cały czas na pierwszym 
miejscu – twierdzi Glass. 
– Absolutnie pierwszym i najważniejszym krokiem, jaki możesz pod-
jąć jako pracodawca, jest upewnienie się, że pracownicy powracający 
do pracy rozumieją zagrożenia związane z COVID-19 i to, jakie są ich 
obowiązki po powrocie do miejsca pracy – stwierdził Gregory Hale, 
ISSSource
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BADANIA
NAPĘDY

BADANIA NAPĘDÓW 2021

Dobór serwonapędów  
i silników krokowych

Czterdzieści sześć procent respon-
dentów badania Control Engine-
ering 2021 Motor Drives Study 
kupuje, jest w trakcie doboru, 
używa lub spodziewa się użyć ser-

wonapędów i/lub silników krokowych w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy. Poniżej przedstawia-
my pięć kluczowych wniosków z tego badania, 
związanych z serwonapędami i/lub silnikami 
krokowymi:

1.   Zastosowania: Serwonapędy i/lub napę-
dy krokowe są zazwyczaj dobierane do 
nowych aplikacji (87%), a także przy mo-
dernizacji (67%) i wymianie (64%).

2.   Zakupy: 6 na 10 respondentów preferuje 
zakup produktów kontrolerów serwo-
napędów i/lub silników krokowych jako 
dopasowanych jednostek; 12% woli ku-
pować oddzielne jednostki, a 28% nie ma 
co do nich preferencji.

3.   Wydatki: Oszacowano, że w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy na produkty z zakresu 
serwonapędów i/lub napędów kroko-
wych wydano średnio około 343 000 

PLN; 20% respondentów zgłosiło wydat-
ki przekraczające 365 000 PLN.

4.   Istotne czynniki: Podczas oceny ser-
wonapędów i/lub napędów krokowych 
najważniejszymi czynnikami, według re-
spondentów, są dokładne pozycjonowa-
nie (97%), dokładne sterowanie prędko-
ścią i momentem obrotowym (97%) oraz 
oprogramowanie do doboru wielkości 
silnika i dostrajania (81%).

5.   Preferencje dotyczące zamawiania: Więk-
szość (87%) respondentów woli zamawiać 
standardowe serwonapędy i/lub napędy 
silników krokowych z półki niż napędy 
zaprojektowane na zamówienie (3%); 10% 
badanych nie ma preferencji. n

  Więcej 
INFORMACJI

Więcej informacji na temat trendów 
w napędach można znaleźć na stronie 
www.controleng.com/research. 
Amanda Pelliccione jest dyrektorem 
ds. badań w CFE Media. 

Stosowane typy sterowania serwonapędów i napędów krokowych

Pętla zamknięta

Regulacja szerokości impulsu 
sterowanie modulacją 

szerokości impulsów

AC 
(komutacja sinusoidalna)

Pętla otwarta 
(tylko dla silników krokowych)

Szczotkowe prądu stałego

Bezszczotkowy prądu stałego 
(komutacja trapezoidalna)

89%

52%

51%

45%

38%

37%

Respondenci najchętniej stosują sterowanie napędem w zamkniętej pętli dla serwona-
pędów i/lub silników krokowych, następnie modulację szerokości impulsu, sterowanie 
prądem przemiennym oraz sterowanie w otwartej pętli.  Źródło: Control Engineering

Pięćdziesiąt osiem procent spe-
cjalistów ds. automatyki pracuje 
na stanowisku kierowniczym; 
średnia liczba pracowników 
zarządzanych przez te osoby 
wynosi 10.  
Źródło: Control Engineering 
2021 Career & Salary Study 
 
 
70% użytkowników 
końcowych potrzebuje lub jest 
zainteresowanych możliwościa-
mi zdalnego monitorowania 
w oprogramowaniu sterow-
ników. Źródło: Control Engi-
neering 2021 Programmable 
Controllers Study
 
 $500 000: 
Średnie szacowane wydatki 
na napędy o zmiennej prędko-
ści obrotowej, ac/dc, w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy. Źródło: 
Control Engineering 2021 Mo-
tor Drives Study
 
 
>60% użytkowników 
końcowych kupuje lub dobiera 
roboty, systemy wykrywania 
lub systemy wizyjne oraz czujni-
ki dla robotów. Źródło: Control 
Engineering 

Dalsze badania
Control Engineering każdego 
roku porusza kilka tematów 
w swoich badaniach. 
Wszystkie raporty 
dostępne są na stronie 
www.controleng.com/research.

Liczba pracowników 
na stanowiskach 
kierowniczych

42%

34%

17%

6%

1%

Ponad 10026 do 100

6 do 25

1 do 5 Żaden
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W jaki sposób przewijanie taśmy wideo jest 
powiązane ze sterowaniem maszynami 
przemysłowymi? Rozważmy rolę, jaką 
odgrywa sprzęt i oprogramowanie. Ma-
szyna ma kontroler (element sprzętowy), 

który steruje całym procesem. Aby przywrócić sprawność po 
awarii sprzętu, konieczna jest wymiana kontrolera. Aby uzy-
skać zamiennik sprzętu, klient musi czekać na przesyłkę lub 
wykorzystać cenne zasoby, aby stworzyć dokładny duplikat, 
który jest przydatny tylko wtedy, gdy będzie potrzebny w przy-
szłości. Do tego dochodzi jeszcze czynnik wynikający z liczby 
różnych kontrolerów w danym obiekcie. Aktywa stają się akty-
wami odkładanymi na półkę, kupionymi, ale nieużywanymi, 
składnikami automatyki lub innych aktywów zakładu. To nie 
jest pożądane rozwiązanie.

Cyfrowe innowacje, większe 
doświadczenie
„Prosimy przewinąć kasetę” – tak brzmiała uprzejma sugestia 
umieszczona na drzwiach, ścianie, na taśmie i na kasecie z fil-
mami w wypożyczalni kaset wideo (znaki te były zawsze przy-
jaźniejsze od spojrzenia sprzedawcy, gdy okazało się, że kaseta 
VHS nie była całkowicie przewinięta). To nie tylko technologia 
przesądziła o końcu ery VHS. To doświadczenia klienta prze-
sądziły o zagładzie wideo. Netflix, wchodząc na rynek, powie-
dział klientom, aby ci zapomnieli o opłatach za opóźnienia, 
przewijaniu kaset i wychodzeniu z domu, aby wypożyczyć film. 

Nowa firma skupiła się na doświadczeniach klientów 
i zaczęła wykorzystywać technologię, aby uczynić je lepszy-
mi. Netflix stw`orzył domowy sklep cyfrowy, dzięki któremu 
wypożyczanie filmów stało się wygodniejsze dla klientów. 
Przeszedł od sprzętu (plastikowe kasety VHS i dyski DVD) 
do w pełni cyfrowej zawartości online. Dzięki wyeliminowa-
niu sprzętu jako warunku koniecznego do obejrzenia filmu, 
doświadczenie klienta uległo znacznej poprawie, przy jedno-
czesnym zwiększeniu dostępności produktów. Klienci Netflix 
mogą natychmiast obejrzeć nowy lub starszy film. 

Lepsze wykorzystanie zasobów 
automatyki 
Fakt istnienia nieużywanych aktywów do zastosowań w auto-
matyce zawsze stanowił problem ze względu na specjalistycz-
ny charakter sterowania maszynami. Sterowanie maszynami 
wymaga procesorów czasu rzeczywistego, specjalistycznego 
sprzętu komunikacyjnego i zastrzeżonego oprogramowania 
systemu operacyjnego, które często musi być skonfigurowa-
ne i zaprojektowane dla konkretnych procesorów. Wszyst-
ko to składało się na zastrzeżony sprzęt i oprogramowanie, 
które były dostarczane w jednym pakiecie, lub, w przypadku 
oferty sterowników PLC niektórych dostawców automatyki, 
w postaci ponad 160 typów urządzeń. Podczas gdy utrzyma-
nie floty sprzętu sterującego jest kosztowne dla użytkownika 
końcowego, jest ono znacznie droższe również dla dostawcy. 
Dodatkowe koszty ponoszone są na rozwój i konserwację 

Zasoby cyfrowe przyczyniają się do lepszych relacji z klientem, postępów w dziedzinie otwartej automatyzacji, 
separacji oprogramowania od sprzętu, wykorzystania projektów open source i łatwiejszej do wdrożenia, 
elastycznej automatyzacji. 

Nowe podejście do sterowania maszynami 

Allen Tubbs, Bosch Rexroth Corp.

STEROWANIE

Dostawcy technologii przyjmują automatyzację typu open source. Na przykład niedawno 
wprowadzona platforma automatyki Bosch Rexroth ctrlX jest zgodna z zasadami otwartej 
automatyki. System sterowania Bosch Rexroth ctrlX Core, oparty na systemie operacyjnym 
Linux, został zaprojektowany jako otwarta platforma automatyki przemysłowej, zapewniają-
ca klientom maksymalną swobodę w stosowaniu i dostosowywaniu systemów sterowania w 
sposób, jaki uznają za stosowny.  Dzięki uprzejmości: Bosch Rexroth
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sprzętu, koszty certyfikacji dla klasyfikacji UL i CE, rozwój do-
kumentacji, zarządzanie cyklem życia i inne. Problemem jest 
również starzenie się, ponieważ starzeją się również aktywa 
zapasowe. W tym modelu nie jest możliwe unowocześnianie 
technologii po drodze. 

Sterowanie przemysłowe ewoluuje: 
Stosowność rozwiązań 
Netflix zakłócił normę w dystrybucji filmów, a jego pierwsze 
kroki nie były łatwe ani oczywiste. Netflix zwracał uwagę na 
odczucia klientów, by w końcu stać się wiodącym w branży 
serwisem streamingowym z ponad 180 milionami abonentów. 
Stare modele osiągają granicę użyteczności i trzeba opraco-
wać nowe, aby osiągnąć nowy poziom wydajności i wartości. 
Pewne zmiany w technologii oprogramowania, już popularne 
po stronie IT, zaczynają się przebijać do oprogramowania OT. 
Koncepcja „napisz raz, używaj wszędzie” została opracowana 
przez Sun Microsystems w latach 90. i stanowiła krok naprzód 
w tworzeniu oprogramowania niezależnego od sprzętu. Idea 
polega na tym, że kod powinien działać na komputerze PC, 
urządzeniach mobilnych i wbudowanych lub na serwerze przy 
minimalnych, jeśli w ogóle, zmianach. Ten krok w kierunku 
uwolnienia oprogramowania od sprzętu otwiera drzwi do 
standaryzacji sprzętu, wymagając od niego, by jedynie po-
siadał procesor i wymagania pamięciowe niezbędne do uru-
chomienia oprogramowania. Gdy tak się stanie, cena sprzętu 
drastycznie spadnie, a dostępność znacznie wzrośnie.

Oprogramowanie zawierające kod i wszystkie dane kon-
figuracyjne w pakiecie ułatwia separację sprzętu od oprogra-
mowania również z perspektywy oprogramowania. Nie jest 
już konieczne uruchamianie prawnie zastrzeżonego systemu 
operacyjnego, aby system sterowania zaczął działać. Ten typ 
oprogramowania zawiera kod aplikacji i wszystkie zależności 
potrzebne do działania, nie wymagając oddzielnych instalacji 
oprogramowania wspierającego. Sprawia to, że oprogramowa-
nie dąży w kierunku łatwych do zarządzania części i pozwala 
programistom skupić się na budowaniu swojej wartości, za-
miast powielać wysiłki, aby stworzyć kod wspierający system 
wokół niego. Programiści mogą pozostawić system operacyj-
ny ekspertom od systemów operacyjnych, a zamiast tego wy-
korzystać systemy, takie jak Docker, Kubernetes i Linux Con-
tainers, aby wdrożyć oprogramowanie istotne tylko dla nich. 

Oprogramowanie open source obniża 
koszty 
Oprogramowanie open source (OSS) pomaga programistom 
w tworzeniu złożonych aplikacji bez konieczności podejmo-
wania wysiłku tworzenia ich od podstaw. Zapożyczając kon-
cepcję z Javy, OSS można by opisać słowami „napisz raz, użyj 

wszędzie”. Jedną z korzyści OSS jest 
to, że kod jest napisany raz i utrzy-
mywany przez dużą grupę progra-
mistów. Przykładem może być open-
source'owy broker MQTT (Message 
Queuing Telemetry Transport), Mo-
squitto. Pozwala on programistom 
na korzystanie z funkcjonalności 
brokera MQTT bez konieczności 
tworzenia unikalnego brokera dla 
danej aplikacji. Łatwo jest zauważyć 
oszczędność czasu inżynierów i swo-
bodę dla zespołów programistów, 
którzy mogą skupić się na swoich 
zadaniach. 

Strumieniowe sterowanie 
przemysłowe?
Wspólną korzyścią tych trzech in-
nowacji w oprogramowaniu jest 
to, że wartość sterownika przemy-
słowego przenosi się z fizycznego 
sprzętu do treści cyfrowych. Model 
sieci wypożyczalni wideo z fizycz-
nymi oddziałami ustępuje miejsca 
modelowi Netflix, który koncentruje 
się na cyfrowych strumieniach wartości. Nie wiążąc wartości 
sterownika z konkretnym sprzętem, wartość sterowania prze-
mysłowego jest uwolniona od fizycznej postaci. Nie ma po-
trzeby pozostawiania cennych aktywów na półce, czekających 
na wykorzystanie. Oprogramowanie kontenerowe dystansuje 
wartość systemu od konieczności posiadania własnościowego 
sprzętu. Bezpośrednia interakcja z systemem operacyjnym 
i skomplikowane uwikłania z systemami sprzętowymi nie są 
już konieczne. Daje to więcej możliwości przy jednoczesnej 
redukcji kosztów. OSS odgrywa podobną rolę jak oprogramo-
wanie kontenerowe, ale jest bardziej związane z koncentracją. 
OSS usuwa problemy dostępu, które są cechą charakterystycz-
ną dla systemów własnościowych, pozwalając na koncentrację 
na strumieniu wartości. Większa koncentracja na strumieniu 
wartości, a mniejsza na nadmiarowych funkcjach pomocni-
czych, zmniejsza ogólny koszt i poprawia jakość produktu 
końcowego. 
� n

Allen Tubbs jest menedżerem produktu 
w dziale automatyzacji i elektryfikacji 

firmy Bosch Rexroth. 

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
Automatyka przemysłowa open 
source, oprogramowanie open source
 
Innowacje cyfrowe, lepsze 
doświadczenia klientów 
Lepsze wykorzystanie zasobów 
automatyki, rozdzielenie sprzętu 
i oprogramowania 
Postępy w automatyce przemysłowej 
opartej na otwartym kodzie źródłowym.

CZY WIESZ?
Czy wdrażasz automatykę przemysłową 
opartą na otwartym kodzie źródłowym, 
aby obniżyć koszty rozwoju oraz 
zwiększyć łatwość użytkowania 
i elastyczność?

ONLINE
Jeśli czytasz wydanie cyfrowe artykułu, 
kliknij na nagłówek, aby dowiedzieć się 
więcej o tematach związanych z otwartą 
automatyką. 
www.controleng.com/magazine
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FIRMA PREZENTUJE

Gotowi na wyzwania Przemysłu 4.0?
Oprogramowanie IoT Gateway  
– prosty sposób na monitorowanie 
pracy maszyn

W
spółczesna produkcja nie może obyć się bez informacji 
z parku maszyn. Przebieg procesu oraz jego parametry 
bardzo często uzależnione są od stanu technicznego 

urządzeń. Informacje te można pozyskać na kilka sposobów. Spo-
sób klasyczny – poprzez zainstalowanie na maszynie dodatkowego 
źródła danych, jak czujniki czy mierniki, i zbudowanie nowej insta-
lacji. Jest też sposób tańszy i prostszy, który oferuje firma Bosch 
Rexroth, bazujący na wykorzystaniu tego, co jest już zainstalowane 
w maszynie.

Aby monitorować dane na maszynie, wystarczy zainstalować 
oprogramowanie IoT Gateway firmy Bosch Rexroth, które umoż-
liwia łatwe i cykliczne pobieranie danych z napędów, sterowników 
PLC czy czujników. Zebrane dane za pomocą różnych protokołów 

komunikacyjnych mogą być wysyłane we wskazane miejsce, jak: 
chmury, bazy danych, systemy MES czy ERP, zapewniając przy tym 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Opis oprogramowania IoT Gateway
Oprogramowanie IoT Gateway pozwala łatwo i ekonomicznie po-
zyskiwać informacje z różnych źródeł na linii produkcyjnej, otwiera-
jąc maszyny na nowoczesne rozwiązania IT.

• Odwiedź stronę dedykowaną IoT Gateway!
• Ściągnij demo oprogramowania IoT Gateway i przetestuj!
• Obejrzyj filmy instruktarzowe o IoT Gateway! 
Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii 

napędów i sterowania Bosch Rexroth gwarantuje sprawny, mocny 

BOSCH REXTOTH
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i bezpieczny ruch w maszynach i systemach dowolnej wielkości. 
Firma łączy globalne doświadczenia praktyczne w segmentach za-
stosowań mobilnych, zastosowań maszyn i inżynierii oraz automa-
tyki przemysłowej. Dzięki inteligentnym podzespołom oraz zindy-
widualizowanym systemom i usługom firma Bosch Rexroth tworzy 
środowisko umożliwiające pełną komunikację między poszczegól-
nymi zastosowaniami. Bosch Rexroth oferuje klientom technolo-
gię napędów hydraulicznych i elektrycznych oraz ich sterowania, 
technologię przekładni oraz technologię przemieszczeń liniowych 
i montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy Internetu Rzeczy. 
Firma prowadzi działalność w ponad 80 krajach, zatrudnia ponad 
29 600 osób i odnotowała w 2020 r. przychody ze sprzedaży w wy-
sokości ok. 5,2 mld EUR.

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.boschrexroth.com.

Grupa Bosch jest czołowym globalnym dostawcą technologii 
i usług. Zatrudnia około 394 500 pracowników na całym świecie (wg 
danych z wtorek, czwartek, 31 grudnia 2020 r.). Według wstępnych 
szacunków wygenerowała w 2020 roku obrót w wysokości 71,6 mld 
euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: rozwiązania 
mobilne, technologia przemysłowa, artykuły konsumpcyjne oraz 
energetyka i budownictwo. Będąc wiodącą firmą w świecie Inter-
netu Rzeczy (IoT), Grupa Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania 
dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0 oraz mobilności usie-
ciowanej. Wizją grupy Bosch jest mobilność, która jest rozwijana 
w sposób zrównoważony, bezpieczny i ciekawy. Bazując na swoim 
doświadczeniu w dziedzinie technologii czujników, oprogramo-
wania oraz usług, a także wykorzystując własną chmurę IoT Cloud, 
Bosch oferuje klientom zintegrowane i wszechstronne rozwiązania 
pochodzące od jednego dostawcy. Strategicznym celem Grupy 
Bosch jest ułatwianie łączności za pomocą produktów i rozwiązań 
wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) albo stworzonych lub 
wyprodukowanych przy jej pomocy. Innowacyjne produkty i usługi 
Grupy Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entu-
zjazm użytkowników. W skrócie, Bosch tworzy technologię, która 
jest „stworzona do życia“. Grupę Bosch reprezentuje spółka Ro-
bert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych 
w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów 
serwisowych, globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i handlowa 
Grupy Bosch jest obecna niemal we wszystkich krajach na świecie. 

Innowacyjna moc stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsię-
biorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 73 000 współpracowników zajmu-
jących się pracami badawczo-rozwojowymi w 126 miejscach na ca-
łym świecie, a także około 30 000 twórców oprogramowania.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresami 
www.bosch.com, www.iot.bosch.com, 

www.bosch-press.com, https://twitter.com/BoschPress

Kontakt dla czytelników:
mgr inż. Adam Piszczatowski 

tel.: (22) 738 19 66
e-mail: Adam.Piszczatowski@boschrexroth.pl

www.boschrexroth.pl

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala:
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa

tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35
info@boschrexroth.pl
www.boschrexroth.pl

Biura Regionalne:
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk

tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75
gdansk@boschrexroth.pl

Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01

katowice@boschrexroth.pl
Poznań: ul. Wichrowa 1a, 60-449 Poznań

tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64
poznan@boschrexroth.pl

Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów
tel.: (17) 275 55 00, fax: (17) 275 55 09

rzeszow@boschrexroth.pl
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin

tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77
szczecin@boschrexroth.pl

Wrocław: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24

wroclaw@boschrexroth.pl
 
 n
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Pandemia Covid-19 spowodowała śmierć milionów 
ludzi, a kolejne dziesiątki, jeśli nie setki milionów 
ucierpiały na skutek głębokiej dekoniunktury, 
która zapanowała w większości branż współtwo-
rzących światową gospodarkę. Nie inaczej jest 

również w sektorze robotyki: tylko w Stanach Zjednoczonych 
w pierwszej połowie 2020 r. sprzedaż nowych jednostek robo-
tycznych zmalała o 18%. 

Mimo to prognozy dla tego sektora są raczej optymistycz-
ne: pandemia ujawniła bowiem słabości funkcjonowania za-
kładów przemysłowych, magazynów, zakładów przetwórstwa 
żywności i innych kluczowych obiektów na gospodarczej ma-
pie świata. Praktykowane tam dotąd „normalne” sposoby re-
alizacji zadań, w tym fizyczna obecność w hali produkcyjnej, 
przekazywanie kompletowanych towarów z rąk do rąk i  lo-
kalna diagnostyka problemów technicznych, w dobie epide-
mii okazały się bowiem ogromnym zagrożeniem dla zdrowia 
ludzkiego. I skłoniły ludzi do poszukiwania alternatywnych 
sposobów postępowania.

Roboty ułatwiają 
zachowanie dystansu 
społecznego
Odpowiedzią na wyzwania czasów 
pandemii okazały się roboty: nie tylko 
ograniczają one konieczność dotykania 
detali i  opakowań, ale także mogą de-
zynfekować stanowiska robocze, chronić 
personel medyczny przed zarażeniem, 
a  także utrzymywać ciągłość funkcjo-
nowania przedsiębiorstw w sytuacji, gdy 
duża część pracowników musi pozostać 
w domu. A dzięki dostępności zdalnych 
narzędzi diagnostycznych mogą wykony-
wać wszystkie te zadania bez konieczno-
ści stałego nadzoru ze strony operatorów.

W efekcie w ostatnich miesiącach za-
interesowanie zakupem robota i  szerzej: 

automatyzacją produkcji znacznie wzrosło – i to nie tylko na 
rynkach europejskich. Według ankiety przeprowadzonej przez 
firmę Thomas wśród 1000 amerykańskich przedsiębiorstw 
produkcyjnych co czwarty respondent planuje w najbliższym 
czasie zwiększyć poziom automatyzacji swojego zakładu. Po-
dobnych wyników dostarczyły badania przeprowadzone przez 
Stowarzyszenie Przemysłu Robotycznego (RIA) oraz Między-
narodową Federację Robotyki (IFR).

Co więcej, respondenci opowiadali się również za prze-
niesieniem swojej produkcji z powrotem do kraju, co również 
przełoży się na wzrost popytu na roboty i  inne środki auto-
matyki. 

Z kolei szybki rozwój handlu elektronicznego zaowocował 
zwiększonym zapotrzebowaniem na autonomiczne roboty 
mobilne (AMR), samojezdne wózki widłowe oraz inne tego 
typu rozwiązania, nieujmowane zwykle w statystykach doty-
czących rynku robotyki. Podobna tendencja panuje na rynku 
robotów współpracujących – również rzadko jeszcze uwzględ-
nianych w oficjalnych raportach.

W  handlu detalicznym natomiast roboty coraz częściej 
zastępują ludzi w  procesach inwentaryzacji, mycia podłóg, 
a  nawet dostarczania zakupów spożywczych i  zamówień 
z restauracji. Ale wzrosty obserwowane są także w sektorach, 
w  których roboty wykorzystywane są od dawna, takich jak 
spawanie i  malowanie karoserii w  przemyśle motoryzacyj-
nym, montaż elektroniki czy pakowanie detali. Wciąż rów-
nież istnieje wiele zadań, zwłaszcza w branży opakowaniowej, 
w których jednostki robotyczne dopiero zyskują na popular-
ności, m.in. dzięki nowym możliwościom oferowanym przez 
takie technologie, jak widzenie maszynowe, uczenie maszyno-
we czy przetwarzanie w chmurze.

Niedobór pracowników utrudnia 
robotyzację
Choć mówi się, że roboty stanowią zagrożenie dla istnieją-
cych miejsc pracy, de facto jest odwrotnie: to brak wykwa-

Roboty nie tylko okazały się bardzo przydatnym narzędziem 
w dobie pandemii, ale także mogą odegrać istotną rolę 
w wychodzeniu z kryzysu społecznego i ekonomicznego. 
Umożliwiają bowiem zachowanie dystansu społecznego, 
dezynfekują miejsca pracy, zapewniają bezpieczeństwo 
personelowi szpitalnemu, a firmom gwarantują ciągłość 
działania w sytuacji niedoboru pracowników.

Roboty ułatwią powrót do normalności 
po pandemii

JEFF BURNSTEIN, Stowarzyszenie ds. Zaawansowanych Systemów Automatyki

ROBOTYKA

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
robotyka, efektywność produkcji, 
roboty chronią miejsca pracy

Systemy robotyczne ułatwiają 
zachowanie dystansu społecznego.
Robotyka i automatyka mogą 
rozwiązać problem braku 
wykwalifikowanej siły roboczej.
Roboty zwiększają efektywność 
produkcji i chronią miejsca pracy.

ZASTANÓW SIĘ
Czy roboty przyczyniają się 
do rozwoju Twojej firmy lub 
konkurencji?

 
Roboty już niejednokrotnie dowiodły, 
że mogą w znacznym stopniu przyczynić 
się do wzrostu konkurencyjności 
przedsiębiorstw, tworzyć nowy potencjał 
biznesowy, a także kreować lepsze, 
bezpieczniejsze i lepiej płatne miejsca 
pracy.

http://kuka.com


KR SCARA
Silne, szybkie, wysoce wydajne

Najkrótsze czasy cykli
Niskie całkowite koszty posiadania
Bezpieczeństwo i niezawodność
Ultrakompaktowe

Stworzone z myślą o maksymalnej wydajności produkcji

kuka.com

lifikowanych pracowników negatywnie wpływa na rozwój 
robotyki. Niedobory kadrowe powodują bowiem, że nie ma 
komu wdrażać jednostek robotycznych i  przyuczać ich do 
wykonywania nowych zadań. Według raportu firmy Deloit-
te do 2025 r. w samych tylko Stanach Zjednoczonych trzeba 
będzie obsadzić 3,5 mln stanowisk z zakresu nauk przyrod-
niczych, technologii, inżynierii i matematyki. I ponad 2 mln 
z nich prawdopodobnie pozostanie wolne ze względu na brak 
odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów. Lukę tę mogą 
wypełnić roboty. 

Czy równocześnie mogą one doprowadzić do masowych 
zwolnień niewykwalifikowanych pracowników? Badania Mię-
dzynarodowej Federacji Robotyki przeczą tej tezie: według jej 
analityków w krajach o wyższym wskaźniku robotyzacji stopa 
bezrobocia jest niższa niż w państwach, w których zainstalo-
wano mniej robotów.

Roboty zwiększają konkurencyjność
Dlaczego tak jest? Otóż, największym zagrożeniem dla miejsc 
pracy nie jest robotyzacja, lecz niska konkurencyjność przed-

siębiorstw: jeśli firma nie może już konkurować z  groźniej-
szymi rywalami, staje w obliczu bankructwa, co z kolei grozi 
redukcją nie kilku, lecz wszystkich etatów. W tej sytuacji z po-
mocą przychodzą roboty, które niejednokrotnie już dowiodły, 
że mogą w znacznym stopniu przyczynić się do wzrostu kon-
kurencyjności przedsiębiorstw, tworzyć nowy potencjał biz-
nesowy, a także kreować lepsze, bezpieczniejsze i lepiej płatne 
miejsca pracy.

Dlatego w przyszłości roboty nie zastąpią ludzi, lecz będą 
z nimi ściśle współpracować, tj. wyręczać w wykonywaniu tych 
czynności, których personel nie chce lub nie umie zrealizować. 
Tym samym uczynią świat lepszym: umożliwią nam realizację 
istotniejszych zadań, a także zwiększą nasze bezpieczeństwo, 
jednocześnie obniżając koszty towarów i usług.
� n

Jeff Burnstein jest prezesem amerykańskiego Stowarzyszenia ds. 
Zaawansowanych Systemów Automatyki.

http://kuka.com
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sygnalizacji świetlnej informuje wówczas o  aktywnym trybie pracy 
robota, a  także o  możliwości zastosowania dodatkowych czujników 
bezpieczeństwa, odpowiedzialnych za spowalnianie robota, gdy pra-
cownicy hali znajdą się w jego bezpośrednim otoczeniu. 

Funkcja Underflip
Robot z długim ramieniem został zaprojektowany tak, by mógł prze-
suwać ramię bezpośrednio nad podstawą, bez potrzeby obracania 
się. Umożliwia to m.in. podejmowanie części ze stołu znajdującego 
się przed robotem i  umieszczanie ich na stole znajdującym się za 
nim, w  linii prostej. Za tę umiejętność cobotów FANUC odpowiada 
funkcja Underflip, która została opracowana i  zaimplementowana 
w robotach CRX z myślą o zmaksymalizowaniu wydajności robota na-
wet w najbardziej ograniczonych przestrzeniach. 

Elastyczność i łatwa instalacja
Robot CRX waży zaledwie 40 kilogramów, a  jego kontroler 20 kilo-
gramów, dzięki czemu można wygodnie przenieść go do miejsca, 
gdzie ma być zainstalowany i  użytkowany. Warto dodać, że niska 
waga robotów tej klasy sprawia, że gama aplikacji zrobotyzowanych, 
w których można je z powodzeniem zainstalować jest naprawdę sze-
roka i uwzględnia również platformy AGV (Automated Guided Vehic-

les).

Intuicyjna obsługa
Roboty FANUC CRX umożliwiają korzystanie z wtyczek programowych 
(plugin) zapewniających bardzo łatwe podłączenie do urządzeń pe-
ryferyjnych. W razie potrzeby można również skorzystać z możliwości 
zainstalowania systemu wizyjnego (iRVision) lub czujnika siły (Force 
Sensor FS-15iA), by poszerzyć zarówno zakres inteligencji, jak i możli-
wości operacyjnych robota. 

W  celu obsługi robota producent dostarcza użytkownikom in-
tuicyjny tablet dotykowy, charakteryzujący się przejrzystym interfej-

FANUC CR      – Nowa era współpracy
FANUC

FIRMA PREZENTUJE

Jedną z  firm, która sprawia, że wizje stają się rzeczywistością, 
jest japoński FANUC, który już w grudniu 2019 r., podczas tar-
gów IREX w Tokio, ogłosił nową erę współpracy ludzi z robota-

mi. Otwarcie nowego rozdziału w historii robotyki przemysłowej było 
możliwe za sprawą prezentacji prototypów robotów współpracują-
cych nowej generacji – FANUC CRX.

Dziś w ofercie producenta, poza szeregiem „zielonych” robotów 
współpracujących linii CR, można znaleźć nowe, lekkie roboty współ-
pracujące w białym kolorze. 

Myśląc o  zróżnicowanych potrzebach producentów, konstrukto-
rzy robotów FANUC stworzyli dwa modele sześcioosiowych cobotów 
o  udźwigu 10 kg. Pierwszy, standardowy CRX-10iA oferuje zasięg 
1249 milimetrów, a drugi – CRX-10iA/L, charakteryzujący się wydłu-
żonym ramieniem, gwarantuje zasięg 1418 milimetrów. 

Szybkość i niezawodność
Obie jednostki cechują się wysoką wrażliwością i umiejętnością szyb-
kiego reagowania w  sytuacji zaistnienia bezpośredniego kontaktu 
z człowiekiem lub elementami otoczenia. Roboty CRX błyskawicznie 
zatrzymują się nawet przy najdelikatniejszym kontakcie z operatorem 
i automatycznie wycofują się w momencie, gdy natrafią na przeszko-
dę. W razie potrzeby operator ma również możliwość samodzielnego 
odsuwania robota funkcja Push to Escape, ruch w 3 głównych osiach. 
Gładka, smukła i  opływowa konstrukcja zarówno korpusu, jak i  sa-
mego ramienia robota tej klasy wyklucza ryzyko zakleszczenia ręki 
operatora podczas współpracy z  robotem. Roboty współpracujące 
FANUC CRX posiadają certyfikat poświadczający, że są w pełni zgod-
ne z  międzynarodowym standardem bezpieczeństwa dla robotów 
przemysłowych – ISO 10218-1. Z kolei Funkcja Contact Stop, powo-
dująca zatrzymanie robota współpracującego w przypadku kontaktu 
z  zewnętrznym obiektem, spełnia wymogi normy ISO 13849-1 dla 
kategorii 3, PL-d, określającej wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
oraz wskazania w zakresie projektowania i integracji elementów sys-
temów sterowania związanych z bezpieczeństwem.

Należy dodać, że z  myślą o  zapewnieniu najlepszych efektów 
operacyjnych producent przewidział możliwość dostosowywania 
prędkości robota do warunków panujących w  hali produkcyjnej. 
W trybie współpracy robot może pracować z maksymalną prędkością 
1000 milimetrów na sekundę, a w trybie samodzielnym, gdy ludzie 
nie przybywają w jego bliskim otoczeniu, może działać ze zdwojoną 
prędkością do 2000 milimetrów na sekundę. Możliwość zmiany try-
bu pracy robota jest szczególnie przydatna podczas nocnych zmian 
lub pracy w  weekendy. Robot może wówczas realizować bardziej 
ambitne cele produkcyjne, nie angażując zasobów ludzkich. System 

Rozwój technologii zmienia oblicze przemysłu. Za sprawą 
nieustannie kreowanych innowacji coraz łatwiej wyobrazić sobie 
świat bez barier ochronnych, w którym ludzie pracują obok 
robotów. Maszyny wykonują żmudne zadania, a pracownicy 
poświęcają swój cenny czas na lżejsze, bardziej złożone 
i odpowiedzialne czynności.
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sem – z symbolami graficznymi oraz użytecznymi funkcjami obsługi 
i programowania typu "drag and drop" – przeciągnij i upuść. Dzięki 
temu nawet osoby początkujące w  kilku krokach poradzą sobie 
z  tworzeniem programów roboczych. Aby nauczyć robota pożądanej 
sekwencji ruchu, operator może również ręcznie poprowadzić robota 
do odpowiednich punktów. Warto wspomnieć, że specjaliści, często 
przyzwyczajeni do tradycyjnych rozwiązań, mogą w  łatwy sposób 
zmienić, za pomocą jednego przycisku, wygląd nowego interfejsu 
na widok klasycznego wyświetlacza iPendanta. Mogą również podłą-
czyć sprawdzony Teach Pendant FANUC, służący do obsługi robotów. 
Wspomniane narzędzia FANUC pozwalają na tworzenie dowolnych, 
także dużo bardziej skomplikowanych programów. 

Kolejną nowością jest to, że klienci mają możliwość samodziel-
nego aktualizowania oprogramowania robota i  wzbogacania go 
o  dostępne funkcjonalności. W  celu łatwej adaptacji chwytaków, 
czujników i kamer, FANUC zapewnia zestawy programistyczne, które 
umożliwiają szybkie i łatwe połączenie z osprzętem i akcesoriami in-
nych firm.

Szeroki wachlarz zastosowań cobota
Oprócz klasycznych zadań, takich jak np. podnoszenie, pakowanie 
czy paletyzacja, nowy robot CRX idealnie nadaje się do automatyzacji 
szerokiej gamy procesów często spotykanych w produkcji przemysło-
wej, m.in. wkręcania, wybierania części 
z  półek lub z  przenośników i  pakowa-
nia ich do pudełek, lub procesów ob-
sługi maszyn, tj. ładowania surowych 
części do maszyn CNC i  rozładowywa-
nia gotowych detali po zakończeniu 
obróbki.

Ciekawym zastosowaniem robota 
CRX jest proces spawania, gdzie czło-
wiek i  maszyna nie tylko wspierają 
się wzajemnie, ale wręcz uzupełniają 
kompetencje w  celu realizacji jedne-
go z  bardziej wymagających procesów 
produkcyjnych. W takim układzie cobot 
wykonuje precyzyjne ruchy palnika 
spawalniczego, system czuwa nad po-
wtarzalnością, a  człowiek programuje 
i nadzoruje pracę robota. 

Spawacz zachowuje pełną kontrolę 
nad procesem, a cobot pełni rolę doskonałego narzędzia do wykony-
wania perfekcyjnych spoin. Ten rodzaj automatyzacji, prosty i wyma-
gający jedynie minimalnych nakładów inwestycyjnych, jest szybką 
i atrakcyjną pod względem ekonomicznym odpowiedzią na aktualne 
wyzwania branży spawalniczej, tj. brak wykwalifikowanych kadr i nie-
ustanny wzrost kosztów produkcji.

Firmy, które zdecydują się na instalację cobota w  charakterze 
spawacza, z  pewnością docenią możliwość korzystania ze wsparcia 
nowoczesnych robotów bez potrzeby instalowania dodatkowego, czę-
sto kosztownego wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo pra-
cowników, np. w postaci kurtyn lub profesjonalnych wygrodzeń, nie-
zbędnych w przypadku klasycznych robotów. Warto dodać, że z uwagi 
na to, iż robot typu CRX jest bardzo czuły, użytkownik nie potrzebuje 
również złącza antykolizyjnego, co pozwala obniżyć koszt zakupu 
sprzętu spawalniczego.

W  przypadku cobotów marki FANUC należy podkreślić to, że są 
one przygotowane do współpracy ze spawarkami różnych producen-
tów, m.in.: FRONIUS, LINCOLN, BINZEL. 

Robot CRX FANUC jest łączony ze spawarkami bezpośrednio, tj. 
bez użycia dodatkowych, zewnętrznych PLC.

Warto również wiedzieć, że za sprawą oprogramowania systemo-
wego FANUC ARC TOOL, stworzonego z myślą o aplikacjach spawal-
niczych, możliwe jest korzystanie z zaawansowanych funkcji proceso-
wych dokładnie na takich samych zasadach, jak w przypadku trady-
cyjnych jednostek spawalniczych. Są to m.in. funkcje takie jak: TAST 
(Through Arc Seam Tracking) - funkcja, która pozwala na aktywne śle-
dzenie ścieżki podczas procesu spawania, TOUCH SENSING – funkcja 
pozwalająca robotowi na automatyczną zmianę zaprogramowanej 
trajektorii ze względu na zmianę położenia spawanych elementów, 
TORCH GUARD – funkcja chroniąca palnik spawalniczy, ma na celu 
korektę punktu narzędziowego po zmianie geometrii palnika spa-
walniczego czy funkcja RAMPING, umożliwiająca liniową modyfikację 
parametrów w trakcie procesu spawania. 

Koronnym argumentem przemawiającym za stosowaniem ro-
botów CRX w  procesach spawalniczych jest możliwość łatwego pro-
gramowania robota. Służy do tego funkcja ręcznego prowadzenia, 
umożliwiająca operatorowi nauczenie robota pożądanej trajektorii 
poprzez wodzenie za ramię. Robot manualnie przeprowadzony przez 
główne punkty szybko uczy się ruchu i już po chwili takiej nauki bez-
błędnie realizuje powierzone zadania. Ponadto można łatwo dopre-
cyzować pozycję robota, korzystając z pokrętła na ekranie panelu ste-

rowania, podobnie jak w urządzeniach 
CNC. Taka możliwość jest szczególnie 
cenna w  produkcji małoseryjnej, wy-
magającej częstych zmian. 

Wyjątkowa łatwość instalacji i  ob-
sługi robota współpracującego stano-
wi o tym, że cobot może bardzo szybko 
dołączyć do zespołu i  wspierać jego 
prace, bez konieczności intensywnego 
szkolenia. 

Jakość i żywotność
Nową linię robotów FANUC cechuje 
wysoka jakość, która przekłada się na 
niezawodność ich użytkowania, nawet 
w ciężkich warunkach przemysłowych. 
Obie jednostki CRX spełniają wymogi 
normy IP67, co oznacza, że są całkowi-
cie pyłoszczelne, odporne na wilgoć, 

a także na oddziaływanie oleju maszynowego, często występującego 
w środowisku produkcyjnym.

Nawet bardzo drobne cząsteczki kurzu, takie jak te powstające 
podczas polerowania detali, nie stanowią problemu dla robota, jego 
kontrolera oraz konsoli programującej (klasa szczelności IP54). 

Długa żywotność CRX-ów to istotny wyróżnik rynkowy nowej li-
nii robotów FANUC.  Producent obiecuje klientom średnio osiem lat 
użytkowania robota bez potrzeby konserwacji. To oznacza, że przy 
prawidłowym użytkowaniu w  tym okresie – silniki, reduktory, czuj-
niki, okablowanie i  smary – nie będą musiały być wymieniane. Dla 
klientów oznacza to zarówno bardzo niski całkowity koszt eksploatacji 
robota (Total Cost of Ownership), jak i minimalne ryzyko zaistnienia 
nieplanowanego przestoju produkcji. 

Więcej informacji na stronie www.fanuc.pl
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W czasach, gdy cyfrowa transformacja zata-
cza coraz szersze kręgi, wdrożenie ustan-
daryzowanej, kompleksowej architektury 
komunikacyjnej OT (technologii opera-
cyjnej) staje się coraz istotniejsze. Pozwala 

bowiem przedsiębiorstwom w pełni wykorzystać potencjał cy-
frowej zmiany, a jednocześnie zwiększa niezawodność i bezpie-
czeństwo całego systemu. Głównym wyzwaniem jest przy tym 
konieczność integracji danych OT z aplikacjami i  infrastruk-
turą systemów IT – i to w całkowicie nowy, niepraktykowany 
dotąd sposób. Kluczową rolę w powodzeniu tego procesu od-
grywają inżynierowie systemów sterowania. Problem w tym, że 
według ankiety przeprowadzonej przez Manpower Group jest 
ich na rynku coraz mniej, a w kolejnych latach ich dostępność 
jeszcze się zmniejszy. A to z kolei zmusza przedsiębiorstwa do 
poszukiwania alternatywnych metod zapewnienia sobie bez-
pieczeństwa w tym aspekcie.

Cyfrowa transformacja trudniejsza niż się 
wydaje
Czym właściwie jest cyfrowa transformacja? Niektórzy po-
strzegają ją jako rodzaj strategii biznesowej o  szerokim, po-
nadbranżowym zasięgu, która zakłada przezwyciężenie tra-
dycyjnych wyzwań i  kreowanie nowych szans biznesowych 
przez wykorzystanie zalet nowych technologii. Jej wdrożenie 
wymaga szerokiej akceptacji nowych metod pracy i kreowania 

wartości dla klientów. I jak wynika z an-
kiety przeprowadzonej przez firmę ana-
lityczną McKinsey, 70% przedsiębiorstw 
przemysłowych jest gotowe zaakceptować 
te zmiany, uznając produkcję cyfrową za 
najważniejszy element swojej strategii 
operacyjnej.
Nie zmienia to jednak faktu, że dużej 
części z nich nie udało się przeprowadzić 
transformacji swojej działalności na sze-
roką skalę i  utknęły w  stadium określa-
nym przez firmę McKinsey jako „czyściec 
pionierów”. Dlaczego? 
Kluczowym warunkiem sukcesu każdej 
inicjatywy z  zakresu cyfrowej transfor-
macji jest akwizycja i klasyfikacja w czasie 
rzeczywistym danych produkcyjnych oraz 
ich natychmiastowy transfer do systemów 

analitycznych. Według firmy Deloitte tego typu zaawansowana 
komunikacja jest dziś podstawą każdego cyfrowego biznesu. 
Jednak biorąc pod uwagę dużą liczbę urządzeń wyposażonych 
w  najróżniejsze protokoły komunikacyjne, stworzenie ustan-
daryzowanej architektury OT współtworzącej środowisko cy-
frowe jest bardzo trudnym zadaniem. Do tej pory większość 
przedsiębiorstw stawiała bowiem raczej na komunikacyjne 
„hybrydy”, łącząc ze sobą poszczególne urządzenia dopiero 
wówczas, gdy rzeczywiście zaistniała taka potrzeba i wykorzy-
stując w  tym procesie rozwiązania ad hoc dobierane według 
kryterium największej przydatności w  tym konkretnym mo-
mencie. Skutkiem takiej praktyki były i są heterogeniczne śro-
dowiska produkcyjne, silosy danych, nieskomunikowane ma-
szyny i architektury tak złożone, że nie sposób ich zrozumieć, 
a co dopiero serwisować. Trudno się dziwić, że w tych warun-
kach komunikacja urasta do rangi jednego z najtrudniejszych 
i najbardziej wymagających aspektów cyfrowej transformacji. 
Nawet jeśli maszyny i sterowniki są zintegrowane z daną apli-
kacją, zbierane przez nie dane są najczęściej gromadzone w si-
losach, co powoduje, że dostęp do nich jest mocno utrudniony. 
Zaś efektywne skomunikowanie środowiska produkcyjnego 
nie rozwiązuje problemu zagrożeń bezpieczeństwa, które mogą 
się pojawić podczas prób utworzenia komunikacji między sie-
ciami IT i OT.

Coraz mniej wykwalifikowanych 
pracowników
To jednak niejedyne wyzwania utrudniające cyfrową trans-
formację przedsiębiorstw: innym problemem jest niedobór 
wykwalifikowanych inżynierów oprogramowania. Weźmy za 
przykład tylko jedną branżę: przemysł motoryzacyjny. Według 
Boston Consulting Group tylko w  Stanach Zjednoczonych 
zapotrzebowanie na inżynierów oprogramowania w  branży 
motoryzacyjnej wzrośnie w kolejnych latach o 30 tysięcy, sze-
ściokrotnie przewyższając liczbę absolwentów adekwatnych 
kierunków i pogłębiając i tak już znaczne niedobory.
Należy oczekiwać, że wraz ze wzrostem liczby przedsiębiorstw 
rozpoczynających swoją przygodę z cyfrową transformacją po-
pyt na inżynierów systemów sterowania będzie dynamicznie 
wzrastał – i to nie tylko w branży motoryzacyjnej, co w połą-
czeniu z już występującymi niedoborami będzie miało istotny 
wpływ na poziom ryzyka i prawdopodobieństwo sukcesu pro-
cesów transformacji przedsiębiorstw.

Opracowanie ustandaryzowanej architektury OT umożliwiającej wdrożenie technologii cyfrowych stanowi nie 
lada wyzwanie, zwłaszcza gdy wiąże się to z integracją wielu urządzeń wyposażonych w różne protokoły. W tej 
sytuacji nieocenioną pomocą okazują się specjaliści z zakresu systemów sterowania i środków automatyki.

Inżynierowie systemów sterowania ułatwią 
transformację przedsiębiorstw

SEAN CALLAHAN, PTC

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
transformacja cyfrowa, 
wypełnienie luki w kwalifikacjach

Niedobór specjalistów z zakresu 
technologii operacyjnej
Wyzwania związane z transformacją 
cyfrową
Wskazówki ułatwiające wypełnienie 
luki w kwalifikacjach

ZASTANÓW SIĘ
Jak nowe technologie pomagają  
w wypełnieniu luki w kwalifikacjach, 
powstałej w wyniku cyfrowej 
transformacji?
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Jak ograniczyć ryzyko 
niepowodzenia?
Aby ograniczyć ryzyko związane z niedoborem wykwa-
lifikowanej kadry dysponującej wiedzą i  doświadcze-
niem z  zakresu automatyzacji, systemów sterowania, 
oprzyrządowania, a  także integracji oprogramowania, 
sieci i systemów, warto zastosować pięć komplementar-
nych kroków.
1.   Wypełnij lukę między OT a  IT: według badania 

przeprowadzonego przez firmę LNS tworzenie wie-
lodyscyplinarnych zespołów ekspertów z dziedziny 
IT i OT ułatwia wypełnienie luki między technolo-
gią operacyjną i informacyjną, typowej dla inicjatyw 
z zakresu cyfrowej transformacji. Ścisła współpraca 
specjalistów z obu dziedzin w procesach tworzenia 
strategicznej wizji i  koncepcji projektu umożliwia 
wypracowanie holistycznego podejścia do wyzwań 
związanych z architekturą i komunikacją w ramach 
systemu. Co więcej, pozwala także zrozumieć war-
tość dodaną projektu i oszacować zwrot z inwestycji 
(ROI), co ułatwia kadrze kierowniczej podejmowa-
nie właściwych decyzji w kwestii zasobów niezbęd-
nych do realizacji projektu.

2.   Nie ociągaj się z  implementacją: istotną kwestią 
podczas doboru partnerów technologicznych jest 
także tempo realizacji projektu. Jeśli według pla-
nu jego implementacja potrwa kilka lat, znacznie 
zwiększa to ryzyko niepowodzenia i  wypalenia 
jego uczestników. Projekt zrealizowany szybciej 
zapewnia lepszy zwrot z  inwestycji, a  tym samym 
przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Należy 
przy tym pamiętać, że dostawcy poszczególnych 
komponentów i  systemów powinni dysponować 
odpowiednim doświadczeniem w zakresie cyfrowej 
transformacji i  komunikacji przemysłowej, bogatą histo-
rią relacji z klientami, a także zasobami umożliwiającymi 
przeprowadzenie udanej transformacji.

3.   Uprość architekturę sieci: wykorzystanie standardowych, 
niezawodnych, uniwersalnych rozwiązań komunikacyj-
nych pozwala na maksymalne uproszczenie budowy sieci 
komunikacyjnej, a tym samym ogranicza ryzyko związane 
z niedoborem wykwalifikowanych inżynierów. Heteroge-
niczne środowiska komunikacyjne, zwłaszcza bazujące na 
autorskich rozwiązaniach, znacznie utrudniają tworzenie 
i  utrzymanie niezawodnej, odpowiednio zabezpieczonej 
i  skalowalnej sieci OT. W  przeciwieństwie do nich śro-
dowiska homogeniczne usprawniają i  przyspieszają roz-
wiązywanie problemów, podłączanie nowych urządzeń 
i utrzymanie sieci, co z kolei ma pozytywny wpływ na po-
dejmowanie strategicznych inicjatyw i postęp w realizacji 
projektów z zakresu cyfrowej transformacji.

4.   Inwestuj w  rozwój pracowników: na rynku dostępnych 
jest bardzo wiele programów szkoleniowych mających na 
celu budowanie i  rozwijanie umiejętności pracowników 
i tym samym wypełnienie luki w kwalifikacjach. Niektóre 

z nich oferują także dodatkowe korzyści, np. umożliwiają 
całkowite przekwalifikowanie danej grupy zawodowej. 
Tego typu programy mogą pomóc firmom w poradzeniu 
sobie z  problemem niedoboru personelu i  budowaniu 
podstaw przyszłego sukcesu.

5.   Szukaj pomocy na zewnątrz: nawiązanie współpracy 
z zewnętrznymi usługodawcami ułatwia rozwiązanie pro-
blemu niedoboru własnych pracowników, umożliwiając 
budowę ustandaryzowanej, niezawodnej architektury ko-
munikacyjnej. Dzięki partnerstwu z  zewnętrznymi kon-
sultantami oraz integratorami rozwiązań z  zakresu OT 
i IoT przedsiębiorstwo zyskuje zasoby i wiedzę, ułatwiające 
odniesienie sukcesu w zakresie cyfrowej transformacji jego 
działalności. Co więcej, integratorzy tacy są obeznani z no-
wymi strategiami transformacji i rozwiązaniami z zakresu 
komunikacji, co ułatwia przedsiębiorstwu znalezienie naj-
lepszej dla niego opcji. 

 n

Sean Callahan jest starszym dyrektorem ds. marketingu 
strategicznego Kepware w firmie PTC.

Platforma KEPServerEx marki Kepware została dostosowana specjalnie do potrzeb 
komunikacji w przedsiębiorstwach: składający się na nią serwer ThingWorx Kepware 
ułatwia komunikację w całej firmie, zapewniając dostęp do wszystkich sterowników 
KEPServerEx i wybranych wtyczek Advanced Plug – i to w ramach tej samej licencji. 
Wykorzystywana w ponad 75 tys. zakładów na całym świecie, zapewnia niezawod-
ność, niezakłóconą łączność, skalowalność i wysoki poziom bezpieczeństwa środo-
wisk produkcyjnych. Źródło: PTC
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W ostatnich dwóch artykułach omówiliśmy pokrótce plat-
formy firmy MATROX, które pomagają firmom integra-
torskim w konstrukcji systemów o różnych stopniach 

złożoności – od prostych, wymagających użycia raptem jednej ka-
mery typu SmartCam IrisGTR i oprogramowanych w intuicyjnym 
pakiecie Design Assistant X, poprzez większe, budowane w oparciu 
o przemysłowe procesory 4Sight EV6 i umożliwiające synchroni-
zację obrazów z wielu kamer GigE i USB 3.0 oraz rozbudowanych 
układów peryferyjnych, aż do najszybszych komputerów SuperSight 
z magistralą PCIe i możliwością przetwarzania obrazu na wielordze-
niowych procesorach Intel, kartach GPU i układach FPGA (rys. 1).   

Coraz lepiej rozpoznaną techniką wizyjną, używaną do gene-
racji trójwymiarowej reprezentacji obiektu, jest skanowanie kame-
rami 3D.  Odbywa się z wykorzystaniem triangulacji, w której ka-
mera obserwuje linię laserową oświetlającą obiekt jak na rys. 2.  
Zmiany odległości płaszczyzny mierzonej od sensora kamery będą 
odwzorowywane przemieszczeniem oświetlanych punktów.  Stąd 
obliczenia prowadzą do pomiaru wysokości – odległości.  

W przypadku rzeczywistych kształtów obserwowana linia „śle-
dzi” kontur przedmiotu i otrzymujemy pełny profil 3D.  Oczywiście 
należy zapewnić kilka istotnych elementów:

•  przesuw w osi prostopadłej do oświetlenia – albo jednostaj-
ny, albo zsynchronizowany z kamerą tak, aby kolejne linie od-
powiadały równym interwałom w osi ruchu,  

•  precyzyjną geometrię montażu kamery – każde błędy kąto-
we, a zwłaszcza chwilowe zmiany, wprowadzają zafałszowania 
wyniku pomiarowego, 

•  oprogramowanie, które odpowiednio skalibrowane do ukła-
du optycznego poradzi sobie z wszelkimi nieliniowościami 
przetwarzania obrazu 2D na 3D, 

•  przynajmniej dwa tory optyczne, aby uniknąć przesłaniania 
i martwych stref, co wizualizuje rysunek 3.  

Obok najbardziej oczywistych przykładów 
rozwiązań tworzonych z wykorzystaniem coraz 
bardziej popularnych systemów wizyjnych, czyli 
aplikacji takich jak: sprawdzanie oznakowania 
wyrobów (nadruki, teksty, kody paskowe, 
kolory, kształty itd.), weryfikacja obecności 
wszystkich elementów (czyli np. poprawności 
montażu lub pakowania), precyzyjna kontrola 
wymiarów i geometrii, pojawiają się coraz 
częściej wdrożenia wykorzystujące mniej 
standardowe przetworniki wizyjne. 

Kamery 2D i 3D MATROX  
– efektywne tworzenie  
aplikacji wizyjnych

Paweł Hoerner de Roithberg, EG Extensa Sp. z o.o.

Rys. 1. Platformy wizyjne MATROX

Rys. 2. Zasada pomiarów 3D

Rys. 3. Unikanie okluzji 
w skanerach 3D



www.controlengineering.pl   CONTROL ENGINEERING POLSKA  Maj/Czerwiec  23

Firma MATROX od pewnego czasu oferuje grupę kamer 3D 
o nazwie AltiZ (fot. 4).  Dla najmniejszych zakresów rzędu kilku-
dziesięciu milimetrów uzyskujemy rozdzielczości na poziomie do 
40 um.  Największy zakres pomiarowy to niespełna 400 mm w osi 
Z i maksymalne pole widzenia wzdłuż kreski laserowej ponad  
300 mm.    

Wynikiem odwzorowania każdej iluminowanej linii na senso-
rach kamer jest profil, który podaje wysokości dla punktów wzdłuż 
linii lasera. Taka reprezentacja wyników jest standardowa dla więk-
szości dostępnych na rynku urządzeń do pomiaru profilu 3D.  Do-
datkowa wartość integracji kamer AltiZ z oprogramowaniem wi-
zyjnym MATROX pojawia się wtedy, kiedy kolejne przeskanowane 
profile zintegrujemy w obraz, który możemy przetworzyć, korzy-
stając z wszystkich dostępnych w oprogramowaniu metod analizy.  
Używając odwzorowywania wymiaru w osi Z np. na paletę kolorów, 
możemy zastosować każdą metodę przetwarzania, począwszy od 
segmentacji, poprzez funkcje morfologii, odszumiania, porówny-
wania kształtów i wzorców, wymiarowania itp.  W szczególności np. 
segmentacja wraz z wymiarowaniem może prowadzić do łatwych 
w implementacji pomiarów objętości.  

W związku z powyższym kamery AltiZ umożliwiają przedstawie-
nie wyniku w jednym z trzech wybranych standardów:

•  profil/odległość (RANGE) zgodnie z GenICam SFNC 
i PFNC,

•  mapa głębokości (DEPTH MAP) – oś Z przedstawia odległo-
ści na arbitralnej siatce (matrycy) dla osi X i Y,

•  chmura punktów (POINT CLOUD) w pełnym kartezjańskim 
układzie współrzędnych XYZ.  

Oczywiście można te tryby prezentacji wyniku konwertować 
między sobą (np. wyeksportować chmurę punktów, po to by po-
tem wykonać ich projekcję na płaszczyznę XY, aby otrzymać mapę 
głębokości).  

Projekt AltiZ jest w dużej części spójny z modelem kamery in-
teligentnej IrisGTR.  W szczególności kable i konektory zasilający, 
sygnałowy i sieciowy są takie same. AltiZ można zasilać zarówno 
z oddzielnego zasilacza, jak i poprzez PoE.  

I/O synchronizacyjne obejmują wejścia na enkoder, trigger linii 
i obrazu, a także wyjścia replikujące te sygnały, umożliwiające syn-
chronizację kolejnych kamer.  

Sugerowanym narzędziem programistycznym do pracy z AltiZ 
jest MATROX Design Assistant X.  

   
Matrox Design Assistant – główne cechy, możliwości 
i komponenty środowiska:

•  Efektywne tworzenie aplikacji wizyjnych za pomocą schema-
tów blokowych, a nie pisania kodu,

•  Elastyczny dobór optymalnej platformy sprzętowej – od ka-
mer inteligentnych, poprzez przemysłowe komputery wizyjne 
do dowolnych komputerów z kamerami GigE Vision i USB3 
Vision,

•  Sprawdzone algorytmy do lokalizacji i analizy komponentów 
obrazu oraz ich pomiarów, odczytu, weryfikacji, itp.,

•  Tworzenie logiki aplikacji i interfejsu operatora w tym samym 
programie,

•  Praca z kilkoma kamerami w jednym projekcie lub urucho-
mienie kilku projektów niezależnie i równocześnie,

•  Kompatybilność ze skanerami 3D,
•  Użycie wspólnych bibliotek niezależnie od platformy sprzę-

towej, co daje spójne wyniki dla kamer inteligentnych, pro-
cesorów wizyjnych i zwykłych komputerów przemysłowych 
dowolnego producenta,

•  Maksymalizacja efektywności pracy nad aplikacją, poprzez 
natychmiastowe udostępnianie programiście wyników anali-
zy z kolejnych kroków algorytmu,

•  Kontekstowy ‘help’, ułatwiający kodowanie,
•  Prosta wymiana informacji z innymi elementami automatyki 

systemu poprzez cyfrowe I/O Matrox, albo RS-232 i Ethernet 
(TCP/IP, EtherNet/IP™3, Modbus®, PROFINET®, a także na-
tywne protokoły do komunikacji z robotami),

•  Możliwość tworzenia własnych kroków i rozbudowy standar-
dowej funkcjonalności DA X,

•  Dostępność szkoleń on-line i prowadzonych przez instruktora
•  Ochrona projektów za pomocą narzędzia „Project Change 

Validator”.

Powyższy, skrócony opis funkcjonalności kamer 3D AltiZ oraz 
pakietu Matrox Design Assistant X (DA X), został wykonany w opar-
ciu o informacje dostępne na stronach producenta: https://www.
matrox.com/en/imaging/products/systems/3d-sensors/altiz oraz   
https://www.matrox.com/imaging/en/products/software/design-
-assistant-machine-vision-software/.

Ciekawe wizualizacje można także znaleźć w krótkich filmach 
na: https://www.youtube.com/results?search_query=Matrox+AltiZ.

Oczywiście bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie dodatkowe 
pytania, spotkamy się i zaprezentujemy wybrane rozwiązania. Za-
praszamy na naszą stronę internetową oraz czekamy e-maile.

Rys. 4. MATROX AltiZ

email: matrox@eg-group.pl
web: www.eg-group.pl/matrox

https://www.matrox.com/en/imaging/products/systems/3d-sensors/altiz
https://www.matrox.com/imaging/en/products/software/design-assistant-machine-vision-software/
https://www.eg-group.pl/matrox/
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Zacznijmy od bardzo konkretnego przykładu: firma wezwa-
ła na pomoc zewnętrznego programistę w momencie, gdy 
95% pracy nad programem zostało już wykonane. Na tym 
etapie projekt znacznie wykraczał poza założony budżet, 
był mocno opóźniony, zaś zaangażowany w jego realizację 

zespół programistów nie miał najmniejszej ochoty nadal nad nim pra-
cować. Nic zresztą dziwnego: po pobieżnych oględzinach okazało się, że 
był to jeden z najgorzej napisanych programów w historii.

Program miał zautomatyzować obsługę systemu przenośników 
składających się z serii powtarzalnych komponentów. Jego kod stanowił 
zbiór powtarzalnych sekwencji, z których każda przypisana była kon-
kretnemu przenośnikowi. Tworzenie nowej sekwencji polegało głównie 
na skopiowaniu poprzedniej i zmianie nazw znaczników. Cała trudność 
polegała na tym, że każdy przenośnik pełnił nieco inną funkcję, więc 
każdą sekwencję należało zmodyfikować tak, by dopasować ją do owej 
funkcji. Łącznie program składał się ze 100 sekwencji i 50 szczebli źle 
skonstruowanej i podatnej na błędy logiki. W efekcie rzeczywiście gene-
rował błędy – ok. 1% zaprogramowanych procesów przebiegało nie tak, 
jak powinno.

Utrzymanie i skalowalność na 
minusie
Podstawowym problemem w przypadku tego typu 
programów tworzonych z myślą o branży przemy-
słowej jest ich utrzymanie: jeśli programista nie 
jest obeznany z kodem, będzie musiał poświęcić 
całe godziny na zapoznanie się z nim i zrozu-
mienie rządzącej nim logiki, zanim będzie mógł 
przystąpić do wprowadzania zmian i poprawek. 
A ponieważ programowanie przemysłowe ma to 
do siebie, że jest często ograniczone zasobami or-
ganizacyjnymi i strukturalnymi, większe projekty 
często są przygotowywane dosyć niechlujnie, co 
jeszcze utrudnia programiście zadanie. 

Jeśli aplikacja jest trudna w utrzymaniu, bę-
dzie prawdopodobnie także trudno skalowalna. 
Wspomniany projekt zakładał, że w przyszłości 
system ulegnie dwu- lub trzykrotnej rozbudowie, 
co oznaczało, że program będzie musiał zostać 
rozszerzony o 200 nowych sekwencji. Oczywiście 
można je częściowo skopiować. To jednak dopiero 

połowa zadania: teraz przychodzi czas na żmudną edycję każdego znacz-
nika. Nie trzeba być programistą, aby zrozumieć, że tego typu kod nie 
jest łatwy do rozwijania – jest mało skalowalny, trudny w utrzymaniu, 
a dodatkowo nie do końca realizuje swoje funkcje. A biorąc pod uwagę, 
że napisanie go zajęło programistom kilka miesięcy, jego poprawienie 
może potrwać znacznie dłużej.

Naprawiać czy pisać od nowa?
Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Debugowanie i optymalizacja ist-
niejącego kodu zajmie zapewne mniej czasu, niż napisanie programu od 
nowa. Spora liczba koniecznych do wprowadzenia zmian nie daje jednak 
w tym przypadku gwarancji sukcesu, a rezultat nadal będzie odbiegał od 
oczekiwań, zwłaszcza w kwestii późniejszej rozbudowy.

Jak powiedział kiedyś John Woods – programista komputerowy sta-
rej szkoły: „Zawsze koduj tak, jakby twoją pracę miał przejąć brutalny 
psychopata, który wie, gdzie mieszkasz”. Cytat ten wyjątkowo trafnie 
oddaje opisaną tu sytuację i sugeruje, jaką decyzję należy podjąć. W tym 
przypadku programista zdecydował się napisać dużą część programu na 
nowo, wychodząc z założenia, że robiąc to dobrze, zaoszczędzi proble-
mów kolejnym programistom zaangażowanym w projekt – niezależnie 
od tego, czy będą oni wykazywać skłonności psychopatyczne, czy też nie.

Nie wszystko zostało jednak zmodyfikowane – zgodnie z zasadą, że 
„nie ma sensu naprawiać tego, co nie jest zepsute”. Nie manipulowano 
przy modułach I/O, gdyż sprzęt był odpowiednio podłączony i nie spra-
wiał problemów. Program antywirusowy działał sprawnie i był na tyle 
prosty w budowie, że nie trzeba było go optymalizować, podobnie jak kod 

odpowiadający za przełączanie między automatycz-
nym i ręcznym trybem pracy. Programista skon-
centrował się więc na zmianie głównego programu 
sterowania przenośnika, zachowując jednakże nie-
które poprawnie przygotowane szczeble drabinki.

W tym przypadku decyzja o napisaniu dużej 
części programu na nowo okazała się słuszna: dzięki 
temu 3000 szczebli języka drabinkowego zastąpio-
no ok. 500, co znacznie zwiększyło przejrzystość 
programu, a jednocześnie ułatwiło jego utrzymanie 
i ograniczyło liczbę błędów. Całość prac zajęła co 
prawda niemal trzy tygodnie, ale obejmowała także 
przystosowanie systemu do przyszłej rozbudowy – 
teraz można go powiększyć dwukrotnie, zmieniając 
jedynie kilka znaczników. Znacznie zwiększyło to 
elastyczność programu i uniezależniło klienta od 
jego twórcy. Dlatego jeśli koszty i czas na to pozwa-
lają, zawsze lepiej jest napisać dany kod od nowa, niż 
na szybko poprawiać kilka linijek. Za jakiś czas ktoś 
i tak będzie musiał zrobić to we właściwy sposób.
� n

David Breen jest głównym programistą 
w firmie Breen Machine Automation Services.

Niekiedy napisanie programu od nowa jest lepszym 
wyjściem niż żmudne poprawianie linijka po linijce 
źle napisanego kodu. Od czego jednak zależy, 
która opcja jest lepsza? Często wystarczy dokładniej 
przyjrzeć się specyfice danego projektu.

Programowanie przemysłowe: 
naprawiać czy pisać od nowa?

David Breen, Breen Machine Automation Services.

PROGRAMOWANIE

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
programowanie przemysłowe, język 
drabinkowy, programowanie maszyn

W przypadku programowania 
maszyn przemysłowych sporym 
wyzwaniem może być utrzymanie 
aplikacji.
W niektórych przypadkach lepiej 
naprawić dany program, w innych 
konieczna jest kompletna zmiana 
kodu.
O ile koszty nie są zbyt wysokie, 
napisanie programu od nowa często 
jest najlepszą z możliwych opcji.

ZASTANÓW SIĘ
Co stanowi największe wyzwanie przy 
podejmowaniu decyzji o tym, czy 
naprawiać lub pisać od nowa dany 
program?
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Kence Anderson, Microsoft, Winston Jenks, Wood

Od dziesięcioleci systemy sterowania ciągle 
ewoluują, zaś technologie sztucznej inteli-
gencji (artificial intelligence – AI) pomagają 
w rozwoju następnej generacji pewnych sys-
temów automatyki.

Regulator proporcjonalno-różniczkująco-całkujący (PID)  
może być interpretowany z podziałem jego możliwości na 
warstwy: człon proporcjonalny jest ukierunkowany na sy-
gnał (kompensuje uchyb bieżący), człon całkujący namierza 
sygnał (kompensuje akumulację uchybów z przeszłości), zaś 
człon różniczkujący może minimalizować przeregulowanie 
(kompensuje przewidywane uchyby w przyszłości).

Chociaż ekosystem automatyki może się prezento-
wać jako złożona sieć powiązanych ze sobą technologii, to 
może być on także uproszczony poprzez postrzeganie go 
jako ciągle ewoluujące gałęzie drzewa genealogicznego. Na 
przykład sprzężenie wyprzedzające (feed forward) poprawia 
regulację PID poprzez przewidywanie sygnału wyjściowego 
regulatora, a następnie wykorzystuje te przewidywania do 
oddzielenia uchybów wynikających z zakłóceń od wystą-

pień szumu. Regulacja predykcyjna MPC (model predictive 
control) wprowadza tu dodatkowe możliwości poprzez po-
dział na warstwy przewidywań przyszłych wyników działań 
regulatora oraz sterowanie wieloma skorelowanymi wej-
ściami i wyjściami. Najnowszą ewolucją strategii sterowa-
nia jest adopcja technologii sztucznej inteligencji (AI) przy 
projektowaniu układów automatyki przemysłowej. Jednym 
z najnowszych osiągnięć na tym polu jest wykorzystanie ste-
rowników opartych na uczeniu głębokim ze wzmocnieniem 
(reinforcement learning). 

Trzy cechy sterowników opartych na 
technologii sztucznej inteligencji 
Sterowniki oparte na technologii AI (to jest sterowniki 
oparte na uczeniu głębokim ze wzmocnieniem, ang. deep 
reinforcement learning – DRL) oferują unikatowe i atrakcyj-
ne cechy, takie jak:

1.  Uczenie się. Sterowniki oparte na technologii 
DRL uczą się poprzez metodyczne i stałe ćwi-
czenia, określane terminem nauczania maszyn 
(machine teaching). Tak więc sterowniki te potrafią 
odkrywać niuanse i wyjątki, które nie są łatwo prze-
chwytywane przez systemy ekspertowe (expert sys-
tems) i mogą sprawiać trudności regulatorom o sta-
łym wzmocnieniu. Silnik DRL (DRL engine) może 
być poddany przez symulator szerokiemu zakresowi 
różnych stanów procesowych. Wiele z tych stanów 
nigdy nie wystąpiłoby w rzeczywistym świecie, po-
nieważ silnik AI (mózg, ang. brain) może próbować 
sterować fabryką zbyt blisko lub zbyt daleko ogra-
niczeń operacyjnych fizycznie istniejącego zakładu. 
W tym przypadku takie próby (które prawdopodob-
nie spowodowałyby sprowadzenie procesu do stanu 
bezpiecznego, ang. process trip, przez przyrządowy 

Od dziesięcioleci systemy sterowania ciągle ewoluują, zaś technologie sztucznej inteligencji (artificial 
intelligence – AI) pomagają w rozwoju następnej generacji pewnych systemów automatyki.

Czy sztuczna inteligencja (AI) może się okazać następnym etapem ewolucji systemów sterowania?
Artykuł opisuje trzy cechy oraz trzy aplikacje sterowników wykorzystujących technologię AI.

Ewolucja systemów sterowania,  
dokonująca się dzięki sztucznej inteligencji

Fot. 1. Zastosowania mózgu Bonsai firmy Microsoft 
obejmują między innymi: systemy dynamiczne i wysoce 
zmienne, konkurujące ze sobą cele lub strategie opty-
malizacji oraz nieznane warunki początkowe lub syste-
mowe.  Zdjęcia w artykule: firma Wood
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system bezpieczeństwa SIS) są doświadczeniami dla 
mózgu, który uczy się w ten sposób, jakich zacho-
wań ma unikać. Gdy dzieje się tak wystarczająco 
często, mózg uczy się, czego ma nie robić. Ponadto 
silnik DRL potrafi uczyć się z wielu symulacji jed-
nocześnie. Zamiast „karmić” mózg danymi z jednej 
fabryki, można uczyć go setkami symulacji, z któ-
rych każda odbywa się szybciej od sytuacji występu-
jących w świecie rzeczywistym. W ten sposób mózg 
otrzymuje doświadczenie na podstawie treningów, 
co sprzyja jego optymalnemu uczeniu.

2.  Opóźniona gratyfikacja. Sterowniki oparte na DRL 
potrafią nauczyć się rozpoznawania zachowania od-
biegającego od optymalnego w krótkim czasie, co 
umożliwia optymalizację wzmocnień regulatorów 
w dłuższym czasie. Według Zygmunta Freuda, a na-
wet Arystotelesa 300 lat p.n.e., ludzie znają takie za-
chowanie pod nazwą „opóźnionej gratyfikacji”. Gdy 
technologia AI zachowuje się w ten sposób, to może 
pchnąć trudne lokalne minima z przeszłości w kie-
runku bardziej optymalnych rozwiązań.

3.  Nietradycyjne dane wejściowe. Sterowniki opar-
te na DRL zarządzają sygnałami wejściowymi oraz 
potrafią oceniać informacje z czujników, czego nie 
potrafią systemy zautomatyzowane. Jako przykład 
można podać, że sterownik oparty na AI potrafi 
analizować informacje wizualne dotyczące jakości 
produktu lub statusu sprzętu. Ponadto przy po-
dejmowaniu działań związanych ze sterowaniem 
uwzględnia on kategoryczne alarmy i ostrzeżenia 
maszynowe. Sterowniki oparte na AI potrafią na-
wet wykorzystywać sygnały dźwiękowe oraz czuj-
niki wibracji do podejmowania decyzji związanych 
z procesem, podobnie jak czynią to operatorzy. 

Zdolność do przetwarzania informacji wizualnych, 
takich jak wielkość błysku, ujawnia możliwości ste-
rowników opartych na DRL i odróżnia je od innych.

Wdrażanie systemów sterowania 
opartych na technologii DRL
We wdrażaniu systemu sterowania opartego na DRL w za-
kładzie przemysłu procesowego wyróżniamy cztery etapy:

1.  Przygotowanie modelu towarzyszącego symulacji 
dla mózgu.

2.  Zaprojektowanie i trening mózgu.
3.  Ocena przeszkolonego mózgu.
4.  Wdrożenie systemu.
Wdrożenie sterowników opartych na technologii DRL 

wymaga symulacji lub środowiska „cy-
frowego bliźniaka” do wypróbowania 
w praktyce i nauczenia się sposobu po-
dejmowania decyzji. Zaletą tej metody 
jest to, że mózg może się nauczyć tego, 
co jest uważane za „dobre” dla syste-
mu oraz tego, co jest „złe” dla systemu, 
w celu osiągnięcia wyznaczonych ce-
lów. Biorąc pod uwagę, że rzeczywiste 
środowisko jest zmienne – dalece bar-
dziej niż to, co jest zwykle reprezento-
wane – w granicach modelu symulacji 
procesu, zaś ilość symulacji wymaganej 
do przetrenowania mózgu w przestrze-
ni stanu operacji, zredukowane mode-
le zamówień, które utrzymują podsta-
wowe zasady fizyki, oferują najlepszą 
metodę szkolenia mózgu. Modele te 
oferują pewien sposób opracowywa-
nia złożonych symulacji procesów 
i są szybsze podczas uruchamiania, 
obydwa z nich umożliwiają bardziej 
efektywny sposób opracowywania 

mózgu. Symulatory procesu oparte 
na znacznikach mają takie zalety, jak: 
prostota projektowania, łatwość użycia 
oraz możliwość adaptacji do szerokie-
go spektrum potrzeb symulacji, które 
są dopasowane do wymagań modelu 
symulacji, wymaganego do treningu 
mózgów opartych na technologii DRL.

W naszej nowoczesnej erze, gdy 
panele sterownicze z lampkami kon-
trolnymi i wyłącznikami zostały zde-
gradowane do roli podrzędnej, symu-
latory oparte na znacznikach zyskały 

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
Sztuczna inteligencja, systemy 
sterowania, symulator VP Link 
firmy Wood, symulator, uczenie 
maszynowe ze wzmocnieniem

Cechy sterowników opartych 
na technologii AI to: uczenie 
maszynowe, opóźniona gratyfikacja 
oraz nietradycyjne dane wejściowe.
Sterownik AI wymaga treningu jego 
mózgu.
Przypadki użycia sterowników AI 
to: optymalizacja zużycia energii, 
kontrola jakości oraz przetwarzanie 
chemiczne.

DO ROZWAŻENIA
Czy w Waszym zakładzie następny 
system sterowania otrzyma takie 
narzędzia, których potrzebuje do 
nauczenia się, jak wykonywać swoje 
zadania?

MATERIAŁY ONLINE
W wersji cyfrowej tego artykułu, 
klikając na odpowiedni nagłówek, 
można uzyskać dostęp do 
przypadków użycia, szczegółów, 
liczb oraz grafiki www.controleng.
com/magazine. 
Związane z tematem nowe produkty 
dla inżynierów (New Products for 
Engineers) są dostępne na stronie 
www.controleng.com/NPE.

Fot. 2. Śledzenie parametrów energii elektrycznej 
na panelu typu dashboard może pomóc w wizualizacji 
celów optymalizacji.

 
Wdrożenie sterowników opartych na 
technologii DRL wymaga symulacji lub 
środowiska „cyfrowego bliźniaka” do 
wypróbowania w praktyce i nauczenia się 
sposobu podejmowania decyzji.
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znacznie większe znaczenie w uczynieniu pracy inżyniera 
automatyka mniej uciążliwą. Wykorzystanie symulacji do 
przetestowania systemu podczas badań kontrolno-odbior-
czych (factory acceptance test – FAT) przed oddaniem go 
do eksploatacji, stały się od dziesięcioleci „chlebem po-
wszednim” oprogramowania symulacji procesu – znacznie 
wcześniej przed pojawieniem się nowoczesnego żargonu 
z takimi pojęciami, jak „cyfrowy bliźniak”. Te same symula-
tory mogą być wykorzystane w treningach silników AI do 
efektywnego sterowania procesami przemysłowymi. Aby 
to osiągnąć, symulatory muszą być w stanie działać w spo-
sób rozproszony na wielu procesorach CPU i potencjalnie 
w chmurze. Potrzebne jest wiele przypadków symulacji 
do ćwiczenia, treningu czy oceny potencjalnych nowych 
algorytmów AI w realizacji równoległej. Po osiągnięciu 
tego systemy operatora-trenera, które zostały opracowane 
przy wykorzystaniu symulatorów opartych na znacznikach, 
mogą być wykorzystane do treningu silników AI opartych 
na technologii DRL.

Projektowanie i trening mózgu
Projektowanie mózgu w oparciu o proces, który ma być 
sterowany, jest sprawą zasadniczą w tworzeniu skuteczne-
go, opartego na technologii DRL, optymalnego rozwiąza-
nia systemu automatyki. Mózg dla tego systemu może się 
składać nie tylko z koncepcji AI, ale także zawierać heu-
rystyczną logikę programowaną oraz dobrze znane reguły. 
Gdy zostaną prawidłowo zebrane informacje od specjalisty 
z danej dziedziny (subject matter expert – SME), możliwość 
implementacji mózgu przy wykorzystaniu tych informacji 
jest kluczem do sukcesu projektu.

Wykorzystanie wiedzy eksperta SME do tworzenia wni-
kliwych scenariuszy szkoleń jest sprawą kluczową dla opra-
cowania solidnego systemu sterowania, opartego na techno-
logii AI. Zanim silnik DRL będzie mógł być przetrenowany 
z modelem, człowiek musi zadecydować, jakie elementy tego 
modelu będą ujawnione mózgowi jako stan procesu. Stan 
procesu jest generalnie zbiorem zebranych pomierzonych 
wartości, dostępnych dla systemu automatyki. Typowymi 
przykładami są tu wartości poziomów, temperatur, punktów 
nastaw etc. Ujawnienie zbyt mało ze stanu procesu nie po-

zwoli mózgowi nauczyć się z wystarczających ilości danych. 
Gdy stan procesu jest zbyt duży, liczba wewnętrznych hiper-
parametrów może szybko wzrosnąć. To powoduje, że mózg 
nie może się uczyć tak szybko, jak to możliwe, ponieważ 
pewna część jego wysiłku jest tracona na wyobrażanie so-
bie, które części procesu są mniej ważne. Podobna sytuacja 
występuje w przypadku danych, które przepływają z mózgu 
do procesu. To człowiek musi zadecydować, którymi dzia-
łaniami pozwoli mózgowi manipulować, co determinuje 
wysiłek wymagany do sterowania najbardziej pożądanym 

stanem procesu. Zwykle decyzja, co zawrzeć w działaniach 
dostępnych dla mózgu, jest łatwiejsza do podjęcia, ponieważ 
istnieje „tylko” tak wiele zaworów sterujących lub innych 
mechanizmów dostępnych do sterowania procesem.

Decyzje na temat wielkości stanu procesu oraz prze-
strzeni akcji sprowadzają się do tego, które znaczniki symu-
lacji powinny być zawarte w każdej ze struktur stanu i akcji. 
W symulatorze opartym na znacznikach zdefiniowane są 
stany i akcje. Wybierając znaczniki z listy oraz klikając od-
powiedni przycisk, można dodać je do struktury stanu lub 
akcji wykorzystywanej przez mózg.

Definiowanie przestrzeni stanu i akcji
Inkling to język opracowany w celu wykorzystania w ucze-
niu agentów DRL wyrażania paradygmatu szkolenia, wyko-
rzystując kompaktową, ekspresyjną i łatwą do zrozumienia 
składnię. Symulatory oparte na znacznikach mogą być za-
programowane tak, aby automatycznie generowały kod In-
kling, definiujący struktury stanu i akcji dla mózgu.

Po zdefiniowaniu struktur stanu i akcji należy zdefi-
niować cele treningu dla mózgu. Typowymi wymaganiami 
dla treningu mózgu są konstrukcje, takie jak: cel, kara, plan 

Fot. 3. Technologia sztucznej inteligencji może być 
wykorzystana w rozwiązywaniu każdego złożonego 
problemu, który może być modelowany przy użyciu 
symulacji. Może to być np. sterowanie sporadycznymi 
zakłóceniami produkcji w sprzęcie znajdującym się na 
nawodnej części platform wiertniczych w sektorze ropy 
naftowej i gazu albo optymalizacja i sterowanie pracą 
zakładów petrochemicznych/chemicznych.

 
Projektowanie mózgu w oparciu  
o proces, który ma być sterowany, 
jest sprawą zasadniczą w tworzeniu 
skutecznego, opartego na technologii 
DRL, optymalnego rozwiązania systemu 
automatyki. 
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lekcji oraz scenariusze. W naszym przykładzie użytkownik 
potrzebuje napisać około 40 linii kodu, aby umożliwić mó-
zgowi AI trening przy wykorzystaniu symulacji. Wygene-
rowany kod Inkling opisuje dwie ważne rzeczy dla powsta-
jącego mózgu – co robić i jak to robić. Konkretnie kod ten 
został wygenerowany w celu regulacji poziomu w zbiorniku 
poprzez wykorzystanie regulacji dopływu cieczy oraz zawo-
rów blokowych za zbiornikiem. Twierdzenie „celu” opisuje 
pożądane wyniki akcji mózgu, zaś w tym przypadku rze-
czywisty poziom cieczy w zbiorniku powinien być bliski 
punktowi nastawy.

Wybór odpowiednich lekcji i scenariuszy dopasowa-
nych do celu jest wynikiem prawidłowej współpracy po-
między projektantem mózgu oraz specjalistą SME, bez 
przepełnienia zbiornika. Twierdzenia „lekcji” i „scenariu-
sza” mówią mózgowi, jak ma nauczyć się osiągania tego 
celu. W tym przypadku scenariusz nakierowuje mózg na 
rozpoczęcie każdego epizodu treningowego od przypadko-
wego, ale mieszczącego się w pewnych granicach, poziomu 
w zbiorniku i punktu nastawy. 

Tworzenie kodu w celu utworzenia 
mózgu AI
Skuteczny trening mózgu wymaga eksploracji bardzo dużej 
przestrzeni stanu operacji. Technologie chmury obliczenio-
wej pozwalają symulatorom na konteneryzację oraz uru-
chamianie w środowisku obliczeń masowo równoległych. 
Jednak gdy chcemy uzyskać dobre wyniki, to testowanie 
pomysłów w celu trenowania mózgu musi być uruchamiane 
przez symulator najpierw lokalnie – w celu usunięcia bugów. 
Gdy użytkownik będzie już usatysfakcjonowany, symulator 
może zostać skonteneryzowany i uruchomiony w chmurze. 
Typowe sesje szkoleniowe mózgu mogą zawierać dowolną 
wartość pomiędzy 300 000 i 1  000 000 iteracji szkolenio-
wych. Postęp szkolenia mózgu może być łatwo pokazany 
na ekranie, na przykład za pomocą prostego demonstratora 
zbiornika. Zasoby w chmurze są w stanie wytrenować sy-
mulator wymagający pół miliona iteracji w czasie krótszym 
od jednej godziny.

Wykres graficzny może demonstrować postęp treningu 
mózgu jako funkcję liczby iteracji. Parametr „Satysfakcja 
celu” jest ruchomą średnią epizodów szkoleniowych, co 
daje w wyniku całkowitą liczbę spełnianych celów. Typowo 
wymaga się wartości satysfakcji celu, która osiąga 100%, gdy 
uzyskiwane jest efektywne sterowanie za pomocą mózgu dla 
wszystkich scenariuszy, które on przećwiczył.

Ocena wytrenowanego mózgu
Po wytrenowaniu mózgu musi być on przetestowany w celu 
oceny jego efektywności. Podczas tej fazy mózg jest uru-
chamiany na modelu w celu oceny jego zachowania. Jednak 
tym razem scenariusze powinny być zmieniane w symulacji 
– wykonując testy na mózgu z sytuacjami, których mógł nie 
napotkać podczas oryginalnych rund testowania.

Na przykład: jeśli jakaś wielkość fizyczna jest regulowa-
na przez kombinację trzech zaworów, to co się dzieje, gdy 
jeden z nich jest obecnie niedostępny? Czy mózg może zro-
bić coś sensownego, jeśli jeden z zaworów zakleszczył się 
lub został zdemontowany w celu konserwacji? To właśnie 
w takiej sytuacji mogą być zaadaptowane modele symula-
tora opracowane dla systemów operatora-trenera lub testo-
wania systemu sterowania. Tak jak w przypadku testowania 
każdego systemu sterowania, sterownik AI musi przejść 
przez rygorystyczną procedurę formalnego testowania. Sy-
mulator z planem zautomatyzowanego testu może znacznie 
zredukować ilość pracy wymaganej do oceny „wytrenowa-
nego” mózgu.

Wdrożenie mózgu
Gdy mózg przejdzie już pozytywnie test oceniający, może 
zostać wdrożony. Co prawda istnieje wiele trybów wdraża-
nia, jednak unikatową zaletą wykorzystania symulatorów 
opartych na znacznikach do testowania systemów sterowa-
nia jest to, że mogą one być użyte jako oprogramowanie po-
średniczące (middleware) do zintegrowania mózgu z syste-
mem sterowania. Ponieważ istnieje duży wybór dostępnych 
sterowników programowych dla różnych systemów stero-
wania, integracja mózgu ze specyficznym dla klienta śro-
dowiskiem fabrycznym jest znacznie łatwiejsza, niż użycie 
rozwiązania dopasowanego do klienta. Ponadto z perspek-
tywy konserwacji oprogramowania minimalizowanie liczby 
wdrożeń dopasowanych do klienta jest zawsze cenione.

Przypadki użycia sztucznej inteligencji
Mózgi oparte na technologii DRL zostały zaprojektowane 
dla ponad 100 przypadków użycia (use cases) i wdrożone 
w bardzo różnych gałęziach przemysłu oraz rynkach piono-
wych. Przykłady opisano w wersji online tego artykułu.
� n

Kence Anderson, główny Program Manager 
ds. Systemów Autonomicznych w firmie Microsoft, 

Winston Jenks, dyrektor techniczny 
ds. Inteligencji Stosowanej w firmie Wood, 

dr Prabu Parthasarathy, wiceprezes ds. Inteligencji
Stosowanej w firmie Wood. 

 
Skuteczny trening mózgu wymaga 
eksploracji bardzo dużej przestrzeni 
stanu operacji. Technologie chmury 
obliczeniowej pozwalają symulatorom 
na konteneryzację oraz uruchamianie 
w środowisku obliczeń masowo 
równoległych. 
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James Figy, Beckhoff Automation LLC

Zwracanie uwagi na standardy jakości oraz ela-
styczność produkcji to sprawy kluczowe dla 
przemysłu produkującego aseptyczne woreczki 
na próbki. Woreczki te muszą mieścić gąbki do 
pobierania próbek, żywność, środki farmaceu-

tyczne lub materiał organiczny dowolnych wymiarów, prze-
znaczone do testowania w laboratoriach. Muszą one także 
zabezpieczać próbki przed zanieczyszczeniem czy skażeniem, 
aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentom.

Firma Labplas w swoim zakładzie 
produkcyjnym w Montrealu pro-
jektuje, tworzy i wdraża najbardziej 
wiodące technologie. Specjalnie skon-
struowana linia maszyn produkuje 
wyroby dopasowane do klientów. Są 
to głównie worki i woreczki na próbki 
o szerokości od 3" do 33" (76,2 – 838,2 
mm), produkowane z materiałów 
różnych typów na zamówienie klien-
tów po dokonaniu tylko kilku zmian 
w maszynach, a nie tylko worki i ze-
stawy na próbki o standardowych wy-
miarach.

– Stale ulepszamy nasze systemy 
dzięki automatyce, dlatego uzyskujemy 
coraz większą wydajność, jednocześnie 
utrzymując naszą płynność produkcji 
– mówi Benoit Brouillette, dyrektor 
generalny firmy Labplas.

 Firma Labplas z siedzibą w Sa-
inte-Julie, stan Quebec (Kanada), ob-
sługuje klientów między innymi 
z przemysłu spożywczego, rolnicze-
go, farmaceutycznego oraz branży 
weterynaryjnej. Posiada sieć 55 nie-
zależnych dystrybutorów w około 55 
krajach. Produkuje sterylne woreczki 
na próbki, zestawy testowe, worecz-
ki dla przemysłu spożywczego oraz 
przyjazne dla środowiska woreczki 

biodegradowalne. Firma w ostatnich latach stworzyła własne 
laboratorium mikrobiologiczne, zajmujące się badaniami 
i rozwojem wyrobów, w celu zapewnienia jakości produktów 
i ich zgodności ze standardami i przepisami, aby próbki były 
niezawodnie dostarczane do badań. Jednak główny postęp 
technologiczny w firmie dokonał się w automatyce i stero-
waniu. 

Seria linii maszyn MM w okresie pomiędzy pierwszym 
uruchomieniem dwadzieścia lat temu a chwilą obecną, gdy 
firma posiada 24 linie produkcyjne, przeszła wiele iteracji. 
Podczas niedawnego przeprojektowania kilku linii MM dział 
konstrukcyjny wdrożył dodatkową robotykę oraz kamery 
w standardzie GigE w celu poprawy wydajności i powtarzal-
ności produkcji. Obecnie, jak mówi Christian Fontaine, kie-
rownik działu badawczo-rozwojowego Labplas, inżynierowie 
firmy są w trakcie wdrażania technologii sztucznej inteligencji 
(AI) w maszynach w celu poprawy kontroli jakości wyrobów. 
Dla Labplas kluczowe dla każdej modernizacji jest staranne 
analizowanie platformy systemu sterowania – aż do poziomu 
poszczególnych komponentów.

– Aby pozostać wystarczająco elastycznym w produkcji 
wyrobów dopasowanych do klienta, linia MM musi utrzymać 
wysoki poziom złożoności. Jeśli nie możecie zaufać każdej części 
waszej maszyny, to niemożliwe jest zaufanie wynikom końco-
wym – mówi Christian Fontaine.

Niezawodne i otwarte technologie 
próbkowania
Zespół inżynierów firmy nadał priorytet otwartości systemu, 
co jest niezbędne dla zwiększenia akwizycji danych oraz inte-
gracji komponentów i oprogramowania pochodzących od in-
nych producentów w czasie rzeczywistym. Na przykład firma 
Labplas chciała zmodernizować swoją technologię montażu 
w celu formowania woreczków na próbki i wkładania akceso-
riów do próbkowania, takich jak gąbki, szmatki, łyżeczki lub 
nożyczki, za pomocą ramienia robota. Poprzednio operato-
rzy ręcznie wkładali gąbki i umieszczali zestawy w gotowym, 
otwartym u góry woreczku. Aby zmodernizować konstrukcję 
linii MM, firma Labplas przeanalizowała różnych dostawców 
sprzętu do formowania, napełniania i uszczelniania oraz opra-

Firma Labplas przeprojektowuje dopasowane do swoich potrzeb maszyny produkcyjne, wykorzystując takie 
technologie, jak EtherCAT, robotykę oraz sztuczną inteligencję. Zapewnia to zwrot z inwestycji w czasie 
krótszym od jednego roku dla wszystkich modernizacji oraz wzrost produkcji od 15 do 35%. Pomaga w tym 
zwłaszcza sztuczna inteligencja (AI).

Sterowanie maszynami oparte 
na komputerach PC zwiększa produkcję 
sterylnych woreczków na próbki

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
Sterowanie oparte na komputerach 
PC, robotyka, modernizacje na hali 
fabrycznej

Firma Labplas zmodernizowała  
 swoje operacje dzięki zastosowaniu 
sterowania opartego na komputerach 
PC. W wyniku tego lepiej zarządza 
swoimi operacjami.
Wdrożenie otwartych rozwiązań 
automatyki, opartych na komputerach 
PC, pomogło każdej linii produkcyjnej 
osiągnąć zwrot z inwestycji (ROI) w czasie 
krótszym od jednego roku.
Firma Labplas zwiększyła jakość 
wyrobów oraz wielkość produkcji 
wszystkich wymiarów woreczków na 
próbki. Przeciętny wzrost produkcji 
wyniósł 25%.

MATERIAŁY ONLINE
Więcej zdjęć w wersji artykułu online. 
W celu uzyskania większej ilości informacji 
prosimy odwiedzić www.labplas.com.

DO ROZWAŻENIA
Jakie korzyści mogłaby uzyskać Wasza 
fabryka z modernizacji w postaci 
wykorzystania automatyki opartej na 
komputerach PC?
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cowała metodę integrowania tego sprzętu za pomocą robota 
o sześciu osiach obrotu.

Wszystkie wymagane komponenty współpracują ze sobą 
w czasie rzeczywistym, bez problemów wynikających z ko-
munikacji pomiędzy różnymi dostawcami. Dane są zbierane 
i zapisywane na serwerach firmy lub przez dedykowany sprzęt 
komputerowy w celu raportowania i ulepszania procesów.

Ponadto oczekiwano, że przeprojektowana seria MM 
będzie służyła jako model dla przyszłych ulepszeń wprowa-
dzanych w całej fabryce w celu zwiększenia wydajności i uła-
twienia pracy operatorom oraz personelowi utrzymania ruchu 
przy przechodzeniu z jednej linii na inną. 

– Naszym celem jest opracowanie standaryzowanego syste-
mu, w którym sprzęt automatyki oraz maszyny będą tak ustalo-
ne, jak to możliwe, nawet gdybyśmy mieli bardzo elastyczne uni-
wersalne linie z maszynami zdolnymi wytwarzać ponad 1000 
różnych typów produktów – mówi Benoit Brouilette.

Ponieważ tradycyjne programowalne sterowniki logiczne 
(PLC) od poprzedniego producenta nie były w stanie spełniać 
wymagań robotyki, a co dopiero technologii AI, firma Labplas 
rozpoczęła poszukiwania nowych partnerów biznesowych 
w 2015 roku. Zespół inżynierów firmy zidentyfikował układy 
sterowania oparte na komputerach typu PC jako najlepsze po-
dejście do tematu.

Technologie automatyki i sterowania, wraz z usługami 
wartości dodanej, stały się komponentami dla procesów i ma-
szyn.

Robotyka i oprogramowanie zwiększają 
produkcję
W nowych konstrukcjach maszyn zawarto wiele rozwiązań 
automatyki opartej na komputerach PC, sprzęt do sterowania 
ruchem oraz uniwersalne oprogramowanie automatyki z ki-
nematyką. Firma Labplas wykorzystywała roboty w 15 liniach 
produkcyjnych, zaś roboty typu pick-and-place („podnieś 
i umieść”) oraz inne osie ruchu są wyposażone w serwomo-
tory sterowane przez serwonapędy EtherCAT. Te serwomo-
tory synchroniczne o wysokich parametrach charakteryzują 
się bardzo małą bezwładnością wirnika oraz bardzo wysoką 
przeciążalnością dla aplikacji dynamicznych. Są połączone 
z napędami jednym kablem, co redukuje ilość oprzewodo-
wania dzięki połączeniu zasilania i przesyłania sygnałów. Ser-
wonapędy cechują się szybkimi algorytmami sterowania przy 
minimalnym prądzie pobieranym przez układ sterujący, pre-
cyzyjną regulacją prędkości i położenia w czasie 62,5 μs. 

– Serwonapędy muszą charakteryzować się niewiarygodną 
precyzją i przyśpieszeniem w sterowaniu serwomotorami, szcze-
gólnie w przypadku robotów delta – mówi Christian Fontaine.

Zastosowano także zintegrowaną kartę bezpieczeństwa 
funkcjonalnego napędu z wbudowanymi funkcjami STO 
(bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego, safe torque 
off) i SS1 (bezpieczny stop 1, safe stop 1), wraz z opcją dodania 
sprzętowych wejść/wyjść bezpieczeństwa z programowaniem 
za pomocą standardowego oprogramowania dla automatyki. 

Poza bezpieczeństwem to oprogramowanie automatyki 
służy jako uniwersalna platforma software’owa dla sterowni-
ków PLC linii produkcyjnych MM, sterowania ruchem oraz 
realizacji innych wymagań. Dodatki transformacji kinema-
tycznej tego oprogramowania pozwalają na projektowanie 
i uruchamianie różnych typów robotów, w tym typu delta 
i pick-and-place.

– Przy wykorzystaniu transformacji kinematycznej możli-
wy jest ruch o wysokiej precyzji, nawet z wysokimi prędkościami 
i przyśpieszeniami, dzięki zintegrowanemu wstępnemu stero-
waniu dynamicznemu, a pakiet oprogramowania automatyki 
czyni możliwym sterowanie robotami i linią maszyn w cza-
sie rzeczywistym – mówi Ted Sarazin, regionalny menedżer 
sprzedaży w firmie Beckhoff Automation.

– Oprogramowanie to wspiera jednoczesne programowanie 
w wielu językach, w tym w każdym opisanym w normie IEC 
61131-3 z obiektowo zorientowanymi rozszerzeniami dla ję-
zyków C, tak więc możemy wykorzystać odpowiedni język da 
każdej aplikacji – mówi Christian Fontaine. – Darmowe okresy 
próbne pozwalają użytkownikowi zdefiniować swoje potrzeby 
projektowe i obniżyć ryzyko związane z zakupem pełnej wersji.

Sterowniki przemysłowe oparte na 
komputerach typu PC oraz układy We/Wy
Aby zwiększyć elastyczność i powtarzalność produkcji, linia 
maszyn MM wykorzystuje pewną liczbę innych rozwiązań 
automatyki. Inżynierowie i operatorzy sterują maszynami 
MM za pomocą wbudowanych paneli z szerokim ekranem 
wielodotykowym o stopniu ochrony IP65 po stronie ze-
wnętrznej. Połączenia wykonane są jednym kablem, który 

Linie maszyn serii MM w firmie Labplas wykorzystują wiele rozwiązań auto-
matyki i sterowania firmy Beckhoff.  Źródło zdjęć: Beckhoff
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przesyła zasilanie, sygnał USB 3.0 oraz sygnał wideo DVI do 
paneli sterowniczych nawet odległych o 100 m od sterownika 
PC maszyny.

Osadzony komputer PC (embedded PC), montowany na 
szynie typu DIN, jest głównym sterownikiem maszynowym 
dla zaawansowanych linii MM. Ten sterownik ma procesor 
dwurdzeniowy w celu automatyzowania produkcji wyrobów 
przeznaczonych do próbek, przy wykorzystaniu uniwersalne-
go oprogramowania dla automatyki. 

– Te komputery PC klasy przemysłowej sterują całym 
zautomatyzowanym sprzętem linii maszyn MM, w tym serwo-
napędami, czujnikami i tak dalej – mówi Christian Fontaine. 
– Na przykład na iteracji MM9 mały osadzony sterownik musi 
dostarczać moc obliczeniową wymaganą do sterowania naszą 
złożoną maszyną z siedmioma osiami ruchu oraz robotami 
Delta – jednym pięcioosiowym i dwoma trzyosiowymi. Jedno-
cześnie jego CPU nadal posiada dostępną moc obliczeniową, 

wystarczającą do monitorowania jakości oraz obsługi potencjal-
nego oprogramowania samonaprawiającego się. 

Osadzony komputer PC ma też wystarczającą moc ob-
liczeniową do zainstalowania oprogramowania innych pro-
ducentów, przeznaczonego do uruchamiania w środowisku 
Microsoft Windows. Takie oprogramowanie obejmuje wdro-
żenie sztucznej inteligencji dopasowanej do kontroli jakości 
w firmie Laplas. 

– Obecnie wdrażamy narzędzia AI na linii produkcyjnej 
woreczków, głównie w celu autonomicznego wykrywania i na-
prawiania wad produkcyjnych wyrobów oraz przewidywania 
jakości wyrobów poprzez monitoring stanu technicznego sprzętu 
na podstawie danych z silników, czujników i kamer – mówi Be-
noit Brouilette. – To byłoby niemożliwe bez posiadania znacz-
nej mocy obliczeniowej.

Dalej zwiększając otwartość systemu, technologia Ether-
CAT umożliwia maszynom z linii MM pracę w sieci w czasie 
rzeczywistym oraz wykorzystanie rozwiązań We/Wy. Chri-
stian Fontaine wyjaśnia, w jaki sposób montowanie na szynie 
DIN układy We/Wy są łączone z osadzonymi komputerami 
PC i jak są rozłożone, aby łączyć się z czujnikami, zaworami, 
kartami terminalowymi, przekaźnikami półprzewodnikowy-
mi (SSR) oraz innymi urządzeniami zainstalowanymi w ma-
szynach MM.

– Protokół EtherCAT pozwala nam na przesyłanie informa-
cji pomiędzy komponentami przy wykorzystaniu tylko jednego 
kabla ethernetowego z większą prędkością niż czas cyklu sterow-
nika oraz posiadanie funkcjonalności bezpieczeństwa – dodaje 
Christian Fontaine.

Ujawnienie wielkości produkcji oraz 
elastyczności w przyszłości
Poprzez wdrożenie otwartych rozwiązań opartych na kompute-
rach PC każda zmodernizowana linia maszyn w firmie Labplas 
osiągnęła zwrot z inwestycji (ROI) w czasie krótszym od jedne-
go roku. Rozwiązania te zwiększyły także elastyczność maszyn 
MM, dzięki czemu mogą one produkować więcej typów wyro-
bów przy mniejszej ilości przestawień w celu zmiany produkcji 
oraz umożliwiły wykorzystanie technologii AI oraz robotów do 
szybkiej realizacji produkcji wyrobów o najwyższej jakości.

– Poprzez wykonywanie kontroli jakości za pomocą tech-
nologii AI bezpośrednio na maszynie, operator może skupić się 
raczej na dostawach i pakowaniu produktów, niż na ich kontro-
li jakości. Ponadto pozwala nam to na wdrożenie konserwacji 
prognozowanej, czyli zajęcie się rozwiązywaniem problemów 
związanych ze sprzętem i procesem zanim zatrzymają one pro-
dukcję – mówi Benoit Brouilette.

Wykorzystując oprogramowanie TwinCAT Kinematic 
Transformation firmy Beckhoff oraz roboty pick-and-pla-
ce firmy Codian, wraz z innymi nowoczesnymi rozwiąza-
niami, sześciokrotnie przyśpieszono wkładanie zestawów 
do pobierania próbek do woreczków.

https://www.beckhoff.com/pl-pl/products/automation/twincat-3-for-industrie-4.0/


Poza zapewnieniem lepszej jakości wyrobów firma Lab-
plas zwiększyła także produkcję woreczków na próbki wszyst-
kich rozmiarów, osiągając przeciętny wzrost o 25% na prze-
projektowanych maszynach serii MM. 

– Gdy zwiększamy szerokość woreczków, to zyski z wydaj-
ności lekko spadają. A zatem uzyskaliśmy przeciętnie 15% więk-
szą produkcję w przypadku woreczków szerszych od 10" (254 
mm) i aż o 35% w przypadku naszych mniejszych formatów 
– mówi Benoit Brouilette. – Ponadto wkładanie zestawów do 
pobierania próbek w maszynach MM8 jest obecnie sześć razy 
szybsze dzięki dodaniu robotów oraz wdrożeniu innych nowo-
czesnych rozwiązań.

Christian Fontaine i jego zespół zaprojektowali, skonstru-
owali i wdrożyli te maszyny we własnej firmie dzięki robotyce 
oraz szkoleniom i pomocy technicznej ze strony inżynierów 
aplikacji oraz wsparcia.
� n
 

James Figy, starszy specjalista ds. treści 
w firmie Beckhoff Automation LLC. 

Serwonapędy AM8000 firmy Beckhoff umożliwiają nadzwyczajną 
responsywność robotom firmy Codian.

Wprowadzając na rynek systemy PC-
based Control, firma Beckhoff stworzyła
podwaliny pod rozwój aplikacji Przemysłu
4.0 i Internetu Rzeczy. 

Środowisko inżynierskie i platforma
sterowania TwinCAT pozwala na
rozszerzenie systemów sterowania maszyn
o funkcjonalności umożliwiające realizacje
zadań z zakresu Big Data, komunikacji w
chmurze, predyktywnego utrzymania
ruchu oraz szczegółowej analizy danych w
celu zwiększenia efektywności procesów
produkcyjnych. 

www.beckhoff.pl/Industrie40

https://www.beckhoff.com/pl-pl/products/automation/twincat-3-for-industrie-4.0/
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Load Sharing – jedno obciążenie, wiele napędów 
W dzisiejszym przemyśle specyfika układów technologicznych 
często wymaga zapewnienia systemów napędowych o dużej 
mocy. Naturalną konsekwencją jest powszechne stosowanie roz-
wiązań z wykorzystaniem silników średniego napięcia, przeważnie 
połączonych dodatkowo z przekładnią mechaniczną. Jednak co 
w przypadku, gdy nawet powyższe sposoby są niewystarczające? 
Zwróćmy uwagę, że w niestandardowych aplikacjach dobór niety-
powych urządzeń (trudno dostępnych na rynku) wiąże się z długimi 
terminami produkcji i dostaw oraz z koniecznością przewymiarowa-
nia towarzyszącej infrastruktury technicznej. Odpowiedzią na tego 
typu rozbudowane projekty jest współdzielenie jednego obcią-
żenia pomiędzy wiele systemów napędowych, tzw. Load Sharing. 
W tego rodzaju skomplikowanych technicznie aplikacjach nie bez 
znaczenia jest możliwość zastosowania przemienników częstotli-
wości średniego napięcia, która pozwala osiągnąć dodatkowe ko-
rzyści płynące z możliwości regulacji prędkości obrotowej silników. 
Wśród najistotniejszych wymieniane są:

•  korzyści ekonomiczne – redukcja zużycia energii elektrycznej
•  korzyści środowiskowe – redukcja generowanego hałasu 

przez pracujące urządzenia 
•  korzyści eksploatacyjne – poprawa warunków eksploata-

cyjnych sieci zasilającej, silników i urządzeń technologicznych 
(zmniejszenie udarów prądowych przy rozruchu, zmniejsze-
nie obciążeń mechanicznych i drgań zespołu napędowego).

Jednym z praktycznych przykładów aplikacji współdzielenia ob-
ciążenia z zastosowaniem regulacji prędkości obrotowej jest prze-
nośnik taśmowy. 

Przenośnik taśmowy jako zaawansowana 
aplikacja wielosilnikowa
Przenośniki taśmowe są szeroko stosowane w przemyśle wydo-
bywczym do transportu surowca z jednego miejsca na drugie. Po-
jedynczy przenośnik może mieć długość od kilku metrów do kilku 
kilometrów i może być nachylony w górę lub w dół, w zależności 
od terenu, na jakim transportowany jest materiał. System przeno-

śników taśmowych składa się z wielu kluczowych elementów, któ-
rych precyzyjna współpraca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie 
taśmociągu. Jednym z głównych elementów, bez którego trans-
port nie byłby możliwy, jest napęd przenośnika, który stanowi silnik 
elektryczny. Najbardziej popularna konfiguracja to zastosowanie 
napędu do jednego z głównych bębnów taśmy, znajdującego się 
zazwyczaj na końcu biegu przenośnika. Dla dłuższych lub pochy-
łych przenośników, gdzie wymagane jest wygenerowanie większe-
go momentu do transportu surowca, zazwyczaj stosuje się więcej 
niż jeden napęd, np. dwa silniki pracujące na wspólny bęben lub 
dwa pojedyncze silniki napędzające osobne bębny tej samej taśmy 
transportowej. Podobne zastosowania współdzielenia obciążenia 
przez dwa lub więcej silników można też spotkać wszędzie, gdzie 
wymagane jest wygenerowanie znacznego momentu rozruchowe-
go (przy niskiej lub nawet zerowej prędkości), np. w przypadku du-
żych młynów, kruszarek czy mikserów przemysłowych.  

Zdecydowana większość aplikacji, z wykorzystaniem regulacji prędkości obrotowej silników 
średniego napięcia za pomocą przemienników częstotliwości w energetyce, przemyśle wydo-
bywczym oraz ciężkim, to różnego rodzaju wentylatory i pompy. Standardowy układ napędowy 
składa się z rozdzielni średniego napięcia z dedykowanym polem zasilającym, przemiennikiem 
częstotliwości i silnikiem z przyłączonym do niego danego rodzaju obciążeniem. Ale czy układ 
napędowy zawsze musi wyglądać tak samo?

Zaawansowane rozwiązania systemów   napędowych w przemyśle 
  z zastosowaniem przemienników   częstotliwości średniego napięcia 
w topologii prądowej PowerFlex 7000   firmy Rockwell Automation

FIRMA PREZENTUJE

INTROL AUTOMATYKA
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Zaawansowane rozwiązania systemów   napędowych w przemyśle 
z zastosowaniem przemienników   częstotliwości średniego napięcia 

w topologii prądowej PowerFlex 7000   firmy Rockwell Automation
Przemysł wydobywczy i współczesne wyzwania 
Postępujące standardy europejskie i polityka środowiskowa wyma-
gają zminimalizowania uciążliwości przemysłu ciężkiego dla oto-
czenia, tym bardziej gdy projekt dotyczy obszaru wydobycia węgla 
metodą odkrywkową. W sytuacji, w której nie można zrezygnować 
z węgla z dnia na dzień, a alternatywne źródła energii nie są wy-
starczające, aby pokryć wciąż rosnące zapotrzebowanie na energię 
elektryczną, należy maksymalnie wykorzystać dostępną technolo-
gię, aby ograniczyć negatywny wpływ przemysłu na środowisko, co 
jest możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych napędów średnie-
go napięcia. 

Odpowiadając na zapotrzebowania rynku, firma Introl Auto-
matyka w 2015 roku jako pierwsza w Polsce wykonała innowacyjną 
aplikację regulacji prędkości obrotowej przenośników taśmowych 
na bazie przemienników częstotliwości średniego napięcia w od-
krywkowej kopalni węgla brunatnego. Po zaledwie czterech latach 
satysfakcjonujący efekt ekonomiczno-środowiskowy przyczynił się 
do realizacji równoległej Magistrali Węglowej MW-1 w 2020 roku. 
Na przykładzie ostatniej realizacji w niniejszym artykule przybliżamy 
najciekawsze aspekty techniczne tej inwestycji.   

Przenośnik w liczbach i wybrane funkcjonalności 
Nowopowstała Magistrala Węglowa składa się z trzech taśmocią-
gów napędzanych silnikami średniego napięcia:

•  MW-1.1 – długość przenośnika ok. 700 m, napędzany poje-
dynczym silnikiem 1000 kW, 6 kV

•  MW-1.2 – długość przenośnika ok. 1000 m, napędzany poje-
dynczym silnikiem 1000 kW, 6 kV

•  MW-1.3 – długość przenośnika ok. 1500 m, napędzany trze-
ma silnikami 1000 kW, 6 kV

Do napędu taśmy przenośnika w przypadku MW-1.3 zastoso-
wano trzy silniki klatkowe o mocy 1000 kW, 6 kV, które napędzają 
dwa bębny. Dwa silniki połączone za pomocą dwóch identycznych 
przekładni pracują na wspólny bęben, a trzeci silnik również z uży-
ciem przekładni napędza osobny bęben. Do zasilania każdego 
silnika w celu regulacji prędkości taśmociągu zastosowano prze-
miennik PowerFlex7000 Rockwell Automation o prądzie znamio-
nowym 140 A w wariancie Heavy Duty, umożliwiającym przeciąża-
nie przemiennika o 150% przez 1 min. raz na 10 min. Układ został 
uzupełniony o zaawansowany sterownik PLC ControlLogix marki 
Allen-Bradley i zaprogramowany tak, aby pracował w konfiguracji 
1 x „Master” + 2 x „Slave”. Jeden z przemienników napędzających 
taśmę pracuje w trybie regulacji prędkości, a dwa pozostałe pracu-
ją w trybie regulacji momentu, którego wartość referencyjna zada-
wana jest przez przemiennik o statusie „Master”. 

W celu zwiększenia niezawodności układu i udostępnienia 
maksymalnego czasu użyteczności przenośnika zastosowano algo-
rytm pozwalający odstawienie jednego z trzech napędów w przy-
padku awarii np. jednego z silników. Możliwe jest przejęcie funkcji 
„Master” przez inny przemiennik i kontynuowanie pracy przeno-
śnika ze zredukowanym obciążeniem, w konfiguracji pracujących 
dwóch z trzech napędów.  

Redukcja obciążenia w przypadku przenośnika jest specyficz-
nym zagadnieniem i często pomijanym, co może łatwo doprowa-
dzić do niekontrolowanego przeciążenia układu. Wartość momen-
tu obrotowego wymaganego do wygenerowania w danej chwili 
jest determinowana przez ilość materiału na taśmie. Zatem odsta-
wiając jeden z napędów, pozostają do wyboru dwie opcje, ogra-
niczenie ilości podawanego surowca lub zwiększenie prędkości 
taśmy newralgicznego odcinka w stosunku do pozostałych, w celu 
redukcji ilości materiału na 1 metr bieżący taśmy.  

Ze względu na różnicę poziomów na całej długości przenośni-
ka i nachylenie poszczególnych jego odcinków, wymagane było 
zabezpieczenie przed cofnięciem się taśmy pod obciążeniem. Za-
stosowanie przemienników pracujących w pętli sprzężenia zwrot-
nego z enkoderem pozwoliło uzyskać żądany efekt. Gdy taśma jest 
zatrzymana i napędy nie pracują, wymagany jest hamulec mecha-
niczny uniemożliwiający stoczenie się ładunku. Układ zaprogramo-
wano w taki sposób, aby podczas sekwencji rozruchu przenośnika 
uwzględniał wygenerowanie odpowiedniego strumienia silnika 
w celu zapewnienia wystarczającego momentu, zanim hamulec 
mechaniczny zostanie zwolniony. 
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FIRMA PREZENTUJE

Transfer synchroniczny – jeden napęd, 
wiele możliwości
Równie ciekawą i niecodzienną aplikacją z wykorzystaniem prze-
mienników częstotliwości średniego napięcia w topologii prądowej 
PowerFlex 7000 jest tak zwany transfer synchroniczny. Tego typu 
rozwiązania mogą być wykorzystane zarówno dla pojedynczego sil-
nika, jak i do rozruchu sekwencyjnego grupy silników (do 6 silników 
za pomocą jednego przemiennika częstotliwości). 

W przypadku pojedynczego silnika największą zaletą tego typu 
rozwiązania jest możliwość odstawienia przemiennika do planowych 
prac konserwacyjnych, bez konieczności zatrzymywania silnika, co 
ma bardzo istotne znaczenie dla krytycznych aplikacji.

Dla grupy silników transfer 
synchroniczny najczęściej wy-
korzystywany jest w aplikacjach 
pompowych. Dla takiej kon-
figuracji funkcjonalność ukła-
du jest wykorzystywana, kiedy 
pojedyncza pompa dochodzi 
do granic swojej wydajności, 
a proces technologiczny wy-
maga zwiększenia wysokości 
podnoszenia bądź przepływu. 
Pompa ta zostaje przełączona 
na bypass (zasilanie bezpośred-
nie z sieci), w dalszej kolejności 
dołączona jest kolejna pompa 
regulowana przez przemiennik, 
która zależnie od aplikacji może być połączona szeregowo, kiedy 
wymagane jest zwiększenie wysokości podnoszenia lub równolegle 
dla zwiększenia przepływu. 

Innym zastosowaniem może być wykorzystanie przemiennika 
częstotliwości PowerFlex7000 do rozruchu sekwencyjnego grupy 
silników na zasadzie układu łagodnego rozruchu. Przewagą użycia 
w tego typu aplikacjach przemiennika nad klasycznymi urządzenia-
mi softstart jest to, że praktycznie nie ma ograniczeń co do ilości 
łagodnych rozruchów i kontrolowanych zatrzymań silników. Dodat-
kowo podczas rozpędzania silnika nie dochodzi do wielokrotnego 
przekroczenia jego prądu znamionowego, jak ma to miejsce przy 
rozruchu bezpośrednim lub poprzez softstart.

Sama idea transferu synchronicznego polega na tym, że prze-
miennik zasilający jeden z grupy silników może regulować jego 
prędkość obrotową lub zsynchronizować z siecią zasilającą. Syn-
chronizacja odbywa się poprzez rozpędzenie silnika do pełnej 
prędkości, następnie dzięki pomiarowi napięcia po stronie sieci za-
silającej i możliwości jednoczesnej regulacji napięcia wyjściowego 
przemiennika następuje dostosowanie tych dwóch napięć wzglę-
dem siebie. Po tym załączony zostaje stycznik bypass do zasilania 
bezpośredniego silnika z sieci, a otwarty zostaje stycznik na wyjściu 
z przemiennika. Po takiej sekwencji przemiennik przechodzi w stan 
gotowości i może rozpędzić kolejny silnik z grupy lub dokonać de-
synchronizacji, czyli połączyć się z już pracującym silnikiem i przejąć 
nad nim kontrolę poprzez załączenie stycznika wyjściowego z prze-
miennika i wyłączenie stycznika bypass.

Transfer synchroniczny w rozwiązaniu firmy Rockwell Auto-
mation może być na różne sposoby modyfikowany i rozszerzany. 
Przykładem może być zabezpieczenie układu poprzez kolejny prze-

miennik częstotliwości lub softstart, które przejmują sterowanie 
grupą silników podczas odstawienia przemiennika podstawowego. 
Zastosowanie sterownika PAC z rodziny ControlLogix do nadzoru 
nad transferem synchronicznym daje różne możliwości rozszerzenia 
funkcjonalności jak, np. system rozpoznawania i klasyfikacji błędów 
generowanych przez przemiennik częstotliwości. Jeżeli błąd doty-
czy układów wewnątrz przetwornicy, automatycznie zostaje załączo-
ny bypass, aby utrzymać ciągłość procesu technologicznego. Przy 
odstawieniu przemiennika zawsze możliwy jest również rozruch silni-
ka bezpośrednio z sieci, natomiast w przypadku rozpoznania błędu 
związanego z silnikiem niezwłocznie zostaje odłączone zasilanie ca-
łego układu. 

Jakość pod kontrolą
Dobór właściwego systemu na-
pędowego dla danej aplikacji 
uzależniony jest głównie od po-
trzeb technologicznych układu. 
Istotne jest również spełnienie 
dodatkowych wymagań śro-
dowiskowych oraz osiągnię-
cie efektów ekonomicznych. 
Wykorzystanie innowacyjnych 
przemienników w topologii 
prądowej PowerFlex 7000 firmy 
Rockwell Automation w połą-
czeniu ze sterownikiem Allen-
-Bradley z rodziny ControlLogix 

umożliwia realizację zaawansowanych technicznie aplikacji zarówno 
do współdzielenia jednego obciążenia przez kilka przemienników 
częstotliwości (Load Sharing), jak i rozwiązania z pojedynczym na-
pędem do wielu silników (transfer synchroniczny). Uruchamianie 
oraz serwisowanie tego typu układów napędowych wymaga sze-
rokich kompetencji jednocześnie z dziedziny przemienników czę-
stotliwości i sterowników PLC. Firma Introl Automatyka jako jedna 
z niewielu na świecie posiada certyfikat w programie partnerskim 
Recognized System Integrator (RcSI) firmy Rockwell Automation za-
równo w dziedzinie Power (napędy średniego napięcia), jak i dzie-
dzinie Control (sterowanie i wizualizacja). Aktualnie w dziale syste-
mów napędowych MVD (Medium Voltage Drives) swoją techniczną 
pasję rozwija czterech certyfikowanych inżynierów o łącznym, ponad 
40-letnim doświadczeniu w kraju i zagranicą. Uzyskane certyfikaty 
i uznanie naszych Klientów z powodzeniem od wielu lat napędza 
nas do działania.  

Do zobaczenia na obiekcie!

Zespół MVD: Adam Chojnacki, Mateusz Zolich,  
Damian Krinke, Artur Pierścionek. 

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

tel. +48 32 789 00 30, biuro@introlautomatyka.pl
www.introlautomatyka.pl
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TEMAT Z OKŁADKI
SZTUCZNA INTELIGENCJA

Elektryczny napęd silnikowy wykorzystujący tech-
nologie sztucznej inteligencji (AI) oraz uczenia 
maszynowego (ML) pomaga rafinerii Deer Park w 
Houston (stan Texas), będącej wspólną własnością 
amerykańskiej firmy Shell Oil oraz PEMEX – pań-

stwowego przedsiębiorstwa z Meksyku. Napęd ten składa się 
z silnika elektrycznego o mocy 15 250 HP (ok.11,4 MW) oraz 
falownika średniego napięcia z chłodzeniem wodnym, którego 
układ sterowania wykorzystuje sprzęt i oprogramowanie do 
analizy danych.

Deer Park Refinery jest jedną z największych rafinerii 
ropy naftowej w USA. Powierzchnia zakładu wynosi 2300 
akrów (930,8 ha), zaś zdolność produkcyjna 3400 baryłek ropy 
dziennie. Firma Shell Oil szacuje, że 20% całkowitych kosztów 
produkcji rafinerii obejmuje konserwację maszyn wirujących 
napędzanych silnikami elektrycznymi. Rafineria potrzebowała 
więc takiego rozwiązania, które zapewniłoby maksymalną nie-
zawodność i dyspozycyjność sprzętu oraz ograniczyła kosztow-
ne zakłócenia w produkcji. –Rozwiązanie nie miało być jak naj-
tańsze, ponieważ zakłócenia w produkcji spowodowane awarią 
mogą kosztować firmę bardzo dużo, nawet miliony dolarów – 
twierdzi w notatce prasowej Brad Shepherd, Account Manager 
(opiekun klienta) w firmie Siemens, współpracującej z Shell Oil. 

Dodatkowe zintegrowanie analizy danych w napędach silni-
kowych średniego napięcia umożliwia nowy sposób monitoro-
wania pracy i stanu technicznego silników elektrycznych oraz in-
nych zasobów firmy, bez instalowania czujników na maszynach 
wirujących. Ta dodatkowa technologia pozwala na zbieranie 
danych na temat przebiegów w czasie wielkości elektrycznych w 
sprzęcie, a następnie na tej podstawie tworzy zbiór danych, któ-
ry pokazuje prawidłowe funkcjonowanie silników i ich obciążeń 
(takich jak kompresory, pompy, wentylatory etc.). Przetwarzanie 
tych danych, wykorzystujące technologię uczenia maszynowego, 
odbywa się w chmurze obliczeniowej. Wszelkie anomalie czy 
zmiany w działaniu sprzętu powodują, że na wczesnym etapie 
wysyłane jest ostrzeżenie o dowolnym powstałym problemie.

– Przyszłość napędów o zmiennej częstotliwości to nie tylko 
zasilanie silników na całym świecie, ale także ciągłe monitoro-
wanie pracy i stanu technicznego sprzętu przemysłowego, zbie-
ranie danych oraz dostarczanie użytecznych informacji firmom 
produkcyjnym w celu obniżania kosztów – mówi Scott Conner, 
dyrektor generalny firmy Siemens Medium Voltage Drives.

Na Uniwersytecie A&M w Teksasie (Texas Agricultural and 
Mechanical University) wykonano stanowisko testowe do zba-
dania tej technologii. Próby obejmowały uruchomienie pompy, 
a następnie wprowadzenie piasku do pompowanego płynu. W 
rzeczywistych warunkach do płynu dostają się całkiem duże ilo-
ści piasku, które są wystarczające do spowodowania problemów 
z erozją i bardzo szybkiego zakłócenia integralności pompy.

Zdalny system monitorujący, współpracujący z elek-
trycznym układem zasilającym pompy, szybko i bez wstępnej 
kalibracji wykrył piasek w płynie, a następnie wysłał sygnał 
ostrzegawczy, że wystąpił problem mechaniczny (inny niż elek-
tryczny) na poziomie ufności 80%. Po kilku dniach system ten 
zaktualizował ostrzeżenie i wskazał, że problem staje się coraz 
poważniejszy, zaś poziom ufności ostrzeżenia także wzrósł – do 
90%. Jaskrawo kontrastuje to z działaniem innego, konkuren-
cyjnego systemu napędowego produkcji pewnej wiodącej firmy 
elektrotechnicznej. System ten, także bazujący na analizowaniu 
przebiegów wielkości elektrycznych, nie zdołał wykryć żadnych 
zmian stanu technicznego ani pracy pompy po wprowadzeniu 
piasku do płynu. 

 n

Elektryczny napęd silnikowy wykorzystujący technologie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego 
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Elektryczny napęd silnikowy z technologiami 
AI oraz uczenia maszynowego w rafinerii 
ropy naftowej

PODSUMOWANIE PROJEKTU
– Firma Siemens Large Drive Applications, dostarczyła 
elektryczny układ napędowy z silnikiem Simotics o mocy 
15 250 HP (11,4 MW) oraz falownikiem średniego napięcia 
z chłodzeniem wodnym Sinamics Perfect Harmony GH180. 
W napędzie tym po raz pierwszy zastosowano sprzęt i opro-
gramowanie Veros Foresight firmy Veros Systems (Austin, 
stan Teksas).

– Technologia firmy Veros zbiera odczyty przebiegów wiel-
kości elektrycznych w sprzęcie, a następnie na tej podstawie 
tworzy zbiór danych, który reprezentuje prawidłowe funk-
cjonowanie silnika elektrycznego i jego obciążenia.

– Podczas badań na stanowisku testowym zdalny system 
monitorujący Veros, zainstalowany w elektrycznym układzie 
zasilania pompy, szybko i bez wstępnej kalibracji wykrył nad-
mierną ilość piasku w pompie oraz wysłał sygnał alarmowy.

– Firmy Siemens i Veros opracowały ten układ napędowy 
w celu zmaksymalizowania niezawodności i dyspozycyjności 
sprzętu oraz ograniczenia kosztownych zakłóceń w produk-
cji w rafinerii.

SIEMENS INDUSTRY
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Połączenie rzeczywistości cyfrowej, fizycznej i wir-
tualnej oraz inżynierii cyfrowej i umożliwianie 
wdrażania nowych technologii obecnie definiują 
od nowa sposób, w jaki produkty są opracowywa-
ne i wytwarzane. Inżynieria cyfrowa prowadzi do 

inteligentnych produktów, usług i operacji następnej generacji, 
co przyśpiesza uzyskanie wartości dla użytkownika końcowe-
go. Technologia wpływa obecnie na nasze życie poprzez zmia-
nę jego stylu i naszych zachowań. W przemyśle transformacja 
dokonywana za pomocą technologii cyfrowych jest nazywana 
czwartą rewolucją przemysłową lub Przemysłem 4.0.

Ze względu na przyśpieszoną adaptację w życiu i pracy 
to, co jest widoczne teraz, jest zwyczajnie wierzchołkiem góry 
lodowej. Dzięki dostępnej mocy obliczeniowej komputerów 
pojawiają się nowe aplikacje. Zwiększa się szybkość prze-
syłu danych, tanieje ich zapis oraz wprowadzane są czujni-
ki o wysokich możliwościach. Według Instytutu Gartnera 
w roku 2020 istniało na całym świecie prawdopodobnie 20,4 

mld połączonych w sieci „rzeczy” 
we wszystkich gałęziach przemysłu, 
w tym motoryzacyjnym, wysokich 
technologii, energetycznym, ropy 
i gazu oraz innych.

Cyfryzacja pozwala na dostoso-
wanie produktów do specyficznych 
potrzeb klienta, wykraczające poza 
jedno rozwiązanie. Zwiększone do-
świadczenia klienta obejmują łatwość 
użycia, prostotę oraz interaktywność 
produktu. Klienci szybciej dostrzega-
ją zarówno produkty podstawowe, jak 
i zróżnicowane atrybuty produktów.

Inżynieria cyfrowa skupia się 
obecnie na zmianach tradycyjnych 
procesów, dokonywanych w celu ich 
ulepszania oraz przyśpieszenia po-
stępu technologicznego. Inżynieria 
cyfrowa przechwytuje dane dla ce-
lów doskonałości biznesowej, jednak 
pełni ona także rolę mostu łączącego 
procesy w czasie rzeczywistym ze 
światem cyfrowym.

Definicja inżynierii cyfrowej
Rozważmy inżynierię cyfrową jako koncepcję technologiczną, 
która pozwala na opracowanie inteligentnego, usieciowionego 
ekosystemu w celu zwiększenia doświadczeń i optymalizacji 
funkcjonalności. Poprzez połączenie rzeczywistości cyfrowej, 
fizycznej i wirtualnej inżynieria cyfrowa oraz związane z nią 
technologie nowej ery obecnie definiują od nowa sposób, 
w jaki produkty są opracowywane i wytwarzane dla użytkow-
ników końcowych.

Będąc w coraz większym stopniu wdrażaną w badaniach 
i rozwoju (R&D) oraz inżynierii tradycyjnej, inżynieria cyfro-
wa prowadzi do inteligentnych produktów, usług i operacji 
następnej generacji w celu zwiększenia ich wartości dla użyt-
kownika końcowego.

Z tych powodów inżynieria cyfrowa ciągle przemawia do 
coraz szerszego ekosystemu biznesowego. Na przykład firma 
Zinov Research oczekuje, że globalne wydatki na inżynierię 
cyfrową wzrosną od 23 mld USD w 2018 r. do 667 mld USD 
w 2023 r.

Zakres inżynierii cyfrowej obejmuje cykl życia produktu, 
w tym fazę od koncepcji do planowania, poprzez projekt, pro-
dukcję oraz monitoring produktów (w tym wbudowaną infra-
strukturę) przez cały okres eksploatacji.

Eksperci przemysłowi wyjaśnili, że klienci z różnych sek-
torów poszukują sposobów usprawnienia platform i chcą, aby 
wspierały one każdą możliwą funkcjonalność, podczas gdy 
użytkownik pragnie unikalnego zestawu cech produktów, któ-
re adaptują się do jego zmieniających się potrzeb. Cyfryzacja 
danych oraz zamiana danych w usługę stają się coraz waż-
niejsze. Pozyskiwanie wielkich ilości danych z różnych źródeł 
stało się niezbędne do generowania namacalnej wartości biz-
nesowej. To prowadzi do stworzenia wartości biznesowej i uła-
twienia wykładniczego wzrostu pobudzania przez inżynierię 
cyfrową liderów z branży inżynieryjno-badawczo-rozwojowej 
(ER&D) na całym świecie.

Od hali fabrycznej do biura zarządu
W ostatnich trzech dziesięcioleciach infrastruktura technolo-
gii informatycznej (IT) została bardzo ulepszona, a transfor-
macja cyfrowa znacznie wpłynęła na organizacje. Gwałtownie 
zmieniająca się przyszłość wymaga nowego rodzaju transfor-
macji, która obejmuje IT oraz pewien nowy rodzaj inżynierii, 

Poprzez integrowanie rzeczywistości cyfrowej, fizycznej oraz wirtualnej inżynieria cyfrowa od nowa definiuje 
opracowywanie i wytwarzanie produktów. Inżynieria cyfrowa przyśpiesza opracowywanie inteligentnych 
produktów, usług i operacji następnej generacji.

Praktyki inżynierii cyfrowej ulepszają 
technologie przyszłości

Narayanan Ramanathan, L&T Technology Services Ltd.

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE
Inżynieria cyfrowa, cyfryzacja

Inżynieria cyfrowa zmienia tradycyjne 
procesy i je ulepsza.
Konwergencja technologii  
informatycznej z operacyjną pomaga 
firmom przemysłowym.
Zwrot z wartości powinien być 
przeanalizowany tak samo jak zwrot 
z inwestycji.

DO ROZWAŻENIA
Czy Wasza firma niepokoi się tym, że 
cyfryzacja pozwoli konkurencji Was 
wyprzedzić?

MATERIAŁY ONLINE
W wersji cyfrowej tego artykułu  
kliknięcie na odpowiedni nagłówek  
pozwala uzyskać dostęp do większej  
ilości informacji. www.controleng.com/
magazine
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Praktyki inżynierii cyfrowej nowej ery pomagają we 
wdrożeniu nowych modeli biznesowych, które oferują 
większą wartość dla przedsiębiorstw oraz zwiększają 
propozycje wartości dla tych zaangażowanych. 
Źródło: L&T Technology Services Ltd.

który umożliwia uzyskanie spersonalizowanych i zoptymali-
zowanych doświadczeń użytkownika przy pomocy technolo-
gii cyfrowej oraz innych, które się pojawiają.

Tradycyjny dystans pomiędzy biurem a halą fabryczną 
obecnie zaciera się dzięki dodawaniu nowych komponentów 
i maszyn, połączonych w sieci Internetu Rzeczy (IoT). Takie 
połączenia mogą błyskawicznie zrealizować najgłębszą wi-
doczność hali fabrycznej. Wykorzystywanie „inteligentnych 
technologii” na hali zakładu produkcyjnego zwiększyło wy-
dajność oraz zmniejszyło koszty wielu przedsiębiorstw. To tyl-
ko niektóre z wielu sukcesów inżynierii cyfrowej.

Podobnie jak systemy realizacji produkcji (MES), usługi 
zarządzania zasobami stanowią kręgosłup dla inteligentnych 
fabryk. Takie systemy sterują infrastrukturą, która umożliwia 
pracę fabryki i utrzymuje linie produkcyjne w ruchu bez awa-
rii. Tylko w ostatnich latach przyczyny technologiczne i biz-
nesowe zmusiły firmy do pracy nad konwergencją technologii 
operacyjnej (OT) z informatyczną (IT). Integracja technologii 
OT oraz IT jest przemawiająca, ponieważ pomaga uniknąć 
odseparowania obszarów technologicznych od obszarów za-
rządzania i odpowiedzialności. Zintegrowany proces i prze-
pływ informacji oferują więcej okazji, szczególnie gdy więcej 
urządzeń jest podłączonych do sieci Przemysłowego Internetu 
Rzeczy (IIoT).

Wyzwania i okazje dla inżynierii cyfrowej
Dla osób zajmujących się inżynierią cyfrową w praktyce ist-
nieją pewne wyzwania. Ponieważ wdrażanie jej jest jeszcze 
na wczesnym etapie, wiele przedsiębiorstw boryka się z do-
braniem skali inżynierii cyfrowej do pożądanych poziomów 
i uzyskaniem pozytywnego wpływu na firmę, przy wzroście 
przychodów brutto i dochodów netto.

W pracach związanych z inżynie-
rią cyfrową powinno być przeanalizo-
wane zarządzanie zmianami, ponie-
waż może ono wyzwolić zmiany na 
szczeblu organizacji.

Ocena możliwości budżetowych 
wprowadzenia inżynierii cyfrowej 
wymaga połączenia zarządzania 
zmianami z uzasadnionymi przyczy-
nami biznesowymi, aby zapewnić 
osiągnięcie sukcesu. Pomierzone pa-
rametry mogą obejmować produkt, 
jakość i trwałość, wyzwolone przez 

dowolną z trzech „dźwigni”: ludzi, procesy i technologie. 
Interwencje inżynierii cyfrowej pozostają zorientowane na 
człowieka. Sztuczna inteligencja (AI), algorytmy uczenia ma-
szynowego (ML), IIoT oraz wszystkie futurystyczne technolo-
gie powinny dotykać naszego życia i mieć wkład w tworzenie 
zrównoważonego oraz integracyjnego społeczeństwa. Sukces 
powinien być mierzony za pomocą zwrotu z wartości (return 
on value – ROV), a nie tylko zwrotu z inwestycji (return on 
investment – ROI).

Na koniec, gdy organizacje przyjmą tożsamość opartą 
na danych, trwałe postępy inżynierii cyfrowej będą musiały 
zostać rozciągnięte poza inteligencję biznesową do bardziej 
wymiernej przyczyny wdrożenia, takiej jak obniżenie kosztów 
wytworzenia zapasów.

Eliminacja monotonii
Inżynieria cyfrowa obecnie zaciera granice pomiędzy światem 
fizycznym a cyfrowym. Te koncepcje technologiczne mogą 
działać jak katalizator i „ster” oraz pomóc w wyeliminowaniu 
monotonnych i powtarzalnych procedur, a także maksyma-
lizacji opłacalności i oszczędności kosztowej. Co prawda ta 
dyscyplina ewoluuje, jednak wszyscy giganci technologii zdali 
sobie już sprawę z tego, jak wielką rolę będzie ona odgrywała 
w przyszłości dla firm i klientów. Rewolucja związana z inży-
nierią cyfrową jest już wśród nas i zyska rozmach w nadcho-
dzących latach.
� n

Narayanan Ramanathan, główny specjalista od wdrażania 
technologii cyfrowych (Chief Digital Officer – CDO) 

w firmie L&T Technology Services Ltd. 

MAPA DROGOWA DLA INŻYNIERII CYFROWEJ

SIŁY RYNKU ZEWNĘTRZNEGO TECHNOLOGIE NOWEJ ERY

Rozprzestrzenianie się urządzeń 
połączonych w sieci

Rynek jednego, 
ultraspersonalizowanego 

doświadczenia

Szybsze wprowadzanie produktu 
na rynek

Konwergencja technologii 
operacyjnej z informatyczną 

(OT/IT)

Technologie sztucznej 
inteligencji/uczenia 
maszynowego, AI/ML

Technologie rozszerzonej 
rzeczywistości/
rzeczywistości wirtualnej, 
AR/VR

Druk 3D

Robotyka
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W czasach, gdy nowa generacja inżynie-
rów i techników zaczyna przeważać 
w zakładach przemysłowych, dyrekcje 
fabryk nie mogą już polegać tylko na 
starszych, doświadczonych pracowni-

kach, którzy potrafią wykrywać wzrokowo i na słuch oznaki 
nieprawidłowego funkcjonowania lub zbliżających się awa-

rii sprzętu. Takie umiejętności przy-
chodzą z czasem, jednak aby realizo-
wać stały postęp w dziedzinie BHP, 
wydajności produkcji oraz efektyw-
ności działania, organizacje muszą 
dostarczyć inżynierom i technikom 
pracującym w zakładach takie na-
rzędzia, jak technologię rozszerzonej 
rzeczywistości (augmented reality 
– AR) w celu wypełnienia luki po 
starszych fachowcach odchodzących 
na emeryturę oraz przyśpieszenia 
nabywania umiejętności fachowych 
nowemu pokoleniu. Technologia AR 
nie jest już tylko szumem medial-
nym i zaczyna być wykorzystywana 
w praktyce, przynosząc korzyści or-
ganizacjom przemysłowym. Różnicą 
pomiędzy błyskotliwą technologią 
transformacji cyfrowej a praktycz-
ną wartością dla firm jest strategia 
wdrażania nowej technologii.

Aby uzyskać w praktyce jak naj-
większą wartość z technologii AR, 
należy opracować jakąś strategię 
jej wdrażania. Firmy pragnące to 
uczynić powinny poszukać takich 
rozwiązań AR, które dadzą się zin-
tegrować z istniejącymi w ich zakła-
dach systemami fabrycznymi oraz 
systemami technologii operacyjnej 

(OT), co przyniesie trzy podstawowe korzyści: świadomość 
sytuacyjną, integrację danych w sieci IoT oraz zdalną po-
moc techniczną na żywo. Tworzenie strategii wokół tych 
trzech elementów pomaga organizacjom łatwo wdrożyć 
nową technologię i uzyskać szybki zwrot z inwestycji (ROI) 
poprzez praktyczne zastosowanie AR w operacjach realizo-
wanych w fabrykach.

Dwa problemy, które drażnią zarówno nowych, jak 
i długoletnich pracowników na hali fabrycznej, to: wiedza 
na temat, jak odnaleźć urządzenia wymagające serwisu oraz 
identyfikacja właściwych zasobów, gdy już ustalili prawidło-

wą lokalizację. W zakładach przemysłowych łatwo znaleźć 
tysiące urządzeń rozproszonych na dużych obszarach na 
hali czy w terenie. Identyfikacja zasobów jest także skom-
plikowana tym, że czasami zakład może posiadać podobne 
urządzenia zlokalizowane obok siebie, co sprawia, że niedo-
świadczony technik przypadkowo może wyłączyć z eksplo-
atacji nie to urządzenie, co potrzeba.

Technologia AR pomaga specjalistom pracującym na 
hali fabrycznej i w terenie budować świadomość sytuacyj-
ną, której potrzebują do szybkiej lokalizacji nieprawidłowo 
funkcjonujących urządzeń oraz rozwiązywania problemów. 
Zaawansowana technologia AR obejmuje funkcjonalność, 
która pomaga personelowi operacyjnemu i utrzymania ruchu 

Technologia rozszerzonej rzeczywistości (AR) obecnie zmienia sposób pracy na obiektach inżynierów  
i techników z firm produkcyjnych. W artykule opisano trzy korzyści z zastosowania technologii rozszerzonej 
rzeczywistości w przemyśle oraz trzy przykłady tego, jak AR pomaga użytkownikom.

Narzędzia rozszerzonej rzeczywistości: 
cyfrowy most wypełniający lukę 
po fachowcach ze starszego pokolenia

Anna Velena, Vineesh Kapoor, Emerson.

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
Rozszerzona rzeczywistość, 
Przemysłowy Internet Rzeczy, 
zapełnianie luki po fachowcach

Technologia rozszerzonej 
rzeczywistości (AR) może pomóc 
młodszym pracownikom w uzyskaniu 
wiedzy fachowej od starszych kolegów.
Aby technologia AR dostarczała 
największą wartość dla firmy, musi być 
zintegrowana z systemami danych 
technologii operacyjnej (OT), takimi jak 
platforma funkcjonowania zasobów.
Technologia AR może zmniejszyć koszty 
i zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz 
ulepszyć współpracę i szkolenia.

MATERIAŁY ONLINE
Wersja online tego artykułu zawiera 
więcej zdjęć i tekstu. Aby uzyskać 
więcej informacji na temat technologii 
rozszerzonej rzeczywistości, należy 
wpisać w wyszukiwarkę na stronie www.
controleng.com frazę „augmented 
reality”.

DO ROZWAŻENIA
Gdzie w fabryce można uzyskać najwięcej 
korzyści z technologii rozszerzonej 
rzeczywistości?

 
Zaawansowana technologia AR 
obejmuje funkcjonalność, która pomaga 
personelowi operacyjnemu i utrzymania 
ruchu w wizualnym mapowaniu 
elementów w fabryce, tak aby można 
było zlokalizować, zidentyfikować  
i rozwiązać problemy.

ROZWIĄZANIA
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w wizualnym mapowaniu elementów w fabryce, tak aby moż-
na było zlokalizować, zidentyfikować i rozwiązać problemy. 
Wbudowane w AR narzędzia nawigacyjne pomagają użyt-
kownikom zlokalizować zasoby. Wykorzystując swoje urzą-
dzenia mobilne (smartfony, tablety), personel fabryki może 
mieć wgląd w urządzenia pracujące na hali czy w terenie, 
widząc nakładki cyfrowe na obraz rzeczywisty, które iden-
tyfikują zasoby na podstawie nazwy i dostarczają intuicyjne 
informacje na temat stanu technicznego tych zasobów.

Świadomość sytuacyjna dzięki AR 
w przemyśle przetwórczym
Pewna firma produkcyjna z branży chemicznej w Ameryce 
Północnej posiada rozległy zakład produkcyjny z wieloma 
instalacjami – wiele z nich sąsiaduje ze sobą. Zatrudnieni 
w tym zakładzie inżynierowie i technicy systemów stero-
wania (I&E) często nie znają planu zakładu, w którym pra-
cują, tak więc za każdym razem, gdy wychodzą w teren, są 
prowadzeni przez specjalnego pracownika, dzięki czemu 
wiedzą na pewno, że zajmują się właściwym sprzętem. Aby 
zredukować czas, który personel musi poświęcić na dopro-
wadzanie specjalistów I&E do właściwego sprzętu, firma 
ta obecnie wdraża technologię AR. Dzięki niej inżyniero-
wie i technicy znajdują punkty orientacyjne, takie jak szafa 
sterownicza czy urządzenie modułowe, a następnie szybko 
identyfikują właściwy zasób za pomocą nakładki wyświetla-
nej na urządzeniu mobilnym.

Integracja danych AR/IIoT
Aby technologia AR dostarczała jak największą wartość 
pracownikom operacyjnym, musi ona zostać zintegrowana 
z systemami danych OT, takimi jak platforma oprogramo-
wania APM (asset performance platform, zarządzanie wy-
dajnością zasobów). Jednak manualne opracowanie takiej 
integracji przez firmę przemysłową może być drogie. Orga-
nizacje powinny nadać priorytet takim rozwiązaniom z na-
tywną integracją, które ułatwiają wdrożenie. W przeciwnym 
razie firma ryzykuje wydanie większej kwoty niż kosztuje 
nowa technologia, tylko po to, aby ją wdrożyć.

Integracja daje pracownikom na hali i w terenie bły-
skawiczny dostęp do danych IoT, związanych z określonym 
zasobem. Przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego użyt-
kownicy, po dotknięciu na ekranie danego zasobu, uzyskują 
dostęp do całego katalogu danych dotyczących tego zasobu, 

realizowanych przez niego procesów, dokumentacji oraz hi-
storii konserwacji.

Dzięki błyskawicznemu dostępowi do odpowiednich 
danych dotyczących zasobów operatorzy i technicy pracu-
jących na hali lub w trenie unikają potrzeby wielokrotnego 
chodzenia tam i z powrotem podczas wykonywania prac 
konserwacyjnych. Zasoby są rozłożone efektywnie, co skra-
ca czas przestoju na czas konserwacji oraz upraszcza prace 
technikom wykonującym rutynowe prace konserwacyjne.

Narzędzia AR pomagają także przygotować grunt dla 
mniej doświadczonych techników. Pracownicy ci dzięki tej 
technologii mają zapewnione wszelkie narzędzia potrzebne 
do szybkiego zlokalizowania i rozwiązania problemów oraz 
wykonywania prac konserwacyjnych, w tym historię tych 
prac na danym zasobie, notorycznie powtarzające się pro-
blemy oraz notatki poprzednich techników.

Fot.1. Narzędzia AR dają zarówno nowym, jak i długoletnim 
inżynierom i technikom pracującym na obiektach świadomość 
sytuacyjną, która pomaga w szybkim zlokalizowaniu zasobów 
wymagających konserwacji czy naprawy. Narzędzia te umożliwiają 
także bardziej efektywną pracę tych specjalistów po przybyciu 
na miejsce.  Źródło zdjęć: firma Emerson

 
Aby technologia AR dostarczała jak 
największą wartość pracownikom 
operacyjnym, musi ona zostać 
zintegrowana z systemami danych OT.
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Pewna firma z branży gazu ziemnego w Azji ma pro-
blem ze zmniejszającą się liczbą inżynierów i techników, po-
siadających doświadczenia z dziesięcioleci lat pracy. Dział 
ds. niezawodności pragnie przechwycić wiedzę tych fa-
chowców, aby pomóc przyszłym generacjom pracowników 
zakładu w zdobyciu umiejętności.

Aby stworzyć bazę danych niezbędną dla zachowania 
tej wiedzy fachowej, dział ds. niezawodności wspomnianej 
firmy będzie przechwytywał metody doświadczonego per-
sonelu w systemie AR i powiąże je z zasobami, na które one 
mają wpływ. Młodsi technicy będą mieli szybki i bezpośred-
ni dostęp do tej wiedzy, pracując na obiektach. Ta przechwy-
cona wiedza będzie służyła zarówno jako potężne narzędzie 
obiektowe, jak i platforma szkoleniowa, która pomoże nie-
doświadczonemu personelowi w zdobywaniu umiejętności.

Technologia AR daje także inżynierom i technikom pra-
cującym na obiektach dostęp do biblioteki wiedzy, zawie-
rającej narzędzia, których oni potrzebują do wykonywania 
prac konserwacyjnych. Obecnie pracownicy ci drukują 
instrukcje serwisowe oraz schematy urządzeń, a następnie 
zabierają je ze sobą na miejsce. Gdy przybędą tam i odkry-
ją, że wydrukowali złe materiały, to muszą wrócić do biura 
i potem znowu na miejsce. Natomiast dzięki technologii 
AR inżynierowie i technicy wiedzą, że zawsze mają dostęp 
do właściwej dokumentacji – schematów, arkuszy danych, 
instrukcji, schematów fabryki i więcej – na urządzeniach 
mobilnych.

Zdalna pomoc ekspertów na żywo  
dzięki AR
Jednak nawet będąc wyposażonymi we właściwe narzędzia 
i zasoby, inżynierowie i technicy mogą natknąć się na hali 
czy w terenie na takie problemy, których nie potrafią roz-
wiązać. Gdy wyznaczony do wykonania zadania technik nie 

Fot. 2. Narzędzia współpracy AR umożliwiają ekspertom 
podgląd na żywo obrazu widzianego przez inżynierów 
i techników pracujących na obiektach. Ułatwia to 
udzielenie zdalnej pomocy za pomocą instrukcji krok po 
kroku oraz adnotacji na ekranie.

potrafi określić, jaki właściwie wystąpił problem, to często 
zwraca się o pomoc do bardziej doświadczonego personelu. 
Doświadczeni inżynierowie i technicy są bardzo pożądani 
i oczekiwanie na ich przyjazd na miejsce często powoduje 
nadmierne opóźnienia w naprawach sprzętu.

Bardziej efektywnym rozwiązaniem jest tu wyelimi-
nowanie potrzeby wzywania ekspertów, aby przyjechali na 
miejsce awarii. Technologia AR umożliwia współpracę wie-
lu inżynierom i technikom znajdującym się w dowolnym 
miejscu, aby szybciej rozwiązać problem. Eksperci mogą 
wykorzystać narzędzia AR, aby zobaczyć to, co widzi tech-
nik na obiekcie, a następnie dokonać adnotacji na żywo na 
ekranie, udzielić pomocy głosowej albo tekstowej lub wpisać 
link do dodatkowych zasobów w sieci. Gdy eksperci są do-
stępni szybciej i mają więcej narzędzi do pomocy w rozwią-
zywaniu problemów na hali fabrycznej czy w terenie, czas 
przestoju zasobów zostaje zredukowany, co prowadzi do 
szybkiego uzyskania zwrotu z inwestycji w system AR.

We wspomnianej azjatyckiej firmie z branży gazu ziem-
nego inżynierowie i technicy obecnie wykorzystują telefon 
albo aplikację typu chat do komunikowania się z eksperta-
mi, będąc na obiektach. Jeśli jakiś problem wystąpi w środ-
ku nocy, oznacza to konieczność zadzwonienia i obudzenia 
eksperta, aby przeszukał Internet w celu znalezienia odpo-
wiedniej instrukcji i udzielił pomocy przez telefon. Dzięki 
technologii AR eksperci nie muszą jeździć na miejsce awarii. 
Mają w swoich urządzeniach mobilnych zdalne narzędzia 
pomocy technicznej oraz dokumentację, mogą więc wska-
zać inżynierom i technikom na obiektach właściwy kieru-
nek działania.

� n

Anna Velena, menedżer produktu z zakresu interfejsów 
programowych; Vineesh Kapoor, dyrektor zarządzania 

produktem Plantweb w firmie Emerson.

 
Technologia AR daje inżynierom  
i technikom pracującym na obiektach 
dostęp do biblioteki wiedzy, zawierającej 
narzędzia, których oni potrzebują do 
wykonywania prac konserwacyjnych.
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Jared Pike

Tradycyjne szkolenie siły roboczej w przemyśle 
obejmowało bardzo mało techniki: osobiste se-
sje szkoleniowe, praktyki zawodowe w postaci 
nadzorowania pracy nowego pracownika przez 
doświadczonego, instrukcje pisemne i czasami 

filmy wideo. Aby jednak rozwiązać problem coraz większego 
braku doświadczonych fachowców, niektóre firmy produk-
cyjne zwracają się ku technologii rozszerzonej i wirtualnej 
rzeczywistości, które pomagają w zdobywaniu przez swoich 
pracowników nowych umiejętności. Zespół z Uniwersyte-
tu Purdue (z siedzibą w West Lafayette w stanie Indiana, 
USA) podpisał warty 5 mln USD kontrakt z agencją NSF 
(National Science Foundation, amerykańska agencja rządo-
wa finansująca badania podstawowe z zakresu nauk o życiu) 
w celu stworzenia prototypu technologii o nazwie Skill-XR, 
wykorzystującej doznania rzeczywistości rozszerzonej i wir-
tualnej, mającego na celu wypełnienie w przemyśle luki po 
odchodzących na emeryturę fachowcach ze starszego poko-
lenia.

– Luka w umiejętnościach praktycznych oraz wykorzysta-
niu pojawiających się nowych technologii jest rzeczywistością 
– mówi Karthik Ramani, profesor mechaniki oraz główny 
badacz tego projektu. – Dzisiaj jednym z najlepszych sposo-
bów przekazywania umiejętności praktycznych jest praktyka 
zawodowa w postaci nadzorowania pracy nowego pracowni-
ka przez doświadczonego kolegę. Jednak jest ona kosztowna 
i nie jest skalowalna. Tracimy i pracownika szkolącego i pra-
cownika szkolonego. Ponadto starsi pracownicy odchodzą na 
emeryturę i trudno jest dokonać rekrutacji młodszych na ich 
miejsce. A gdy już tacy zostaną zatrudnieni, to wyzwaniem 
jest przekazanie pracownikom nowej generacji umiejętności 
i wiedzy starszych fachowców. Wymagania dotyczące tych 
umiejętności także się zmieniają, co komplikuje sprawę. Pro-
jekt Skill-XR polega tylko na ulepszeniu tego transferu umie-
jętności we właściwym czasie i umożliwieniu dokonania go 
w dowolnym miejscu i w dowolnej skali.

Litera X w nazwie Skill-XR oznacza pewien zakres 
technologii, który obejmuje rozszerzoną rzeczywistość 
(augmented reality – AR), rzeczywistość wirtualną (virtual 
reality – VR) oraz rzeczywistość powiększoną (extended re-

ality – XR). Na przykład nowo zatrudniony w fabryce pra-
cownik może podczas szkolenia z obsługi jakiejś maszyny 
nosić okulary VR, widząc elementy graficzne nałożone na 
obraz tej maszyny oraz instrukcje obsługi elementów ste-
rujących. Błyskawiczne informacje zwrotne uzyskiwane 
podczas wykonywania zadań zapewniają, że pracownicy są 
szkoleni szybko, efektywnie i bezpiecznie.

– Dla tego pokolenia filmiki na YouTube stały się nauczy-
cielami zastępczymi – mówi prof. Ramani. – Ludzie wcho-
dzą na YouTube, aby zobaczyć, jak zawiązać krawat, zmienić 
oponę czy ugotować posiłek. Chcemy przepchnąć tę koncepcję 
do następnego wymiaru, tak aby nie był to już zwykły film 2D 
na ekranie, ale doświadczenie z rozszerzoną rzeczywistością, 
które rzeczywiście reaguje na sygnały użytkownika i przeka-
zuje mu informacje zwrotne.

Dzięki dzisiejszej technologii każdy jest w stanie wy-
produkować film na YouTube, jednak w przypadku rozsze-
rzonej rzeczywistości nie jest to prawdą. Uzyskanie wielu 
doznań za pomocą AR wymaga złożonego programowania 
oraz innych wyspecjalizowanych umiejętności, których nie 
posiadają ludzie zatrudnieni w firmach przemysłowych, zaś 
na zatrudnienie ekspertów je posiadających firmy te nie 
mogą sobie pozwolić. Prototyp Skill-XR przygotuje grunt 
pod wykorzystywanie technologii AR, pozwalając każde-
mu na generowanie własnego doświadczenia rozszerzo-
nej rzeczywistości, zarówno w fabryce, klasie szkolnej, jak 

Zespół naukowców z Uniwersytetu Purdue rozpoczął współpracę z agencją NSF w celu stworzenia 
prototypowej technologii o nazwie Skill-XR, wykorzystującej do szkoleń pracowników doznania rzeczywistości 
rozszerzonej i mającej na celu wypełnienie luki po odchodzących na emeryturę fachowcach ze starszego 
pokolenia.

Jak rozszerzona i wirtualna rzeczywistość 
może zmniejszyć braki w umiejętnościach 
produkcyjnych

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ
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i w domu. Ponadto jest on zaprojektowany jako niezależny 
od platformy, mogący być wdrażanym w dowolnych no-
wych urządzeniach czy technologiach mieszanej rzeczywi-
stości (mixed reality), opracowywanych dla potrzeb rynku.

Duże znaczenie skalowalności w Skill-XR
– Posiadanie osoby z umiejętnościami, która dzieli się swoją 
wiedzą z garstką innych w pomieszczeniu, to jedno – mówi 
prof. Ramani. – Technologia umożliwi tej samej osobie w tym 
samym pomieszczeniu przekazanie tych samych umiejętności 
tysiącom lub nawet milionom ludzi. Jak zobaczyliśmy w cza-
sach pandemii COVID-19, nauczanie zdalne jest obecnie nie-
odłączną częścią naszego życia, zaś Skill-XR umożliwi zdalne 
przekazywanie umiejętności wszędzie.

Co prawda wykorzystano technologię na wysokim po-
ziomie, jednak prof. Ramani stworzył Skill-XR na bazie 
najbardziej podstawowego z pragnień człowieka: chęci do 
uczenia się.

– W wieku dziecięcym uczymy się, wykonując czynności 
– mówi Ramani. – Wszyscy mamy oczy, uszy i ręce. Podnosi-
my obiekty i przesuwamy rzeczy dookoła. Kopiujemy czynno-
ści zaobserwowane u innych. W tych procesach nie jest zaan-
gażowana żadna technologia, robimy to po prostu naturalnie. 
Za pomocą Skill-XR ulepszamy ten proces, tak więc ludzie 
mogą uczyć się przez wykonywanie czynności praktycznie, 
a nie tylko przez obserwowanie. To dlatego specjaliści od LS 
(learning science, interdyscyplinarna nauka łącząca badania, 
dane i praktykę w celu ulepszania procesu nauczania) stano-
wią taki duży procent naszego zespołu.

– Ponieważ wykwalifikowani starsi pracownicy odchodzą 
z zakładów produkcyjnych na emeryturę, ich umiejętności 
praktyczne muszą być przekazane nowej generacji – mówi 
Mark Lundstrom, pełnomocnik dziekana ds. administracyj-
nych na Uniwersytecie Purdue. – Zespół profesora Ramanie-
go próbuje rozwiązać ten bardzo poważny problem poprzez 
umożliwienie po raz pierwszy wykwalifikowanym pracowni-
kom łatwego stworzenia doznań rozszerzonej rzeczywistości, 
które pozwolą młodszym pracownikom uczyć się przez robie-
nie czegoś w praktyce, a nie tylko przez obserwowanie. Wpływ 
tej metody na pracowników przemysłu produkcyjnego w na-
szym kraju powinien być znaczący.

Brian Edelman, prezes Fundacji Badań Naukowych 
na Uniwersytecie Purdue (Purdue Research Foundation), 
mówi: – Wszystkie firmy, z którymi pracujemy w instytutach 
badawczych Uniwersytetu Purdue: Discovery Park District 
oraz Aerospace District, są bardzo skoncentrowane na swo-
jej sile roboczej oraz możliwości uczynienia pracowników 
jak najszybciej i jak najtańszym kosztem. Uważam, że tech-
nologia Skill-XR jest przełomowa, zarówno w czasach obec-

nej pandemii, jak i w okresie po jej zakończeniu, ponieważ 
wszyscy przekonujemy się, w jakim stopniu jesteśmy w stanie 
wykonywać swoją pracę zdalnie.

Tworzenie Skill-XR rozpoczęło się w 2018 roku, gdy ze-
spół prof. Ramaniego otrzymał od NSF grant w wysokości 
2,5 mln USD na badania nad tematem „Przyszłość pracy 
na granicy pomiędzy człowiekiem a technologią”. Jednym 
z pomysłów, które wówczas powstały, był Skill-LeARn, kon-
cepcja wykorzystania technologii rozszerzonej rzeczywisto-
ści (AR) do szkolenia pracowników. To uzyskało fundusz 
Fazy I z Akceleratora Konwergencji NSF, nowego programu 
agencji NSF, przeznaczonego do rozwiązywania problemów 
społecznych w skali całego kraju poprzez wykorzystanie in-
spirowanych badań nad konwergencją.

Dla celów prawdziwie konwergencyjnego podejścia 
prof. Ramani nawiązał współpracę z kilkoma firmami 
produkcyjnymi ze stanu Indiana, takimi jak Wabash Na-
tional,  Kirby Risk i  Gaylor Electric oraz innymi dużymi 
i małymi z całego kraju. Partnerzy ci testowali prototypy 
i określali, w jaki sposób mogą one być najlepiej wykorzysta-
ne na hali fabrycznej w świecie rzeczywistym. Profesor na-
wiązał także współpracę z agencją rozwoju ekonomicznego 
stanu Indiana – Economic Development Corporation oraz 
szkołą wyższą Ivy Tech również z tego stanu, której progra-
my edukacyjne są często skoncentrowane na specyficznych 
dziedzinach zawodowych.

Jak mówi David Roberts, główny specjalista od wdra-
żania innowacji (Chief Innovation Officer) w agencji 
Economic Development Corporation: – Codziennie pro-
ducenci z całego stanu Indiana dostarczają kluczowe rozwią-
zania i wprowadzają innowacyjne produkty, które pomagają 
w funkcjonowaniu naszego świata. Ponieważ tendencje do za-
burzania istniejącego porządku rzeczy zmieniają oblicze dzi-
siejszego przemysłu produkcyjnego, jesteśmy skoncentrowani 
na wspieraniu inicjatyw strategicznych, takich jak technologia 
Skill-XR, w celu przygotowania wykwalifikowanej siły robo-
czej z różnych branż w stanie Indiana, wyposażając młodych 
w umiejętności skoncentrowane na przemyśle i szkoląc ich dla 
potrzeb przyszłości.

Profesor Ramani dostrzega potencjał dla wykorzystania 
Skill-XR poza halą fabryczną.

 – Ten projekt obejmuje także pewną liczbę różnych śro-
dowisk edukacyjnych. Małe dzieci mogą się uczyć praktycz-
nie, nawet gdy grają w różne gry. Natomiast studenci mogą 
się uczyć koncepcji inżynierskich. Nawet lekarze i pielęgniarki 
mogą ćwiczyć w praktyce techniki chirurgiczne. Naszym nad-
rzędnym celem jest rozszerzanie możliwości wszystkich ludzi 
wykorzystujących technologię.
 n
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ROZWIĄZANIA



Nr 2 (142)
Rok XIX

IS
SN

 1
73

1-
53

01

  MARZEC/KWIECIEŃ 2020

�  Temat numeru 
Przyszłość automatyzacji i kontroli 
procesów produkcyjnych

�  Zarządzanie przemysłowym Ethernetem
�  Inteligentna produkcja kluczem 

do pozyskiwania danych w czasie 
rzeczywistym

�  Zalety obiektowego programowania 
przemysłowego

 Raport

  RobotykaRobotyka
przemysłowa
 Najnowsze trendy w robotyce przemysłowej

www.controlengineering.plA
U

T
O

M
AT

YZ
A
C

JA
 

•
 

R
O

B
O

T
YK

A
 

•
 

S
T

E
R

O
W

A
N

IE
 

•
 

N
A
P

Ę
D

Y 
•

 
O

S
P

R
Z

Ę
T

 
•

 
P

O
M

IA
R

Y 
•

 
D

IA
G

N
O

S
T

YK
A
 

•
 

P
R

Z
E

M
YS

Ł 
4

.0
 

•
 

IT

www.controlengineering.pl
Zamów prenumeratę

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

Magazyn, w którym wiedza
spotyka użyteczność

Magazyn      Portal      Dodatki tematyczne      Newslettery      E-wydanie

de
si

gn
ed

 b
y 

Fr
ee

pi
k

http://controlengineering.pl


46  Maj/Czerwiec  CONTROL ENGINEERING POLSKA www.controlengineering.pl

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Alexandre Peixoto, Rick Gorskie, Emerson

Większość systemów automatyki wykorzy-
stywanych w procesach produkcyjnych 
jest projektowana przez dłuższy czas, aby 
zapewnić powtarzalność, niezawodność, 
dostępność i bezpieczeństwo operacji. 

Jednakże zwiększona łączność z systemami biznesowymi 
przyczyniła się do częstszego łączenia systemów sterowania 
przez Internet. Organizacje muszą teraz rozważyć implikacje 
związane z bezpieczeństwem cybernetycznym, aby systemy 
automatyki przemysłowej i sterowania pozostały bezpieczne 
i stabilne. Dobrym punktem wyjścia jest ocena ryzyka cyber-
bezpieczeństwa w celu określenia luk w aktualnie wdrożonych 
strategiach i technologiach oraz określenia sposobów identy-
fikacji, priorytetyzacji i eliminacji podatności na atak. Istnieją 

trzy powszechne błędy, które zespoły 
ds. technologii operacyjnych (OT) 
mogą popełnić podczas przeprowa-
dzania lub zamawiania usługi oceny 
bezpieczeństwa: 

–  zakładanie, że ich własny zespół 
już zna i rozumie istniejące ry-
zyko,

–  poszukiwanie „magicznych roz-
wiązań”, a następnie zaniecha-
nie działania z powodu licznych 
problemów,

–  brak określenia priorytetów 
i ograniczone fundusze. 

Organizacje, które zabezpieczą się 
przed tymi potencjalnymi przeszko-
dami, mogą w pełni wykorzystać ko-
rzyści płynące z oceny ryzyka. Mogą 
dążyć do bardziej bezpiecznych ope-
racji cybernetycznych i stworzyć uza-
sadnienie biznesowe, którego brakuje 
w przypadku większości projektów 
ukierunkowanych na bezpieczeństwo, 
co dla właścicieli aktywów stanowi 
istotny problem.

1. Identyfikacja nieznanych 
zagrożeń i rozwiązań w zakresie 
cyberbezpieczeństwa 
Bezpieczeństwo cybernetyczne to rozwijający się wyścig 
zbrojeń, który może się wydawać przytłaczający dla zespołu 
OT, a nawet dla niektórych doświadczonych w cyberbezpie-
czeństwie zespołów informatycznych (IT). Świadomość, że 
oprogramowanie antywirusowe i firewall nie stanowią już 
wystarczającej ochrony, może być zastraszająca. Ocena ryzy-
ka cybernetycznego eliminuje konieczność określania przez 
zespół OT każdej potencjalnej podatności na zagrożenia cy-
bernetyczne w zakładzie. Ocena może pomóc zespołom zi-
dentyfikować i udokumentować zagrożenia, ustalić priorytety 
i określić podatność na największe zagrożenia. Takie infor-
macje są podstawą do tworzenia rozwiązań, które szybko za-
pewnią wystarczające bezpieczeństwo. Po zakończeniu oceny 
zasoby stworzone i udostępnione przez partnerów-ekspertów 
mogą poszerzyć wiedzę na temat taktyk i technik cyberbez-
pieczeństwa bezpośrednio związanych z wiodącymi podat-

W artykule opisano trzy strategie pozwalające osiągnąć największą wartość z oceny ryzyka cybernetycznego. 
Wyróżniono również praktyki, których zespoły ds. technologii operacyjnych (OT) powinny unikać podczas 
przeprowadzania ocen. 

Aktualna ocena bezpieczeństwa 
cybernetycznego w celu usprawnienia 
produkcji w przyszłości

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
Cyberbezpieczeństwo, system 
sterowania, technologia operacyjna 

Ocena ryzyka cyberbezpieczeństwa 
może pomóc organizacjom określić, 
gdzie należy zainwestować dodatkowe 
środki. Firmy powinny posiadać 
dobrze finansowany zespół ds. 
cyberbezpieczeństwa, który jest 
zdyscyplinowany i konsekwentnie 
stosuje najlepsze praktyki. Zwiększona 
łączność z systemami biznesowymi 
zwiększyła potrzeby w zakresie ochrony 
cybernetycznej systemów sterowania. 

ONLINE
Więcej na temat zapobiegania 
cyberbezpieczeństwu można przeczytać 
na stronie www.controleng.com.

CZY WIESZ?
Przed jakimi wyzwaniami związanymi z 
bezpieczeństwem cybernetycznym stoi 
Twoja firma i jak są one rozwiązywane?

Rys. 1. Bezpieczeństwo cybernetyczne to proces ciągły, 
wymagający stałych aktualizacji w oparciu o nowe 
rozwiązania i ulepszenia.  Zdjęcia i grafiki: Emerson

•  podstawowa ocena, 
•  oceń i określ zasięg 

zabezpieczeń 
cybernetycznych

•  ulepszenie systemu 
sterowania

•  inteligentna zapora 
bezpieczeństwa,

•  serwis zarządzający 
łatkami

•  dodatkowe środki 
cyberbezpieczeństwa

•  serwis stacji 
roboczych

•  usługi zarządzania 
kontem użytkownika

ulepszenie 
zabezpieczeń 
granicznych

OCEŃ ROZWIĄŻ ULEPSZ
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Ograniczenie miejsc 
podatnych na 
cyberartak

Stworzenie 
udokumentowanych 
procedur i polityk

Szkolenia pracowników 
z zakresu najlepszych 
praktyk dotyczących 
cyberbezpieczeństwa

Ciągła ocena systemu zabezpieczeń 
wobec nowych zagrożeń

Partnerstwo 
z liderami 
technologicznymi 
oferującymi 
tworzone na 
zamówienie 
rozwiązania 
dopasowane do 
twoich potrzeb

nościami. Dostawcy automatyki (jak również inni dostawcy 
technologii) oferują zazwyczaj szeroką gamę podręczników 
na temat bezpieczeństwa, wytycznych do budowy bezpiecznej 
architektury, webinarów na temat cyberbezpieczeństwa oraz 
ustawicznego kształcenia, aby pomóc zespołom OT w nauce, 
rozwoju i doskonaleniu strategii wykorzystywanych do za-
bezpieczania najważniejszych systemów. Dodatkowo zespoły 
nie mogą zakładać, że ich operatorzy wiedzą wszystko o cy-
berbezpieczeństwie. Polityki i procedury powinny być udoku-
mentowane, udostępniane i regularnie aktualizowane (rys. 1). 
Personel musi zostać przeszkolony, aby mógł działać zgodnie 
z nowymi wytycznymi ustalonymi po przeprowadzeniu oce-
ny. Nowe zasady często zakłócają wypróbowane i sprawdzo-
ne metody, do których przyzwyczaili się operatorzy. Zamiast 
polegać na wiedzy użytkowników na temat bezpieczeństwa 
cybernetycznego, zespół ds. bezpieczeństwa cybernetycznego 
powinien nauczyć ich, jak wykonywać działania zgodnie z no-
wymi wytycznymi. Po wprowadzeniu nowych wytycznych ze-
spół ds. bezpieczeństwa cybernetycznego powinien ocenić ich 
wdrożenie pod kątem powodzenia i przydatności. Najlepszym 
sposobem na stworzenie bezpiecznych systemów i procedur 
jest okresowy przegląd wdrożeń i upewnienie się, że stosowa-
ne są właściwe i odpowiednie praktyki.

2. Sama technologia nie rozwiąże 
problemu cyberbezpieczeństwa 
Dla każdego znanego ryzyka związanego z cyberbezpieczeń-
stwem istnieje co najmniej jedna firma, która reklamuje się, że 
posiada najnowsze i dopasowane rozwiązanie, możliwe dzię-
ki nowej, zdumiewającej technologii. Kiedy jednak przebije-
my się przez szum informacyjny, okazuje się, że skuteczność 
takich rozwiązań jest różna. Co więcej, niewiele z tych urzą-
dzeń lub rozwiązań programowych zostało zaprojektowanych 
z myślą o technologii systemów sterowania. Nawet najlepsze 
rozwiązanie typu „wszystko w jednym” nie zastąpi oceny cy-
bernetycznej. Niezależnie od wyników oceny, podejście ho-
listyczne wsparte pozyskanymi informacjami będzie zawsze 
najlepszą drogą naprzód. Same rozwiązania technologiczne 
nigdy nie wyeliminują potrzeby zrozumienia, co jest ważne 
dla każdej organizacji, wraz z elastyczną strategią odzwier-
ciedlającą potrzeby operacyjne i biznesowe. Nowy produkt 
może zapewnić szybką naprawę istniejącej lub pojawiającej 
się podatności, jednak jeśli zakłóca on jedną z podstawowych 
funkcji systemu sterowania, jest mało prawdopodobne, aby 
przyniósł wartość w całym cyklu życia systemu automatyki. 
W dodatku organizacja może napotkać poważniejsze trud-
ności. Dostawcy automatyki mogą zaoferować wybrane roz-
wiązania cyberbezpieczeństwa certyfikowane do pracy z ich 
systemami i są to rozwiązania najbardziej odpowiednie do 
eliminacji podatności wykrytych podczas oceny ryzyka cyber-
netycznego. Dostawcy automatyki opracowują i testują war-
stwowe rozwiązania cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem 
technologii bezpieczeństwa innych firm i towarzyszących im 

architektur, aby upewnić się, które z nich najlepiej współpra-
cują z ich produktami. Ponadto takie zatwierdzone produkty 
są stale testowane i poddawane ocenie, aby zapewnić ciągłe 
i skuteczne działanie. Wraz z ponowną oceną stanu bezpie-
czeństwa dostawcy automatyki również dostosowują swoje 
produkty do nowych potrzeb. Niektóre rozwiązania firm trze-
cich są zintegrowane z przemysłowymi systemami sterowania 
(ICS), dzięki czemu stają się częścią automatyki, co pozwala 
dostawcom automatyki zapewnić pełne wsparcie w kontekście 
OT. W niektórych przypadkach dostawca zewnętrzny staje się 
partnerem strategicznym dla dostawcy systemu sterowania, 
dzięki czemu architektura referencyjna nie wpływa na podsta-
wowe wartości systemu automatyki (rys. 2). Zespoły wspar-
cia systemu automatyki są już dobrze zaznajomione z tech-
nologiami bezpieczeństwa otaczającymi system sterowania. 
Oznacza to, że zespoły OT mogą polegać na pojedynczej sieci 
wsparcia dostawcy automatyki, aby ograniczyć do minimum 
wszelkie potencjalne przestoje.

3. Przeciążone i niedofinansowane działy 
ds. bezpieczeństwa cybernetycznego
Najprostszym przykładem braku odpowiednich działań jest 
mały dział zajmujący się technologiami informatycznymi (IT) 
i OT z ograniczonym budżetem. Taki zespół łatwo może zo-
stać przytłoczony, ponieważ istnieje tak wiele podatności, któ-
rymi należy się zająć, a nigdy nie ma wystarczająco dużo czasu, 
zasobów lub ogólnych funduszy. Nawet duże, dobrze finanso-
wane organizacje muszą zaczynać od pojedynczych rozwiązań 

Rys. 2. Kompleksowa ocena ryzyka pozwala na ciągłe 
doskonalenie i posiadanie aktualnej wiedzy o stanie operacji. 
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i budować kompleksową strategię „defense-in-depth”. Nie każ-
dy problem musi być rozwiązany od razu. Dobra ocena ryzyka 
cyberbezpieczeństwa stworzy mapę działań, która pozwoli na 
zbudowanie warstw obrony, które z czasem i przy rozsądnych 
kosztach wypełnią luki. Inną ważną strategią jest poleganie na 
zaufanym partnerze, który przeprowadzi lub pomoże w oce-
nie. Organizacje partnerskie posiadają strategie i narzędzia, 
które pomagają przedstawić kierownictwu argumenty prze-
mawiające za poprawą bezpieczeństwa cybernetycznego, uza-
sadniając inwestycję poprzez analizę informacji dotyczących 
kosztów naruszeń bezpieczeństwa cybernetycznego. 

Jak rozpocząć ocenę ryzyka 
cybernetycznego 
Podjęcie konkretnych kroków w odpowiedzi na ocenę ryzyka 
cybernetycznego nie jest tak zniechęcające, jak może się wy-
dawać. Chociaż prawdą jest, że w przyszłości mogą się pojawić 
nowe zagrożenia cyberbezpieczeństwa, nie są one tak dobrze 
znane lub tak prawdopodobne do wykorzystania, jak stare za-
grożenia, które są objęte łatkami, poprawkami i aktualizacja-
mi. Bardziej prawdopodobne jest, że organizacja stanie się ce-
lem ataku przy użyciu starego błędu, który nie został załatany, 
niż nowej, świeżo odkrytej luki, po prostu dlatego, że więcej 
atakujących będzie miało w swoim arsenale starszego typu na-
rzędzia do atakowania. Są to podatności, które najprawdopo-
dobniej zostaną wykryte podczas oceny i powstrzymane przez 
podstawowe warstwy obrony. Strategia „defense-in-depth” za-
czyna się od dobrego zdefiniowania kontekstu, dzięki czemu 
każda warstwa ochrony może być właściwie zaprojektowana, 
a następnie uszeregowana pod względem ważności w stosun-
ku do dostępnych zasobów. Ocena ryzyka cybernetycznego 
pomaga zbudować dobrą definicję potrzeb, odpowiednią 
dla unikalnych wymagań organizacji. Proaktywne podejście 
do oceny ryzyka cybernetycznego może również pomóc ze-

społom OT zapewnić, że wszelkie środki bezpieczeństwa nie 
będą miały wpływu na działalność operacyjną. Jeśli OT zbyt 
długo zwleka z identyfikacją i wdrażaniem rozwiązań dosto-
sowanych do operacji, IT może wkroczyć i dostarczyć własne 
rozwiązania bez zrozumienia unikatowych potrzeb zespołu 
operacyjnego. Kiedy ryzyko jest oceniane, a rozwiązania są 
odpowiednio wdrażane, cyberbezpieczeństwo staje się pomo-
stem pomiędzy IT i OT, który przynosi obopólne korzyści obu 
grupom. Jest to szczególnie cenne w czasach, gdy organizacje 
są zmuszone do działania w mniejszym zakresie i zdalnie, aby 
zapewnić ciągłość działania i biznesu. 

Zainwestuj w ocenę 
cyberbezpieczeństwa, aby zabezpieczyć 
systemy automatyki 
Zwiększona łączność z systemami biznesowymi spowodowała 
wzrost potrzeb w zakresie ochrony cybernetycznej systemów 
sterowania. Rozpoczęcie od oceny bezpieczeństwa cyberne-
tycznego w celu określenia, w którym miejscu na swojej dro-
dze znajduje się organizacja, przygotowuje personel do opra-
cowania polityk i procedur w celu lepszego zabezpieczenia 
systemów automatyki. Czas zainwestowany w zdefiniowanie 
konkretnego kontekstu pomoże w stworzeniu warstw obro-
ny, które spełnią dzisiejsze potrzeby (rys. 3). Kompleksowa 
ocena ryzyka cybernetycznego pomoże również zbudować 
mapę działań, która – jak pokazują ostatnie wydarzenia – jest 
niezbędna do przygotowania się na nieoczekiwane potrzeby 
w przyszłości. CE 
� n

Alexandre Peixoto, menedżer 
ds. marketingu produktów DeltaV; 

Rick Gorskie, menedżer ds. globalnej sprzedaży 
i cyberbezpieczeństwa, Emerson. 

Ochrona operacji przed cyberatakami dla osiągnięcia 
celów operacyjnych

Wzmocnienie 
istniejących środków 

bezpieczeństwa

Implementacja 
najbardziej 

efektywnych 
technologii z zakresu 
cyberbezpieczeństwa 

Wbudowane systemy 
cyberbezpieczeństwa 

jako część transformacji 
cyfrowej

Rys. 3. Prawidłowo 
wdrożona strategia 
bezpieczeństwa 
cybernetycznego będzie 
służyć wielu celom i stanie 
się integralną częścią 
działalności organizacji.
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Massimiliano Latin, H-ON Consulting

Sześć odpowiedzi na temat skuteczności 
cyberbezpieczeństwa w automatyce 
przemysłowej
Cyberbezpieczeństwo w automatyce przemysłowej wywołuje wiele zamieszania i rodzi wiele pytań. 
Dowiedz się o zmieniających się trendach i najlepszych praktykach branżowych dla dostawców technologii 
operacyjnych (OT). 

Podczas gdy cyberbezpieczeństwo jest coraz czę-
ściej poruszanym tematem, nie odnosi się ono 
zbyt często do bezpieczeństwa infrastruktury lub 
systemów sterowania automatyki przemysłowej. 
Czy ten trend się zmienia? Gdzie i w jaki sposób 

należy zająć się bezpieczeństwem cybernetycznym dla aplika-
cji technologii operacyjnej (OT)?

1.   Jak wygląda cyberbezpieczeństwo dla 
automatyki przemysłowej? 
Zainteresowanie takim tematem jak cyberbezpieczeństwo 

przemysłowe, czy też cyberbezpieczeństwo OT, rośnie wśród 
firm produkcyjnych na ca-
łym świecie. Odniesienie 
do cyberbezpieczeństwa 
technologii informacyj-
nych (IT) jest oczywiste. 
Pomyślmy o kryptowa-
lutach i dużych graczach, 
takich jak Google i Fa-
cebook. Interesujące jest 
jednak to, że coraz częściej 
pojawiają się odniesienia 
do dziedziny OT (np. euro-
pejska dyrektywa NIS lub 
rosyjskie przepisy FSTEC). 

W środowisku IT problemy związane są głównie z poufno-
ścią danych. W przypadku automatyki brak bezpieczeństwa 
cybernetycznego ma poważny wpływ na działanie zakładów 
produkcyjnych. 

2.   Kto powinien zajmować się ryzykiem 
i ochroną cyberbezpieczeństwa OT? 
W tej kwestii panuje duże zamieszanie. Wszyscy mówią 

o cyberbezpieczeństwie, ale tylko nieliczne rozwiązania doty-
czą systemów automatyki. Często błędnie uważa się, że proble-
mem OT powinien zajmować się dział IT, ale w rzeczywistości 
te dwa środowiska różnią się od siebie podejściem. Rozważ-
my przykład operatora elektrowni, który musi aktywować 
procedurę awaryjną, a ekran komputera jest zablokowany, 
czekając na kod uwierzytelniania wieloczynnikowego (MFA). 

W tym prostym przykładzie bezpieczeństwo cybernetyczne 
ma wpływ na rzeczywiste zagrożenia. Dlatego należy najpierw 
zapytać, kto może uzyskać dostęp do tego obszaru i jak sobie 
z tym poradzić. Cyberbezpieczeństwo OT nie może się obyć 
bez posiadania rozległej wiedzy dotyczącej automatyzacji. 
Dlatego też wiele firm tworzy dedykowany dział bezpieczeń-
stwa OT. 

3.   Jakie są najskuteczniejsze dostępne 
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa 
OT?
Światowym standardem odniesienia jest ISA/IEC 62443, 

który definiuje podejście do problemu. Standard ten został 
stworzony przez grupę badawczą w ISA (International Society 
of Automation), a następnie rozwinięty przez IEC (Internatio-
nal Electrotechnical Commission). Ramy regulacyjne są nadal 
w trakcie tworzenia, ale podejście defense-in-depth serii norm 
cyberbezpieczeństwa systemów automatyki i sterowania IEC 
62443 jest najbardziej znaną i globalnie rozpoznawalną normą 
cyberbezpieczeństwa w dziedzinie OT. I tak, począwszy od oce-
ny ryzyka, norma IEC 62443 ma na celu opracowanie systemu 
zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym (CSMS), któ-
ry jest systemem procedur bezpieczeństwa cybernetycznego, 
obejmującym polityki bezpieczeństwa i obowiązki związane 
z bezpieczeństwem OT, takie jak dostęp lub zarządzanie łatami. 

4.   Jak firma produkcyjna może 
przejąć kontrolę nad problemem 
cyberbezpieczeństwa OT? 
Podejście IEC 62443 jest systematyczne: jasne procesy 

prowadzą do konkretnych rezultatów. Nie ma sensu oceniać 
systemu bez wcześniejszej strategii. Punkt wyjścia jest zdefi-
niowany przez IEC jako uzasadnienie biznesowe. Użyj uza-
sadnienia jako narzędzia do określenia potencjalnych kry-
tycznych problemów w systemach OT, które mają wpływ na 
firmę, takich jak zatrzymanie produkcji lub zanieczyszczenie 
produktu. Dzięki uzasadnieniu biznesowemu można określić 
dotkliwość konsekwencji cyberataku. Przydatne jest również 
przeprowadzenie wysokopoziomowej oceny ryzyka (HLRA), 
która jest niezbędna do segmentacji infrastruktury sieciowej 
i oszacowania, co by się stało, gdyby cyberatak się powiódł. 

Wiedza z zakresu 
technologii 
operacyjnej  
i automatyki 
musi być brana 
pod uwagę przy 
zapewnieniu 
bezpieczeństwa 
cybernetycznego 
w przemyśle.
Dzięki 
uprzejmości: 
H-ON Consulting
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W odniesieniu do parametrów powagi zdefiniowanych w po-
przedniej fazie, HLRA pomaga firmom zaoszczędzić zasoby 
poprzez wyizolowanie pojedynczych obszarów i przeprowa-
dzenie dogłębnej analizy potencjalnych podatności. Po HLRA 
następuje niskopoziomowa ocena ryzyka (LLRA), zwana 
również szczegółową analizą, gdzie przy pomocy oprogramo-
wania do wykrywania informacji o sieci (architektura, opro-
gramowanie, protokoły i istniejące podatności) można prze-
prowadzić skanowanie sieci i analizę podatności. 

5.   Od strony technicznej, jakie są 
najbardziej konkretne, najlepsze 
praktyki bezpieczeństwa OT dla 
automatyki? 
Zacznij od segmentacji, co oznacza, że tylko ruch, który 

jest absolutnie niezbędny, musi odbywać się w warstwie 6 i 5 
(najniższy poziom segmentu zawierającego komponenty i ste-
rowniki PLC). Jeśli nie jest on segmentowany za pomocą zapo-
ry bezpieczeństwa lub protokołów OPC UA (OPC Foundation 
Unified Architecture), ruch sieciowy może dotrzeć do najbar-
dziej odległych zakątków zakładu produkcyjnego. Z tego po-

wodu mapowanie sieci musi być zawsze aktualne i przejrzyste. 
I wreszcie, wiele urządzeń dostępnych na rynku może pomóc 
w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa, w tym przełączniki ste-
rowane, punkty dostępowe Wi-Fi nowej generacji, oprogra-
mowanie do wykrywania anomalii, serwery VPN i chmura. 

6.   Kiedy możliwe jest „bycie 
bezpiecznym” z punktu widzenia 
cyberbezpieczeństwa?
Nigdy. Żadna instalacja nigdy nie jest pozbawiona ryzyka 

cyberataku. Może to zabrzmieć szokująco, ale chodzi o to, że 
aby utrzymać bezpieczną infrastrukturę, należy stale wykony-
wać odpowiednią dawkę czynności konserwacyjnych. Tylko 
poprzez okresowe audyty, powtarzanie kolejnych analiz po-
datności oraz dzięki ciągłemu szkoleniu personelu możliwe 
jest zapewnienie trwałej ochrony OT.
� n

Massimiliano Latini, dyrektor ds. badań i projektów 
specjalnych oraz kierownik ds. cyberbezpieczeństwa 

ICS w H-ON Consulting. 

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

https://www.leuze.com/en/INT/
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Dzięki swojej inteligencji człowiek od wieków 
tworzy i  utrzymuje różnego typu zaawanso-
wane systemy. Ta sama inteligencja dopro-
wadziła do stworzenia cyfrowych bliźniaków, 
które dziś pomagają w obsłudze owych syste-

mów, a także optymalizują procesy projektowania i produkcji. 
Mało tego, umożliwiła również wykreowanie sztucznej inteli-
gencji (AI) oraz jej interfejsów: rozszerzonej rzeczywistości 
(AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR), które jeszcze bardziej 
usprawniają zarządzanie złożonymi systemami z wykorzysta-
niem cyfrowych bliźniaków.

W praktyce cyfrowe bliźniaki łączą w sobie ludzką inte-
ligencję i  sztuczną inteligencję, tworząc na tej bazie coś no-
wego – użyteczną reprezentację skomplikowanych systemów. 
Ponieważ ich funkcjonowanie opiera się na uczeniu maszy-
nowym (ML), modelowaniu predykcyjnym i sztucznej inteli-
gencji, użytkownicy końcowi nie muszą już zajmować się two-
rzeniem algorytmów umożliwiających cyfrowym bliźniakom 
poprawną realizację ich zadań, a jednocześnie mogą w pełni 
korzystać z ich zalet, w tym możliwości rozszerzenia własnej 
wiedzy i zdolności. Cyfrowe bliźniaki – wyposażone w funkcje 
rozszerzonej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości – two-

rzą bowiem podstawy do podejmowania inteligentnych decy-
zji i wykorzystywania ich w codziennych działaniach (rys. 1).

Jak stworzyć i „karmić” cyfrowego 
bliźniaka?
Do wykreowania i  rozwijania cyfrowego bliźniaka można 
wykorzystać informacje na temat działania jego fizycznego 
odpowiednika, pozyskane z czujników, kamer i  innych tego 
typu urządzeń. Owe cyfrowe strumienie danych nie są jednak 
jedynym źródłem „pokarmu” dla cyfrowego bliźniaka: rów-
nie ważną rolę odgrywają tu zagregowane dane historyczne, 
informacje z zewnątrz (np. dane pogodowe czy na temat cykli 
koniunkturalnych), a także rysunki CAD i inne dokumenty 
umożliwiające cyfrowemu bliźniakowi wykreowanie tak po-
trzebnego do jego funkcjonowania kontekstu. Następnie dane 
te są przetwarzane przez sztuczną inteligencję i inne modele 
analityczne i sprowadzane do formy ułatwiającej człowiekowi 
zrozumienie zasad funkcjonowania systemu.

To jednak nie wszystko: sztuczna inteligencja jest także 
w stanie w  imieniu użytkownika dokonywać inteligentnych 
wyborów treści, co ma o  tyle istotne znaczenie, że sposoby 
wprowadzania danych w  nowoczesnych interfejsach znacz-
nie różnią się od typowych metod bazujących na klawiaturze 
i  myszy. Funkcja ta jednocześnie sprawia, że człowiek po-
strzega system jako inteligentną, rozbudowaną technologicz-
nie rzeczywistość, ułatwiającą poznawanie i  ocenę sytuacji 
(patrz: prawy górny róg na rys. 1).

Bazując na schemacie przedstawionym na rysunku 
1, można generować cyfrowe bliźniaki, które w  oparciu 
o  sztuczną inteligencję oraz rozszerzoną lub wirtualną rze-
czywistość są w stanie zapewnić przedsiębiorstwu konkretne 
korzyści operacyjne, usprawniając niemal każdy proces. Do-
brym przykładem mogą być algorytmy uczenia maszynowe-
go, umożliwiające określenie stanu silnika robota, a następnie 
jego wizualizację z  wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywi-
stości. Podstawowa różnica między strumieniami danych 
a cyfrowym bliźniakiem polega tu na percepcji: podczas gdy 
strumienie danych pozwalają człowiekowi dojść do konkret-
nych wniosków, tj. kształtować własną percepcję, w  przy-
padku cyfrowego bliźniaka to właśnie jego percepcja przez 
użytkownika odgrywa tu rolę nadrzędną. Dlatego to na niej, 
a konkretnie na interfejsach użytkownika skoncentrujemy się 
w pierwszej kolejności.

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) i sztuczna inteligencja (AI), a także ich interfejsy: rozszerzona rzeczywistość 
i wirtualna rzeczywistość, mogą odegrać istotną rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu cyfrowych bliźniaków. A te 
z kolei mogą ułatwić organizację szkoleń, zoptymalizować procesy produkcyjne i poprawić jakość produktów.

Michael Thomas i Brad Klenz, Prairie Rose Goodwin, SAS

Jak sztuczna inteligencja  
zwiększa możliwości cyfrowych bliźniaków

Rys. 1. Cyfrowy bliźniak może zostać rozbudowany o sztuczną inteligencję 
(AI) oraz inteligentne interfejsy użytkownika, takie jak rozszerzona 
rzeczywistość (AR) i wirtualna rzeczywistość (VR). Źródło: SAS i IIC
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Szeroki wybór interfejsów
Ludzie od dawna próbują w różny sposób wizualizować dane. 
Jednym z pierwszych narzędzi do takiej wizualizacji były wy-
kresy liniowe, słupkowe i kołowe, opracowane przez Williama 
Playfaira w pierwszej dekadzie XVIII w. Także dziś cyfrowe 
bliźniaki mogą prezentować dane w  tego typu tradycyjnej 
formie. Co nie znaczy, że ich możliwości ograniczają się do 
umiejętności opanowanych przez człowieka ponad dwa wieki 
temu.

Dzięki wykorzystaniu technologii mobilnych, takich jak 
tablety, smartfony czy zestawy AR, można dziś nakładać cy-
frowe bliźniaki i szerzej: cyfrową rzeczywistość, na warstwę 
fizyczną, integrując je w  jeden spójny widok. I choć najbar-
dziej oczywistym wyborem wydają się tu zestawy AR, nie jest 
to wybór jedyny: zalety cyfrowych bliźniaków można także 
w pełni wykorzystać, korzystając z bardziej tradycyjnych in-
terfejsów przetwarzających modele 3D.

Stąd też pierwszym krokiem w  tworzeniu inteligentnej 
rzeczywistości cyfrowego bliźniaka jest określenie wszystkich 
opcji wizualizacji w  ramach dostępnych interfejsów użyt-
kownika. Następnie należy zdefiniować metodę integracji 
funkcji raportowania, tak by w pełni wykorzystać możliwo-
ści sztucznej inteligencji i innych narzędzi analitycznych bez 
konieczności zakupu nowego sprzętu jak zestaw AR. Zestaw 
taki może oczywiście usprawnić przebieg operacji, ale jedynie 
wówczas, gdy wykonamy ostatni, trzeci krok, tj. tak zaprojek-
tujemy aplikacje, w których jest wykorzystywany, aby zmak-
symalizować ich użyteczność w czasie.

 
Najpierw aplikacja, potem technologia
W raporcie „Rozszerzona rzeczywistość i wirtualna rzeczywi-
stość w praktyce”, opracowanym przez Cap Gemini Jan Pflu-
eger, przedstawiciel Centrum Kompetencji AR/VR w  Audi 
zachęca do tego, aby tworząc projekty z  zakresu wirtualnej 
i rozszerzonej rzeczywistości, przyjąć postawę „najpierw biz-
nes”. Co to oznacza? 

– Po pierwsze, skoncentruj się na twojej aplikacji, a  nie 
technologii jako takiej. A gdy już ją poprawnie zidentyfikujesz, 
skup się na zarządzaniu danymi i informacjami, abyś mógł za-
silić technologię odpowiednim zasobem informacji – wyjaśnia 
ekspert Audi.

Dopiero na tym etapie przychodzi czas na wybór me-
tody wizualizacji danych. Do wyboru mamy pięć głównych 
technologii: konwencjonalny komputer, smartfon lub tablet, 
monokl AR, okulary AR (w  tym gogle mieszanej rzeczywi-
stości), a  także system immersyjny VR (gogle VR). Każda 
grupa urządzeń oferuje inne funkcjonalności, co może wpły-
wać na ich efektywność w  różnych aplikacjach. Dotyczy to 
zwłaszcza zestawów AR: nie dość, że ich rozdzielczość, pole 
widzenia i moc obliczeniowa bardzo się różnią w zależności 
od produktu, to jeszcze różne są tu sposoby integracji baterii 
i  procesora (bezpośrednio w  zestawie lub w  osobnym mo-
dule z  przewodem), co może istotnie wpływać na komfort 
i użyteczność danego rozwiązania. Jednym z typowych pro-

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:  
sztuczna inteligencja, cyfrowy bliźniak, 
wirtualna rzeczywistość

Cyfrowe bliźniaki wykorzystują dziś 
rozszerzoną rzeczywistość i sztuczną 
inteligencję.
Pierwsze narzędzia do wizualizacji 
danych powstały już w XVIII w. W 
tym kontekście AR i VR mogą być 
postrzegane jako ich współczesne 
odpowiedniki.

blemów w przypadku takich zestawów jest np. możliwość ich 
integracji z odzieżą roboczą, zwłaszcza tą stosowaną w clean-
roomach i produkcji żywności.

Raportowanie w kontekście cyfrowego 
bliźniaka
Jeśli dysponujemy interaktywną aplikacją do analizy wizu-
alnej, możemy tworzyć raporty inteligentnej rzeczywistości, 
uwzględniające zintegrowane modele 3D (rys. 2). Cyfrowy 
bliźniak stanowi w tym przypadku zindywidualizowaną wi-
zualizację danego obiektu, która może wchodzić w interakcje 
z innymi elementami raportu, łącznie z możliwością prezen-
tacji danych w formie tabeli lub wykresu.

Takie podejście do wizualizacji nie wymaga zastosowa-
nia dodatkowego oprzyrządowania: interfejs użytkownika 
jest dostępny na ekranie komputera 
i  może być obsługiwany za pomo-
cą zwykłej myszy i  klawiatury. Sam 
użytkownik natomiast wymaga je-
dynie krótkiego przeszkolenia, aby 
mógł w  pełni korzystać z  zalet ofe-
rowanych przez cyfrowego bliźniaka.
� n

Michael Thomas i Brad Klenz pełnią 
funkcje starszych architektów syste-
mów, zaś Prairie Rose Goodwin jest 

starszą programistką w instytucie SAS, 
należącym do Konsorcjum Internetu 

Przemysłowego (IIC).

Rys. 2. Platformę SAS Visual Analytics można zintegrować z oprogramo-
waniem Autodesk Forge. W tym konkretnym przykładzie oprogramowanie 
zostało wbudowane w interfejs do raportowania SAS. Źródło: SAS i IIC
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Sterowniki PLCs napędzają
integrację danych 

Jeszcze nie tak dawno role przypisywane poszczegól-
nym urządzeniom i systemom automatyki były o wiele 
prostsze do zdefiniowania. Większość urządzeń pe-
ryferyjnych i czujników była w stanie realizować je-
dynie proste zadania i była bezpośrednio połączona 
ze sterownikami, które z kolei mogły przesyłać dane 

i odbierać komunikaty z paneli operatorskich, a w rzadkich 
przypadkach transferować je także do systemów zarządzania 
przedsiębiorstwem. Dziś za sprawą inteligentnych czujników, 
sterowników i narzędzi komunikacyjnych model ten uległ da-
leko idącym zmianom, a użytkownicy coraz częściej szukają 
sposobu na połączenie systemów wyższego rzędu bezpośred-
nio z warstwą aplikacji, aby uzyskać dostęp do wartościowych 
danych zbieranych na „brzegach” sieci.

W rezultacie technologia operacyjna (OT) obejmująca 
czujniki, programowalne sterowniki logiczne (PLC) oraz in-

W ostatnim czasie programowalne sterowniki logiczne (PLC) zyskały możliwości i funkcje wcześniej 
zarezerwowane wyłącznie dla komputerów przemysłowych. W efekcie wzrosła także ich rola w zapewnieniu 
płynnej integracji danych w przedsiębiorstwie.

Damon Purvis, AutomationDirect

Rys. 1. Przesył danych 
produkcyjnych do 

systemów sterowania, 
zarządzania 

przedsiębiorstwem  
i do chmury wymagał 

dawniej zaawansowanej 
konfiguracji na poziomie 

wielu warstw – sprzętu, 
oprogramowania i sieci.

Źródło: 
AutomationDirect

terfejsy człowiek-maszyna (HMI) coraz częściej zazębia się 
z technologią informacyjną (IT), tj. warstwą serwerów i łącz-
ności w chmurze. Obie technologie stały się dziś dużo bardziej 
inteligentne niż kiedykolwiek, a ich funkcjonalności coraz czę-
ściej się pokrywają. To zaś oznacza, że użytkownicy zyskują 
znacznie więcej możliwości tworzenia i rozbudowy systemów 
automatyki przemysłowej, w tym projektowania aplikacji In-
ternetu Rzeczy (IoT), w których dane OT zbierane są za po-
mocą metod typowych dla IT. 

Zmienia się także rola, jaką w systemach automatyki od-
grywają sterowniki PLC. Niektóre z nich już dziś znacznie uła-
twiają użytkownikom zbieranie i transfer danych z systemów 
produkcyjnych do systemów nadrzędnych, a tym samym 
umożliwiają im podejmowanie decyzji opartych na danych. 
Zaś rozszerzenia i funkcje kompatybilne z warstwą IT spra-
wiają, że sterowniki te zyskują istotną rolę w optymalizacji 
procesów przemysłowych.

Wyzwania związane z przesyłem danych 
z PLC…
Akwizycja danych w terenie, nie wspominając już o ich prze-
syle do systemów wyższego rzędu, jeszcze do niedawna rodziła 
szereg wyzwań. Co prawda sterowniki PLC oferowały możli-
wość relatywnie łatwego połączenia z czujnikami przewodo-
wymi, ale już transfer danych z PLC do systemów lokalnych lub 
chmurowych wymagał starannego przygotowania struktur da-
nych oraz pieczołowitej konfiguracji sieci i protokołów komu-
nikacyjnych. Sterowniki PLC nie były bowiem kompatybilne 
z wszystkimi protokołami niezbędnymi do komunikacji z bar-
dziej inteligentnymi urządzeniami peryferyjnymi, a dodatko-
wo możliwości ich integracji z systemami nadrzędnymi były 
mocno ograniczone. W efekcie poruszanie się między różnymi 
poziomami systemu – od warstwy sterowania przez warstwę 
operacyjną po systemy chmurowe i zarządzania przedsiębior-
stwem – stanowiło nie lada wyzwanie (rys. 1).

Aby selekcjonować, porządkować i zarządzać danymi, 
należało stworzyć odpowiednią konfigurację kodu. Dodatko-
wego wysiłku wymagała też obsługa rozszerzonych informacji, 
takich jak skalowanie, jednostki inżynieryjne czy opisy znacz-
ników. A to z kolei wiązało się z ogromnym wysiłkiem i zaanga-
żowaniem dodatkowych elementów – sterowników PLC, bram 
komunikacyjnych, komputerów PC, pakietów oprogramowa-
nia, narzędzi do konfiguracji sieci i niestandardowego kodu.
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Rys. 2. Sterowniki PLC nowej generacji, np. z serii BRX firmy 
AutomationDirect, są w standardzie wyposażone w protokoły 
komunikacyjne OT i IT oraz niezbędne funkcje bezpieczeństwa, 
umożliwiające bezproblemową integrację danych. Dzięki darmowym 
narzędziom programistycznym użytkownik może także skonfigurować 
sterownik BRX (z użyciem lub bez użycia klasycznych I/O), tak aby pełnił 
funkcję bramy komunikacyjnej.
Źródło: AutomationDirect

Jeśli zaś nawet udało się uruchomić przesył danych, od-
bywał się on zawsze kosztem bezpieczeństwa. Tradycyjne ste-
rowniki PLC nie oferowały bowiem odpowiednich zabezpie-
czeń przed atakami cybernetycznymi i innymi zagrożeniami 
typowymi dla systemów połączonych z Internetem.

…dzięki postępowi technicznemu stają się 
przeszłością 
Na szczęście niektóre nowoczesne sterowniki PLC zawie-
rają już komponenty umożliwiające przezwyciężenie tych 
trudności, tj. proste zbieranie oraz przesył danych z hali 
produkcyjnej do chmury i systemów wyższego rzędu. Ich 
producenci wykorzystali fakt, że PLC z natury rzeczy stano-
wią sprawdzoną i niezawodną platformę do realizacji zadań 
z zakresu automatyki brzegowej. Zamiast tworzyć nową ka-
tegorię urządzeń komunikacyjnych, opracowali więc nową 
generację sterowników PLC rozbudowaną o niezbędne ele-
menty IT umożliwiające efektywną integrację danych z war-
stwy OT (rys. 2).

Aby maksymalnie usprawnić ów proces, wszystkie ele-
menty potrzebne do integracji powinny być zawarte bez-
pośrednio w sterowniku PLC i dostępne dla użytkowników 
w standardzie. Tego typu rozwiązania mogą być wykorzysty-
wane zarówno przez użytkowników warstwy OT, tj. wyspecja-
lizowanych środowisk produkcyjnych, jak i tych zaznajomio-
nych z warstwą IT, którzy są przyzwyczajeni do korzystania 
z technologii bazujących na otwartych licencjach.

Sterownik PLC wyposażony w protokoły umożliwiające 
integrację danych łączy ze sobą systemy OT i IT, zapewnia-
jąc szereg możliwości skomunikowania nowego i starszego 
wyposażenia produkcyjnego z systemami zarządzania przed-
siębiorstwem. Zestaw owych protokołów obejmuje protokoły 
OT (szeregowe i sieci Ethernet), takie jak ASCII, Modbus RTI 
K-Seq, Modbus TCP i EtherNet/IP (ODVA), a także podsta-
wowe protokoły IT, w tym SNTP DNS, MQTT, SMTP, SSL 
i protokoły usług sieciowych.

Cały szereg możliwości integracji danych
Nowoczesne sterowniki PLC oferują co najmniej kilka opcji 
integracji danych, a wybór konkretnej z nich zależy przede 
wszystkim od potrzeb danej aplikacji.

1.   Gromadzenie danych w PLC i przesył przez FTP 
– dostępne dziś na rynku sterowniki PLC dysponują 
na tyle pojemną pamięcią, że mogą przechowywać 
dane lokalnie przez kilka godzin, dni, a nawet tygodni, 
a następnie przesłać je do komputera podłączonego do 
sieci lub chmury z wykorzystaniem protokołu transfe-
ru danych (FTP). Metoda ta sprawdza się w przypad-
ku operacji masowych, które nie wymagają realizacji 
w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Wymaga jednak 
odpowiedniej konfiguracji sterownika PLC (groma-
dzenie danych) oraz systemu nadrzędnego (przetwa-
rzanie danych).

2.   Serwer WWW – w niektórych aplikacjach sterownik 
PLC powinien udostępniać użytkownikom zdalnie 
jedynie ograniczony zasób danych w czasie zbliżonym 
do rzeczywistego. Niektóre sterowniki zostały w tym 
celu wyposażone we wbudowane serwery WWW, któ-
re umożliwiają użytkownikom tworzenie graficznych 
prezentacji danych i informa-
cji w języku HTML5 oraz ich 
wyświetlanie w przeglądarce 
internetowej. Nie wyma-
ga to zakupu dodatkowego 
oprogramowania ani licencji. 
Wadą takiego rozwiązania 
jest natomiast to, że wszyscy 
klienci muszą być połączeni 
z tą samą siecią i/lub wypo-
sażeni w odpowiednie upraw-
nienia dostępu.

3.   MQTT przez TLS – proto-
kół MQTT (Message Queuing 
Telemetry Transport) nie bez 
powodu jest dziś uznawany 
za powszechny standard ko-
munikacji między sterowni-
kiem PLC a chmurą. Oferuje 
bowiem możliwość dwukie-
runkowej wymiany danych, 
przy czym to sterownik PLC 

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:  
programowalne sterowniki logiczne, 
technologia operacyjna 

Programowalne sterowniki logiczne 
(PLC) – dawniej domena technologii 
operacyjnej (OT) – łączą ją dziś ze 
światem technologii informatycznych (IT), 
w tym serwerami i chmurą.
Starsze sterowniki PLC – 
w przeciwieństwie do ich młodszych 
odpowiedników – nie były tworzone 
z myślą o ochronie przed atakami 
z zewnątrz.
Istnieje wiele opcji przesyłu danych 
przez sterowniki PLC, w tym MQTT przez 
TLS, REST API i serwer WWW.

ZASTANÓW SIĘ
Jak Twój zakład zintegrował nowoczesne 
i starsze sterowniki PLC w hali 
produkcyjnej?
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inicjuje ową wymianę, przesyłając komunikaty wy-
chodzące do centralnego brokera działającego lokalnie 
lub (zdecydowanie częściej) w chmurze. Zaletą takiego 
rozwiązania jest brak konieczności konfiguracji zapory 
sieciowej i warstwy IT. Choć MQTT może być także 
stosowany bez dodatkowych zabezpieczeń, zaleca się 
tu korzystanie z protokołu sieciowego TLS oraz funk-
cji bezpieczeństwa zaimplementowanych w samym 
protokole. Komunikacja za pośrednictwem MQTT 
jest z jednej strony szybka, a z drugiej niewrażliwa na 
dużą część awarii sieci typowych dla aplikacji przemy-
słowych i architektury brzegowej. Dostęp do danych 

brokera możliwy jest za pośrednictwem klientów 
centralnych i mobilnych, a także usług przetwarzania 
w chmurze, umożliwiających bezpośredni dostęp do 
danych gromadzonych w sterowniku PLC.

4.   REST API – trzy poprzednie metody wymagały od 
użytkowników zarządzania i konfiguracji danych źró-
dłowych w sterowniku PLC. Jeśli jednak sterownik wy-
posażony jest w serwer REST API, zewnętrzni klienci 
mogą inicjować komunikację i uzyskać dostęp do da-
nych zgromadzonych w pamięci sterownika za pomo-
cą standardowego żądania (rys. 3). Dzięki temu użyt-
kownicy mogą w przyszłości łatwo zmieniać znaczniki 
danych bez konieczności modyfikacji w samym PLC. 
W rozwiązaniu tym klient wysyła żądanie do sterow-
nika, a ten wywołuje odpowiednie dane ze swojej pa-
mięci i przesyła je w łatwym do odczytania i przetwa-
rzania formacie JSON. Wiadomości przekazywane są 
tu w formie żądań HTTP klientów z wykorzystaniem 
tradycyjnych, otwartych portów IT, takich jak port 80. 
Jednakże – podobnie jak w przypadku serwera WWW 
– zewnętrzni klienci muszą być połączeni z tą samą 
siecią i/lub wyposażeni w odpowiednie uprawnienia 
dostępu.

Wbudowane funkcje bezpieczeństwa
Jedną z naturalnych konsekwencji rozszerzenia opcji łączności 
i przesyłu danych jest większa podatność na ataki z zewnątrz. 
Innymi słowy, nowoczesne sterowniki PLC są dużo bardziej 
narażone na nieuprawniony dostęp do wrażliwych informacji 
niż ich tradycyjni kuzyni. A tym samym powinny dyspono-
wać także dużo bardziej rozbudowanymi funkcjami bezpie-
czeństwa.

Na co należy w tym przypadku zwrócić uwagę? Po pierw-
sze, sterowniki PLC powinny być domyślnie niedostępne dla 
zapytań z zewnątrz. Po drugie, powinny oferować możliwość 
zapisania w nich danych uwierzytelniających w postaci na-
zwy użytkownika i hasła (zarządzanych przez personel OT 
z użyciem narzędzi programistycznych). Po trzecie, powinny 
uwzględniać tzw. białą listę adresów IP, a tym samym umożli-
wiać sprawdzenie, którzy z zewnętrznych klientów mogą ko-
munikować się ze sterownikiem. I po czwarte wreszcie, współ-
czesne PLC powinny umożliwiać korzystanie z szyfrowanych 
połączeń TLS.

Tego typu narzędzia i zabezpieczenia zapewniają użyt-
kownikom dostęp do różnorodnych opcji bezpiecznego prze-
syłu danych z i do sterownika PLC. 

Zakres zastosowań nowoczesnych PLC
Gdzie można wykorzystać nowoczesne sterowniki PLC? Jed-
nym z typowych zastosowań jest wymiana danych między 
różnymi aplikacjami IoT z zakresu zdalnego monitorowania 
procesów. Niegdyś, aby umożliwić taką wymianę, programiści 
musieli skonfigurować narzędzia IT w taki sposób, aby wstęp-

Rys. 4. Nowoczesne sterowniki PLC są wyposażone w popularne 
protokoły i funkcje bezpieczeństwa, umożliwiające dostęp do danych 
przemysłowych i integrację z systemami przetwarzania danych wyższego 
rzędu. Źródło: AutomationDirect

platformy 
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baza danych 
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nieprzetworzone dane

przetwarzanie 
w chmurze

bazy danych przedsiębiorstwa, 
systemy IT i oprogramowanie 

analityczne

Sterownik PLC
w hali produkcyjnej 

Rys. 3. Sterowniki PLC z serii BRX firmy AutomationDirect oferują 
różnorodne opcje przesyłu danych. Interfejs REST API umożliwia np. 
klientom zewnętrznym, takim jak narzędzie Node-RED, inicjowanie 
uwierzytelnionych żądań dostępu do danych zapisanych w pamięci 
sterownika. Źródło: AutomationDirect

ROZWIĄZANIA
STEROWNIKI



nie przetwarzały one, formatowały i konfigurowały dane na 
potrzeby różnych systemów. Dziś rolę tę przejmują PLC – i to 
zarówno w nowych, jak i w istniejących systemach, uzupeł-
niając te drugie o funkcjonalności z zakresu Internetu Rzeczy. 
Dzięki wykorzystaniu jednej z opisanych wyżej metod przesy-
łu danych sterowniki PLC zapewniają łatwą wymianę infor-
macji między systemami, umożliwiając programistom skon-
centrowanie się na obsłudze systemów nadrzędnych.

Dobrym przykładem może być tu aplikacja IoT bazują-
ca na chmurze, której głównym zadaniem jest monitorowa-
nie pracy urządzeń w rozproszonych lokalizacjach takich jak 
przepompownie, z wykorzystaniem protokołu MQTT. Zanim 
protokół ten był dostępny w sterownikach PLC, programiści 
musieli ręcznie konfigurować dostęp do poszczególnych lo-
kalizacji, dodając dedykowane bramki komunikacyjne. Dziś 
zadanie to realizuje za nich sterownik (rys. 4).

PLC w komunikacji na „brzegu”
Podczas gdy jeszcze nie tak dawno przemysłowe środki auto-
matyki charakteryzowały się wysokim stopniem specjalizacji 

i ograniczonymi możliwościami obsługi danych, dzisiejsze 
urządzenia cyfrowe z zakresu technologii operacyjnej (OT) 
dysponują ogromną mocą obliczeniową, która przekłada się 
na znacznie większe możliwości w zakresie przetwarzania 
danych. Dzięki temu urządzenia te mogą spełniać rosnące 
potrzeby użytkowników w zakresie pozyskiwania aktualnych 
danych w terenie i ich wykorzystywania w aplikacjach IoT 
i procesach analitycznych na poziomie zarządzania przedsię-
biorstwem.

W roli tej bardzo dobrze sprawdzają się sterowniki PLC. 
Dzięki uzupełnieniu ich o protokoły typowe dla warstwy IT 
oraz rozbudowane funkcje bezpieczeństwa można je śmia-
ło wykorzystać jako urządzenia brzegowe w wielu procesach 
przemysłowych – od dostępu do danych w terenie, przez ich 
przetwarzanie, aż po bezpieczne przechowywanie lub przesył 
do klientów IoT albo na zewnętrzną platformę bazodanową.
� n

Damon Purvis pełni funkcję menedżera produktu 
sterowniki PLC w firmie AutomationDirect.

Raport: Przetwarzanie brzegowe
Czteroetapowa droga do cyfrowej transformacji
Przetwarzanie brzegowe – pojęcia, możliwości
Przetwarzanie brzegowe wymaga nowych umiejętności

www.controlengineering.pl/raport-przetwarzanie-brzegowe/
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NX-SL5 firmy Omron, jako jedyny sterownik 
obsługujący jednocześnie dwie sieci bezpie-
czeństwa, ułatwia podłączanie serwonapę-
dów za pośrednictwem sieci FailSafe over 
Ethernet (FSoE) i umożliwia sterowanie 

bezpieczeństwem z szybkim czasem cyklu w zastosowaniach 
związanych z ruchem. 

Dzięki proaktywnemu projektowaniu bezpieczeństwa 
w produktach związanych z ruchem konstruktorzy i inżynie-
rowie maszyn zapewniają zgodność produktu z przepisami. 
Mogą również chronić przyszłych operatorów i wzmocnić 
relacje z użytkownikami końcowymi. Każdy zautomatyzowa-
ny mechanizm ruchu znajdujący się wewnątrz maszyny, taki 

jak silnik lub serwomechanizm, sta-
nowi potencjalne niebezpieczeństwo 
wypadku. Implementacja opisanych 
poniżej trzech zasad projektowania 
może pomóc w zmniejszeniu ryzyka 
powstania poważnych obrażeń u użyt-
kowników. 

1. Przeprowadzanie 
oceny ryzyka na 
wszystkich etapach 
rozwoju maszyny 
Ocena ryzyka jest niezbędna do zro-
zumienia potrzeb bezpieczeństwa ma-
szyny. Ocenę ryzyka należy przepro-
wadzać w zależności od konstrukcji 
maszyny, przy czym co najmniej jedna 
ocena powinna przypadać na dane 
etapy projektowania: w fazie kon-
cepcyjnej, w fazie projektowania i po 
ukończeniu maszyny. Zaprojektowa-
nie środków bezpieczeństwa w maszy-
nach jest znacznie łatwiejsze i tańsze 
niż ich późniejsze doposażanie. Użyt-
kownicy końcowi zwrócą na to uwagę. 
Najlepszą praktyką jest zlecanie oceny 

ryzyka niezależnemu ekspertowi. Zmniejsza to prawdopodo-
bieństwo, że coś zostanie potraktowane uznaniowo lub ktoś 
błędnie zinterpretuje ryzyko. Niezależny fachowiec do spraw 
oceny ryzyka może odmówić pokusie pójścia na skróty, czy 
też dokonania oceny ryzyka jako mniej poważnego niż jest 
w rzeczywistości.

2. Zlecić wykonanie lub obliczenie 
pomiaru czasu zatrzymania. 
Niektóre urządzenia zabezpieczające, takie jak kurtyny świetl-
ne, są zaprojektowane tak, aby zatrzymać części ruchome, je-
żeli osoba przekroczy dany próg. Jednak zatrzymanie ruchu 
maszyny zawsze wymaga czasu. Aby zapobiec obrażeniom, 
urządzenie zabezpieczające musi być umieszczone na tyle 
daleko, aby osoba nie mogła dotrzeć do źródła zagrożenia, 
dopóki maszyna nie przestanie się poruszać. Pomiary czasu 
zatrzymania, które zapewniają montaż urządzeń zabezpie-
czających w minimalnej dopuszczalnej odległości chroniącej 
operatorów, powinny być wykonywane co roku. Jeżeli ogra-
niczenia sprzętowe lub złożoność aplikacji utrudniają pomiar, 
czas zatrzymania należy obliczyć przez zsumowanie danych 
dostarczonych przez producenta sprzętu (OEM) dla każde-

Konstruktorzy maszyn mogą pomóc użytkownikom końcowym uniknąć problemów związanych  
z bezpieczeństwem ruchu, przeprowadzając ocenę ryzyka i instalując w maszynach odpowiednie urządzenia.

Trzy sposoby na uniknięcie pułapek  
związanych z bezpieczeństwem ruchu

Todd Mason-Darnell,Pamela Horbacovsky, Omron Automation Americas

STEROWNIKI

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:  
Bezpieczeństwo maszyn, sterowanie 
ruchem 

Konstruktorzy i inżynierowie maszyn 
mogą zapewnić zgodność z przepisami 
przez dodanie funkcji bezpieczeństwa do 
urządzeń sterowania ruchem. 
Oceny ryzyka powinny być 
przeprowadzane na wszystkich etapach 
rozwoju produktu sterowania ruchem. 
Kolejną dobrą metodą zapewnienia 
bezpieczeństwa jest instalacja 
zabezpieczeń na linii zasilania. 

ONLINE
Przeczytaj ten artykuł online na stronie 
www.controleng.com, aby uzyskać 
dodatkowe informacje na temat 
bezpieczeństwa maszyn. 

CZY WIESZ?
Jakie dodatkowe metody stosuje Twoja 
firma w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
maszyn?

Zdjęcie: Omron Automation Americas



go elementu wyposażenia wraz z dodatkowymi 10–15%, aby 
uwzględnić różnice w wyposażeniu i pogorszenie wydajności.
 
3. Urządzenia sterujące bezpieczeństwem 
należy instalować w linii zasilającej, a nie 
w obwodzie sterującym 
Często pojawia się pokusa, aby zainstalować układ sterowania 
bezpieczeństwem silnika lub serwonapędu w jego obwodzie 
sterowania, a nie w linii zasilania. Niestety, jeżeli system bez-
pieczeństwa zostanie aktywowany, odetnie on tylko układ lo-
giczny urządzenia, a nie zasilanie. Jeśli obwód sterujący ulegnie 
awarii, silnik lub serwomechanizm może nadal pracować i sta-
nowić zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu. Powo-
dem, dla którego ludzie czasami używają do tego celu obwodu 
sterującego jest fakt, że jest to tańsze i łatwiejsze. Urządzenia 
zabezpieczające są często dobierane na podstawie mocy linii, 

którą zabezpieczają. Potrzeba więcej mocy, aby zainstalować 
urządzenia bezpieczeństwa na linii zasilania, w przeciwień-
stwie do linii sterowania. Jednak oszczędzanie pieniędzy kosz-
tem bezpieczeństwa nigdy nie jest dobrym pomysłem. Kon-
struktorzy maszyn mogą pomóc użytkownikom końcowym 
uniknąć kar ze strony podmiotów prawnych, a także uniknąć 
poważnych wypadków spowodowanych przez ich maszyny, 
stosując się do powyższych trzech zaleceń. To z kolei polepszy 
reputację producentów maszyn i zwiększy zaufanie klientów. 
� n

Todd Mason-Darnell, Ph.D., kierownik
ds. marketingu – usługi i bezpieczeństwo; 

Pamela Horbacovsky, inżynier FS (TÜV Rheinland) 
i kierownik produktu – bezpieczeństwo, 

Omron Automation Americas. 

Raport: 
	 Robotyka	to	przyszłość
 nowoczesnej produkcji

•      wybór robota / manipulatora przemysłowego
  • parametry   
   • udźwig

www.controlengineering.pl/raport-robotyka/ 
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Urządzenia umożliwiające ludziom obsługę ich 
telefonów czy samochodów oraz systemów 
automatyki w fabrykach określono ogólnym 
terminem interfejsów operatorskich, dosłow-
nie interfejsów człowiek-maszyna (human-

-machine interfaces – HMI).  W przypadku np. samochodu 
w ciągu wielu lat dokonał się tu znaczny postęp technologicz-
ny: od elementów mechanicznych (ręczna dźwignia zmiany 
biegów) poprzez elektryczne (regulacja lusterek zewnętrznych 
czy wysokości świecenia reflektorów) aż do cyfrowych (nawi-
gacja z ekranem dotykowym). Systemy cyfrowe jawią się jako 
najwyższy stopień ewolucji interfejsów HMI. Istnieje kilka 
sposobów ich wdrażania.

W przypadku dzisiejszych przemysłowych systemów au-
tomatyki użytkownicy mają dwie opcje cyfrowych interfej-
sów HMI do zainstalowania na hali fabrycznej. Mogą wybrać 
dedykowany interfejs HMI, znany także pod nazwą wbudo-
wanego HMI (embedded HMI) albo komputera panelowego, 
opracowany specjalnie do konkretnego zastosowania. Mogą 
też wybrać standardowy bądź przemysłowy komputer PC 
(IPC), na którym można instalować bardziej ogólne systemy 

operacyjne (OS) oraz aplikacje interfejsów HMI, przeznaczo-
ne do komputerów IPC.

Ponieważ komputery PC są tak popularne, wiele osób 
może pomyśleć, że wykorzystanie IPC jest najlepszym wy-
borem, ponieważ wbudowane interfejsy HMI mają mniej 
możliwości od interfejsów przeznaczonych do IPC. Jednak 

wbudowane interfejsy HMI mogą wykonywać niemal te same 
funkcje co IPC HMI, przy niższych kosztach operacyjnych, 
mniejszych gabarytach oraz łatwiejszej konserwacji. W dalszej 
części artykułu podano kilka punktów do przeanalizowania 
podczas podejmowania decyzji co do wyboru interfejsu HMI: 
wbudowany czy przeznaczony do IPC.

Ewolucja interfejsów HMI
Pierwsze interfejsy HMI dla automatyki przemysłowej były 
prostymi mechanicznymi urządzeniami sterującymi, takimi 
jak: przyciski sterownicze, wyłączniki i przełączniki, lamp-
ki kontrolne oraz mierniki mechaniczne. Umożliwiały one 
operatorom włączanie sygnałów wejściowych dla systemów 
automatyki oraz uzyskanie wskazań statusu wyjść. Niektóre 
z tych urządzeń, takie jak przełączniki, miały możliwość od-
działywania na wejścia i wyjścia. Wielu użytkowników doce-
niało błyskawiczne reagowanie i namacalność tych elementów 
sterowniczych montowanych na panelach automatyki, działa-
jących jako interfejsy operatorskie. 

Cyfrowe interfejsy HMI stanowiły wielki postęp tech-
nologiczny. Użytkownicy mogli upakować znacznie więcej 
elementów sterowniczych oraz sygnalizacyjnych na jednym 
wyświetlaczu, który posiadał umiarkowane gabaryty. Ta kon-
figuracja mogła być aktualizowana za pomocą oprogramowa-
nia – było to znacznie łatwiejsze, niż opracowanie od nowa 

Dostarczenie użytkownikowi właściwego interfejsu operatorskiego (HMI) jest sprawą wielkiej wagi w każdej 
sytuacji, gdy ludzie muszą obsługiwać urządzenia automatyki przemysłowej.

Bill Dehner, AutomationDirect

Wbudowane interfejsy HMI przodują 
w aplikacjach przemysłowych

INTERFEJSY HMI

Fot.1. Cyfrowe interfejsy 
HMI, takie jak pokazany na 

zdjęciu wbudowany C-more 
firmy AutomationDirect, 

wymagają mniej przestrzeni 
instalacyjnej niż mechaniczne 
elementy sterujące. Ponadto 
są przyjaźniejsze zarówno dla 

dewelopera, jak i użytkownika 
końcowego.

Zdjęcie: AutomationDirect

 
Pierwsze interfejsy HMI dla automatyki 
przemysłowej były prostymi 
mechanicznymi urządzeniami sterującymi, 
takimi jak: przyciski sterownicze, 
wyłączniki i przełączniki, lampki kontrolne 
oraz mierniki mechaniczne. 
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i wykonanie nowych połączeń przewodowych w przypadku 
mechanicznego panelu sterowniczego (fot.1).

Wczesne cyfrowe interfejsy HMI były systemami wbudo-
wanymi, specyficznymi dla aplikacji. Mogły wykonywać jedy-
nie określone i ograniczone zadania technologii operacyjnej 
(OT), do których były one zaprojektowane. Z komputerowego 
punktu widzenia były bardzo wydajne i lekkie.

Gdy komputery PC, potem przemysłowe komputery IPC 
a następnie urządzenia mobilne stały się dostępne wraz z uni-
wersalnymi systemami operacyjnymi, producenci stworzyli 
oprogramowanie dla interfejsów HMI, pracujące pod tymi 
systemami. Interfejsy HMI przeznaczone dla komputerów 
IPC szybko prześcignęły wbudowane interfejsy HMI pod 
względem wydajności, możliwości oraz wygodnych dla użyt-
kownika interfejsów graficznych. Jednak wszystko to koszto-
wało. 

Zalety interfejsów HMI opartych na 
komputerach IPC
Ze względu na masową adaptację komputery PC oraz ich od-
powiedniki przemysłowe w bardziej solidnej i odpornej na 
warunki otoczenia obudowie, IPC, zyskały na funkcjonalno-
ści, natomiast ich ceny spadły. Główne zalety komputerów PC, 
wykorzystywanych jako interfejsy HMI, to:
•  bardzo szybko pojawiające się na rynku procesory o coraz 

większej mocy obliczeniowej,
•  duża pamięć,
•  duża pojemność nośników danych,
•  liczne opcje połączeń przewodowych i bezprzewodowych,
•  budowa modułowa, umożliwiająca szybkie naprawy,
•  możliwość uruchamiania oprogramowania o funkcjonal-

ności na wysokim poziomie, takiego jak analityczne czy 
bazy danych,

•  personel operacyjny może dokonywać wyboru spośród 
wielu pakietów oprogramowania HMI,

•  ulepszona integracja z systemami informatycznymi.
Dlaczego więc nie wybrać interfejsu HMI opartego na 

komputerze IPC, skoro posiada on taką uniwersalność i moż-
liwości? W większości przypadków, szczególnie sprzętu śred-
niej wielkości czy mniejszych maszyn, ogólny koszty cyklu 

wykorzystania interfejsu HMI opartego na IPC przewyższa 
koszt interfejsu wbudowanego. W wielu sytuacjach kompute-
ry IPC są zbyt przeładowane funkcjami w stosunku do danej 
aplikacji przemysłowego interfejsu HMI, co niepotrzebnie 
zwiększa koszty i złożoność. 

Komplikacje pojawiają się 
w sprzęcie, systemie operacyjnym 
i oprogramowaniu. Pod względem 
sprzętowym interfejsy HMI dla kom-
puterów IPC są modułowe i ekono-
miczne, ale niezbyt dobrze dopaso-
wane do rygorów pracy w przemyśle. 
Komputery IPC są produkowane dla 
środowiska docelowego, jednak ta 
specjalizacja oznacza, że sprzęt jest 
droższy niż zwykłe komputery biu-
rowe PC.

Inną częścią tego problemu jest 
system operacyjny, który musi być 
starannie zarządzany i aktualizowany 
przez użytkowników. Wbudowane 
interfejsy HMI także wymagają ak-
tualizacji ze względu na wydajność 
i bezpieczeństwo, jednak platformy 
dla komputerów PC są bardziej wraż-
liwe na cyberataki i muszą być czę-
ściej aktualizowane.

Zaletą interfejsów HMI opar-
tych na komputerach IPC jest to, że 
użytkownicy mogą wybierać spośród 
kilkudziesięciu aplikacji i pakietów 
oprogramowania HMI, takich jak 
programy do archiwizacji danych czy 

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:  
Interfejs operatorski HMI, wbudowany 
komputer PC

Przemysłowe komputery PC (IPC) są 
wykorzystywane przez wiele fabryk, 
jednak wbudowane interfejsy HMI mogą 
zrealizować wiele z ich zadań.
Wbudowane interfejsy HMI są 
postrzegane jako najlepszy wybór 
techniczny w przypadku lokalnych 
wyświetlaczy na hali fabrycznej, natomiast 
interfejsy HMI oparte na przemysłowych 
komputerach PC (IPC) mogą być 
odbierane jako lepsze dla większych 
aplikacji.

ONLINE
Więcej artykułów autora, zdjęcie 
mobilnego interfejsu HMI oraz więcej 
informacji na temat połączeń zdalnych 
opublikowano na stronie  
www.controleng.com/info-management/
hmi-oi.

DO ROZWAŻENIA
Jakie korzyści mogą przynieść 
wbudowane interfejsy HMI?

Fot. 2. Gotowe do 
pracy niemal zaraz 
po rozpakowaniu, 
wbudowane interfejsy 
HMI mają solidną 
mechanicznie  
i kompaktową 
konstrukcję, co zmniejsza 
koszty ogólne. 
Zdjęcie: AutomationDirect

 
Wczesne cyfrowe interfejsy HMI były 
systemami wbudowanymi, specyficznymi 
dla aplikacji. Mogły wykonywać jedynie 
określone i ograniczone zadania 
technologii operacyjnej (OT),  
do których były one zaprojektowane.  
Z komputerowego punktu widzenia były 
bardzo wydajne i lekkie.



ROZWIĄZANIA

62  Maj/Czerwiec  CONTROL ENGINEERING POLSKA www.controlengineering.pl

raportowania, oraz innych. Użytkownicy mogą też tworzyć 
własne aplikacje, dopasowane do ich potrzeb. Różnorodność 
opcji oprogramowania przytłacza użytkownika końcowego, 
ponieważ musi on potwierdzać interoperacyjność, płacić kosz-
ty i realizować wymagania licencji oraz aktualizować oprogra-
mowanie. Komputer IPC może tworzyć bazę dla atrakcyjnego 
interfejsu HMI. Może pracować latami po zainstalowaniu, jed-
nak bardziej prawdopodobne jest, że będzie wymagał ciągłego 
wsparcia i aktualizacji.

Użytkownicy muszą także przeanalizować swoje wyma-
gania co do wyświetlacza HMI. Wiele komputerów IPC znaj-
duje się w osobnych obudowach, do których trzeba podłączyć 
montowany w panelu wyświetlacz. Co prawda oznacza to, że 
użytkownicy mogą dobierać sobie i instalować dokładnie takie 
elementy systemu, jakich potrzebują, jednak wymaga to tro-
chę pracy. Utrzymanie odpowiedniego wycięcia w panelu ste-
rowniczym pod montaż wyświetlacza jest dużym problemem 
dla przyszłej konserwacji każdego interfejsu HMI.

Z tego powodu oraz innych użytkownicy biorący pod 
uwagę wybranie interfejsu HMI do komputera IPC powinni 
jednak zwrócić się ku opcji interfejsu wbudowanego.

Funkcjonalność wbudowanych  
interfejsów HMI
Wielkość aplikacji pod względem wymaganej liczby znaczni-
ków oraz liczby wyświetlaczy może być głównym czynnikiem 
decydującym o wyborze interfejsu HMI. Dla wielu typów 
sprzętu i procesów, które są średniej i małej wielkości, wbudo-
wany interfejs HMI oferuje właściwy poziom funkcjonalności.

Co prawda wbudowane interfejsy HMI mogą wykorzysty-
wać powszechnie dostępne podzespoły komputerowe, jednak 
ich konstrukcja sprzętowa jest opracowana pod kątem zasto-
sowania, przy uwzględnieniu temperatury oraz innych wa-
runków otoczenia w przemyśle. Zamiast wykorzystania uni-
wersalnych systemów operacyjnych, pochłaniających zasoby 
komputera, wbudowany interfejs HMI wykorzystuje specjalny 
system operacyjny, który wystarcza do realizacji funkcji inter-
fejsu, natomiast wymaga mniejszej mocy obliczeniowej oraz 
pamięci.

Wbudowane interfejsy HMI są często gotowe do pracy 
zaraz po rozpakowaniu. Mają łatwy w obsłudze uniwersalny 
ekran dotykowy typu „wszystko w jednym”, są mniej awaryjne 
od interfejsów HMI do komputerów IPC, zaś ich niski koszt 

pozwala na zakup zapasowego, przechowywanego w magazy-
nie. Mogą być szybko zainstalowane, zarówno w nowym pro-
jekcie, jak i w istniejącym systemie (fot. 2).
•  Wykorzystują dedykowane, czasami darmowe środowiska 

programistyczne dla komputerów PC, łatwe w konfigura-
cji.

•  Zawierają środowisko uruchomieniowe (runtime).
•  Całkowita cena produktu jest zwykle niższa niż interfejsu 

HMI dla komputera IPC z licencją na oprogramowanie.
•  Kompaktowa i solidna mechanicznie obudowa, lepsza do 

zainstalowania i konserwacji.
•  Samodzielne konfiguracje wymagają mniej aktualizacji 

systemu.
•  Wymiana całego interfejsu jest szybsza niż w przypadku 

wersji dla IPC.
Wykorzystywane platformy HMI konkurują ze sobą pod 

względem szczegółowych cech. Dzisiejsze interfejsy HMI są 
zaawansowane technologicznie, niektóre z funkcjonalności są 
wspólne zarówno dla wbudowanych, jak i opartych na kom-
puterach IPC:

•  komunikują się z wieloma typami urządzeń docelowych,
•  wspierają różne protokoły przemysłowe,
•  są konfigurowane za pomocą znaczników,
•  dostarczają całe bogactwo różnych obiektów graficznych,
•  oferują opcje animacji.

W niektórych przypadkach to zaawansowanie technolo-
giczne doprowadziło do uproszczenia. Interfejsy HMI o wy-
sokich parametrach i z uproszczoną grafiką zastąpiły starsze 
konstrukcje z nadmiarem animacji.
� n

Bill Dehner, menedżer ds. marketingu technicznego 
w firmie AutomationDirect. Redakcja tekstu: Chris Vavra, 

redaktor współpracujący, Control Engineering, CFE Media, 
cvavra@cfemedia.com.

INTERFEJSY HMI

 
Zaletą interfejsów HMI opartych na 
komputerach IPC jest to, że użytkownicy 
mogą wybierać spośród kilkudziesięciu 
aplikacji i pakietów oprogramowania 
HMI, takich jak programy do archiwizacji 
danych czy raportowania.

 
Wielkość aplikacji pod względem 
wymaganej liczby znaczników oraz 
liczby wyświetlaczy może być głównym 
czynnikiem decydującym o wyborze 
interfejsu HMI. Dla wielu typów sprzętu 
i procesów, które są średniej i małej 
wielkości, wbudowany interfejs HMI 
oferuje właściwy poziom funkcjonalności.
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Silniki elektryczne bezszczotkowe są ostatnio bar-
dzo popularne. Czasami są określane jako bez- 
szczotkowe silniki prądu stałego lub silniki typu 
EC. Napędy o zmiennej częstotliwości są zamien-
nie nazywane napędami o zmiennej prędkości lub 

napędami o  regulowanej prędkości, co oznacza to samo. 
Silniki indukcyjne prądu zmiennego są wszędzie wokół nas 
i odpowiadają za zużycie 45% energii elektrycznej na świe-
cie. Ale gdzie można znaleźć silniki typu EC? Każdy, kto to 
czyta, prawdopodobnie ma silnik EC w swoim domu. Były 
one używane w komputerowych napędach dysków twardych 
od bardzo dawna. W zastosowaniach grzewczych, wentyla-
cyjnych i  klimatyzacyjnych. Wielu nowoczesnych produ-
centów sprzętu mieszkaniowego stosuje silniki EC w napę-
dach o niskiej mocy. W przemysłowych panelach sterowania 

praktycznie wszystkie wentylatory chłodzące są napędzane 
przez silniki EC. Pytania zwykle zadawane w związku z tymi 
silnikami dotyczą takich zagadnień, jak to, czy silniki EC są 
bardziej wydajne, droższe, łatwiejsze w instalacji, łatwiejsze 
do wymiany, czy powodują zakłócenia harmoniczne, czy 
sterowanie zintegrowane jest z silnikiem, jakim prądem są 
zasilane, czy jest to nowa technologia i czy będzie to tech-
nologia przyszłości? Problem polega na tym, że odpowiedzi 
na te pytania zależą od wielu czynników, takich jak rozmiar, 
zastosowanie, komponenty systemu, wyszkolenie personelu 
i wiele innych. Zarówno VFD, jak i EC mają swoje przezna-
czenie. Zaczynając od podstaw, silnik wymaga magnesów 
w  stojanie i  magnesów w  wirniku. Przeciwstawne i  przy-
ciągające się siły pomiędzy biegunami stojana i wirnika po-
wodują obracanie się wirnika. Sztuczka polega na zmianie 
biegunowości magnesów w  odpowiednim momencie, aby 
zapewnić ciągły obrót wirnika. 

Szczotkowe silniki prądu stałego 
Rysunek 1 przedstawia szczotkowy silnik prądu stałego. 
Kiedy wirnik znajdzie się w odpowiedniej pozycji, szczotki, 
które podłączają napięcie do uzwojeń wytwarzających pole 
magnetyczne, łączą się z  następną sekcją komutatora, aby 
odwrócić biegunowość magnesów. Dzięki temu silnik nadal 
się obraca.

Silniki te są proste w produkcji, stosunkowo niedrogie 
i nadal są w użyciu. Jednak szczotki mają pewne problemy. 
Zużywają się i  wymagają regularnej wymiany, więc nauka 
znalazła lepszy sposób na komutację. Co ciekawe, główny 
wpływ na ten lepszy sposób pojawił się podczas II wojny 
światowej, kiedy to szczotkowe silniki prądu stałego w sa-
molotach latających na sporych wysokościach zawiodły, 
gdyż szczotki ulegały gwałtownemu zużyciu podczas pracy 
na wysokości powyżej 9000 m n.p.m. Pierwszy patent na coś, 
co wtedy nazywano „komutatorowym silnikiem prądu sta-
łego”, został zgłoszony przez Harrisona Brailsforda w 1955 
roku. Potem rozwój silników przyspieszył, gdy tylko odkry-
to, że szczotki wytrzymują tylko kilka minut pracy w próżni 

Choć każdy z nich ma swoje zastosowanie w konstrukcji urządzeń HVAC, bezszczotkowe silniki elektryczne 
i napędy o zmiennej częstotliwości różnią się istotnie pod względem stopnia skomplikowania, elastyczności, 
kosztów i innych czynników. 

Jak wybrać pomiędzy silnikami ECM 
a napędami VFD?

Larry Gardner, Yaskawa

NAPĘDY

Rysunek 1. Szczotki w szczotkowym silniku prądu stałego zmieniają 
biegunowość magnesów silnika przy każdym obrocie. 
 Grafika i tabele: Yaskawa America Inc.
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kosmicznej. Tak więc teraz, 60 – 70 lat później, mamy silniki 
EC, które wykorzystują urządzenia elektroniczne, takie jak 
tranzystory przełączające moc, aby zastąpić mechaniczny 
zespół komutatora w silniku prądu stałego.

Silniki typu EC wykorzystują elektronikę, taką jak czuj-
niki Halla, do wykrywania pozycji wirnika w celu komutacji 
magnesów. W świecie HVAC Silniki EC są ogólnie postrze-
gane jako silnik i układ sterowania zintegrowane w jednym 
urządzeniu. Inteligentne rozwiązania wbudowane w  ukła-
dy sterujące sprawiają, że silniki EC stają się urządzenia-
mi o określonym przeznaczeniu. Ponadto warto dodać, że 
silniki EC są najczęściej silnikami z  magnesami stałymi. 
Zastosowanie magnesów stałych przyczynia się do powsta-
nia dwóch ważnych cech tych silników, które zostaną omó-
wione bardziej szczegółowo później: wyższej sprawności 
i wyższych kosztów. Należy zauważyć, że napędy VFD mogą 
również napędzać silniki z  magnesami trwałymi. Najczę-
ściej występują trzy rodzaje silników EC: o stałym wydatku, 
stałych obrotach i stałym momencie obrotowym. W przy-
padku zastosowań HVAC to sterowniki wbudowane w ECM 
określają jego typ. Silnik jest taki sam. Nie są to jedyne typy 
silników EC na świecie; są to tylko najczęściej spotykane 
typy w branży urządzeń HVAC. Ponieważ elementy steru-
jące są zintegrowane z silnikiem i zazwyczaj programowane 
przez producenta sprzętu w fabryce, różne typy i rozmiary 

nie są zamienne. Jeśli nie jest to dokładny duplikat, to aby 
zapewnić prawidłowe działanie, wymiana wymaga co naj-
mniej tego samego typu i  ewentualnie części tego samego 
producenta.

Różnice między silnikami: AC kontra DC 
Przyjrzyjmy się temu, jak te silniki funkcjonują. Po pierw-
sze, przyjrzyjmy się typowemu napędowi VFD zasilającemu 
silnik indukcyjny prądu przemiennego. Trójfazowe silniki 
indukcyjne prądu przemiennego, które są używane od po-
nad 100 lat, są urządzeniami o stałej prędkości obrotowej, 
gdy są zasilane bezpośrednio z  linii prądu przemiennego. 
Prędkość silnika jest określana przez liczbę jego biegunów 
i częstotliwość jego zasilania, która w USA wynosi 60 her-
ców. Wszystkie konwencjonalne VFD mają tę samą pod-
stawową konstrukcję, która wykorzystuje wejściową sekcję 
prostownika do konwersji prądu przemiennego na prąd sta-
ły. Moc prądu stałego jest następnie przechowywana w kon-
densatorach. Na rysunku 2 pokazano, że sekcja wyjściowa 
zasilana jest prądem stałym i wysyła impulsy do silnika me-
todą zwaną modulacją szerokości impulsu. Zmieniając czas 
i  długość trwania impulsów, napęd VFD może sterować 
prędkością silnika poprzez zmianę częstotliwości impulsów. 
Należy zwrócić uwagę na podobieństwa do VFD w silniku 
EC, pokazane na rysunku 3. Większość silników EC zasto-

Rysunek 3. Silniki bezszczotkowe wykorzystują 
te same komponenty co napędy o zmiennej 
częstotliwości do realizacji modulacji szerokości 
impulsu; jednakże silnik jest tutaj umieszczony 
wewnątrz urządzenia.
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Rysunek 2. Napędy o zmiennej częstotliwości 
wykorzystują prostowniki wejściowe, kondensatory 
prądu stałego i tranzystory bipolarne z izolowaną 
bramką do wysyłania modulacji szerokości impulsu 
do zewnętrznego silnika prądu zmiennego.
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sowaniach HVAC to trójfazowe silniki z magnesami trwa-
łymi. Znacząca różnica polega na tym, że silnik EC posiada 
silnik i regulację prędkości wbudowane w pojedynczą jed-
nostkę. Szerokość impulsów zmienia tutaj średnie napięcie, 
które otrzymuje silnik, podobnie jak w przypadku VFD. Pa-
miętajmy jednak, że impulsy w EC występują w skali dzie-
siątych herca, podczas gdy VFD wysyłają impulsy z często-
tliwością przełączania w dziesiątkach tysięcy herców. Teraz 
spójrzmy na niektóre z tych zależności zauważonych wcze-
śniej (tabela 1). Silniki EC mają zdecydowaną przewagę nad 
silnikami jednofazowymi o  ułamkowej i  małej mocy bez 
regulacji prędkości; jednakże stają się one kosztowne przy 
większych mocach. Dostępne są silniki VFD i  indukcyjne, 
które można dostosować do każdego zastosowania HVAC. 
Silniki EC są zwykle programowane fabrycznie do jednego 
celu, natomiast silniki VFD można zaprogramować w do-
wolnym momencie, aby wykonywały dowolną wymaganą 
pracę. Ponadto, ze względu na szeroki zakres możliwości 
wbudowanych w  silniki VFD, są one wystarczająco ela-

styczne, aby można je było zaprogramować nie tylko w celu 
spełnienia wymaganej aplikacji, ale także w celu uwzględ-
nienia zmian i dostosowania do rozwiązywania problemów 
i  nieoczekiwanych niespodzianek. Falowniki VFD moż-
na powiązać z  systemem automatyki budynku za pomocą 
wbudowanych sieci komunikacyjnych, takich jak BACnet, 
podczas gdy większość silników EC nie ma takiej możliwo-
ści. Ponieważ układy sterowania są wbudowane, silniki EC 
są ograniczone przez elektronikę. Ponieważ napędy VFD są 
oddzielne, można je umieścić w bardziej dostępnych miej-
scach niż miejsca, w których znajdują się napędzane przez 
nie silniki. Jeśli chodzi o standaryzację, napędy EC, które są 
zintegrowane z aplikacją, np. wentylatory, są zazwyczaj bu-
dowane jako unikatowa konstrukcja dla tego konkretnego 
celu. Silniki indukcyjne prądu przemiennego są budowane 
zgodnie z normami takimi jak NEMA (National Electrical 
Manufacturers Association) i International Electrotechnical 
Commission (Międzynarodowa Komisja Elektrotechnicz-
na), a napędy VFD są skonstruowane tak, aby spełniały te 

NAPĘDY

Silniki bezszczotkowe a napędy VFD

EC kontra konwencjonalny silnik jednofazowy

Kryterium ECM VFD

Moc <10 nielimitowana

Aplikacja dedykowana uniwersalna

Komunikacja dedykowana sieć automatyki budynku

Środowisko ograniczone o wysokiej temperaturze otoczenia

Standardy różne NEMA

Kryterium Indukcyjny AC 
jednofazowy Silnik typu PSC Silnik EC 

(bezszczotkowy)

Koszt początkowy 1x 2x 4x

Wydajność 15% do 25%  40% do 60% 70% do 80%

Sterowanie prędkością pojedyncze pojedyncze lub wielokrotne zmienne

Programowalność – – przez producenta

Tabela 1. Są to zależności, które należy uwzględnić przy doborze silników typu EC i napędów o zmiennej 
częstotliwości.

Tabela 2. Silniki typu EC, choć początkowo droższe, w dłuższej perspektywie mają znaczące zalety w porównaniu z 
konwencjonalnymi silnikami jednofazowymi.
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normy. Jeśli posiadasz kombinację silnik-VFD i potrzebu-
jesz wymiany, masz do wyboru szeroką gamę dostawców do 
każdego z tych urządzeń. Możesz jednak napotkać problem, 
jeśli wentylator z silnikiem EC ulegnie awarii, a ten model 
nie jest już dostępny w sprzedaży. Przyjrzyjmy się teraz do-
kładniej kilku innym zależnościom różnych typów silników 
jednofazowych (tabela 2). Po pierwsze, rozważając silnik EC 
do zastosowań HVAC w  budynkach mieszkalnych, ważne 
jest, aby zdecydować o  swoich priorytetach. Jeśli czynni-
kiem decydującym jest przede wszystkim koszt, wówczas 
tradycyjny silnik indukcyjny prądu przemiennego jest oczy-
wistym wyborem. Jeśli jednak myślimy długoterminowo, 
sprawności tych trzech konstrukcji różnią się diametralnie. 
Aby obliczyć zwrot nakładów, należy znać cykl pracy dla da-
nego zastosowania, co może oznaczać zwrot z inwestycji już 
w rok czy dwa w przypadku pracy ciągłej lub zwrot może też 
nigdy nie nastąpić, jeśli silnik pracuje z przerwami. Regula-
cja prędkości tradycyjnych silników AC jest zależna od kon-
strukcji jego uzwojenia. Z drugiej strony, prędkości silników 
EC są zmienne w oparciu o program wbudowany w ich ste-
rownik. Programowalność silników EC może z pewnością 
przyczynić się do komfortu użytkownika, jeśli jest właściwie 
stosowana, co również stanowi wartość tych napędów.

Efektywność silnika
Silniki EC są reklamowane jako bardziej energooszczędne niż 
napędy VFD i w niektórych przypadkach tak jest. Ich wzrost 
sprawności wynika przede wszystkim z zastosowania magne-
sów stałych w silniku, co pozwala im uniknąć strat związa-
nych z elektromagnetyzmem stojana w tradycyjnym silniku 
prądu przemiennego, a także z tego, że zostały zaprojektowa-
ne specjalnie do jednego celu. Z kolei napędy VFD mogą ste-
rować nie tylko silnikami indukcyjnymi prądu przemiennego, 
ale także silnikami z magnesami trwałymi i synchronicznymi 
silnikami reluktancyjnymi, jeśli wydajność jest ważniejsza niż 
pierwszy koszt. Zarówno silniki EC, jak i napędy VFD uzy-
skują sprawność w porównaniu z silnikami o stałej prędkości 
obrotowej dzięki właściwościom prawa pokrewieństwa, które 
mówi, że moc pobierana w  przypadku obciążeń odśrodko-
wych zmienia się wraz z sześcianem prędkości. Oznacza to, że 
jeśli prędkość zostanie zmniejszona o połowę, moc zmniej-
szy się tylko o jedną ósmą (0,5×0,5×0,5). Poniżej znajduje się 
ogólny przegląd typowych możliwości napędów VFD i EC. 
VFD to niezależne urządzenia do regulacji prędkości obro-
towej silnika, które obejmują pełen zakres mocy w większości 
obiektów. Ich możliwości wykraczają daleko poza prostą re-
gulację prędkości. 

Ocena sterowników VFD i ECM
Rysunek 5 przedstawia sposób podejmowania decyzji do-
tyczącej wyboru napędów VFD i  EC. Pamiętaj, że na to, 
gdzie czerwone trójkąty mieszczą się na skali, mają wpływ 
wszystkie wspomniane zależności. Nie ma jednego rozmiaru 

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
Sprawność, napędy o zmiennej 
częstotliwości, VFDs 

Zrozumienie podobieństw i różnic 
pomiędzy silnikami bezszczotkowymi 
prądu stałego i napędami o zmiennej 
częstotliwości. Poznanie ważnych 
kryteriów doboru silników EC i napędów 
VFD. 

ONLINE
Sięgnij po więcej informacji na temat 
silników elektrycznych stosowanych 
w budownictwie komercyjnym. 
Dodatkowe grafiki, tabele porównawcze 
różnic konstrukcyjnych, opisy silników 
i kryteriów doboru znajdziesz w artykule 
online na stronie www.controleng.com/
magazine. 

CZY WIESZ...?
Jakie możliwości czekają na ciebie 
w związku z energooszczędnymi 
napędami VFD?

do wszystkich potrzeb. Te wymienione tutaj są jednak kry-
teriami, które powinny być brane pod uwagę w  przypadku 
każdej oceny. Najnowsze trendy w  napędach VFD to nowe 
modele z  wyższymi limitami temperatury pracy po to, aby 
otworzyć się na bardziej wymagające środowiska aplikacji. 
Ponadto programowanie zostało rozszerzone poza klawiatu-
rę VFD i oprogramowanie do programowania na kompute-
rze PC i obejmuje urządzenia mobilne, takie jak smartfony 
i tablety, które obecnie posiada każdy technik serwisowy. Te 
inteligentne urządzenia są nawet w stanie zapewnić zasilanie 
programujące dla VFD bez potrze-
by korzystania z  głównego zasilania 
trójfazowego. Ponadto programy 
VFD mogą być przechowywane i po-
bierane za pośrednictwem bezpłatnej 
usługi w chmurze z dowolnego miej-
sca z  połączeniem internetowym. 
Podstawowym czynnikiem ograni-
czającym praktyczność silników EC 
o  mocy 10–15 koni mechanicznych 
jest koszt magnesów stałych. W wielu 
branżach, w tym w branży pojazdów 
elektrycznych i  turbin wiatrowych, 
prowadzone są badania mające na 
celu znalezienie lepszych magnesów 
przy niższych kosztach i mniejszym 
uzależnieniu od światowych zaso-
bów kopalni metali ziem rzadkich. 
Jak dotąd magnesy o właściwościach 
lepszych niż ferryty, takie jak neo-
dym czy smarowo-kobaltowe, są 
10, 15 lub 100 razy droższe. Dzięki 
lepszym, tańszym magnesom silni-
ki EC mogłyby mieć większy zakres 
mocy. Ponadto standaryzowane kon-
strukcje mogą zmniejszyć potrzebę 
stosowania dokładnych zamienników. Jednym z  bardzo in-
teresujących zastosowań EC i  VFD jest zasilanie systemów 
prądu stałego, co zostało wdrożone w  niektórych centrach 
danych. Szacuje się, że centra danych zużywają obecnie tyle 
samo energii co cała Wielka Brytania. Niektóre z nich unikają 
harmonicznych z EC i VFD, przekształcając przychodzące za-
silanie prądem przemiennym w punkcie wejściowym na prąd 
stały z odpowiednią redukcją harmonicznych i zasilając cały 
system napięciem stałym 380 V, aby wyeliminować potrzebę 
stosowania sekcji prostownika wejściowego we wszystkich 
urządzeniach regulacji prędkości. 
� n

Larry Gardner jest kierownikiem ds. produktów HVAC 
w firmie Yaskawa America Inc. 
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Grupa RENEX poinformowała, że opracowa-
ła i wprowadza do oferty nowy model w serii 
Robotów REECO – przeznaczonego m.in. do 
nanoszenia powłok ochronnych tzw. confor-
mal coating – Robota Lakierującego REECO 
RE-2500. Urządzenie powstało w toku działań 
badawczo-rozwojowych CENTRUM TECHNO-
LOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX.

Roboty REECO to odznaczona godłem 
TERAZ POLSKA seria urządzeń produkcyjnych 
stanowiących w pełni zautomatyzowane, nie-
zależne jednostki, które można wdrożyć do już 
istniejącej lub nowo powstającej linii produk-
cyjnej.

Dotychczasowe roboty w ofercie to zna-
ny od wielu lat w branży produkcji i serwisu 
elektroniki Robot Lutowniczy REECO, oraz 
modele: Dozujący, Skręcający i Etykietujący, 
przeznaczone do różnych typów działalności 
produkcyjnej i usługowej. Grupa RENEX opra-
cowuje również roboty niestandardowe, na in-
dywidualne zamówienie klienta.

Nowy model – Robot Lakierujący – został 
stworzony w celu zautomatyzowania etapu 
produkcyjnego obejmującego rozprowadzanie 
natryskowe płynów. Obejmuje to w szczegól-
ności nakładanie różnych typów powłok, w tym 
często stosowanego w branży produkcji elek-
troniki pokrycia conformal coating. Automat 
został wyposażony w zawór natryskowy za-
pewniający równomierne nanoszenie powłok 
płynnych o lepkości od niskiej do średniej oraz 
zintegrowany układ płukania dyszy, eliminujący 
problem ręcznego czyszczenia zaworu.

Urządzenie – podobnie jak wcześniejsze 
modele w serii – zostało oparte na konstrukcji 
i klatkce bezpieczeństwa opracowanej przez 
Grupę RENEX. Pozwala to na wprowadzenie 
do oferty nowej funkcjonalności przy zachowa-
niu wcześniejszych zalet systemu. Dzięki temu 
robot może m.in. pracować jako niezależna 
jednostka (offline), wspomagając np. niezau-
tomatyzowane procesy produkcyjne lub stano-
wić element linii produkcyjnej (in-line). Dzięki 
zastosowaniu transportu krawędziowego oraz 
systemu komunikacji SMEMA możliwa jest 
błyskawiczna integracja kilku robotów REECO, 
jak również połączenie ich z maszynami innych 
producentów.

„Opracowany w naszym CENTRUM 
TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RE-
NEX nowy model w serii Robotów REECO jest 

bardzo dużym sukcesem zespołu specjalistów 
Działu Badawczo-Rozwojowego naszej firmy. 
Widzimy, że pokrywanie pakietów elektronicz-
nych powłokami typu conformal coating jest 
coraz częstszym wymogiem technologicznym, 
jaki stawia się przed przedsiębiorstwami EMS. 
Mimo tego – ze względu na brak prostych i ni-
skonakładowych rozwiązań – bardzo często jest 
to wciąż proces wykonywany ręcznie. Liczymy, 
że dostarczając gotowe do działania, inlinowe 
urządzenie ułatwimy naszym partnerom roz-
wiązanie tego problemu. Widzimy jednocze-
śnie duży potencjał nowego modelu do zasto-
sowania w innych branżach i typach produkcji, 
jako urządzenia, które pozwala na nanoszenie 
wielu rodzajów cieczy o zróżnicowanej lepko-
ści – takich jak farby czy lakiery.” Komentowali 
Pani Marzena Szczotkowska-Topić i Pan Pre-
drag Topić – właściciele RENEX Group.

Również podobnie jak w pozostałych 
modelach serii Robotów REECO, w nowo 
opracowanym urządzeniu zastosowano ramię 
typu SCARA firmy YAMAHA, które m.in. dzięki 
konstrukcji bezpaskowej i wysokiej jakości wy-
konania gwarantują najwyższy stopień powta-
rzalności, szybkości i niezawodności. Ponadto 
parametry procesu kontrolowane są przez ste-
rownik PLC firmy Siemens.

Grupa RENEX, która opracowała linię ro-
botów REECO, jest jednocześnie partnerem 
i dystrybutorem na Polskę i kraje bałkańskie ro-
botów przemysłowych i urządzeń linii produkcji 
SMT firmy YAMAHA.

W ramach współpracy w CENTRUM 
TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RE-

NEX założono AUTORYZOWANE CENTRUM 
SZKOLENIOWE YAMAHA, w którym prowa-
dzone są szkolenia z obsługi i programowania 
robotów i urządzeń przemysłowych,. w tym ro-
botów SCARA, systemów transportowych oraz 
systemów wizyjnych.

Szkolenia w tym zakresie skierowane są do 
integratorów robotyki i automatyki, przedsta-
wicieli i studentów uczelni technicznych oraz 
inżynierów zajmujących się serwisem i utrzyma-
niem ruchu.

Urządzenia z oferty RENEX można zo-
baczyć i wypróbować w działaniu – również 
na własnych komponentach – w CENTRUM 
TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RE-
NEX.  n

Więcej na www.renex.pl

 RENEX 

Nowy robot REECO
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 SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric wprowadza do sprzedaży w Europie Micro 
Data Center EcoStruxure™ z certyfikatami IP i NEMA
Firma Schneider Electric wprowadziła na ry-
nek europejski nową serię R EcoStruxure™ 
Micro Data Center, przeznaczone do działania 
w wymagających środowiskach przemysłowych 
i produkcyjnych. Jest dostępna w Europie od 
czerwca 2021 roku. Nowe mikro centra danych 
z certyfikatem IP i NEMA stanowią odporne 
i szybkie we wdrożeniu rozwiązanie, ułatwia-
jące zarządzanie infrastrukturą obliczeniową 
w edge computing. Z tej okazji 18 maja zostało 
zorganizowane wirtualne wydarzenie dla profe-
sjonalistów z branży przemysłowej. Jego celem 
było pokazanie, w jaki sposób edge computing 
pomaga firmom sektora F&B w zwiększaniu 
stabilności, wydajności i zrównoważonego roz-
woju biznesu.

Coraz więcej operatorów przemysłowych 
wdraża technologie Przemysłu 4.0 w celu 
zwiększenia produktywności, bezpieczeństwa 
i stopnia automatyzacji. W tej sytuacji mikro 
centra danych stają się niezbędne do wdrażania 
podstawowych elementów, od konwergencji IT 
i OT po umożliwienie zastosowania technologii 
IIoT. Zadaniem urządzeń tego typu jest zapew-
nienie, aby systemy IT na hali produkcyjnej były 
niezawodne i proste we wdrożeniu. W ramach 
premiery dostępnych jest sześć nowych modeli 
w rozmiarach 16U, 24U i 42U, które zapewniają 
elastyczność i łatwą skalowalność.

– Ponieważ Przemysł 4.0 i zaawansowane 
technologie automatyzacji nadal napędzają 
transformację w środowiskach przemysłowych, 
technologie IT muszą być wdrażane bliżej punk-
tu użytkowania, umożliwiając zwiększoną pro-
duktywność i efektywność” – powiedział Rob 
McKernan, SVP, Secure Power Division, Schne-

ider Electric Europe. – Dostępność naszych no-
wych rozwiązań EcoStruxure Micro Data Center 
serii R z certyfikacją IP i NEMA pomoże produ-
centom przemysłowym i dystrybutorom w całym 
regionie czerpać korzyści z poprawy wydajności 
i niezawodności w fabryce.

Rozwiązania EcoStruxure 
Micro Data Center umożliwiają 
szybsze, wydajniejsze i tańsze 
wprowadzanie systemów 
przemysłowych na rynek
Rozwiązania EcoStruxure Micro Data Center 
to konfigurowalne, wstępnie skonfigurowa-
ne, zamknięte systemy szaf „rack”, które 

obejmują zasilanie, chłodzenie oraz systemy 
bezpieczeństwa i zarządzania. Sposób, w jaki 
zostały zaprojektowane pozwala zaoszczę-
dzić do 40% na kosztach inżynierii terenowej, 
uruchomić systemy o 20% szybciej i obniżyć 
koszty utrzymania i konserwacji o siedem 
procent. Mikro centra danych wykorzystują 
istniejącą infrastrukturę i mogą potencjalnie 
zmniejszyć wydatki kapitałowe o 48 procent 
w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. 
Nowa seria R oferuje wszystkie te korzyści 
i pomaga klientom przezwyciężać trudności, 
ponieważ:

Konstrukcja pozwala wytrzymać trudne wa-
runki, minimalny poziom ochrony odpowiada 

stopniom IP54 i NEMA 12. Produkty serii R są 
przystosowane do pracy w warunkach dużego 
zapylenia, wilgoci z dużymi wahaniami tempe-
ratury.

Zdalne zarządzanie pracą za pomocą dedy-
kowanego oprogramowania i usług cyfrowych 
firmy Schneider Electric zapewnia ciągłość, gdy 
na miejscu nie ma personelu IT. EcoStruxure 
IT, otwarta platforma niezależna od dostawcy, 
zapewnia użytkownikom moc i elastyczność 
w zarządzaniu infrastrukturą krytyczną samo-
dzielnie, z partnerem lub pozwala inżynierom 
serwisowym Schneider Electric na zarządzanie 
ich zasobami.

Produkty są wyposażone w funkcje bezpie-
czeństwa, takie jak kontrola dostępu, wykrywa-
nie włamań i kamera bezpieczeństwa, które po-
zwalają na zastosowanie w niezabezpieczonych 
miejscach.

Możliwość ujednolicenia projektu w wie-
lu środowiskach, za pomocą jednego, kom-
pleksowego rozwiązania, które jest łatwiej-
sze we wdrożeniu i utrzymaniu niż odrębne 
systemy.

Więcej informacji o nowej serii R 
EcoStruxure Micro Data Center
Nowa seria R jest dostępna u partnerów 
Schneider IT Solutions Partners i przedstawi-
cieli handlowych Schneider Electric. Odwiedź 
tę stronę, aby uzyskać więcej informacji na 
temat nowej serii R EcoStruxure Micro Data 
Center firmy Schneider Electric z certyfikatami 
IP i NEMA do zastosowań w trudnych warun-
kach.

Czym jest Przemysłowy Edge 
Computing?
Aby operatorzy przemysłowi mogli czerpać ko-
rzyści ze  zwiększonego stopnia automatyzacji, 

nie mogą polegać wyłącznie na technologii 
chmury w poszukiwaniu stabilności i szybkości 
wymaganej przez sztuczną inteligencję, ucze-
nie maszynowe i inne technologie Przemysłu 
4.0. Lokalne centra danych brzegowych to in-
frastruktura IT łącząca odpowiednie obudowy, 
przestrzenie oraz obiekty i urządzenia rozpro-
szone geograficznie, aby umożliwiać współ-
pracę i wymianę danych z punktami końco-
wym w sieci. W środowiskach przemysłowych, 
takich jak zakład produkcyjny lub centrum dys-
trybucji, takie zastosowanie jest określane jako 
„industrial edge”. Analizy pokazują, że dane  
i komunikacja “z brzegiem sieci” staje się coraz 
ważniejsza.

Cyfryzacja przemysłowa zapewnia nowy 
poziom widoczności i identyfikowalności w ca-
łym łańcuchu dostaw, a także oferuje ulepszo-
ną produkcję, wydajne operacje i umożliwia 
podejmowanie decyzji w oparciu o dane. 
 n

www.se.com/ww/en/work/solutions/
for-business/data-centers-and-networks/

micro/

http://www.se.com/ww/en/work/solutions/for-business/data-centers-and-networks/micro/
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 SHERPA MOBILE ROBOTICS 

Sherpa Mobile Robotics (SMR) 
wdraża flotę robotów dla systemu 
automatycznego wsparcia linii 
produkcyjnej w zakładzie FPT Industrial
Sherpa Mobile Robotics właśnie ogłosiła 
wdrożenie swojego pierwszego projektu do-
tyczącego systemu zarządzania flotą. Od kilku 
tygodni sześć robotów SHERPA-B, które są 
autonomicznymi robotami AMR, współpracuje 
z ludźmi, poruszając się wśród innych autono-
micznych pojazdów, wózków widłowych oraz 
maszyn przemysłowych z zachowaniem wszel-
kich zasad bezpieczeństwa w zakładzie FPT 
Industrial.

Zakład FPT Industrial w miejscowości Bour-
bon-Lancy, w regionie Saône-et-Loire we Fran-
cji, produkuje rocznie 35 000 silników benzy-
nowych oraz Diesla. Silniki te przeznaczone są 
domaszyn rolniczych, autobusów i ciężarówek.

– Elementy te są duże i ciężkie, a biorąc jesz-
cze pod uwagę specjalne narzędzia potrzebne 
do ich montażu, to palety, na których one były 
umieszczone, zajmowały mnóstwo miejsca na 
linii montażowej. Zarządzanie przepływem tych 
elementów i ruchem operatorów nie było zop-
tymalizowane. Chcieliśmy poprawić przepływy 
logistyczne oraz warunki pracy naszych ope-
ratorów –  tłumaczy pani Faivre, kierownik ds. 
logistyki produktów w zakładzie FPT.

Aby osiągnąć ten cel, firma FPT Industrial 
nawiązała współpracę z  Sherpa Mobile Ro-
botics, by wdrożyć u siebie współpracujące ze 
sobą mobilne roboty AMR. W przeciwieństwie 
do zautomatyzowanych wózków AGV, roboty 
AMR nie wymagają wyznaczania fizycznych 
ścieżek na powierzchniach, po których się po-
ruszają. Są one zaprogramowane tak, aby były 
w stanie dostosować się do środowiska, w któ-
rym pracują, do jego ograniczeń oraz ciągłych 
zmian. Przedsiębiorstwo SMR zaproponowało 
całkowitą reorganizację linii montażowej, po-
przez wdrożenie floty sześciu robotów zarzą-
dzanych przy pomocy specjalnego oprogra-
mowania.

 
Cel: Przepływ jednoelementowy
Linia produkcyjna została przeorganizowana 
tak, aby powstały dwie oddzielone od siebie, 
równoległe linie. Jedna linia dedykowana jest 
do przygotowania podzespołów, druga zaś 
do montażu silników, których produkuje się 

150 sztuk każdego dnia w ciągu dwóch zmian. 
Sześć robotów pracuje w parach, po dwa na 
każde z trzech stanowisk montażowych. Robot 
najpierw odbiera przygotowane podzespoły 
od jednego operatora, a następnie przewozi 
je do linii montażowej i dostarcza drugiemu 
pracownikowi. Roboty zostały zaprogramo-
wane na wykonanie trzech misji dla każdego 
stanowiska montażowego. Każdy robot od-
biera element z linii, gdzie przygotowywane są 
podzespoły, dostarcza go do miejsca montażu, 
a potem powraca.

 – Najważniejsze w tej organizacji jest au-
tomatyczne i mobilne zarządzanie produktami 
na linii. Operatorzy pozostają na swoich stano-
wiskach pracy. Roboty Sherpa przyjeżdżają do 
nich, przywożąc ze sobą konkretne elementy 
i wymagane narzędzia. Poszczególne części 
przygotowywane są na linii przygotowawczej, 
gdzie są rozpakowywane i układane tak, aby 
były gotowe do montażu, wraz z potrzebnymi 
narzędziami. ´Robot przybywa w odpowiedniej 
chwili, z odpowiednią częścią –  tłumaczy Da-
mien Winling, dyrektor techniczny SMR. Dzięki 
tej flocie, zadania montażowe są mniej uciąż-
liwe, ograniczone zostało też ryzyko związane 
z transportem ładunków. Ponieważ zarządza-
nie przepływem produktów jest dużo lepsze, 
podniosła się jednocześnie wydajność. Roboty 
pracują przez 20 godzin na dobę. Każdego 
dnia łącznie odbywa się 450 misji robotów.

– Dzięki podniesieniu naszej wydajności 
i dzięki procesowi one piece flow, roboty Sher-
pa stanowią idealny element  w naszej strategii 
4.0 – mówi pani Faivre.

Elastyczne drogi dzięki technologii 
autonomicznej
Zaletą robotów Sherpa jest to, że są w stanie 
poruszać się wśród operatorów, wózków i po-
jazdów sterowanych. Roboty autonomiczne 
nie potrzebują wyznaczonych fizycznie ście-
żek czy specjalnych  oznaczeń na posadzce. 
W przeciwieństwie do robotów  sterowanych, 
które zawsze poruszają się po tych samych wy-
znaczonych trasach, roboty AMR opierają się 
na swojej inteligencji i umiejętności tworzenia 

map przestrzeni. Zapewniają maksimum bez-
pieczeństwa dla ludzi, przeszkód oraz transpor-
towanych materiałów. Każdy robot wyposażo-
ny jest w lidar (laserowe czujniki nawigacyjne), 
niezawodny i bezbłędny system lokalizacyjny 
oraz skanery bezpieczeństwa służące do wy-
krywania przeszkód na ziemi. Robot dzięki 
specjalnym czujnikom zatrzymuje się wtedy, 
gdy napotka na swojej drodze przeszkodę. 
Elektronika bezpieczeństwa daje możliwość 
weryfikacji poprawności poszczególnych po-
leceń wydawanych zewnętrznym elementom 
wykonawczym.

– Dzięki temu, że roboty Sherpa są łatwe 
w użyciu, zostały szybko zaakceptowane przez 
operatorów – mówi pani Forat, koordynator lo-
gistyki ds.produkcji światowej w zakładach FPT.

– Intuicyjny interfejs, prosty system stero-
wania a także tryb Follow me  (dosł. podążaj za 
mną), w którym robot porusza się we współpra-
cy z operatorem, sprawiają, iż obsługa robotów 
jest bardzo prosta – dodaje pan Figueira, tech-
nik metod logistycznych.

 
Zaawansowany asystent 
zarządzania flotą
Sherpa Mobile Robotics opracowała swój wła-
sny system zarządzania flotą. Oprogramowa-
nie to zawiera w sobie dokładnie zmapowany 
obraz miejsca pracy, pokazuje ruch robotów, 
wskaźniki dotyczące misji (czas, ruch, ładunek 
itd.) oraz poziom naładowania baterii każdego 
robota. W obszarze poruszania się robotów 
pracuje też moduł Shercom.

System zarządzania flotą komunikuje się 
z każdym robotem, który ma określoną z góry 
misję. Gdy operator przygotowujący podze-
społy wysyła załadowanego robota, system 
zarządzania zostaje o tym powiadomiony, 
a informacja o zakończeniu misji pojawia się 
na ekranie robota (na jego interfejsie). System 
zarządzania flotą zarządza kolejnością ruchu 
robotów i może wstrzymać go w określonym 
obszarze.
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 KUKA 

KR DELTA. 
Robot 
higieniczny
Superszybki robot KR DELTA prze-
znaczony do obsługi i  komisjonowa-
nia małych elementów w wielu branżach 
(przemysł spożywczy, farmaceutyczny 
i elektroniczny).

Robot KUKA jest stworzony do pracy 
w  wyjątkowo trudnych warunkach. Dzię-
ki korpusowi ze stali nierdzewnej, świetnie 
nadaje się do higienicznych i wrażliwych 
obszarów (bezpośredniego kontaktu z żyw-
nością, lekami lub podzespołami elektro-
nicznymi).

Odporna na korozję osłona robota 
– wykonana ze stali nierdzewnej zgodnie 
z niemieckim standardem LFGB i amerykań-
skim US FDA – posiada europejski certyfikat 
CE, amerykański certyfikat UL oraz niemiec-
ki certyfikat bezpieczeństwa funkcjonalne-
go TÜV. Robot jest zabezpieczony zgodnie 
z klasą IP 67 przed pyłem i wilgocią, przez 
co może być czyszczony również pod wyso-
kim ciśnieniem przy użyciu alkalicznych lub 
kwasowych środków czyszczących.

Robotem steruje nowy układ stero-
wania KR C5 micro firmy KUKA, który 

w porównaniu z poprzednikami umożliwia 
oszczędność energii o prawie 35%, wy-
magając przy tym znacznie mniej miejsca 
i zwiększając bezpieczeństwo. Stąd też wy-
soka wydajność urządzenia – przy czasie 
taktowania wynoszącym do 0,5 sekundy 
zespół złożony z KR C5 micro i KR DELTA 
świetnie sprawdza się w wykonywaniu za-
dań typu pick-and-place – wszędzie tam, 
gdzie wymagana jest duża szybkość (np. 
w przemyśle spożywczym). Ponadto robot, 
dzięki przekładniom i przegubom kulowym 
zamkniętym w obudowie z samosmaru-
jącego się materiału, wymaga niewielu 
czynności konserwacyjnych. n

www.kuka.com/pl-pl/prasa/
news/2021/02/nowy-robot-kr-delta

Ta sama zasada obowiązuje na linii mon-
tażowej: w momencie gdy system zarządzania 
flotą jest informowany o zakończeniu montażu, 
każe on robotowi powrócić do obszaru przy-
gotowywania i wprowadza go do kolejnej se-
kwencji.

 Zarządzanie flotą robotów Sherpa ozna-
cza, że muszą one być w stanie pracować tak, 
aby zintegrować się z istniejącymi przepływa-
mi robotów sterowanych. W tym celu SMR 
opracowało system barierowy wyposażony 
w wirtualne drzwi, które otwierają się i zamy-
kają zależnie od ruchu robotów sterowanych. 
Po przejściu robota sterowanego, dzięki nieza-
wodnej łączności, drzwi otwierają się dla robo-
tów Sherpa, które kontynuują swoje misje.

 Klient może w dowolnej chwili zmienić 
konfigurację samych robotów albo zmienić 
ich misje. System zarządzania flotą pracuje na 
zmianę z trybem Follow Me: Kiedy robot jest 
w strefie montażu, przełącza się na tryb Follow 
Me i wykorzystując swoje czujniki porusza się 
wraz z operatorem. System zarządzania flotą 
jest niezależny od sprzętu, współpracuje ze 
wszystkimi robotami SHERPA. Roboty i system 
to moduły plug and play, nie wymagają żad-
nych modyfikacji infrastruktury ani systemów 
informatycznych po stronie Klienta.

 – Integracja tych sześciu robotów pozwo-
liła nam na uzyskanie istotnego doświadczenia 
w zakresie zarządzania flotą w istniejącym śro-
dowisku´. Będziemy w stanie wykorzystać te 
nowe umiejętności u kolejnych klientów chcą-
cych użyć tej technologii – podsumowuje Da-
mien Winling, kierownik projektu w SMR.

� n

www.sherpa-mr.com/pl

https://www.kuka.com/pl-pl/prasa/news/2021/02/nowy-robot-kr-delta
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OD PODSTAW
STEROWNIKI

Jon Breen, Breen Machine Automation Services

Czy urządzenie, które steruje pracą naszej ma-
szyny, na pewno zalicza się do grupy progra-
mowalnych sterowników logicznych? A może 
należałoby je raczej zaklasyfikować do kate-
gorii programowalnych sterowników auto-

matyki (PAC) lub komputerów przemysłowych (IPC)? Na 
czym polega różnica między nimi? I które z nich najlepiej 
sprawdzi się w obsłudze określonego procesu lub maszyny? 
Aby odpowiedzieć sobie na te pytania, spróbujmy najpierw 
zdefiniować każde z tych urządzeń i przybliżyć kontekst hi-
storyczny ich powstania.

Programowalne sterowniki logiczne (PLC) to nic inne-
go, jak komputery przemysłowe wykorzystywane do reali-
zacji zadań z zakresu sterowania i automatyki. Sterownik 
PLC monitoruje wejścia, podejmuje decyzje na podstawie 
programu wykonawczego oraz kontroluje wyjścia – wszyst-
ko po to, by odpowiednio zarządzać procesem lub maszyną. 
Problem w tym, że opis ten można równie dobrze odnieść 
do sterowników PAC i komputerów przemysłowych (IPC). 
Jaka jest więc między nimi różnica? Prawda jest taka, że ist-
nieje tylko kilka bardzo ogólnych wytycznych wskazujących 
na owe różnice i znacznie więcej podobieństw, które zadają 
im kłam.

I tak, według tradycyjnej definicji programowalne ste-
rowniki automatyki (PAC) mogą funkcjonować w syste-
mach rozproszonych, a także komunikować się ze zdalnymi 
wejściami i wyjściami (I/O) oraz innymi sterownikami PAC. 
Nierzadko przypisuje się im także bardziej zaawansowane 
możliwości programowania w porównaniu z logiką drabin-
kową PLC. O ile jednak 20 lat temu definicja ta skutecznie 
różnicowała je od programowalnych sterowników logicz-
nych, o tyle dziś kompletnie się nie sprawdza – większość 

sterowników PLC również dysponuje bowiem wymieniony-
mi cechami. Nowej definicji zaś zwyczajnie brak. Pozostaje 
więc posłużyć się przykładem, takim jak platforma cRIO 
firmy National Instruments, promowana jako nowoczesny 
sterownik z rodziny PAC. Rozwiązanie to rzeczywiście dys-
ponuje cechami niedostępnymi dla PLC, takimi jak wbudo-
wany układ FPGA (bezpośrednio programowalna macierz 
bramek). Czy to jednak wystarczy, aby odróżnić PAC od 
PLC? Dziś uważa się, że tak. W powszechnej opinii sterow-
nik PAC jest de facto sterownikiem 
PLC wyposażonym w kilka dodat-
kowych funkcji. Niektóre z nich 
zostaną zapewne wkrótce zaadapto-
wane przez sterowniki PLC, co jesz-
cze bardziej rozmyje granice między 
PLC a PAC.

A gdzie w tym zestawieniu pla-
sują się komputery przemysłowe 
(IPC)? Przyjmuje się, że podobnie 
jak ich komercyjni kuzyni, są one 
wyposażone w system operacyjny, 
np. Microsoft Windows czy Linux, 
co umożliwia im korzystanie z całe-
go szeregu narzędzi software’owych 
i opcji komunikacyjnych. Pierwsze 
komputery przemysłowe znacznie 
różniły się od PLC, ale – podobnie 

Choć programowalne sterowniki logiczne (PLC), programowalne sterowniki automatyki (PAC) 
i komputery przemysłowe (IPC) różnią się pewnymi unikalnymi cechami i funkcjami, w praktyce 
różnice te coraz częściej się zacierają, utrudniając użytkownikom dokonanie świadomego 
wyboru najlepszej opcji.

Czym naprawdę różnią się od siebie 
PLC, PAC i IPC?

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
sterownik PLC, sterownik PAC, 
komputer przemysłowy

Pojęcia PLC, PAC i IPC – choć odnoszą 
się do różnych urządzeń – mocno się 
zazębiają.
Pod względem funkcjonalności PLC, 
PAC i IPC często niewiele się od siebie 
różnią.
W niektórych sytuacjach i aplikacjach 
preferowany jest określony typ urządzeń.

ZASTANÓW SIĘ
Jakimi kryteriami się kierujesz, wybierając 
między sterownikiem PLC, PAC  
a komputerem przemysłowym?

 
Programowalne sterowniki logiczne (PLC) to nic 
innego, jak komputery przemysłowe wykorzystywane 
do realizacji zadań z zakresu sterowania i automatyki. 
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jak w przypadku PAC – z czasem technologie te zaczęły się 
zazębiać. W efekcie urządzenia z systemem Windows, wy-
glądające i działające jak sterowniki PLC, nikogo już dzisiaj 
nie dziwią. Dobrym przykładem mogą być tu choćby kom-
putery przemysłowe IPC firmy Beckhoff do montażu w sza-
fie rack, wyposażone w karty rozszerzeń I/O i programowa-
ne w języku drabinkowym. Możliwe, że za 20 lat wszystkie 
urządzenia sterownicze będą wyposażone w system opera-
cyjny Windows, a komputery IPC zostaną włączone do ka-
tegorii sterowników PLC, podobnie jak to ma obecnie miej-
sce ze sterownikami PAC.

Emocje a rzeczywistość
Dziś pojęcia „PLC”, „PAC” i „IPC” odnoszą się na równi do 
wizerunku danego produktu i do jego rzeczywistych funkcji. 
Pod względem siły kreowania emocji w niczym nie ustępują 
logotypom – każde z nich niesie ze sobą bardzo silne, choć 
nie zawsze jednoznaczne konotacje. I tak, sterowniki PLC 
kojarzą się z wygodą, przewidywalnością, czymś znanym 
i niezawodnym, bezpieczeństwem, ale też z nudą i ograni-
czonymi możliwościami. Z kolei sterowniki PAC budzą sko-
jarzenia z przyszłością, czymś ekscytującym, przerażającym, 
nieznanym i potężnym. Komputery przemysłowe natomiast 
mogą w wielu wywoływać poczucie niestabilności, zawod-
ności, ale też kojarzyć się z wydajnością, stabilnością i nie-
zawodnością.

Reakcje emocjonalne na każde z tych pojęć są kwestią 
indywidualną i w związku z tym nierzadko bywają skrajne. 
Przykładowo, osoba odpowiedzialna w zakładzie za utrzy-

manie ciągłości jego funkcjonowania będzie prawdopodob-
nie miała skłonność do postrzegania otoczenia w konserwa-
tywny, tradycyjny sposób, a tym samym najchętniej sięgnie 
po sterownik PLC, gdyż kojarzy jej się on z czymś znanym, 
stabilnym i niezawodnym. Inny potencjalny użytkownik 
może z kolei z założenia odrzucać wszelkie urządzenia 
określane mianem „PAC” lub „IPC”, głęboko przekonany, że 
„komputery są podatne na wirusy i awarie, a do tego wy-
magają aktualizacji”, zaś PAC jest jedną wielką niewiadomą 
(„Nikt nie wie, jak naprawić sterownik PAC, jeśli ulgnie on 
awarii”).

Co istotne, żadne z tych przekonań nie jest do końca 
prawdziwe. W praktyce duża część urządzeń z grupy PLC, 
PAC i IPC może zostać bowiem równie dobrze określona co 
najmniej dwoma spośród wymienionych nazw, a rozgrani-
czenie między nimi wynika raczej z przesłanek emocjonal-
nych niż racjonalnych – ich producenci dobrze znają swoich 
odbiorców i grają pod publiczkę. Ci, którzy swoje wyroby 
dedykują branży produkcyjnej, będą stosować określenie 
„sterownik PLC” nawet w stosunku do najbardziej zaawan-
sowanych urządzeń, które spokojnie sprostałyby kryteriom 
umożliwiającym ich zaklasyfikowanie do grupy PAC. Z ko-
lei dostawcy urządzeń wykorzystywanych w pracach ba-
dawczo-rozwojowych, testach i pomiarach oraz akwizycji 
danych wybiorą dla nich raczej określenie „PAC”. Nazwy te 
mają bowiem równie istotne znaczenie dla kreowania wize-
runku danego urządzenia, jak dla opisania jego właściwości 
technicznych.

Dobry sterownik to taki, który pasuje 
do aplikacji
Fakt, że różnice między sterownikami PLC, PAC i IPC są 
bardzo mgliste, nie powinien jednak utrudniać nam wyboru 
właściwego urządzenia. Kluczową kwestią jest tu określenie, 
jaki cel ma realizować sterownik, a następnie jego staranny 
dobór do potrzeb danej aplikacji. Warto zawczasu spraw-
dzić, które rozwiązanie będzie kompatybilne z daną aplika-
cją i jakie urządzenia są stosowane w podobnych sytuacjach. 
Nie można też zapominać, że każda nazwa dedykowana jest 
konkretnym branżom i grupie użytkowników. Znajomość 
owej grupy i własnego miejsca na rynku bardzo pomaga 
w ograniczeniu liczby dostępnych opcji. Ważne jest, aby 
nie kierować się emocjami, lecz skupić się na funkcjonalno-
ściach i rzeczywistych zaletach danego urządzenia.

 n

Gregory Hale jest założycielem 
i redaktorem portalu ISSSource.

 
Sterowniki PLC kojarzą się z wygodą, 
przewidywalnością, czymś znanym i niezawodnym, 
bezpieczeństwem, ale też z nudą i ograniczonymi 
możliwościami. Z kolei sterowniki PAC budzą 
skojarzenia z przyszłością, czymś ekscytującym, 
przerażającym, nieznanym i potężnym.

 
Fakt, że różnice między sterownikami 
PLC, PAC i IPC są bardzo mgliste, nie 
powinien jednak utrudniać nam wyboru 
właściwego urządzenia. Kluczową kwestią 
jest tu określenie, jaki cel ma realizować 
sterownik, a następnie jego staranny 
dobór do potrzeb danej aplikacji. 
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SPRAWNY PROCES 
+ CIĄGŁY POSTĘP

Zwiększasz bezpieczeństwo, wydajność  
i niezawodność, korzystając z naszych  
innowacji i doświadczenia.

Wiemy, że usprawnienie złożonych procesów  
w zakładzie ma dla Ciebie kluczowe znaczenie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
www.pl.endress.com/pmd75b

Deltabar PMD75B – na straży bezpieczeństwa i ciągłości produkcji

• Bezprzewodowa obsługa poprzez szyfrowane łącze Bluetooth i aplikację 
mobilną SmartBlue.

• Wsparcie operatora dzięki kreatorom uruchomienia SIL i okresowych testów 
kontrolnych, umożliwiającym automatyczne wygenerowanie dokumentacji 
bezpieczeństwa na potrzeby audytu.

• Ciągła weryfikacja przyrządu i monitorowanie drożności linii impulsowych 
za pomocą Heartbeat Technology.


