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Drodzy Czytelnicy

ają Państwo w rękach 150-ty numer Control Engineering Polska. W związku z tym,
chciałbym podziękować redaktorom, account managerom, korektorom, grafikom,
tłumaczom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tworzenia najbardziej wiarygodnego i rzetelnego źródła informacji dla inżynierów automatyków na polskim rynku.
Staramy się dobrze służyć naszym czytelnikom i reklamodawcom od momentu powstania we wrześniu 2003 roku - bez Was wszystkich Control Engineering nie byłby możliwy. Dziękujemy,
a teraz zabieramy się do pracy nad kolejnymi 150 numerami (czy cokolwiek to znaczy w cyfrowym świecie!).
Teraz, gdy koniec pandemii jest już bliski, to właściwy moment, aby zatrzymać się i spojrzeć, jaki był
wpływ pandemii na przyspieszenie tempa wdrażania nowych technologii w przemyśle. Jednym z problemów przy tworzeniu bezpiecznej i zdalnie zarządzanej hali produkcyjnej była szybkość i rodzaj łączy
sieciowych wymaganych do obsługi urządzeń w nowej, post-pandemicznej rzeczywistości. Coraz więcej
urządzeń czy czujników, rejestratorów wideo, robotów, komputerów lub maszyn pracuje „na krawędzi sieci” i w chmurze, a ilość danych i wymagania dotyczące szybkości opóźnień obciążają sieć i wpływają na
jakość przesyłu danych. Aby pokonać ten problem, zarządzający fabrykami badają zalety wdrożenia sieci
5G. Dzięki sieci 5G, osiągającej prędkość 10 gigabitów na sekundę, czyli do 100 razy większą niż 4G, sieci
5G mogą zapewnić poziom wydajności i łączności wymagany w nowoczesnej fabryce, pełnej połączonych
ze sobą urządzeń. W tym miesiącu na okładce Control Engineering, zatytułowanej „Sześć odpowiedzi eksperta na temat wykorzystania technologii bezprzewodowej 5G”, prezentujemy wywiad z wiodącym ekspertem na temat najważniejszych korzyści z wdrożenia sieci 5G, gdzie omawiamy główne zastosowania dla
przemysłu wykorzystującego 5G i jakie istnieją związane z tym wyzwania.
W tym numerze po raz pierwszy przedstawiamy wyniki badania dotyczącego wynagrodzeń inżynierów, przeprowadzonego przez Bergman Engineering, wiodącą firmę zarządzającą zasobami ludzkimi
w sektorze inżynieryjnym. Badanie dotyczyło aktualnych wynagrodzeń inżynierów w Polsce z podziałem
na regiony i miasta. Wyniki okazały się bardzo interesujące i wskazują na to, że zawód inżyniera to jeden
z najlepiej zarabiających zawodów w Polsce. Jedną z przyczyn wzrostu wynagrodzeń w ciągu ostatnich kilku
lat jest to, że poziom wiedzy wymagany do bycia inżynierem w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku produkcyjnym stale rośnie. Na przykład technologie takie jak SI i ich zastosowanie do uczenia maszynowego (Machine Learning) tworzą lukę w umiejętnościach technicznych w sektorze produkcyjnym,
którą to producentom ciężko jest wypełnić. Poruszamy ten temat w artykule „Niwelowanie luki w umiejętnościach SI dla producentów maszyn”, gdzie omawiamy sposoby, którymi organizacje mogą przeciwdziałać
niedoborom kompetencji poprzez wdrażanie programów edukacji i szkoleń w całej organizacji, począwszy
od zarządu.
Jak zawsze na łamach Control Engineering staramy się prezentować nie tylko globalne rozwiązania,
ale również lokalne zastosowania globalnych technologii, dlatego w tym numerze prezentujemy obszerne studium przypadku „Optymalizacja pracy linii produkcji amoniaku z wykorzystaniem zaawansowanej
automatyki w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.". W artykule opisano projekt wdrożenia zaawansowanego, rozproszonego systemu sterowania przy współpracy z NCBiR, Politechniką Warszawską
i firmą Honeywell. Jak zwykle o tej porze roku, w tym numerze Control Engineering Polska publikujemy
nasz coroczny Przewodnik Integratorów Automatyki oraz dodatek o Energetyce, w którym znajdą Państwo
cenne informacje na temat wyboru najlepszego integratora systemów, czy też odpowiedź na pytanie, czy
nadszedł czas, aby wziąć pod uwagę wykorzystanie wodoru jako odnawialnego źródła energii dla sektora
wytwarzania przemysłowego.
Życzę Państwu miłej lektury oraz bezpiecznego i efektywnego środowiska pracy!

Michael Majchrzak, wydawca
michael.majchrzak@trademedia.pl
CONTROL ENGINEERING POLSKA
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AKTUALNOŚCI

NOWOŚCI

SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Partnerem Roku Microsoft
w dziedzinie działań na rzecz zrównoważonego
rozwoju
Schneider Electric, lider w dziedzinie cyfrowej transformacji, zarządzania
energią i automatyki, został wyróżniony przez Microsoft tytułem Partner
Roku 2021 w kategorii „Sustainability Changemaker Partner of the Year”.
Nagroda jest wyrazem uznania dla pozytywnego wpływu, jaki firma wywiera
na otoczenie. Schneider Electric wspiera partnerów i klientów w wyznaczaniu
oraz osiąganiu celów dekarbonizacji przy użyciu flagowych rozwiązań
platformy EcoStruxure™, opartych na technologiach Microsoft.
W latach 2018–2020 Schneider Electric
pomógł klientom zaoszczędzić 134 mln ton
emisji CO2, osiągając poziom 276 mln zaoszczędzonych ton do końca pierwszego kwartału
2021 roku. W lutym tego roku kanadyjska organizacja Corporate Knights, która zajmuje się
analizą pod kątem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, uznała Schneider Electric za
najbardziej zrównoważoną korporację na świecie spośród wszystkich 8000 badanych spółek.
Wynik był motywowany realnymi działaniami
firmy na rzecz wypełniania luki między ustalaniem ambicji związanych ze zmianami klimatu
a ich faktyczną realizacją. Wykorzystując port4
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folio rozwiązań EcoStruxure™, które są zasilane przez chmurę Microsoft Azure, Schneider
Electric wspiera organizacje w wyznaczaniu,
osiąganiu, mierzeniu i raportowaniu celów
dekarbonizacji opartych na naukowych podstawach.
– Nagroda Partnera Roku w kategorii
„2021 Microsoft Sustainability Changemaker”
jest wyrazem uznania dla naszej pracy na rzecz
przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Teraz czas na kolejny etap, czyli wdrożenie
jeszcze bliższej współpracy nad innowacjami
i wspólnej strategii sprzedaży nowego rozwią-
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zania o nazwie EcoStruxure™ Traceability Advisor. Pomoże ono naszym klientom połączyć
ogromną ilość danych w ich łańcuchu wartości
w celu stworzenia 360-stopniowego, odpornego
i lepiej identyfikowalnego łańcucha dostaw –
mówi Philippe Delorme, wiceprezes wykonawczy ds. zarządzania energią w Schneider
Electric. – Jako najbardziej zrównoważona
firma na świecie według Corporate Knights
wiemy, że przyszłość jest zielona, inteligentna,
skoncentrowana na ludziach i zasilana energią
odnawialną. Cieszy nas fakt, że nasi partnerzy podzielają wizję i misję Schneider Electric.
Konsekwentnie poszerzamy ofertę produktów
i wzmacniamy naszą wieloletnią relację z Microsoft, aby wspólnie budować zrównoważoną
przyszłość.
Wśród klientów, którym Schneider Electric wspólnie z Microsoft pomógł w realizacji
celów zrównoważonego rozwoju, jest m.in.
spółka JLL. To jedna z największych na świewww.controlengineering.pl

cie firm doradczych na rynku nieruchomości
komercyjnych. Organizacja podjęła śmiałe
zobowiązania w celu redukcji emisji dwutlenku węgla i uzyskania użytecznych danych dotyczących energii i zrównoważonego rozwoju
w całym portfelu inwestycyjnym.
– Nowa siedziba JLL na region APAC w Singapurze wykorzystuje inteligentne technologie
IoT, aby wspierać naszą ambicję stworzenia miejsca pracy przyszłości. Rozwiązanie EcoStruxure™
dla sektora nieruchomości od Schneider Electric
pomaga poprawić samopoczucie osób przebywających w obiekcie, zmniejszyć zużycie energii
o 30 proc. i zwiększyć ogólną wartość budynku
w całkowicie zrównoważony sposób – podkreśla
Darren Battle, dyrektor działu nieruchomości
korporacyjnych i miejsc pracy na region Azji
i Pacyfiku w JLL.
Schneider Electric został doceniony przez
Microsoft również za opracowanie kompleksowej strategii zarządzania energią i zrównoważonego rozwoju dla Blackstone – jednej
z największych na świecie firm private equity.
Schneider Electric wdrożył oprogramowanie
EcoStruxure™ Resource Advisor, aby zebrać
i znormalizować dane dotyczące konsumpcji
energii oraz mediów na wszystkich poziomach
portfela Blackstone, od pojedynczych obiektów
po zestawienia regionalne.
Dane z Resource Advisor pozwalają Blackstone negocjować kontrakty z dostawcami
energii, zapewniając właściwe źródło energii
po najniższych możliwych stawkach. Firma,
dzięki działaniom na rzecz zrównoważonego
rozwoju i strategicznemu pozyskiwaniu energii, zaoszczędziła dziesiątki milionów dolarów.
We wrześniu 2020 r. Blackstone postawił za
cel zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 15
proc. w trzech pierwszych latach od zakupu
dowolnego aktywa lub firmy w ramach swojego portfela. Rozwiązania Schneider Electric
są kluczowym elementem sukcesu Blackstone
w osiągnięciu tego celu.
Schneider Electric, od ponad 15 lat lider
w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zobowiązał się również do osiągnięcia zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości do 2050
roku, a na początku tego roku wdrożył Zero
Carbon Project. To nowy ambitny program,
który ma pomóc tysiącu największym dostawcom zmniejszyć emisje o połowę do 2025 roku.

n
www.controlengineering.pl 		

HMS INDUSTRIAL NETWORKS AB

HMS Networks przejmuje
większość udziałów firmy Owasys
Advanced Wireless Devices
HMS Industrial Networks AB, spółka zależna należąca w całości do HMS
Networks AB, 1 lipca 2021 r. nabyła 60% udziałów hiszpańskiej firmy Owasys
Advanced Wireless Devices S.L. Firma Owasys z siedzibą w Bilbao zatrudnia
20 pracowników i zajmuje się komunikacją bezprzewodową, projektując
i wytwarzając produkty do pojazdów użytkowych i maszyn przemysłowych.

Przedstawiciele HMS i Owasys w Bilbao. Od lewej: Javier Gurtubay Francia, CEO, Owasys;
Damaso Orbe Larrondo, Sales Manager, Owasys; Oscar Cedergren M&A manager, HMS; Joakim
Nideborn, CFO, HMS; Miguel López, R&D Manager, Owasys; Juan Carlos Cabado Ramos,
Sourcing Manager, Owasys.

Owasys oferuje platformy komunikacji bezprzewodowej typu embedded, umożliwiające
zdalne monitorowanie i sterowanie szeroką
gamą maszyn mobilnych. Portfolio obejmuje
kluczowe produkty, takie jak owa4x – bramkę IoT do przetwarzania i przesyłania danych
z przewodowych i bezprzewodowych czujników, urządzeń i wyposażenia peryferyjnego
do chmury oraz owa450, która jest platformą
IoT do kontrolowania i monitorowania danych z pojazdów i maszyn przemysłowych na
krawędzi sieci (Edge).
Rozwiązania Owasys oferują wartość dodaną w postaci ograniczenia przestojów floty
oraz konserwację opartą na danych, optymalizującą harmonogram prac serwisowych.
– Nabycie udziałów w Owasys umożliwia
firmie HMS wejście do pionu maszyn mobilnych i pojazdów użytkowych, co jest interesującą częścią naszego strategicznie ważnego
pola działalności „Information Centric”. Dzięki
Owasys wzmacniamy pozycję firmy w zakresie
rozwiązań zdalnego dostępu i przetwarzania
danych, wykraczając poza ugruntowaną po-

zycję w obszarze automatyzacji fabryk – podkreśla Staffan Dahlström, dyrektor generalny
HMS Networks, i kontynuuje – Owasys ma
imponującą technologię i bazę klientów, biorąc
pod uwagę wielkość firmy, a HMS zapewni dobrą platformę dla przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa.
– Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością dalszego umacniania pozycji na rynku
razem z HMS. Dostrzegamy dobre możliwości
współpracy technologicznej, a międzynarodowa
obecność HMS będzie bardzo przydatna dla
dalszej ekspansji Owasys – mówi Javier Gurtubay, dyrektor generalny Owasys.
HMS przejęło 60% udziałów w Owasys od
istniejącego zespołu zarządzającego, który pozostaje właścicielem 40% udziałów i będzie nadal kierować biznesem. Oczekuje się, że Owasys osiągnie sprzedaż netto na poziomie 5,5
mln euro i EBIT na poziomie 1,4 mln w 2021 r.
Przejęcie będzie miało w przyszłości ograniczony wpływ na zysk przypadający na jedną
akcję HMS.
n
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AKTUALNOŚCI

NOWOŚCI

BOSCH REXROTH

Nagroda Hermes Award 2021: Firma Bosch
Rexroth elektryfikuje procesy przemysłowe
Podczas tegorocznych targów w Hanowerze firma Bosch Rexroth otrzymała nagrodę Hermes Award 2021, jedną
z najbardziej uznanych na świecie nagród technologicznych, za kompaktowy siłownik elektryczny do sterowania
zaworami procesowymi pod wodą SVA R2. To przełomowe rozwiązanie pozwala nie tylko znacznie ograniczyć
emisję CO2 z instalacji procesowych, ale także zmniejszyć zagrożenia dla środowiska. Siłownik SVA R2 sprawdzi się
również w przyszłościowych systemach do wytwarzania ekologicznego wodoru oraz wychwytywania i składowania
dwutlenku węgla.
– Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, to podstawą postępu są innowacje. Siłownik SVA R2
firmy Bosch Rexroth to całkowicie nowe rozwiązanie w dziedzinie procesów przemysłowych. Po
raz pierwszy użytkownicy mogą zastąpić konwencjonalne siłowniki hydrauliczne siłownikami elektrycznymi ze sprawdzonymi systemami
zabezpieczeń, które nie zajmują dodatkowego
miejsca – powiedział Thomas Fechner, wiceprezes ds. obszaru produktowego „Nowy biznes” w firmie Bosch Rexroth.
Siłownik elektryczny SVA R2 jest przeznaczony do sterowania zaworami procesowymi
pod wodą. Dotychczas zadanie to było zwykle
realizowane za pomocą siłowników hydraulicznych, które musiały być zasilane przez instalacje hydrauliczne o długości wielu kilometrów.
Wcześniejsze próby ich zastąpienia siłownikami elektrycznymi nie sprawdziły się, ponieważ
urządzenia te wymagały więcej miejsca, zasilanie awaryjne bazujące na akumulatorach było
zbyt drogie i nie było możliwości połączenia
sprawdzonych systemów zabezpieczeń.
Zespół projektantów firmy Bosch Rexroth
sprostał tym wyzwaniom, opracowując przełomowe rozwiązanie. Po raz pierwszy w historii
siłownik elektryczny do sterowania zaworami procesowymi pod wodą obejmuje napęd
elektryczny, sprawdzone zabezpieczenia oraz
system sterowania ruchem i zajmuje tyle samo
miejsca co zwykły siłownik hydrauliczny. Moduł jest zaprojektowany do pracy na głębokości
do 4000 metrów.

Elastyczne metody
projektowania z myślą
o przyszłościowych
zastosowaniach

Elektryfikacja siłowników znacznie ogranicza
emisję dwutlenku węgla przez instalacje procesowe. Oprócz tego wielokilometrowe rurociągi
hydrauliczne oraz centralne jednostki zasilające nie są już potrzebne. Do zasilania siłowni6
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ków można wykorzystać obecnie dostępne systemy zasilania czujników. Niewielkie rozmiary
siłownika umożliwiły zastosowanie systemów
zabezpieczeń, które już od lat sprawdzają się
w siłownikach hydraulicznych. We wcześniejszych rozwiązaniach nie było to możliwe. Dodatkowo system sterowania ruchem umożliwia
monitorowanie trybu pracy urządzenia. Ta
funkcja poprawia bezpieczeństwo delikatnych
ekosystemów.
Zespół pracujący nad projektem siłownika do sterowania zaworami procesowymi
pod wodą w firmie Bosch Rexroth korzysta
z elastycznych metod projektowania i ściśle
współpracuje z użytkownikami, dostawcami i
międzynarodowymi uniwersytetami. Jednym
z pierwszych przewidywanych zastosowań
jest elektryfikacja podwodnych instalacji energetycznych. Zastosowanie siłownika SVA R2
pozwala ograniczyć koszty zakupu i eksploatacji tego typu systemów, ale także zwiększyć
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ich sprawność energetyczną i bezpieczeństwo.
Inne obszary zastosowań obejmują przyszłościowe instalacje procesowe do produkcji ekologicznego wodoru, w których energię odnawialną generują morskie elektrownie wiatrowe.
Wytwarzany wodór jest transportowany rurociągami na brzeg. Siłownik SVAR2 jest również
wstępnie brany pod uwagę jako część systemów
do wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery i składowania go pod wodą w instalacjach
wykorzystywanych wcześniej do produkcji.
Firma Bosch Rexroth bada pełnowymiarowe prototypy na specjalnie skonstruowanych
stanowiskach testowych zgodnie z międzynarodowymi standardami dla instalacji podwodnych. W porównaniu z innymi zastosowaniami
stawiają one wysokie wymagania w zakresie
funkcjonalności i bezpieczeństwa wykorzystywanych elementów i modułów. Pierwsze próby
pilotażowe rozpoczęły się w III kwartale 2021 r.

n
www.controlengineering.pl
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MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS (MIR)

Rozwój intralogistyki – duże floty autonomicznych
robotów mobilnych
Søren E. Nielsen, prezes Mobile Industrial Robots (MiR), światowego lidera w obszarze autonomicznych robotów
mobilnych (AMR), podsumował podczas spotkania prasowego kluczowe trendy na rynku AMR. Coraz częstsze
włączanie robotów AMR do podstawowej produkcji doprowadzi do złożonych aplikacji z większymi flotami AMR,
łatwiejszego serwisowania, bardziej zaawansowanej współpracy z innymi systemami robotycznymi i informatycznymi,
wyższej wydajności i dłuższego czasu pracy bez przestojów.
– Firmy szukają sposobów na zwiększenie odporności w obliczu wahań i wyzwań rynkowych. Prosty i stabilny układ intralogistyczny
pozwala przenosić logistykę bliżej produkcji.
Te elementy wraz z trudną sytuacją na rynku
pracy przyspieszają wdrażanie autonomicznych
robotów mobilnych w różnych obiektach i przepływach pracy – mówi Søren E. Nielsen, prezes
Mobile Industrial Robots.

Rosnąca zależność od dużych
flot AMR w intralogistyce

W latach 2014–2017 pierwsze firmy zainteresowane technologią AMR testowały to rozwiązanie i wdrażały do 5 robotów w ramach floty.
Od 2018 r. AMR zaczęły stawać się istotną częścią produkcji i intralogistyki, prowadząc do integracji
dużych flot robotów. Wiąże
się to z większą złożonością
aplikacji i rosnącą zależnością od robotów, które
muszą pracować wydajnie
w trybie 24/7. Wymaga to
od AMR większej niezawodności i zgodności, dłuższego czasu pracy oraz napędza potrzebę łatwiejszego
serwisowania.
Obecnie
MiR ma klientów wykorzystujących floty składające
się z ponad 40 robotów.

niowej z robota do floty. To
z kolei sprawi, że AMR będą
solidniejsze ze względu na
mniejszą liczbę komponentów, ułatwi serwisowanie
i podwyższy efektywność.
Dzięki większej mocy obliczeniowej będziemy mogli
wykorzystać m.in. sztuczną
inteligencję do rozwiązywania trudniejszych zadań
intralogistycznych – mówi
Søren E. Nielsen.

– W związku z coraz większą zależnością
firm od dużych flot AMR pracujemy teraz nad
konfiguracją, w której możemy monitorować
roboty i szybciej reagować w przypadku problemów. Wymaga to stabilniejszej i wydajniejszej komunikacji między robotami a systemem
flotowym. Firmy korzystają już z bardziej zaawansowanych systemów Wi-Fi dla urządzeń
mobilnych, a od standardu 5G oczekujemy
niezawodności i stabilności, które umożliwią
przeniesienie procesów o dużej mocy oblicze-

Zatrudniając 250 pracowników nastawionych na dynamiczny rozwój, MiR jest liderem
w segmencie AMR i stale poszerza zakres rozwiązań dla intralogistyki. Niedawno wprowadzone na rynek MiR600 i MiR1350, pierwsze
AMR o stopniu ochrony IP52, odporne na
kurz i płyny, są przeznaczone do bezpiecznego
transportu dużych ładunków w wymagających
środowiskach produkcyjnych i logistycznych.
MiR rozwija również szereg modułów podnośnikowych, które umożliwiają AMR odbiera-
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nie i odkładanie palet i wózków oraz gwarantują łatwą integrację i skalowalność w całym
łańcuchu wartości. W bardziej złożonych
zastosowaniach, które zyskują na popularności, roboty MiR mogą poruszać się zamontowanym współpracującym ramieniem robotycznym, aby wykonywać zadania związane
z załadunkiem, rozładunkiem i transportem
materiałów. Takie rozwiązanie jest bardzo elastyczne, łatwe do przystosowania do różnych
procesów oraz może pracować niezależnie od
dostępnej przestrzeni roboczej.
– Logistyka wewnętrzna pochłania zasoby, które nie przyczyniają się bezpośrednio
do tworzenia wartości. W Europie Środkowo-Wschodniej firmy są dość dojrzałe, a pracownicy wykwalifikowani. Sprzyja to wdrażaniu
AMR i wykorzystywaniu potencjału, który tkwi
w efektywnej logistyce wewnętrznej – dodaje
Søren E. Nielsen.
W pierwszej połowie roku region CEE odnotował wzrost o 140% w porównaniu do 2020
roku.
n
www.controlengineering.pl
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FIRMA PREZENTUJE
SHERPA MOBILE ROBOTICS:

Producent robotów AMR,
mobilnych, współpracujących,
intuicyjnych i wszechstronnych

Rozwiązanie bezpieczne i  
i zautomatyzować procesy  

R

obotyka współpracująca jest standardem przemysłu 4.0.
Jest to rynek bardzo szybko rozwijający się a wraz z nim dynamicznie rozwija się segment robotów AMR (autonomous
mobile robots). Gama robotów Sherpa jest kategorią robotów przystosowaną do działania w firmach o różnych profilach. Z racji tego,
że są one niededykowane, istnieje wiele możliwych przypadków ich
wykorzystania. Roboty AMR poruszają się za pomocą nawigacji i nie
wymagają instalowania żadnych ścieżek, po których muszą poruszać się np. roboty AGV. Roboty AMR od Sherpa Mobile Robotics
odznaczają się zaawansowaną technologią. Posiadają laserowy czujnik nawigacji 3600, skanery bezpieczeństwa lokalizujące przeszkody,
bardzo czułe obrzeża zatrzymujące robota w momencie kontaktu
z przeszkodą, a także sygnały dźwiękowe ostrzegające o obecności robota w pobliżu. Wyposażone są w dotykowy ekran, intuicyjny interfejs oraz wyciąganą baterię, dzięki czemu praca może być
wykonywana bez zbędnej przerwy na ładowanie. Drugą możliwą
opcją jest ładowanie indukcyjne. Sherpa to pojazd plug and play,
sprzedawany jako produkt gotowy do użycia. Nie wymaga on dodatkowej infrastruktury i systemu informatycznego ze strony klienta.
Stanowi to oczywiście ogromny atut i gwarancję jak najmniejszych
Czy i w jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła na rozwój Państwa oferty usług z zakresu robotyki mobilnej?
Pandemia przyczyniła się do zmodyfikowania sposobu naszej codziennej pracy i skupieniu się jeszcze bardziej na kwestii elastyczności i wielozadaniowości. Wszystko to, by łatwo dopasować nasze
produkty do zmieniających się warunków. Opracowaliśmy specjalny
moduł do robota Sherpa B, dzięki któremu można w sposób szybki
i komfortowy wykonać dezynfekcję za pomocą suchej mgły. Pracujemy również nad ciągnikiem autonomicznym, który pojawi się
w sprzedaży w 2022 roku oraz nad specjalnym robotem, który będzie
przeznaczony nie tylko do pracy w pomieszczeniach, ale również na
zewnątrz budynków.
Który z Państwa robotów mobilnych cieszy się największą popularnością klientów w Polsce i dlaczego?
Klienci często zainteresowani są robotem Sherpa B 100kg i Sherpa
B 200kg oraz robotem Sherpa P do transportu palet o ładowności
500kg i 1 tona. Sherpa B pracuje w trybie autonomicznym i w trybie
follow-me czyli podążania za operatorem. Może być wyposażona
w nasz standardowy moduł górny taki jak: platforma, przenośnik
boczny lub przedni, pojedynczy lub podwójny. Natomiast Sherpa P
służy do transportowania ładunków ciężkich na powierzchni 100cm
x 120cm jeśli wyposażona jest w platformę, która może być również
podnoszona. W przypadku modułu paletowego, przewozi palety
euro i US. Istnieje oczywiście możliwość specjalnej integracji na potrzeby i życzenie klienta.
Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego?
Robotyka mobilna będzie na pewno rozwijać się w takich kierunkach jak zarządzanie flotą, współpraca robotów z innymi pojazdami,
urządzeniami oraz operatorami. Niezbędna będzie integracja z urządzeniami peryferyjnymi oraz różnymi systemami informatycznymi, by
obsługa danego procesu była jak najbardziej kompleksowa a roboty
AMR jak najbardziej wszechstronne i wielozadaniowe.
Jaka jest najważniejsza przewaga Państwa robotów mobilnych
nad konkurencją?
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Nasze roboty mają wiele atutów, które wyróżniają
je wśród sporej konkurencji.
Sherpa to roboty „plug and Play”, sprzedawane
jako produkt skończony niewymagający dodatkowej, często kosztownej integracji.
Sherpa B posiada tryb autonomiczny i tryb follow-me czyli podążania za operatorem, którego jesteśmy pomysłodawcą i pierwszym twórcą. Bardzo
wygodne rozwiązanie np. przy kompletowaniu
zamówień. Operator może zająć się odkładaniem Edyta Sobieraj
Sherpa Mobile
produktów do skrzynki/pudełka umieszczonego
Robotics
na platformie robota i nie musi pchać tradycyjnego wózka. Robot podąża za nim sam, nawet
w wąskich alejkach. W dowolnym momencie po skompletowaniu
zamówiena operator może odesłać robota w trybie autonomicznym
do stanowiska pakowania lub wysyłki. Po wykonaniu zadania robot
wraca do operatora lub wykonuje dalej inne misje.
Roboty Sherpa B posiadają wyciąganą baterię. Dzięki tej opcji, można szybko wymienić rozładowaną baterię na pełną i natychmiast wrócić do kontynuowania pracy nie tracąc czasu, aż robot będzie gotowy
do ponownego użycia. Z kolei Roboty Sherpa P mają ładowanie
indukcyjne.
Wszystkie roboty Sherpa mają zaawansowany system bezpieczeństwa, poruszają się płynnie, posiadają intuicyjny interfejs, są proste
i szybkie w programowaniu
Sherpa to roboty AMR, które w przeciwieństwie do robotów AGV
poruszają się dzięki nawigacji. Nie potrzebują wyznaczania fizycznie
tras, których to instalacje są bardzo kosztowne.
Nasza firma proponuje nie tylko roboty, ale kompletne rozwiązania.
Zapewniamy urządzenia peryferyjne np. przenośniki czy specjalistyczne stanowiska robocze, a wraz z naszym Partnerem Procom System
ich pełną automatyzację. Jesteśmy producentem robotów a centrum
naszej uwagi jest troska o potrzeby naszych klientów. Nasz polsko-francuski zespół jest w 100% zaangażowany w każdy projekt. Chcemy być zawsze blisko klienta.

www.controlengineering.pl

  proste, by  zminimalizować dźwiganie
  transferu
kosztów wdrożenia urządzenia. Posiada 2 tryby: tryb follow me
i autonomiczny, które mogą być też łączone. Jesteśmy dumni, że
to właśnie Sherpa Mobile Robotics jest twórcą trybu follow me.
W tym trybie robot współpracuje z operatorem podążając samodzielnie za nim. W każdym momencie można łatwo przejść z tego
trybu na tryb autonomiczny, w którym robot pracuje już sam. Główne zadanie robotów Sherpa to usprawnienie intralogistyki i transportowanie ładunków. Sherpa B transportuje ładunki do 200 kg natomiast Sherpa P transportuje ładunki do 1t z wykorzystaniem np.
palet.
A jaka jest sama historia firmy Sherpa Mobile Robotics i dlaczego wprowadzono do jej oferty wózki autonomiczne? Sherpa Mobile
Robotics należy do grupy Norcan, która projektuje i produkuje wyposażenie przemysłowo-techniczne na miarę na bazie profili aluminiowych w pięciu obszarach: transportery i przenośniki, struktury
i zabezpieczenia maszyn, stanowiska pracy, podesty i platformy oraz
wózki do transportu. Właśnie sprzedaż tysięcy wózków głównie dla
sektora e-commerce stała się bodźcem do tego by, wdrożyć w firmie innowacje i skupić się na wózkach autonomicznych. Firma Nor-

can istniejąc na rynku europejskim od ponad 30 lat i mając ogromne doświadczenie z zakresu mechaniki połączyła swoje know- how
z inteligencją dostarczoną od firmy Balyo. Dzięki temu powstał produkt, spełniający oczekiwania klientów z wielu przeróżnych branż.
Sherpa Mobile Robotics ma swoją siedzibę we Francji w miejscowości Haguenau. W Polsce działa poprzez swoją filię zlokalizowaną w Skawinie k/Krakowa. Filia obsługuje klientów z Polski, Czech
i Słowacji i posiada swój własny show – room, gdzie organizowane
są szkolenia oraz demonstracje robotów. Oprócz robotów oferuje
oczywiście również urządzenia peryferyjne.
n

Tabela 2. Oferty wybranych dostawców robotów mobilnych w Polsce,
AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA,
URZĄDZENIA PERYFERYJNE
porównanie udźwigu.

POPRAW Z NAMI PROCESY INTRALOGISTYCZNE W TWOJEJ FIRMIE

ZAPRASZAMY
SHERPA MOBILE ROBOTICS POLSKA SP. Z O.O.
adres: ul. Józefa Piłsudskiego 77, 32-050 Skawina
email: e.sobieraj@sherpa-mr.pl, t.uliasz@sherpa-mr.pl
tel. +48 12 258 70 60, +48 516 235 868, +48 572 353 719

BADANIA

ROBOTYKA

Narayanan Ramanathan, L&T Technology Services Ltd.

Spojrzenie inżyniera w przyszłość
aplikacji inżynierskich
Co dalej z industrializacją, gdy przemysł zaczyna przygotowywać się do ery Przemysłu 5.0?

I

nżynierowie odgrywają kluczową rolę w integracji starszych systemów z cyfrowym krajobrazem współczesnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa nowej generacji rozwijają się dzięki technologiom takim jak sztuczna
inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML), Big Data
i analiza danych oraz dzięki automatyzacji procesów robotycznych (RPA). Aby zoptymalizować te technologie, organizacje muszą albo całkowicie zmodernizować swoje operacje,
albo wykorzystać istniejące rozwiązania i przekształcić je tak,
aby spełniały potrzeby biznesowe. To sprawia, że strategie są
bardzo ważną częścią procesu cyfrowej transformacji. Kompletna przebudowa jest nie tylko kosztowna, ale również wiąże się z ryzykiem naruszenia ciągłości biznesowej. W związku
z tym organizacje wybierają zwykle tę drugą opcję i stopniowo przekształcają starsze systemy, uważnie przyglądając się
ich pracy.

Postęp industrializacji

W ciągu ostatnich kilku stuleci byliśmy świadkami wielu znaczących i określających przyszłość zmian. Począwszy od szybkiej mechanizacji poprzez elektryfikację aż po bezproblemowe wykorzystanie technologii informacyjnych (IT), pierwsze
trzy fazy industrializacji zapewniły szybką ewolucję przedsiębiorstw. Wraz z nadejściem czwartej rewolucji przemysłowej, znanej szerzej jako Przemysł 4.0, działania zaczęły się
digitalizować, a organizacje z każdej branży odczuły potrzebę
transformacji cyfrowej. Na horyzoncie
pojawia się Przemysł 5.0. Sukces transformacji cyfrowej, w połączeniu z poW
 ięcej
stępem w dziedzinie Internetu Rzeczy
INFORMACJI
(IoT) oraz szybkiej łączności o niskich
SŁOWA KLUCZOWE:
opóźnieniach, zdefiniuje przyszłość praPrzyszłość inżynierii, transformacja
cy. Wraz z cyfryzacją zajmującą centralcyfrowa
ne miejsce rozwiązania inżynieryjne
zyskały na dynamice. Perspektywy dla
Cyfrowa transformacja zapewnia
usług inżynieryjnych wyglądają szczekorzyści produkcyjne.
gólnie obiecująco, ponieważ globalny
Starsze systemy mogą ustąpić
miejsca systemom inteligentnym.
rynek Przemysłu 4.0 odnotowuje gwałtowny wzrost. Prognozowana wartość
Synergia człowieka z maszyną
przyczynia się do wzrostu zakresu
rynku wynosi 84 mld zł do 2023 roku,
i skali transformacji cyfrowej.
w porównaniu z 30 mld zł w 2018 roku.
Szybki rozwój aplikacji i rozwiązań inżyCZY WIESZ?
nieryjnych spowoduje niemal trzykrotny
Jak przebiega Twoja transformacja
wzrost rynku przy złożonej rocznej stocyfrowa? Czy dostrzegasz
pie wzrostu (CAGR) wynoszącej 23,1%
rosnącą synergię między ludźmi
i maszynami?
w latach 2018–2023.
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Nadążyć za ewolucją

Obecnie trwa okres wzrostu inwestycji, zwłaszcza w infrastrukturę przemysłową, logistyczną i handlową. Podczas gdy
Przemysł 4.0 stanowi podstawę wzrostu zapotrzebowania na
inżynierię, 91% firm ma trudności z osiągnięciem transformacji cyfrowej niezbędnej do przetrwania i rozwoju w tej
erze. Jednym z głównych współczesnych wyzwań stojących
przed organizacjami w ich dążeniu do transformacji cyfrowej
jest integracja starszych systemów. Ważne jest jednak, aby
w każdym wyzwaniu znaleźć szansę, a starsze systemy nie stanowią tu wyjątku.

Modernizacja systemów istniejących do
systemów inteligentnych

Aplikacje inżynieryjne są niezbędne, ponieważ starsze systemy nie mają funkcji wymaganych dla inteligentnych procesów. Wykorzystanie czujników ma kluczowe znaczenie
dla ożywienia starszych systemów i zintegrowania ich z cyfrowym środowiskiem. Biorąc pod uwagę znaczenie danych
i analizy w czasie rzeczywistym, czujniki te pomagają w przekazywaniu ważnych informacji na temat wydajności i produktywności starszych maszyn. W inteligentnym paradygmacie, który polega na natychmiastowej komunikacji między
wieloma urządzeniami, czujniki zapewniają widoczność
wszystkim zainteresowanym stronom w dowolnym momencie. Spostrzeżenia w czasie rzeczywistym, uzyskane z danych
przekazywanych przez czujniki, umożliwiają również spontaniczne i świadome podejmowanie decyzji. Wreszcie, dzięki
tym zastosowaniom inżynieryjnym, możliwa jest predykcyjna konserwacja starszych systemów na podstawie diagnozy
stanu.

Współpraca z dokładnymi maszynami

Nowe technologie położyły fundamenty pod cyfrową transformację operacji, a technologie wschodzące przyspieszają ten proces, mając na celu cyfryzację operacji. Postęp jest
w zawrotnym tempie napędzany przez inteligentne maszyny.
Maszyny te będą w mniejszym stopniu zależne od interwencji
człowieka i będą wolne od niedociągnięć swoich poprzedników. U podstaw tego dążenia leży współpraca i dokładność
– współpraca będzie kwitła dzięki synergii człowieka z maszyną, a nowatorskie aplikacje inżynierskie w przyszłości
będą kluczowymi czynnikami wspierającymi. Przygotowanie
starszych systemów na przyszłość zależy od podjęcia kluczowych decyzji. Po pierwsze i najważniejsze, to dogłębne zrozumienie potrzeb podyktuje najbardziej odpowiednią strategię
www.controlengineering.pl
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cyfrową. Ponieważ plan biznesowy będzie się opierał na strategii cyfrowej, ważne jest, aby dopasować ją do celów krótko-,
średnio- i długoterminowych. Po wprowadzeniu strategii, odpowiednie aplikacje inżynieryjne zadecydują o sukcesie całej
transformacji cyfrowej.

dzania relacjami z klientami (CRM), zarządzania cyklem życia
produktu (PLM) i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) jest
bardzo ważny. Idea ta powinna prowadzić do wprowadzania
stopniowych zmian bez wywierania ogromnej presji na IT lub
technologię operacyjną (OT).

Dopasowanie wielkości transformacji
cyfrowej do naszych potrzeb

Zwinna automatyzacja, zaangażowanie
człowieka

Inicjatywy transformacji cyfrowej w różnych branżach pokazały, że podejście musi być dostosowane do potrzeb. Na przykład
systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) mogą
pomóc w integracji maszyn i procesów, ale nie są najlepszym
rozwiązaniem, jeśli chodzi o długoterminowe, przyszłościowe
zmiany. Organizacje rozpoczynające cyfrową transformację
często biorą na siebie więcej, niż mogą unieść, powierzając
zespołom IT odpowiedzialność za pisanie, testowanie i wdrażanie wewnętrznych rozwiązań odnośnie integracji systemów.
Chociaż takie decyzje są odważne, koszty, czas i ryzyko, jakie
za sobą niosą, sprawiają, że nie warto ich podejmować. Ten
pośpiech jest szkodliwy, ponieważ może całkowicie wykoleić
inicjatywę, zanim na dobre się rozpocznie. Ostatecznie najważniejszym aspektem transformacji cyfrowej jest zapewnienie
terminowych zmian w małych odstępach czasu. Dane odgrywają kluczową rolę w nadawaniu tempa każdemu elementowi procesu, dlatego tak ważne dla organizacji jest stworzenie
solidnej i holistycznej bazy danych, gromadzącej dane z każdego punktu końcowego. W cyfrowym krajobrazie usianym
inteligentnymi urządzeniami każdy bit danych zebranych
przez aplikacje inżynierskie z różnych systemów ERP, zarząwww.controlengineering.pl 		
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Grafika: L&T
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Aby proces był dokładny, ludzie również mają do odegrania
kluczową rolę. Radykalne zmiany z pewnością wywołają opór
i cynizm, zwłaszcza gdy maszyny stają się coraz bardziej autonomiczne. Ważne jest jednak, aby liderzy firm wzięli na siebie
ciężar uświadomienia pracownikom celu cyfryzacji i korzyści, jakie może ona przynieść wszystkim. W istocie transformacja cyfrowa dotyczy w takim samym stopniu postępu biznesowego, jak i ułatwienia życia ludzkiego. Zmiana kulturowa
musi być fundamentem dla inicjatyw o różnej wielkości, skali
i zakresie. Transformacja cyfrowa sprawi, że maszyny staną
się inteligentniejsze, a umiejętności ludzkie zostaną wykorzystane w bardziej krytycznych i perspektywicznych zadaniach. Synergia między człowiekiem a maszyną jest kluczowa
w określaniu zakresu zadań, a tym samym w zwiększaniu
ogólnej produktywności w przedsiębiorstwach. Przyszłość
nadeszła. Czy jesteśmy gotowi na cyfrową transformację?
Narayanan Ramanathan jest globalnym szefem działu
inżynierii cyfrowej w L&T Technology Services Ltd., partnera
merytorycznego Control Engineering.
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Jon Breen, Breen Machine Automation Services

Przyszłość szkoleń z zakresu automatyki
przemysłowej
Należy rozumować poza granicami naszego mózgu, aby przyspieszyć postęp w automatyce
przemysłowej i edukacji. Użyj mózgu „poza swoim mózgiem”, aby „wiedzieć” rzeczy, których
Twój mózg wcześniej się nie nauczył.

O

graniczenia ludzkiego mózgu regulują sposób,
w jaki się uczymy. Ludzki mózg jest niewiarygodnie sprawny w rozpoznawaniu złożonych
wzorców, krytycznym myśleniu i kreatywności. Największe superkomputery świata i najlepiej napisane programy wciąż nie dorównały naszemu mózgowi pod względem wydajności. Na ironię jednak zakrawa fakt,
że tempo rozwoju technologii stanowi wyzwanie dla naszych
mózgów, wskazując na pewne jego słabości. Uczenie się jest
powolne, rzeczy są zapominane, a my popełniamy błędy. Takie
niedociągnięcia mają duży wpływ na sposób, w jaki uczymy
się rzeczy związanych z produkcją.
Na szczęście przemysł produkcyjny stosuje wiele strategii, aby zwalczać te niedociągnięcia i usprawniać proces
uczenia się. Niektóre obciążenia poznawcze przenoszone
są poza ludzki mózg za pomocą notatnika, kalendarza, instrukcji obsługi i sprawdzania pisowni. W większości przypadków struktura tych zasobów jest spójna. Zapamiętanie,
czym jest kalendarz lub zrozumienie idei spisu treści, umożliwia szybkie wyszukiwanie informacji
z doskonałą dokładnością – nawet bez
wcześniejszego zapoznania się z nimi.
W
 ięcej
Technologia zwiększyła skuteczność tych
INFORMACJI
narzędzi. Na przykład, zamiast gromaSŁOWA KLUCZOWE:
dzić na półce drukowane instrukcje do
edukacja w zakresie automatyki,
każdego serwomotoru, Internet może
szkolenia pracowników
zapewnić natychmiastowy dostęp do
każdej potrzebnej instrukcji. Użycie
Wykorzystanie innego mózgu
funkcji wyszukiwania w czytniku plipomaga w ograniczeniach ludzkiej
pamięci.
ków PDF pomaga w szybkim znalezieniu
Procesy szkolenia przemysłowego
informacji. Wyszukiwanie internetowe
podlegają zmianom.
może czasami wyciągnąć odpowiednie
Szybkie referencje i rozwój
informacje z podręcznika i wyświetlić je
umiejętności to prawdopodobne
w wynikach wyszukiwania bez otwieraobszary rozwoju.
nia podręcznika. W miarę tego, jak coraz
szybciej powstają lepsze komputery, są
CZY WIESZ?
one jednocześnie wykorzystywane do zaJakie umiejętności poprawiłyby
rządzania powstałym przez to chaosem.
Twoją karierę? Jakiego rodzaju
szkolenia pomogłyby Ci wyjść
Jak to się mówi: „Komputery. Nie możesz
z kłopotliwej sytuacji? Napisz do nas.
żyć z nimi, nie możesz żyć bez nich”.
Biznes i przemysł już od dawna skraONLINE
cają
szkolenia za pomocą prostych techZobacz również:
nik.
Czy
słyszałeś o SPO (standardowych
https://Breen-Machine.com/
szkolenia www.controleng.com
procedurach operacyjnych), WIP (wizu14
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alnych instrukcjach pracy) lub innych TLA (trzyliterowych
akronimach) używanych do dokumentowania procesu? Te
szybkie dokumenty referencyjne pomagają pracownikom fizycznym w fabrykach, ale podobne podejście może przynieść
korzyści również pracownikom pracującym umysłowo: poświęć czas, aby coś wymyślić, uogólnij to, aby zastosować do
innych wersji tej samej rzeczy, a następnie zapisz to w miejscu,
w którym ktoś inny może to sprawdzić. Dzięki takiemu podejściu możemy wyjść daleko poza zakres podręcznika. Jako zespół możemy nauczyć się czegoś raz, a potem szybko podzielić
się tą informacją. Podejście to może być sformalizowane w postaci celowych metod szkoleniowych. Niektórzy producenci
komponentów w automatyce zaczęli publikować krótkie filmy
instruktażowe w Internecie, co jest doskonałym przykładem
łatwego wykorzystania wiedzy jednego mózgu przez inny –
„mózg poza twoim mózgiem (z ang. BOYB)”. W miarę rozwoju tego podejścia będzie ono odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę w szkoleniach. Jakie rodzaje informacji związanych
z pracą mogą być przekazywane do alternatywnego mózgu?
Czy nauka może odbywać się w odpowiednim czasie, zamiast
czekać w magazynie? Jak by to wyglądało?

Standardowe szkolenia z zakresu
automatyki

Standardowe metody szkolenia z zakresu automatyki przemysłowej opierają się na osobistych, zaplanowanych programach
szkoleniowych, zazwyczaj organizowanych przez dostawcę lub
producenta. Stanowią one cenny dodatek do zestawu umiejętności pracowników, ale mają pewne ograniczenia. Są oferowane tylko w określonych godzinach, często wymagają podróży,
uczestnik musi poświęcić się całemu kursowi za jednym posiedzeniem, mogą być drogie. Aby zgromadzić wiedzę niezbędną do realizacji projektu, należy planować z dużym wyprzedzeniem, przerabiać materiał i mieć nadzieję, że pamięć
i notatki będą wystarczające podczas realizacji. Ze względu na
te ograniczenia, pracownicy często nie otrzymują szkoleń, które są pomocne. Nawet po odbyciu szkolenia często zapominają
wiele informacji, gdy są one potrzebne. Podejście BOYB może
pomóc, dając możliwość „poznania” rzeczy, których wcześniej
się nie nauczyliśmy. Jak?
•	Czy kiedykolwiek planowałeś remont domu, miałeś problem z samochodem, zainteresowałeś się ogrodnictwem
lub chciałeś poznać działanie najnowszego elektronicznego gadżetu?
www.controlengineering.pl

Wykorzystanie podejścia „mózg poza mózgiem” pomaga
nam „wiedzieć” rzeczy, których wcześniej się nie nauczyliśmy.
Grafika: Breen Machine Automation Services

•	Czy poszedłeś do szkoły i uzyskałeś stopień naukowy
w każdej z tych rzeczy, na wypadek gdybyś kiedyś potrzebował wykorzystać w praktyce wiedzę o nich?
•	Gdybyś to zrobił, czy pamiętałbyś o tym, co powinieneś
wiedzieć, kiedy nadszedłby czas realizacji?
•	Czy ta wiedza byłaby nadal aktualna?
Odpowiedzi na wszystkie te pytania brzmią niemal powszechnie „nie”. Nikt nie ma dyplomu z każdej potrzebnej
umiejętności życiowej, a jeśli ktoś by go miał, przypomnienie sobie informacji byłoby wyzwaniem. Ponadto informacje te byłyby prawdopodobnie przestarzałe w momencie,
gdy byłyby potrzebne.

Automatyzacja procesów szkoleniowych
– rok 2020

Dwadzieścia lat temu większość ludzi prawdopodobnie
zlecała te umiejętności innym osobom. Na przykład, można było zadzwonić do wujka, który jest hydraulikiem, aby
zainstalował nowy kran. Dziś wielu z nas szuka porad w Internecie, rezerwując wujka do trudniejszych zadań. Na przykład, na YouTube znajdziemy tutoriale dla prawie każdego
projektu usprawnienia domu, jaki można sobie wyobrazić.
Wystarczy obejrzeć je przed wykonaniem projektu, aby sobie o nim przypomnieć. Zaawansowane planowanie nie jest
potrzebne.
Ten rodzaj „szkolenia” BOYB staje się dostępny również
dla zagadnień przemysłowych. Główni producenci automatyki tworzą krótkie filmy wideo pokazujące, „jak to zrobić”,
demonstrujące produkty, prezentujące przewodniki wyboru itp. Są one zazwyczaj specyficzne dla danego produktu
i mają ograniczony zakres. Takie filmy raczej nie odnoszą
się do niedociągnięć produktu lub negatywnych scenariuszy
z życia wziętych. Uczelnie, osoby prywatne i inne organizacje zamieszczają również treści podchodzące do tematów
z innych perspektyw, co będzie się rozwijać w ciągu najbliższych lat.

Szkolenia z zakresu automatyki
przemysłowej w przyszłości

Zdolność szybkiego zrozumienia kontekstu i odniesienia
oraz rozwój umiejętności to najbardziej prawdopodobne
obszary rozwoju szkoleń typu BOYB, przeznaczonych dla
profesjonalistów przemysłowych. Szybkie odniesienie dotyczy szkoleń, które pomagają komuś natychmiast. Zazwyczaj
jest to krótki filmik, który pomaga osobie zajmującej się
bardzo konkretnym zadaniem. Załóżmy, że programowalny
sterownik logiczny (PLC) „umiera” w jakimś elemencie automatyki. Program został zarchiwizowany, a na półce znajwww.controlengineering.pl 		

duje się zapasowy sterownik PLC, ale technik nie robi tego
zbyt często i nie pamięta, jak załadować program. Przestoje
w pracy automatyki mogą być bardzo kosztowne, dlatego
ważne jest, aby naprawę wykonać jak najszybciej. Technik
może przejrzeć podręczniki lub znaleźć kurs na żądanie na
temat sterowników PLC, ale to może trochę potrwać. Najlepszym rozwiązaniem byłby szybki film na temat pobierania programów PLC do tego rodzaju sterownika PLC.
Dostęp do krótkich, konkretnych filmów wideo tego
typu rozszerza możliwości pracownika w zakresie dzisiejszej pracy. Rozwój umiejętności i szkolenia BOYB będą
prawdopodobnie koncentrować się na szerszych tematach,
takich jak inspekcja wizyjna, Ethernet przemysłowy, programowanie PLC itp. Mogą one proponować równoległą
ścieżkę szkolenia do tradycyjnych seminariów oferowanych
osobiście przez producentów i dystrybutorów. Mogą być
bardziej dostępne ze względu na mniejsze koszty, brak harmonogramu i ograniczeń geograficznych. Nie oferują praktycznego doświadczenia, jak szkolenia stacjonarne, dlatego
oba podejścia do szkoleń będą się wzajemnie uzupełniać.
Ludzie mogą być zachęcani do nauki i rozwoju we własnym
tempie, w odpowiednim czasie i bez wydawania ostatnich
oszczędności. Opracowanie materiałów szkoleniowych odpowiadających na bieżące i przyszłe potrzeby specjalistów
automatyki przemysłowej, studentów i firm może również
pomóc w procesie nauczania.
Jon Breen, założyciel/właściciel, Breen Machine Automation
Services, partner merytoryczny Control Engineering.
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WYNAGRODZENIE
BERGMAN ENGINEERING

Ponad 10 tys. zł miesięcznie! W tych
miastach pensje dla inżynierów są najwyższe
Nawet 16 tys. zł brutto dla inżyniera procesu w Małopolsce, 13 tys. zł brutto dla R&D Engineera w Warszawie,
10 tys. zł brutto dla inżyniera jakości w Gdańsku. Lista stanowisk, na których specjaliści z tytułem inżynierskim
mogą liczyć na pięciocyfrowe zarobki, jest znacznie dłuższa.

B

ranża IT zdążyła już przyzwyczaić do dobrych warunków pracy i świetnych wynagrodzeń. Rynek pracy nie jest jednak aż tak bardzo zdominowany przez
technologie informatyczne. Oprócz programistów na
wysokie pensje mogą liczyć także inżynierowie, i to
z wielu różnych sektorów. Ich zarobki, z uwzględnieniem lokalizacji miejsca pracy, przeanalizowali eksperci Bergman Engineering.
Jak podkreśla Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering, to zasłużone wynagrodzenie, bo dzięki takim ekspertom
rozwija się cała gospodarka.
– Oczywiście pod warunkiem, że ktoś oprócz dyplomu ma
odpowiednie umiejętności i potrafi je wdrożyć. Pracodawcy doskonale wiedzą, że warto dbać o takich specjalistów i to ma swoje odbicie w pensjach. Polscy inżynierowie dostają średnio 9% podwyżki
pensji po 16 miesiącach pracy, podczas gdy średnia światowa to
3%. W 2020 r. inżynierowie w Polsce zarabiali ok. 32% powyżej
mediany krajowej. Mediana płac całkowitych wyniosła 5100 zł
brutto, a mediana zarobków inżynierów 6725 zł brutto – komentuje Szpikowski.

Kogo i gdzie szukają firmy produkcyjne?

Z obserwacji firmy rekrutacyjnej Devire wynika, że postępująca
automatyzacja zakładów produkcyjnych powoduje, iż rośnie za-

Mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów
z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)
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Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW), przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak
w 2020 roku.
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potrzebowanie na stanowiskach wysokospecjalistycznych. Chodzi o osoby, które łączą kompetencję z różnych obszarów, m.in.:
automatyki, elektroniki i IT. Same zarobki inżynierów pracujących w największych miastach są bardzo atrakcyjne.
Najlepiej płatne stanowiska inżynierskie w Warszawie (mediana zarobków):
•	R&D Engineer – 13 000 zł
•	inżynier automatyk/programista – 13 000 zł
•	inżynier procesu – 11 000 zł
TOP inżyniersko-produkcyjnych stanowisk w Gdańsku to
m.in.:
•	inżynier procesu (ekspert) – 10 000 zł
•	inżynier jakości dostawców – 10 000 zł
•	inżynier rozwoju dostawców – 10 000 zł
Z kolei Górny Śląsk, Dolny Śląsk i Małopolska to:
•	inżynier procesu (ekspert) – 16 000 zł
•	inżynier rozwoju dostawców – 16 000 zł
•	inżynier symulacji – 13 000 zł
•	inżynier projektu – 13 000 zł
Firmy stale poszukują pracowników, takich jak: automatycy,
inżynierowie, specjaliści ds. utrzymania ruchu i elektrotechnicy.
Główną przyczyną jest nieustanny i prężny rozwój nowoczesnych
technologii oraz ich coraz szersze zastosowanie w wielu sektorach. Jak wiadomo, koszty związane z procesami automatyzacji
zwracają się stosunkowo szybko i coraz więcej przedsiębiorstw
decyduje się na realizacje inwestycji automatyzowania produkcji.
Po wdrożeniu zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych zmienia się struktura zatrudnionego personelu – zmniejszeniu ulega
liczba pracowników niewykwalifikowanych.
Tomasz Szpikowski przyznaje, że promowani są przede
wszystkim inżynierowie z dużym doświadczeniem oraz wysokimi kwalifikacjami i to o nich walczą pracodawcy.
– Widzimy to w zestawieniach rynkowych, na przykład tych
przygotowanych przez Sedlak&Sedlak. Magister inżynier z doświadczeniem nieprzekraczającym jednego roku może liczyć na
medianę zarobków w wysokości 4130 zł. Doświadczenie 4-5 lat to
już niemal 2000 zł więcej. Powyżej 16 lat doświadczenia daje z kolei medianę na poziomie 9000 zł.
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Według danych Sedlak&Sedlak najwyższe płace inżynierowie
otrzymują w wiodących branżach: bankowość (mediana 10 000
zł brutto), telekom (mediana 9245 zł brutto), a także IT (mediana
9100 zł brutto), energetyka (mediana 7000 zł brutto), przemysł
ciężki (mediana 7000 zł brutto).
www.controlengineering.pl

Jeśli chodzi o lokalizacje, przodują tutaj największe ośrodki
przemysłowe i technologiczne. Najwyższe wynagrodzenia dla
inżynierów są kolejno w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, małopolskim, pomorskim, wielkopolskim i śląskim.
Widać też różnice w zarobkach między poszczególnymi
regionami. O ile w stolicy medianę określono na 6200 zł, to na
dole stawki znalazło się województwo świętokrzyskie z pułapem 4350 zł, czyli prawie 2000 zł mniej. Wiele zależy od wielkości firmy, branży, w której działa i oczywiście jej pozycji na
rynku. Ale duże znaczenie ma również poziom samych kandydatów.
Zdaniem Tomasza Szpikowskiego każda branża zawsze będzie potrzebowała inżynierów zajmujących się rozwojem produktu i to od nich zależy, czy się w danym sektorze sprawdzą.
– Duże przedsiębiorstwa wcale nie lokują się w centrach wielkich miast, ale na ich obrzeżach, skąd blisko jest także do mniejszych miejscowości. Praca na stanowisku inżyniera to szansa dla
wszystkich zdolnych ludzi, bez względu na to, skąd pochodzą.
Najważniejsze jest to, co umieją i co mogą dać od siebie firmie,
która ich za to sowicie wynagrodzi – podsumowuje ekspert.
Autor badania:
Bergman Engineering
www.bergman-engineering.pl

n

Zarobki inżynierów wg województw (2020)
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Wywiad z Dirkiem Finstelem,

wiceprezesem europejskiego sektora
systemów wbudowanych dla Internetu Rzeczy
(Embedded IoT Europe) w firmie Advantech
Od początku 2019 roku zajmuje Pan stanowisko wiceprezesa sektora Embedded
IoT Europe w Advantech. Co chciałby Pan
osiągnąć w tej firmie? Jakie są Pana cele?
Moim celem jest podwojenie sprzedaży
w Europie w ciągu najbliższych pięciu lat.
Można to osiągnąć jedynie poprzez współpracę z nowymi partnerami i rozbudowę
naszego zespołu. To ostatnie jest jednak
szczególnie trudnym zadaniem na rynku,
na którym istnieje duże zapotrzebowanie na
wykwalifikowanych pracowników, a epidemia COVID w żaden sposób tego nie zmieniła na lepsze. W związku z tym działania
służące zwiększaniu efektywności stały się
obecnie codzienną praktyką zmierzającą do
uzyskania równowagi w tym zakresie.
Jesteśmy światowym liderem pod względem sprzedaży,
wolumenu i gamy produktów. Nie zajęliśmy jednak jeszcze
pierwszego miejsca w Europie i nie jesteśmy jeszcze postrzegani jako znaczący gracz na wszystkich rynkach pionowych, na
których działamy. Chciałbym to zmienić. Oto nasz cel: chcemy
wyprzedzić peleton i zająć pierwsze miejsce w Europie na rynku systemów wbudowanych, ale nie tylko. Chcemy również
rozbudować działalność w innych łańcuchach wartości, aby
oferować naszym klientom wartość dodaną. Oznacza to, że
chcemy również stać się największym graczem w branży systemów wbudowanych IoT. Z naszą pomocą klienci będą mogli
przenieść swoją działalność w cyfrową przyszłość, a ułatwi im
to oprogramowanie i sprzęt, które dostarczamy. Będzie to duże
wyzwanie, ponieważ większość naszych klientów dopiero
przygotowuje się, bardzo powoli, do pełnego wdrożenia cyfryzacji w swoich przedsiębiorstwach i utworzenia odpowiednich
procesów cyfrowych.


Chcemy wyprzedzić peleton i zająć
pierwsze miejsce w Europie na rynku
systemów wbudowanych, ale nie tylko.
Chcemy również rozbudować działalność
w innych łańcuchach wartości, aby
oferować naszym klientom wartość
dodaną.

Co odróżnia firmę Advantech od jej konkurentów lub co
sprawia, że Advantech jest lepsza albo inna niż konkurenci pod względem IoT/IIoT?
Jako wiodący dostawca sektor Embedded-IoT firmy
Advantech oferuje nie tylko najszerszy wachlarz wbudowanych produktów, rozwiązań i usług projektowych, ponieważ
nasze zintegrowane rozwiązania IoT obejmują wszystko,
począwszy od sensorów (węzłów) do brzegowych urządzeń obliczeniowych i bram, a skończywszy na platformach
chmury WISE-PaaS lub Microsoft Azure IoT. Na lokalnych
rynkach europejskich jesteśmy obecni od ponad 25 lat i aktualnie zatrudniamy ponad 550 pracowników. Dzięki temu
Advantech zapewnia m.in. lokalne usługi w zakresie sprzedaży i doradztwa projektowego, projektowania i rozwoju,
a także techniczne wsparcie przedsprzedażowe i posprzedażowe. Obsługujemy klientów lokalnie w ich językach
narodowych i w tej samej strefie czasowej. Jesteśmy silniejsi
i bardziej widoczni niż wszyscy nasi konkurenci, a znaczna część oprogramowania pośredniczącego IoT jest obecnie opracowywana przez nasze niemieckie ośrodki rozwoju
i posiada ich wsparcie.
Ponadto, dzięki doświadczeniu, które posiadamy jako
klasyczny producent sprzętu, skupiliśmy się na zrozumieniu


Z naszą pomocą klienci będą mogli przenieść swoją działalność w cyfrową
przyszłość, a ułatwi im to oprogramowanie i sprzęt, które dostarczamy.
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złożoności rozwiązań, zwłaszcza w odniesieniu do oprogramowania, technologii chmurowych i wdrożeń, aby zapewniać wartość dodaną.
Dlatego też Advantech od wielu lat inwestuje we własną otwartoźródłową platformę IoT i coraz częściej wykorzystuje to doświadczenie w projektach klientów. Ponadto
nasze platformy gotowe na rozwiązania pomagają klientom
w szybszym wprowadzaniu ich produktów na rynek. Oczywiście oferujemy też klientom elementy składowe zbudowane
ze sprzętu i oprogramowania, które pomagają w tworzeniu
połączonego rozwiązania IoT-AI (AIoT). Obejmuje to gotowe platformy, takie jak bramy, zintegrowane komputery PC
z systemami wbudowanymi (lub brzegowe urządzenia obliczeniowe) oraz moduły VPU z linii produktów Vega, które,
w połączeniu z odpowiednimi modułami oprogramowania,
obsługują zdalne zarządzanie urządzeniami. Obecnie możliwe są takie funkcje, jak aktualizacje, uaktualnienia, zdalne
sterowanie i kontrola przechowywania i transmisji danych,
bezpieczeństwo i ochrona oraz połączenie z chmurą (Azure,
AWS itp.). W tym celu stworzyliśmy w Monachium własną
infrastrukturę serwerową, która umożliwia nam wdrożenie
europejskich wytycznych bezpieczeństwa. Również w Monachium mamy wyspecjalizowany dział, który zajmuje się wyłącznie tym zagadnieniem bezpieczeństwa i we współpracy
z naszymi klientami stale tworzy nowe rozwiązania.
Jak realistyczne jest połączenie IoT i AI w AIoT?
Obie technologie mogą być stosowane niezależnie od
siebie. Jednak przyszłe ich scalenie w jedno jest bardziej
niż realistyczne. Jest to w ostatecznym rozrachunku nieuniknione, ponieważ technologie te nie mogą ewoluować
całkowicie niezależnie od siebie. IoT jest w stanie gromadzić duże ilości danych i łączyć te dane do analizy w sposób
zharmonizowany. Ma to zasadnicze znaczenie dla procesów
AI. AI może wnieść wartość dodaną tylko wtedy, gdy szybko
podejmie właściwe decyzje we właściwych okolicznościach.
Jedynym sposobem tworzenia wartościowego modelowania AI jest wykorzystywanie dużych ilości rzeczywistych
danych. Wielką zaletą prawdziwej architektury IoT ze zintegrowanym obliczaniem brzegowym jest to, że algorytmy
AI mogą być wykonywane poza elementami brzegowymi.
W ten sposób cały system można zoptymalizować pod
względem opóźnienia i szerokości pasma. Osiąga się w ten
sposób zwielokrotnioną korzyść: dostęp do dużych ilości
danych w czasie rzeczywistym i jednocześnie zmniejszenie
kosztów ogólnych oraz ograniczenie zależności chmury obliczeniowej od niskich opóźnień. Duże znaczenie mają tutaj
nowe standardy łączności, takie jak WiFi6 lub 5G.
W tym celu Advantech tworzy platformę AI, łącząc moc
obliczeniową, zdolności połączenia i sensory. Rozwiązanie
www.controlengineering.pl 		

działa na platformie chmurowej WWA PaaS w połączeniu z wtyczką AI firmy Microsoft lub naszymi modułami
Vega, opartymi na technologii Intel lub NVIDIA. Moduły
AI różnych partnerów są bardzo wydajne i mogą niezwykle sprawnie i szybko przetwarzać oraz analizować wszystkie dane wprowadzane z systemów Advantech do chmury.


Advantech od wielu lat inwestuje we
własną otwartoźródłową platformę
IoT i coraz częściej wykorzystuje to
doświadczenie w projektach klientów.
W ostatnich latach w tym kontekście skupiano się głównie
na sprzęcie, ale sytuacja uległa zmianie. Obecnie ważniejsza
jest integracja oprogramowania na platformie IoT. Należy
odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Jak uzyskać
aplikację na platformę? W jaki sposób można skutecznie
przetwarzać te dane? Informacje te muszą być ostatecznie
wykorzystane w systemie ERP lub procesie biznesowym
klienta. To kolejne duże wyzwanie.
Czy może Pan już podać pierwsze przykłady? W jakim
sektorze spodziewa się Pan najwięcej zastosowań?
Rynek połączonych rozwiązań IoT i AI zaczyna się dopiero tworzyć. Oczekujemy, że w ciągu dwóch lub trzech lat
znacznie się rozwinie.
Obecnie istnieją już przykłady, takie jak choćby automatyczna kontrola paszportów (Automated Passport Control –
APC) w wielu portach lotniczych. W tym przypadku dane
są przechwytywane przez kamery, a następnie przesyłane
do centralnego serwera za pośrednictwem urządzenia brzegowego i bramy, gdzie są automatycznie szacowane przez


Rynek połączonych rozwiązań IoT i AI zaczyna się
dopiero tworzyć. Oczekujemy, że w ciągu dwóch lub
trzech lat znacznie się rozwinie.
oprogramowanie i wysyłane z powrotem do urządzenia
brzegowego w maszynie za pomocą odpowiedniej instrukcji
działania. W przyszłości znajdziemy to połączenie urządzeń
IoT i AI stosowane w wielu innych obszarach. Typowe zastosowania, dla których rozwoju bodźcem stała się pandemia COVID, to zastosowania samoobsługowe na rynkach
sprzedaży detalicznej i oznakowań cyfrowych do zastosoCONTROL ENGINEERING POLSKA
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wań wewnętrznych i zewnętrznych. Przewiduję również dodatkowy wzrost w dziedzinie bezpieczeństwa, motoryzacji
i domów inteligentnych, a także w sektorze medycznym,
w szczególności opieki zdrowotnej. We wszystkich tych
obszarach należy uwzględnić ochronę danych, zwłaszcza
w zastosowaniach rozpoznawania ludzi w obszarach publicznych. W tym przypadku należy rozwiązywać potencjal-


W kluczowym obszarze AI Europa nie
znajduje się na tym samym poziomie
co Ameryka Północna lub Chiny. W tym
miejscu straciliśmy przyszłościowy rynek
ze względu na brak inwestycji na rynku
półprzewodników. Jest jednak wciąż
nadzieja w obszarze oprogramowania.
ne konflikty interesów. Połączenie technologii IoT i AI daje
znacznie większy potencjał przekształceniowy.
Istnieją również zastosowania bardzo intensywnie wykorzystujące dane, które niekoniecznie są optymalizowane
pod kątem klasycznych standardowych produktów (AIoT).
Ograniczenia ujawniają się w obszarze szerokości pasma
pamięci, dostępnej szerokości pasma We/Wy oraz m.in.
w przypadku zastosowań o wysokiej wydajności, wystarczająco dużych i niezawodnych urządzeń pamięci masowej.
Advantech wdrożyła już bardzo interesujące rozwiązania specyficzne dla klienta – z własnymi technologiami SSD.
Liczba takich i podobnych zastosowań w przyszłości z pewnością się zwiększy.
Jakie są największe korzyści z połączenia kluczowych
technologii IoT i AI?
IoT i AI wymagają idealnej symbiozy akwizycji, transmisji i przetwarzania danych. Innymi słowy, sensorów
inicjowanych bezpośrednio lub za pośrednictwem bramy
w chmurze, łączności bezprzewodowej najnowszych generacji do transmisji danych w czasie rzeczywistym, brzegowych
urządzeń obliczeniowych lokalnie przyjmujących podzadania AI, systemów serwerów lokalnych oraz samej chmury.
Sprawne połączenie tych danych z algorytmami AI i możliwość automatycznego, dynamicznego lub indywidualnego
uzyskiwania decyzji generuje nową kategorię zastosowań
i urządzeń końcowych, których w przeszłości nie dało się
nawet wyobrazić. Nasza filozofia obejmuje wszystkie te podobszary i zapewnia klientowi komplet połączonych i skoor20
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dynowanych komponentów sprzętowych i programowych,
jednocześnie minimalizując ich koszty.
Jaka jest pod tym względem pozycja Europy?
Ogólnie rzecz biorąc, w kluczowym obszarze AI Europa
nie znajduje się na tym samym poziomie co Ameryka Północna lub Chiny. W tym miejscu straciliśmy przyszłościowy
rynek ze względu na brak inwestycji na rynku półprzewodników. Jest jednak wciąż nadzieja w obszarze oprogramowania, a Europa może wnieść znaczącą wartość dodaną dla
lokalnych klientów, ponieważ w tej dziedzinie nie da się
również powstrzymać standaryzacji sprzętu. Liczba wdrożeń AI w Europie stale rośnie i jest to bardzo dobry znak,
ponieważ niezwykle istotne będzie, aby nasi klienci na terenie Europy nie przegapili okazji.
W tradycyjnym sektorze branżowym nastąpiła już jednak ewolucja w kierunku IoT i AI. Połączenie IoT i AI pozwala również na zupełnie nowe rozwiązania, które będą
rozwijane głównie przez nowych klientów zorientowanych
na oprogramowanie i chmurę. Istniejący klienci wbudowanych rozwiązań obliczeniowych rozbudują i dostosują
swoje obecne aplikacje i rozwiązania, a także opracują nowe,
aby sprostać nowym i stale rosnącym potrzebom rynku. Firmy skupiające się obecnie wyłącznie na oprogramowaniu
staną się potencjalnymi nowymi klientami w miarę łączenia
się tych dwóch obszarów.
Stanowi to dla rynku europejskiego okazję do opłacalnego stosowania nowych technologii na tradycyjnych mocnych rynkach, takich jak inżynieria mechaniczna.
Jak pomóc klientom w tworzeniu połączonego rozwiązania IoT-AI?
Przede wszystkim producent sprzętu musi zrozumieć
złożoność rozwiązań, zwłaszcza w odniesieniu do oprogramowania, technologii w chmurze i wdrożenia, aby zapewnić
wartość dodaną. Ponadto pomagamy klientom w szybszym
wprowadzaniu produktów na rynek poprzez zapewnienie
platform gotowych na rozwiązania (Solution-Ready Platform – SRP). Zawierają one wszystkie sprzętowe i programowe bloki konstrukcyjne w celu jak najszybszego wdro-


Nasi klienci oczekują wysokiego
poziomu kompetencji w zakresie
odpowiedzialności za rozwiązania – tego,
by dostawca rozumiał, które modele
digitalizacji są odpowiednie dla danych
branż i produktów.
www.controlengineering.pl

żenia połączonego rozwiązania IoT i AI. Nasi klienci muszą
się „tylko” skupić na końcowym zastosowaniu, ponieważ
integrację sprzętu i oprogramowania już przeprowadziliśmy. Te SRP są dostępne dla różnych rynków pionowych, co
pozwala uwzględnić różne wymagania dotyczące sensorów,
formatów obudowy, temperatury itd.
Czy klienci są gotowi do pełnego wdrożenia cyfryzacji
w swoich firmach, zwłaszcza z sektora przedsiębiorstw
średniej wielkości?
W Europie istnieje bardzo zróżnicowany obraz sytuacji
pod względem klientów i branż, w których rozważa się cyfryzację i promuje jej wdrożenie, zwłaszcza na rynkach, na
których produktywność, wydajność i wykorzystanie kapitału można znacznie usprawnić dzięki cyfrowym modelom
biznesowym. Takich odbiorców nazywamy np. pionierami
lub entuzjastami nowych technologii. Istnieją też bardzo
konserwatywne branże, które rozważają cyfryzację, ale nie
podjęły jeszcze żadnych znaczących kroków. Zamawiają one
te same produkty co poprzednio, a do innowacji odnoszą
się z ostrożnością. Na koniec istnieje również trzecia grupa
klientów, którzy jeszcze nie mogą podjąć dalszych kroków,
ponieważ nie rozwinęli łańcucha wartości w celu monetyzacji modeli cyfrowych i generowania zwrotu z inwestycji. Jest
to zrozumiałe, gdyż łańcuch musi być spójny na całej drodze do klienta końcowego, ponieważ bez wartości dodanej
cyfryzacja procesów nie jest ani wykonalna, ani opłacalna.
Ogólnie rzecz biorąc, widzimy jednak stopniowe przenikanie do nowych odbiorców, a w wielu branżach pandemia
jeszcze przyspieszyła ten proces.
Czego oczekują i wymagają klienci Advantech?
Po pierwsze, nasi klienci oczekują wysokiego poziomu
kompetencji w zakresie odpowiedzialności za rozwiązania
– tego, by dostawca rozumiał, które modele digitalizacji
są odpowiednie dla danych branż i produktów. Po drugie,
oczekują skalowalnej i długoterminowej dostępności tych
komponentów – zarówno programowych, jak i sprzętowych. Obecnie nie akceptuje się już rozwiązań własnościowych lub odizolowanych, ponieważ klienci nie chcą ponosić
zbyt dużego ryzyka inwestycyjnego w tym zakresie. Dynamika w branży IoT jest znacznie wyższa niż w obszarze
sprzętowym. Po trzecie, niezawodność tych rozwiązań musi
osiągnąć wysoki poziom, aby zapewnić stabilną pracę w danym zastosowaniu. Jesteśmy globalną firmą, która jest w stanie spełnić te wymagania, dlatego klienci chętnie przyjmują
nasze rozwiązanie, polegające na kontaktowaniu się z liderami rynku i wspieraniu koncepcji otwartoźródłowej, oraz
akceptują nasz model budowania z gotowych „klocków”.
www.controlengineering.pl 		

Nadal pozostaje wiele do zrobienia, ale podjęliśmy wyzwanie, jakim jest zdobycie dla nas tego wymagającego technologicznie rynku.
Jak Pana firma daje sobie radę z pandemią?
W Advantech Europe już na wczesnym etapie pandemii
wdrożyliśmy środki ochronne dla naszych pracowników
i przygotowaliśmy się na sytuację pracy zdalnej. Dokonaliśmy znacznych inwestycji w bezpieczną infrastrukturę cyfrową, aby zapewnić możliwie najpłynniejsze działanie pro-


Jako firma przez rok 2020 przeszliśmy
względnie „suchą stopą”, wprawdzie
przy zerowym wzroście, ale z bardzo
dobrymi wynikami finansowymi. Na rok
2021 zaplanowaliśmy pewien wzrost.
cesów. Początkowo powodowało to opóźnienia, ponieważ
klienci musieli również dokonać tych zmian technologicznych, ale dziś jesteśmy bardziej wydajni niż kiedykolwiek.
Na szczęście nie wystąpiły u nas masowe zakażenia, wśród
personelu zachorowało jedynie około 20 pracowników na
całym świecie, co potwierdza skuteczność naszych środków
zapobiegawczych. Będziemy nadal dokładali wszelkich starań, aby chronić naszych pracowników, klientów i dostawców.
Jako firma przez rok 2020 przeszliśmy względnie „suchą
stopą”, wprawdzie przy zerowym wzroście, ale z bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Na rok 2021 zaplanowaliśmy
pewien wzrost. Jest to trudne ze względu na obecną globalną alokację komponentów, ale nadal jestem optymistycznie
nastawiony, jeśli chodzi o osiągnięcie tego celu.
Jakie są Pana osobiste wizje na przyszłość?
•	Osiągnięcie do 2030 r. w Europie sprzedaży o wartości
jednego miliarda euro.
•	Zajęcie miejsca numer jeden w Europie, nie tylko pod
względem sprzedaży, ale również na wszystkich rynkach
pionowych.
•	Zostanie znaczącym graczem w obszarze przemysłowego IoT i AI, wśród 5 najlepszych firm w Europie.
•	
Zostanie jednym z 10 największych pracodawców
w branży.
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BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO CYBERNETYCZNE
John Livingston, Verve Industrial Protection

Internet rzeczy podatnych na ataki:
Nowe kierunki ataków przemysłowych
Czwarta rewolucja przemysłowa przyniosła nam innowacje i zaawansowane technologie, ale sprawiła
również, że systemy produkcji stały się bardziej podatne na ataki. Dlatego też zalecane jest stosowanie
środków cyberbezpieczeństwa stworzonych z myślą o zastosowaniach przemysłowych.

C

zwarta rewolucja przemysłowa przyniosła nam innowacje i zaawansowane technologie, ale sprawiła również,
że systemy produkcji stały się bardziej podatne na ataki.
Przed wprowadzeniem Przemysłu 4.0 obsługa urządzeń
przemysłowych wymagała manualnej ingerencji. W przypadku infrastruktury krytycznej, takiej jak rurociąg naftowy, przepompownie wyposażone w czujniki były rozrzucone na przestrzeni tysięcy
kilometrów, zapewniając informacje o stanie operacyjnym, a w tym monitorowanie ciśnienia i temperatury. Wcześniej pracownik musiał osobiście odwiedzać te miejsca, aby sprawdzać dane i dokonywać wszelkich
ważnych czynności regulacyjnych. Dzięki konwergencji środowisk technologii informacyjnej (IT) i operacyjnej (OT) oraz połączeniu przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT) z systemami kontroli nadzorczej i akwizycji danych (SCADA), czujniki te przesyłają dane do analizy w czasie
rzeczywistym i dokonują zdalnych zmian. Dało nam to efektywność
i skuteczność, ale przyniosło ze sobą także pewne zagrożenia cybernetyczne. Taka transmisja danych naraża zbieżne środowiska IT i OT na
wiele rodzajów ataków. Nawet ci, którzy decydują się na „air gap” – czyli
wirtualne oddzielenie środowisk IT i OT – nadal są narażeni na ryzyko
cyberzagrożeń. Konieczne jest, aby organizacje zrozumiały nowoczesne
rodzaje ataków zagrażające sektorowi przemysłowemu – szczególnie
tym, które posiadają infrastrukturę o dużym znaczeniu – i podjęły działania w celu zabezpieczenia tych środowisk.

Zagrożenia zewnętrzne przejawiające się w OT

Obecnie, gdy infrastruktura IT, taka jak serwery, routery, komputery PC
i przełączniki, jest połączona poprzez IIoT z infrastrukturą OT, taką jak
programowalne sterowniki logiczne (PLC), rozproszone systemy sterowania (DCS) i interfejsy człowiek – maszyna (HMI), powierzchnia ataku znacznie się rozszerzyła. Atakujący może teraz wejść z poziomu IT
i przedostać się do OT, często siejąc spustoszenie w środowiskach przemysłowych, co ma kosztowny i niebezpieczny wpływ na najważniejsze
komponenty infrastruktury. Gdy „napastnik” znajdzie się już w środowisku OT, jego wykorzystanie jest łatwiejsze, ponieważ polecenia urządzeń OT są niezaszyfrowane.
Nawet jeśli sterowniki przemysłowe są budowane z myślą o pracy
w trudnych warunkach, nie zapewniają wbudowanych zabezpieczeń.
Skutki mogą być katastrofalne, jeśli osoba atakująca przejmie kontrolę
nad sterownikiem przemysłowym. Przykładem może być: wywołanie
niebezpiecznego poziomu ciśnienia w przewodach naftowych lub gazowych, przerwy w dostawie prądu lub uszkodzenie produktów na linii
produkcyjnej. Przestoje w następstwie ataku mogą pociągnąć za sobą
ogromne koszty. Organizacje muszą być świadome istnienia martwych
22
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punktów i zapewnić swoim zespołom ds. bezpieczeństwa całościowy
wgląd w zasoby i urządzenia w środowiskach konwergentnych.

Analizowanie zagrożeń wewnętrznych

Pracownicy, podwykonawcy lub partnerzy organizacji również mogą
spowodować atak – niezależnie od tego, czy jest on zamierzony, czy nie.
Wielu pracowników otrzymuje podwyższone uprawnienia dostępu do
wrażliwych zasobów i urządzeń. Mając taki poziom uprawnień, niezadowolony pracownik może dokonać katastrofalnych zmian w podłączonych do sieci urządzeniach. A to może wywołać efekt domina, ponieważ
szkody mogą szybko rozprzestrzenić się po urządzeniach podłączonych
do Internetu. Chociaż organizacje powinny ufać swoim pracownikom
i partnerom, ważne jest, aby brać pod uwagę zarówno najgorsze scenariusze, jak również wypadki. W chwilach niedopatrzenia pracownicy
mogą popełnić drobne błędy, które prowadzą do poważnych konsekwencji. Istotne jest, aby zespoły bezpieczeństwa monitorowały wszelkie
zmiany i anomalie w tych środowiskach, a następnie w razie potrzeby
podejmowały działania naprawcze.

Trzy sposoby zabezpieczania środowisk
przemysłowych

Zabezpieczenie ataków przeprowadzanych za pośrednictwem IIoT
i wykorzystujących transformację cyfrową jest możliwe. Nowoczesne,
konwergentne środowiska przemysłowe wymagają specjalnie skonstruowanych...
Nowoczesne, zbieżne środowiska przemysłowe wymagają specjalnie skonstruowanych narzędzi, które automatyzują takie procesy, jak
instalacja programowych łatek, zarządzanie konfiguracją i oprogramowaniem, zarządzanie użytkownikami i kontami oraz tworzenie kopii
zapasowych. Narzędzia te są kontrolowane lokalnie, dzięki czemu są
wdrażane w odpowiednim czasie i we właściwej sekwencji testowej, aby
zapewnić niezawodne działanie.
Pandemia COVID-19 wywołała wstrząs w naszym życiu i stanowiła
egzystencjalne zagrożenie dla wielu pojedynczych firm. Infrastruktura
stoi w obliczu nieznanego i musi się zmierzyć z nowymi problemami
spowodowanymi nagłym przejściem na tryb pracy zdalnej i większymi
zagrożeniami cyberbezpieczeństwa. Organizacje muszą zwiększyć wysiłki w zakresie zarządzania systemami OT, aby dotrzymać kroku zmianom. Wielotorowe podejście może pomóc w ochronie infrastruktury.
John Livingston jest dyrektorem generalnym
firmy Verve Industrial Protection
n
www.controlengineering.pl

Raporty
o robotyce przemysłowej
Zapoznaj się z naszymi raportami na temat robotów przemysłowych
na naszej stronie raportów:

Robotyka to przyszłość nowoczesnej produkcji
Roboty mobilne

www.controlengineering.pl/tag/raport-roboty/

www.controlengineering.pl 		
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BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO CYBERNETYCZNE
Amir Sobol, Yaron Pass, LTTS

Sześć sposobów na poprawę
cyberbezpieczeństwa: ograniczenia
kontra ochrona
Pokonaj trzy ograniczenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym OT/IT i przejdź w kierunku ochrony
cybernetycznej za pomocą trzech kroków dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego.

J

eszcze niedawno technologia operacyjna (OT) i technologia informacyjna (IT) były traktowane jako odrębne obszary funkcjonalne. Inicjatywy związane
z cyfrową transformacją szybko zacierają jednak granice między nimi. Ponieważ coraz więcej firm wdraża urządzenia IIoT, takie jak czujniki, inteligentne systemy
zarządzania energią i zdalne monitory temperatury, w celu
optymalizacji produktywności i poprawy wydajności, ryzyko
związane z bezpieczeństwem cybernetycznym w środowisku
OT stale rośnie.

stwa cybernetycznego. Wpływ zagrożeń związanych z awarią
lub nieprawidłowym działaniem systemów OT nie wymaga
opracowania. Z tego powodu producenci sprzętu oryginalnego (OEM) dążą do poprawy bezpieczeństwa, niezawodności
i ogólnej efektywności/wydajności (OEE) systemów OT poprzez wykorzystanie informatyki korporacyjnej i Internetu.
Chociaż ta konwergencja ma potencjał, aby pomóc organizacjom w budowaniu odpornej postawy wobec zagrożeń cybernetycznych, wiąże się również z wieloma zagrożeniami, jeśli
nie jest odpowiednio zarządzana.

Wzrost zagrożeń cyberbezpieczeństwo
dla sieci OT

Pokonanie trzech przeszkód w zakresie
bezpieczeństwa cybernetycznego OT/IT

W ciągu ostatniej dekady złośliwe oprogramowanie szyfrujące, takie jak NotPetya, Stuxnet, Aurora i Havex, ujawniło
podatność organizacji na zagrożenia cybernetyczne wynikające z naruszeń w sieciach OT. Zła wiadomość jest taka, że
zagrożenia te są nadal powszechne. Według badania przeprowadzonego przez Ponemon Institute i Tenable, 90% decydentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT przyznało,
że ich organizacje ucierpiały z powodu co najmniej jednego
cyberataku w ciągu ostatnich dwóch lat. Kolejne 66% zostało
zaatakowanych co najmniej dwa razy w tym samym okresie.

W
 ięcej

INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
cyberbezpieczeństwo
przemysłowe, konwergencja IT/OT
Zagrożenia dla
cyberbezpieczeństwa są coraz
większe.
Pokonanie barier IT/OT w celu
zwiększenia bezpieczeństwa
cybernetycznego. Identyfikacja
słabych punktów, ustalenie ról,
ponowne zdefiniowanie procesów.
CZY WIESZ?
Czy rezygnacja z dotychczasowych
systemów jest sposobem
na obniżenie ryzyka ataków
cybernetycznych?
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Stanowisko w zakresie
bezpieczeństwa
cybernetycznego
w aplikacjach OT

Podczas gdy cyberbezpieczeństwo IT
historycznie dotyczyło integralności, dostępności i poufności danych, w środowiskach OT sprawy mają się nieco inaczej.
Tutaj priorytety często koncentrują się
wokół niezawodności, dostępności, łatwości konserwacji i bezpieczeństwa (RAMS)
systemów o znaczeniu krytycznym, takich jak przemysłowe systemy sterowania
(ICS), systemy kontroli nadzorczej i pozyskiwania danych (SCADA) oraz rozproszone systemy sterowania (DCS).
Systemy OT stanowią szczególne
wyzwania w zakresie bezpieczeństwa
cybernetycznego, które wykraczają poza
zakres tradycyjnych środków bezpieczeńCONTROL ENGINEERING POLSKA

Liderzy biznesowi w większym stopniu koncentrują się na
integracji infrastruktury OT i IT, dlatego muszą wziąć pod
uwagę trzy główne problemy związane z bezpieczeństwem
cybernetycznym:
1.	Ciągłość operacji prowadzonych z wykorzystaniem
starszych technologii.
2.	Różne stanowiska w zakresie bezpieczeństwa zespołów IT i OT.
3.	Brak specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w środowisku OT.
Organizacje muszą też brać pod uwagę podział odpowiedzialności oraz brak umiejętności i narzędzi. Według
ankiety online, przeprowadzonej przez firmę NTT Security,
luka w umiejętnościach jest jednym z największych wyzwań
stojących przed firmami, które próbują złagodzić zagrożenia
bezpieczeństwa OT. Co gorsza, większość decydentów IT jest
zdezorientowana co do tego, kto jest odpowiedzialny za kierowanie bezpieczeństwem OT.

Trzy kroki w kierunku
cyberbezpieczeństwa

Wypełnienie luk w zabezpieczeniach i poprawa ogólnej postawy organizacji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego OT wymaga wdrożenia wspólnej strategii bezpieczeństwa
cybernetycznego IT/OT. Chociaż trudno jest to osiągnąć od
razu ze względu na granice pomiędzy IT i OT, istotne jest, aby
przedsiębiorstwa opracowały plan walki, wprowadzając jednocześnie odpowiednie technologie. Konwergencja IT/OT nie
jest zjawiskiem specyficznym dla danej branży, ale strategia
cyberbezpieczeństwa będzie różnić się w zależności od branży.
Każda organizacja musi jednak podjąć pewne działania, aby
www.controlengineering.pl

Środki ochrony cybernetycznej
Redefinicja
procesu
Ustanowienie ról
i obowiązków

Identyfikacja zagrożeń
i słabości
Brak doświadczenia
w bezpieczeństwie OT
Odmienne stanowiska
zespołów IT i OT,
Operacje prowadzone
na starych systemach

Przeszkody
implementacji
rozwiązań z zakresu
cyberbezpieczeństwa

Trzy cele stojące przed systemem bezpieczeństwa oraz trzy bariery dla ich wdrożenia.  Grafika: L&T Technology Services (LTTS)

stworzyć podstawy dla większego i bardziej szczegółowego
planu cyberbezpieczeństwa. Należą do nich:
1. Identyfikacja zagrożeń i podatności na zagrożenia
Skuteczność planu cyberbezpieczeństwa zależy od tego,
jak wyczerpująco zostały zidentyfikowane zagrożenia IT/OT.
Ponieważ te dwa niezależne środowiska mają różne własności technologiczne, oddzielne analizy podatności dla IT i OT
nigdy nie dadzą prawidłowego obrazu sytuacji. Organizacje
muszą ułatwić płynną wymianę wiedzy pomiędzy obiema
grupami w celu lepszego zrozumienia wzajemnych domen.
Do określenia zakresu zagrożeń w konwergentnym środowisku niezbędne jest wspólne szkolenie zespołów IT i OT w zakresie wzajemnych mocnych stron i podatności na zagrożenia.
2. Wyraźne określenie ról i obowiązków
Pracownicy IT i OT tradycyjnie odgrywają różne role.
W miarę łączenia się tych dwóch środowisk, zamieszanie i niepewność co do obowiązków każdego z nich w nowych środowiskach może stać się zagrożeniem samym w sobie. Zdefiniowanie ról i obowiązków członków personelu na początkowym
etapie konwergencji IT/OT jest kluczowe dla płynnego przejścia, jak również dla ustanowienia solidnych podstaw strategii bezpieczeństwa cybernetycznego. Bezpieczeństwo IT/OT
musi być traktowane jako jedna praktyka i kierowane przez
osobę, która równie dobrze rozumie zarówno IT, jak i OT.
3. Redefiniowanie procesów
Zjawiska wymienione w poprzednim punkcie wymagają
również ponownego zdefiniowania procesów. W konwerwww.controlengineering.pl 		

gentnym krajobrazie, ponieważ IT będzie wykorzystywane
do optymalnego wykorzystania OT, dane dostarczane przez te
ostatnie mogą być dobrodziejstwem lub zmorą w zależności
od istniejących procesów. Bez odpowiednich lub jasno zdefiniowanych procesów ryzyko kradzieży danych będzie stale rosło. Te same dane mogą jednak pomóc utorować drogę do poprawy ogólnej strategii cyberbezpieczeństwa IT/OT. Analiza
danych w czasie rzeczywistym i wynikająca z niej możliwość
podejmowania świadomych decyzji to przewaga wynikająca
z zastosowania technologii IT, której organizacje nie będą już
ignorować w odniesieniu do swojego środowiska OT.
Konwergencja IT/OT będzie się zwiększać w miarę, jak
organizacje z różnych branż będą uświadamiać sobie potencjał i zakres optymalizacji OT z wykorzystaniem IT. Wyzwania związane z bezpieczeństwem, które pojawią się w związku
z tym, można złagodzić tylko wtedy, gdy zespoły IT i OT będą
współpracować i uzupełniać się wzajemnie. Sektor OT koncentruje się na zasadzie „zero awarii” ze względu na ryzyko,
jakie nieprawidłowe działanie/awaria sprzętu może stanowić
dla ludzi, mienia i środowiska naturalnego. To głównie na dostawcach IT będzie spoczywał ciężar myślenia wykraczającego
poza bezpieczeństwo danych i uczynienia systemów OT integralną częścią modelu rozwoju i testowania.
Amir Sobol jest site leaderem w Izraelu i szefem Security Center
of Excellence (CoE) LTTS, Izrael, a Yaron Pass jest szefem
Engineering and Security CoE, LTTS.
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PORADY

MIGRACJE SYSTEMÓW
Satnam Bhogal, Honeywell Process Solutions

Dowiedz się, kiedy migrować systemem
sterowania procesem
Istnieje duża różnica pomiędzy migracją etapową a jedynie odkładaniem na później problemu
zaawansowanego wieku sprzętu. Ci, którzy nie chcą mieć przestarzałych rozwiązań, widzą, że nie ma zbyt
wielu opcji.

S

tarzenie się systemu sterowania procesem jest tak
poważnym zagrożeniem, że niechęć do migracji do
nowszej technologii może wydawać się zaskakująca.
Starzejące się układy sterowania i wyposażenie niosą
ze sobą cały szereg problemów. Należą do nich trudności w pozyskiwaniu części zamiennych i rosnące ceny, wzrost
kosztów konserwacji, spadek niezawodności, ograniczenia wydajności oraz luka w umiejętnościach w miarę odchodzenia
na emeryturę osób posiadających doświadczenie w starszych
systemach. W najlepszym przypadku przestarzałość prowadzi
do wyższych kosztów, ponieważ zakłady ograniczają ryzyko
przestojów lub awarii zgodności. W najgorszym przypadku
może zagrozić ciągłości i bezpieczeństwu eksploatacji. Co więcej, nie uwzględnia to ogromnego postępu w technologii sterowania i korzyści, jakie może ona przynieść
w zakresie wydajności operatora, bezpieW
 ięcej
czeństwa, efektywności, bezpieczeństwa
INFORMACJI
cybernetycznego, zwiększonej funkcjonalności i pojemności sterowników. UżytSŁOWA KLUCZOWE:
system sterowania procesem,
kownicy, którzy migrują do nowoczesneDCS, migracja
go systemu, mogą zintegrować systemy
sterowania, bezpieczeństwa i pomocniEtapowa migracja systemu
cze, a także korzystać z ulepszonej kontrosterowania procesem jest tańsza niż
li i wizualizacji. Mogą reagować na nowe
dopuszczenie do sytuacji, w której
system staje się przestarzały i ulega
możliwości biznesowe, zwiększać wydajawarii.
ność oraz wykorzystywać nowe aplikacje
Migracja etapowa niesie ze
i rozwiązania do zaawansowanego sterosobą pewne ryzyko; jeśli zostanie
wania procesami, zarządzania zasobami
przeprowadzona prawidłowo,
i zarządzania produkcją. Ponadto, w więkużytkownik końcowy może mieć
szości przypadków, system sterowania jest
system, który może być wspierany
w razie konieczności zatrzymania
niewielkim wydatkiem w porównaniu do
pracy.
całego zakładu i wartości jego produkcji.
Pojedynczy, znaczący okres nieplanowaONLINE
nego przestoju często wystarczy, aby spoPrzeczytaj ten artykuł online na
wodować straty znacznie przewyższające
stronie www.controleng.com, aby
koszt nowego rozproszonego systemu stedowiedzieć się więcej na temat
rowania (DCS). Pomimo tego liczba i zamigracji systemów sterowania.
kres systemów starszego typu nie wykazuCZY WIESZ?
ją tendencji do zmniejszania się. Tysiące
Jakie było największe wyzwanie,
starszych systemów nadal działa na całym
z którym musiałeś się zmierzyć
świecie, a duża część z nich ma już na konpodczas migracji swojego systemu
cie dwie dekady lub więcej.
sterowania procesem?
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Rysunek 1. Droga ciągłej ewolucji w kierunku modernizacji
jest możliwa. 
Wszystkie grafiki: Honeywell Process

Migracja systemu sterowania nie jest
łatwa

W rzeczywistości to właśnie te potencjalne straty prawdopodobnie wyjaśniają wiele z powodów, dla których firmy
niechętnie decydują się na migrację. Samo ryzyko przestojów i zakłóceń w wyniku tego procesu je odstrasza. Może to
być bezpośrednie zakłócenie i wymóg wyłączenia systemów
i zamknięcia procesu podczas wprowadzania nowego systemu sterowania lub potencjał długoterminowego zakłócenia spowodowanego nieprzewidzianymi problemami, gdy
nowy system zostanie uruchomiony. Chociaż argumenty
przemawiające za migracją w obliczu przestarzałości są
przekonujące, w praktyce rzadko są tak jednoznaczne. Sam
termin „przestarzałość” jest słabo zdefiniowany. Może oznaczać przestarzałość techniczną, z pogorszeniem wydajności
i spadkiem niezawodności objawiającym się brakiem wydajności. Może również oznaczać przestarzałość funkcjonalną,
z ograniczeniami skutkującymi utratą możliwości; lub przestarzałość dostaw, z brakiem wsparcia, wewnętrznej wiedzy
specjalistycznej lub części zamiennych, co stwarza ryzyko dla
dalszej eksploatacji. We wszystkich tych przypadkach większość oznak przestarzałości pojawia się stopniowo. Wsparcie dostawcy może zostać wycofane w określonym dniu, ale
www.controlengineering.pl

Rysunek 2. Nowoczesny
system sterowania to
okazja do połączenia
ludzi, zakładu i danych
w celu usprawnienia
działalności.
Zdaniem Honeywell
Process Solutions,
Experion Orion
Console jest najbardziej
zaawansowanym
i zabezpieczonym
cybernetycznie systemem
sterowania

Konsola systemu orion

koszty starzejącego się sprzętu i systemów rosną i rozwijają się
z czasem. Nie zawsze łatwo jest określić moment, w którym
te koszty i utracone możliwości uzasadniają wymianę systemów. Operatorzy mają jednak inne możliwości. Na przykład
rosnące koszty konserwacji można kontrolować poprzez
przejście na przewidywalne umowy serwisowe. Modernizacje mogą również przedłużyć żywotność systemu sterowania
i zapobiec niektórym skutkom przestarzałości.

Ograniczenie opcji migracji

Migracja interfejsu człowiek-maszyna (HMI) jest jednym
z najważniejszych aspektów modernizacji systemu sterowania. Unowocześnienie starszych stacji operatora DCS do technologii HMI pozwala zakładom na zapewnienie wspólnego
interfejsu użytkownika dla zintegrowanej architektury sterowania. Zmniejsza to wymagania w zakresie szkoleń i konserwacji dzięki zachowaniu istniejącej grafiki, sieci, sterowników
oraz wyjść/wejść. Zapewnia również bezpośredni dostęp do
sieci sterowania z możliwością odczytu/zapisu danych oraz
zintegrowanymi alarmami i zdarzeniami. Gdy system sterowania wymaga zmian, wymiana istniejących sterowników ma
również sens ekonomiczny. W przypadku migracji wymagane są dwie krytyczne funkcje: istniejące sygnały obiektowe
muszą zostać szybko przeniesione do nowego systemu sterowania, a istniejące schematy sterowania muszą zostać zmigrowane – a najlepiej ulepszone. W przypadku modernizacji
na dużą skalę często najlepszym rozwiązaniem jest migracja
etapowa. Eliminuje to ryzyko poprzez stopniowe zawężanie
zakresu zainteresowania, zapewniając jednocześnie możliwość powrotu do starego systemu. Wymaga to komunikacji
z istniejącym systemem w celu tymczasowego wprowadzenia
fizycznego współistnienia ze starym sprzętem i umożliwienia
przejścia na nowy system oraz płynnego przełączania między
starymi i nowymi sygnałami w celu testowania i dostrajania.
Migracja etapowa ma swoje wady, ale jest to podejście o niższym ryzyku i mniejszym czasie przestoju. Dalsze ograniczenie ryzyka i przestojów można osiągnąć poprzez symulację
nowego systemu przed jego instalacją. W przypadku migracji
etapowej system sterowania znajduje się w stanie przejściowym. Oznacza to, że dla każdej fazy należy wybrać odpowiedni zakres, aby użytkownik końcowy mógł się zatrzymać
w dowolnym punkcie migracji i nadal mieć system, który
www.controlengineering.pl 		

Migracja
ze starszego systemu

Operator Station

Sieć Ethernet odporna
na zakłócenia
Data Highway
Series C300

Process Controler

Safety System

Rozszerzenia
serwerów

– Bazy danych
– Logika
– Grafika
– I/O FTA
– Analiza
bezpieczeństwa

Zarządzanie
bezpieczeństwem
Series C I/O/s

Rysunek 3. Podejście firmy Honeywell do modernizacji rozproszonego systemu
sterowania (DCS) obejmuje możliwość integracji starszych systemów innych firm.

może być obsługiwany. Oczywiście istnieją powody dla których fabryki mogą chcieć utrzymywać relacje z istniejącym
dostawcą. Jednym z powodów może być fakt, że zaktualizowany system jest dla nich właściwym rozwiązaniem. W wielu
przypadkach jednak zakłady powinny rozważyć również inne
opcje. Ostrożność wokół migracji systemu sterowania jest
powiązana z dostrzeganiem ryzyka. Pozostanie z istniejącym
dostawcą jest bardziej kwestią zaufania niż strategią zarządzania ryzykiem. Niektóre aspekty migracji będą prawdopodobnie prostsze, jeśli pozostaniemy przy zaktualizowanej wersji
istniejącej technologii. Jednak sama technologia nie będzie
decydować o wyniku migracji. Narzędzia dostępne do migracji, doświadczenie inżynierów, ich plan i strategia dla projektu oraz wiedza fachowa osób zaangażowanych w projekt
będą odgrywać główną rolę w tym, jak sprawnie przebiegnie
migracja i jak można zminimalizować zakłócenia w pracy
fabryki. Inne różnice obejmują takie zagadnienia, jak funkcjonalność DCS, pojemność, cenę i wydajność. Wybierając
dostawcę, należy wybrać partnera technologicznego i migracyjnego. Zwróć uwagę na obie te kwestie, dokładnie określając
przy tym swoje możliwości.
Satnam Bhogal, lider inicjatyw globalnych, Migracje,
Honeywell Process Solutions
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TEMAT Z OKŁADKI

SIECI BEZPRZEWODOWE
Daniel Quant, MultiTech Systems Inc.

Sześć odpowiedzi eksperta
na temat wykorzystania technologii
bezprzewodowej 5G
Technologia 5G jest obecnie dodawana do protokołów bezprzewodowego przesyłu danych w przemyśle.

P

rzemysł skorzysta z technologii bezprzewodowych 5G. Poniżej podano odpowiedzi na temat
5G, których udzielił Daniel Quant, wiceprezes
ds. rozwoju strategicznego w firmie MultiTech
Systems Inc.

1. Jaki jest stan wdrożenia 5G?

Daniel Quant: Ponad 50 operatorów w ponad 30 krajach
uruchomiło jedną lub więcej usług komercyjnych 3GPP 5G,
co stanowi około 8–10% operatorów sieci 4G-LTE. Początkowo skoncentrowano się na konsumentach i przedsiębiorstwach komercyjnych, wymagających szybszej i posiadającej
mniejsze opóźnienia (latencję) łączności bezprzewodowej,
mobilnej dla smartfonów lub związanej z budynkami handlowymi i mieszkalnymi. 3GPP 5G-NR (New Radio, Nowe
Radio) to protokół opracowany przez organizację 3GPP (3rd
Generation Partnership Project, Projekt Partnerski Trzeciej
Generacji – międzynarodowa organizacja normalizacyjna
mająca na celu rozwój systemów telefonii komórkowej), wydany, jako Release 15: Enhanced Mobile Broadband (Wersja
15: Rozszerzony mobilny szerokopasmowy dostęp do Internetu). Na całym świecie zostało sprzedanych ponad 10 milionów telefonów komórkowych, zaś kilka milionów więcej
urządzeń typu CPE (Customer Premise
Equipment, sprzęt radiowy oraz inforW
 ięcej
matyczny znajdujący się w lokalu użytINFORMACJI
kownika, np. telefony komórkowe czy
routery) łączy się na zewnątrz lub weSŁOWA KLUCZOWE
wnątrz budynków z usługami stałego
Bezprzewodowa łączność
w przemyśle, 5G dla przemysłu
dostępu bezprzewodowego 5G. Liderami we wdrażaniu tych nowych usług
Przemysł będzie wykorzystywał
są takie kraje, jak: Korea Południowa,
bezprzewodowe technologie 5G.
USA i Chiny.
Bezprzewodowe usługi 5G
rozpowszechniają się, zaś ich
aplikacje przynoszą korzyści dla
przemysłu.

DO ROZWAŻENIA
Czy w Twojej firmie są rozwijane
lub wykorzystywane aplikacje
bezprzewodowych przemysłowych
sieci 5G?
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2. Jakie są główne zalety
5G?

Daniel Quant: Zwiększona prędkość transmisji danych, szacowana
na znacznie ponad 1 Gb/s, mniejsza
latencja – przeważnie poniżej 10 ms,
a docelowo poniżej 1 ms dla ultranieCONTROL ENGINEERING POLSKA

zawodnych połączeń sieciowych kluczowych zasobów przemysłowych (GPP Release z 16 czerwca 2020 r.). Znacznie
większe zagęszczenie urządzeń maszynowych o małej mocy
i niższej przepływności (np. czujników bezprzewodowych),
z których wiele działa przy zasilaniu bateryjnym przez całe
lata – często jest to określane jako ogromne usieciowienie
maszyn (GPP Release 17 – wydanie oczekiwane do roku
2022 r.)

3. Jakie będą najlepsze aplikacje 5G?

Daniel Quant: Myślę, że cyfrowa transformacja przemysłowa (znajdująca się znacznie w tyle za cyfrową transformacją
większości smartfonów) jest przełomowym czynnikiem we
wdrażaniu technologii 5G. Aplikacje te to łączenie maszyn
i pracowników zakładów przemysłowych w celu zwiększenia
wydajności procesów oraz lepszego podejmowania decyzji
w oparciu o dane. Wiele wdrożeń zostanie też zrealizowanych prywatnie przez przedsiębiorstwa przemysłowe, takie
jak z sektora ropy i gazu, zakłady energetyczne, wodno-kanalizacyjne i gazownie, właścicieli nieruchomości, transport
oraz inne gałęzie gospodarki. Celem tego będzie poprawa
wydajności sieci, aby uzyskać ultraniezawodne połączenia w czasie poniżej milisekundy dla kluczowych zasobów
i usług, przy wdrożeniach na dużą skalę urządzeń pobierających małą ilość energii, takich jak czujniki i siłowniki.

4. Jakie są wyzwania związane
z adaptacją 5G?

Daniel Quant: Tysiące czujników wymagają niskiej przepływności ze względu na uzyskanie długiej żywotności
baterii zasilających. Często są one zainstalowane w trudno
dostępnych miejscach. Poza tym współdzielenie zasobów
5G-NR z sieciami o zwiększonej przepustowości i latencji
dla danych szeregów czasowych poniżej 1 milisekundy, obsługującymi automatykę sterującą o znaczeniu krytycznym.
Kto będzie zarządzał tymi nowymi sieciami?

5. Jakie osiągnięcia technologii 5G są już
bliskie?

Daniel Quant: Poprawiona prędkość i zmniejszone opóźnienia przesyłu danych dla odbiorców docelowych. Wczewww.controlengineering.pl

W jaki sposób
interfejs
5G NR staje się
szybszy
W sieciach 4G-LTE
średnia prędkość przesyłu
danych wynosi 20 Mb/s
– w sieciach 5G NR
nawet do 20 Gb/s

Bardziej elastyczne modele biznesowe
i architektury sieciowe umożliwiają
przedsiębiorstwom wykorzystanie konwergencji
prywatnej sieci 5G z inteligencją przetwarzania
danych na krawędzi sieci, w celu poprawy
bezpieczeństwa, większej wydajności, szybszego
podejmowania decyzji – wraz ze zmniejszonymi
kosztami przepustowości, przetwarzania danych
w chmurze i przechowywania danych. Pomocne są
wysiłki w zakresie standardów bezprzewodowych
5G. Modulacja QAM (ang. Quadrature Amplitude
Modulation) – kwadraturowa modulacja
amplitudowo-fazowa służąca do przesyłania
danych cyfrowych przez kanał radiowy. MIMO
(ang. Multiple Input, Multiple Output; dosł. wiele
wejść, wiele wyjść) – rozwiązanie zwiększające
przepustowość sieci bezprzewodowej polegające
na transmisji wieloantenowej zarówno po stronie
nadawczej, jak i po stronie odbiorczej).
Źródło: MultiTech Systems Inc.

Modulacja QAM

JAK SZYBKO można prowadzić samochód
Więcej symboli na fazę

Agregacja nośników

DODANIE PASÓW RUCHU do autostrady
Dodanie nowych nośników oraz częstotliwości

Technologia MiMO

DODANIE NOWYCH DRÓG
Znacznie więcej anten

sne sieci 5G-NR zyskują obecnie dojrzałość. Wprowadzane
jest dynamiczne współdzielenie widma radiowego oraz widmo średniopasmowe i fale milimetrowe, co poprawia dostęp
do widma o większej przepustowości i zwiększa wydajność
przesyłu danych.

6. Co jeszcze może Pan dodać?

Daniel Quant: 3GPP 5G Nowe Radio jest procesem opartym na standardach, który będzie trwał przez lata. Przed-

siębiorstwa przemysłowe mogą czerpać największe korzyści
z 5G i jako potrzebujące transformacji danych dołączają do
grona zainteresowanych pracami organizacji 3GPP oraz jej
kolejnymi wersjami protokołów 5G.
Daniel Quant jest wiceprezesem ds. rozwoju
strategicznego w MultiTech Systems Inc.
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Zastosowanie Edge Computing
na przykładzie komputerów Moxa
Koncepcja Edge Computing to przeniesienie części zadań z systemów nadrzędnych bliżej
urządzeń końcowych. Poniżej umówię jej główne założenia i zalety oraz przedstawię praktyczny
przykład zastosowania w systemach PV.
Wstęp

Idea Internet of Things (IoT) po raz pierwszy została wprowadzona
w latach 90. ubiegłego wieku i początkowo była wykorzystywana
w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Z czasem znaczenie IoT
wzrastało i przeniosło się na inne gałęzie przemysłu. Dziś już śmiało
możemy mówić o „IIoT” – Industrial Internet of Things.
Koncepcja Internetu Rzeczy zakłada integrację urządzeń, które potrafią gromadzić, sterować, przetwarzać lub przesyłać dane w jednej
integralnej sieci. Spełnienie takich wymagań otwiera zupełnie nowe
możliwości w kontekście automatyzacji procesów i zarządzania systemami. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że korzyści płynące z zastosowania Internetu Rzeczy są ogromne.

Czym jest Edge Computing?

Obliczenia krawędziowe (ang. Edge Computing) można określić
jako przetwarzanie rozproszonych danych na brzegu sieci. Jest to
architektura systemu, w której procesowanie ich odbywa się z przesunięciem w kierunku urządzeń końcowych.
Obliczenia krawędziowe nie są rozwiązaniem alternatywnym dla
obliczeń chmurowych. W rzeczywistości krawędź jest częścią systemów lokalnych i wpływa na zastosowanie chmury w świecie IoT,

rozwiązując przy okazji kilka problemów, które wcześniej były trudne
do pokonania.
Koncepcja Edge zakłada wstępne procesowanie danych na krawędzi sieci, a mówiąc dokładniej na urządzeniach krawędziowych (ang. Edge Devices).
Co nam to daje? Poniżej główne zalety rozwiązania:
•	
szybsze przetwarzanie danych (reakcja na dane wejściowe),
•	prywatność i bezpieczeństwo danych,
•	możliwość pracy w trybie offline.
•	zmniejszenie ilości wysyłanych danych do systemów nadrzędnych (chmura obliczeniowa), co przekłada się na niższe koszty.
Na szczególną uwagę w kontekście zalet zasługuje krótszy czas
reakcji systemu. Tam, gdzie ten czynnik lub szybkość przetwarzania danych są najważniejsze, Edge może odegrać kluczową rolę.
Urządzenia brzegowe odpowiadają za obróbkę danych lokalnie, co
eliminuje konieczność transmitowania ich do chmury obliczeniowej
i opóźnień z tym związanych. Jednocześnie redukuje poniesione
koszty z racji tego, że mniej danych jest przesyłanych bezpośrednio
do chmury.

Rys. 1: System PV w oparciu o architekture Edge Computing.
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Rys. 2: Możliwości oprogramowania Moxa ThingsPro Edge w kontekście architektury Edge Computing.

Każda nowa koncepcja jest odpowiedzią na problemy, ale
niesie ze sobą pewne wymagania. Nie inaczej jest w przypadku
Edge Computing. Obliczenia na krawędzi rozbudowują (w niewielkim stopniu) infrastrukturę systemu oraz wymagają utrzymania rozwiązania.

Zastosowanie Edge Computing w systemach
fotowoltaicznych

Elektrownia słoneczna na skalę przemysłową może składać się
z dziesiątek, a nawet tysięcy paneli fotowoltaicznych i instalacji, które wymagają ciągłego nadzoru. W przypadku awarii konieczna jest
jak najszybsza reakcja i przywrócenie systemu do normalnej pracy.
Sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy system zlokalizowany jest
w odległym miejscu.
Możemy zbudować różne warianty rozwiązania odpowiadające
wymaganiom stawianym przed systemami PV. Całość może zostać
zaprojektowana na wzór architektury Edge Computing, dając możliwość częściowego przetwarzania danych lokalnie.
Przykładowe zastosowanie (rys. 1) zostało oparte o wyspę I/O
z serii ioLogik E1200 oraz kompaktowy komputer przemysłowy
o architekturze ARM UC-8100A-ME-T pracującym w roli bramy dostępowej do sieci:
Komputery z rodziny UC od Moxa są oparte o system Linux
z 10-letnim wsparciem Moxa w zakresie aktualizacji nakładek bezpieczeństwa. Dodajmy do tego możliwości obliczeniowe, obsługę protokołów przemysłowych, stabilną pracę i przemysłowe
wykonanie, a wniosek będzie jeden: rozwiązania Moxa idealnie
sprawdzą się w implementacji architektury Edge w systemach przemysłowych.

•	pulpit nawigacyjny do monitorowania zużycia zasobów i konfiguracji urządzeń,
•	szybka konfiguracja Modbus Master do pozyskiwania danych
z urządzeń końcowych, przetwarzania i przesyłania ich do innych
instancji,
•	definiowanie zasad buforowania wiadomości w określonej lokalizacji oraz zasad wysyłania wiadomości do chmury.
Aplikacja ThingsPro Egde sprawia, że połączenie z zewnętrznym dostawcą chmurowym zajmuje zaledwie kilka minut. Oprogramowanie jest darmowe i dostępne do ściągnięcia na stronie
Moxa.

Podsumowanie

Edge Computing może być realizowane na różne sposoby, zależnie
od wymagań stawianych przed systemem IIoT. Omówiliśmy koncepcję Edge Computingu od strony teoretycznej, przedstawiliśmy przykładowe zastosowanie architektury w systemach PV oraz
oprogramowanie ThingsPro Edge, które pomaga w implementacji rozwiązań Edge na kompaktowych komputerach Moxa z serii
UC-8100A-ME-T oraz UC-8200.
Pozostałe serie komputerów z rodziny UC również możemy wykorzystać w koncepcji Edge. Po więcej szczegółów dotyczących rozwiązań Moxa zapraszam do kontaktu pod adresem
moxa@elmark.com.pl.
Daniel Michrowski

ThingsPro Edge Moxa

Warto w tym miejscu wspomnieć o oprogramowaniu ThingsPro
Edge Moxa, które pozwala na wygodne zarządzanie urządzeniami
brzegowymi z rodziny UC (rys. 2).

ELMARK AUTOMATYKA S.A.
ul. Niemcewicza 76
05-075 Warszawa
e-mail: moxa@elmark.com.pl
www.elmark.com.pl

Zalety, jakie niesie ze sobą ThingsPro Egde, to m.in.:
•	prosta integracja z chmurą publiczną (Azure IoT Hub,
AWS IoT Core, Sparkplug i klienta MQTT),
www.controlengineering.pl 		
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TEMAT Z OKŁADKI

SIECI TSN I 5G

Dave Cavalcanti, Intel, Stephen Bush, GE, Alon Regev Keysight Technologies.

Rozszerzanie możliwości standardu TSN
na 5G i inne sieci bezprzewodowe
Sieci TSN przyciągnęły ostatnio większą uwagę firm produkcyjnych, ponieważ możliwości takie jak oferowane
przez technologię 5G stały się bardziej dostępne dla przemysłu. Korzyści te obejmują szybszy przesył
danych, lepszą mobilność i wysoką niezawodność.

S

ieci wrażliwe na czas (time-sensitive networking
– TSN) zyskują obecnie na popularności w zastosowaniach w przemyśle produkcyjnym, ponieważ
możliwości oferowane przez technologię 5G stają
się bardziej dostępne. W przemyśle potrzebne jest
bowiem szybkie i precyzyjne przesyłanie danych. Członkowie
konsorcjum Avnu Alliance, https://avnu.org/, (konsorcjum
firm przemysłowych współpracujących nad ustanowieniem
i uzyskaniem certyfikatów dla interoperacyjności otwartych
standardów audio-wideo AVB oraz sieci TSN): Dave Cavalcanti, główny inżynier w firmie Intel, Stephen Bush, starszy
naukowiec w firmie GE oraz Alon Regev, starszy dyrektor ds.
rozwoju produktów w firmie Keysight Technologies, przedstawiają w artykule praktyczne informacje na temat korzyści
płynących ze standardów TSN dla producentów oraz perspektywy na przyszłość.
Pytanie: Dlaczego sieci wrażliwe na czas (TSN) przyciągają obecnie uwagę specjalistów od standardów i protokołów ko-

Funkcja centralnej konfiguracji użytkownika (central user
configuration – CUC) jest połączona z urządzeniami
końcowymi, a funkcja centralnej konfiguracji sieciowej
(central network configuration – CNC) jest połączona
z mostkami sieci wrażliwej na czas (TSN).

Źródło: Avnu Alliance

munikacji bezprzewodowej? Jak wygląda rynek w tej branży?
Dave Cavalcanti: Będące częścią IEEE 802.1 standardy
Sieci Wrażliwych Na Czas (TSN) zostały znacznie rozbudowane w ciągu ostatnich trzech do pięciu lat w branży przemysłowej, stając się coraz częściej wdrażaną technologią w ramach
Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) i na halach produkcyjnych. Jednocześnie inne rynki, takie jak profesjonalnych
mediów (audio-wideo), również rozszerzają adaptację sieci
TSN za pomocą rozwiązań takich jak protokół Milan, tworząc
połączenie między audio-wideo, informatyką oraz elektroniką, aby umożliwić prawdziwą konwergencję technologii operacyjnej z informatyczną (OT/IT).
Ostatnie postępy w technologiach łączności bezprzewodowej 5G i opisanych w standardzie IEEE 802.11, polegające
na zapewnianiu niskich opóźnień (latencji) i wysokiej niezawodności przesyłu danych, wywołały znaczne zainteresowanie rozszerzeniem możliwości sieci TSN o komunikację
bezprzewodową. Systemy komunikacji bezprzewodowej są
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CUC: centralna konfiguracja użytkownika
CNC: centralna konfiguracja sieciowa
----> Płaszczyzna sterowania (połączenie logiczne) pomiędzy CUC
a urządzeniami końcowymi
------> Płaszczyzna sterowania (połączenie logiczne) pomięcy CNC
a mostkami TSN
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RUCH SIECIOWY IT

DZIAŁ OPERACYJNY,
STEROWANIE I NADZÓR

STRUMIENIE WIDEO
PUNKT DOSTĘPOWY

PRZETWARZANIE DANYCH
NA KRAWĘDZI SIECI

PUNKT DOSTĘPOWY

DOMENA TSN
(ETHERNET)

------> Łącza przewodowe

STEROWANIE ROBOTAMI

PUNKT DOSTĘPOWY

STEROWNIK PLC

----> Łącza bezprzewodowe
ROBOTY MOBILNE,
WÓZKI SAMOJEZNDE
AGV

Połączenia przewodowe i bezprzewodowe są powszechne w całym obszarze produkcyjnym i mają wpływ na prawie wszystko. Źródło: Avnu Alliance

korzystne z wielu powodów, w tym ze względu na umożliwienie elastyczności i redukcję kosztów instalowania (eliminacja
okablowania), a także na umożliwienie mobilności.
Pytanie: TSN był i jest standardem opartym na sieci
Ethernet. Co oznacza termin „bezprzewodowy TSN”?
Dave Cavalcanti: Chociaż istnieje kilka standardów IEEE
802.1 dla sieci bezprzewodowych, to większość wdrożeń profilowanych specyficznie dla rynku, testy interoperacyjności
i prace nad certyfikacjami, które są realizowane przez konsorcjum Avnu, skupiają się na Ethernecie jako głównym medium
transportowym. W miarę jak zaczynają być wdrażane urządzenia i sieci w standardzie TSN, naturalnym kolejnym krokiem jest umożliwienie rozszerzenia podobnych funkcjonalności na sieci bezprzewodowe. Przewiduje się, że zastosowanie
sieci TSN rozszerzy się od domen przewodowych (Ethernet)
do bezprzewodowych. Termin „Bezprzewodowy TSN” („Wireless TSN”) jest używany w odniesieniu do sieci bezprzewodowej, która rozszerza możliwości sieci TSN opisanych
w standardzie IEEE 802.1 na media bezprzewodowe. Łącza
bezprzewodowego standardu TSN mogą umożliwić bezprzewodowy dostęp do urządzeń końcowych i zasobów obliczeniowych, a także rozszerzyć zasięg przewodowych sieci TSN.
Ale nie każda technologia bezprzewodowa może obsługiwać
funkcje TSN. Dlatego grupa Wireless TSN w konsorcjum
Avnu zdecydowała się zawęzić naszą uwagę do standardów
IEEE 802.11/Wi-Fi i 5G, biorąc pod uwagę najnowsze postępy
i dostępne funkcje umożliwiające osiągnięcie wydajności na
poziomie TSN przez te dwie technologie.
www.controlengineering.pl 		

Stephen Bush: Aby wykorzystać standardy TSN opisane
w IEEE 802.1 oraz ekosystem stworzony wokół nich, ważne
jest, aby umożliwić bezproblemowe działanie i interoperacyjność między domenami TSN przewodowymi i bezprzewodowymi. Niektóre wyzwania związane z mapowaniem możliwości przewodowych sieci TSN na bezprzewodowe obejmują
fundamentalne różnice między komunikacją bezprzewodową
i przewodową – zmienna przepustowość łączy bezprzewodowych oraz pakietowa stopa błędów (packet error rate – PER),
która jest zazwyczaj wyższa w przypadku sieci bezprzewodowej. Innym ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę,
jest natura rozchodzenia się medium bezprzewodowego (fal
radiowych). Choć może to otwierać możliwość dotarcia do
większej liczby urządzeń za pomocą jednej transmisji danych,
jest również bardziej podatne na zakłócenia. Bardzo ważny jest
zarówno skoordynowany dostęp do medium, jak i odporność
na zakłócenia.
Pytanie: Jakie są niektóre korzyści z wdrożenia bezprzewodowej sieci TSN?
Dave Cavalcanti: Rodzinę TSN standardów 802.1 można
podzielić na cztery główne obszary, z których większość jest
bezpośrednio związana z wektorem wydajności; synchronizacja czasu, ograniczona latencja, niezawodność przesyłu
i możliwości zarządzania zasobami lub siecią. Każdy z tych obszarów zapewnia wyjątkowe korzyści w zakresie wydajności,
które również przyczynią się do sukcesu we wdrożeniu sieci
bezprzewodowych, takich jak Wi-Fi lub 5G. Te cechy bezprzewodowych sieci TSN umożliwią szybką komunikację wraz
CONTROL ENGINEERING POLSKA
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SIECI TSN I 5G

SYSTEM 3GPP 5G
FUNKCJA CENTRALNEJ
KONFIGURACJI
UŻYTKOWNIKA (CUC)

MOSTEK TSN

TT (URZĄDZENIE)

SPRZĘT
UŻYTKOWNIKA (UE)

STACJA BAZOWA
gNB

URZĄDZENIE
(CN)

URZĄDZENIE
TT (CP, UP))

SCENTRALIZOWANY
STERWONIK
SIECIOWY (CNC)

MOSTEK LOGICZNY (TSN)
URZĄDZENIE
KOŃCOWE

TT (URZĄDZENIE)

SPRZĘT
UŻYTKOWNIKA (UE)

MOSTEK TSN /
URZĄCZENIE KOŃCOWE

Ponieważ wiele standardów bezprzewodowych rozwija możliwości sieci TSN, oczekuje się, że przyszłe domeny TSN zostaną rozszerzone
o rozwiązania bezprzewodowe oparte na standardach 802.11 i 3GPP. 
Źródło: Avnu Alliance

z uzyskaniem korzyści pod względem elastyczności i mobilności, jakie daje łączność bezprzewodowa.
Na przykład, biorąc pod uwagę, że strumienie ruchu
sieciowego mogą być jednoznacznie identyfikowane z sieci
Ethernet do Wi-Fi i 5G, możliwe jest zastosowanie mechanizmów kształtowania ruchu w sieciach standardu 802.11 i 5G.
Koncepcję TSN, polegającą na planowaniu zorientowanym na
czas, 802.1Qbv (Enhancements for Scheduled Traffic), można
następnie zastosować w sieciach bezprzewodowych w celu
nadania priorytetu ruchowi i uniknięcia opóźnień związanych z przeciążeniem sieci. Harmonogram uwzględniający
czas musi uwzględniać zarówno realne
szybkości transmisji danych, które można osiągnąć w każdym łączu bezprzewoW
 ięcej
dowym, jak i ilość zasobów, takich jak
INFORMACJI
przepustowość, energia czy pamięć, zuSŁOWA KLUCZOWE:
żywanych przez każdy węzeł w sieci (ang.
sieci wrażliwe na czas,
network overhead), wynikających z prosieci bezprzewodowe, sieć
cedur dostępu do medium. W związbezprzewodowa 5G
ku z tym zarówno minimalne granice
Standardy bezprzewodowej sieci
opóźnień, jak i liczba strumieni ruchu
wrażliwej na czas (TSN) mogą
sieciowego, które mogą być obsługiwane
poprawić komunikację i koordynację
przez bezprzewodowe łącze TSN, będą
na poziomie produkcyjnym.
się różnić od przewodowego (Ethernet)
Standardy IEEE 802.1 TSN można
łącza TSN. W naszych opublikowanych
podzielić na cztery główne obszary:
materiałach informacyjnych na ten temat
synchronizacja czasu, ograniczone
szczegółowo omawiamy każdą z tych koopóźnienia, niezawodność i zasoby
lub możliwości zarządzania siecią.
rzyści związanych z TSN.
Chociaż poczyniono postępy,
Alon Regev: Ważne jest, aby
więcej jest prac nad wprowadzeniem
uwzględnić fakt, że ponieważ wiele stanbezprzewodowego TSN na rynek.
dardów bezprzewodowych (takich jak
IEEE 802.11 i 3GPP) rozwija możliwości
DO ROZWAŻENIA
sieci TSN, to oczekuje się, że przyszłe doJakie korzyści może odnieść Twój
meny TSN zostaną rozszerzone o rozwiązakład produkcyjny z wprowadzenia
zania bezprzewodowe oparte zarówno
sieci TSN?
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na 802.11, jak i 3GPP. Aby wykorzystać istniejące standardy
i ekosystem TSN, ważne jest zdefiniowanie wspólnego modelu integracji technologii bezprzewodowych z domeną TSN.
Nowy interfejs abstrakcji dla bezprzewodowego TSN powinien określać jasne wymagania dotyczące usług i możliwości,
oczekiwanych od standardów bezprzewodowych, takich jak
IEEE 802.11 i 5G.
Pytanie: Czy możecie podać kilka przykładowych przypadków użycia bezprzewodowego TSN w pracy w systemie?
Stephen Bush: W systemie automatyki przemysłowej ważnym przypadkiem użycia są roboty mobilne, ponieważ łączność
bezprzewodowa ma fundamentalne znaczenie dla mobilności,
elastyczności oraz rekonfiguracji zadań i trajektorii ruchu robotów. Wymagania dotyczące opóźnień i niezawodności przesyłu danych dla robotów mobilnych są zgodne z możliwościami
najnowszych technologii bezprzewodowych. Sieci elektroenergetyczne są kolejnym interesującym przypadkiem zastosowania
bezprzewodowego standardu TSN, ponieważ mają one zróżnicowane obszary pokrycia, które mogą się różnić od lokalnych
(takich jak podstacja) do rozległych (dystrybucja i przesył energii). Przemysłowe systemy sterowania również mogą skorzystać
na łączności bezprzewodowej, ale będą wymagały najwyższego
poziomu determinizmu i niezawodności oraz będą polegać wyłącznie na standardzie IEEE 802.1Qbv do harmonogramowania
przez łącza bezprzewodowe.
Alen Regev: Inne przypadki użycia, które wymagają
sieci obsługujących standard TSN, takie jak aplikacje motoryzacyjne i transportowe, również mogą uzyskać korzyści
z łączności bezprzewodowej. Na przykład wiązka przewodów, wykorzystywana w instalacjach elektrycznych samochodów, samolotów czy pociągów, znacznie zwiększa koszty
produkcji. Jeśli technologie bezprzewodowe są w stanie zapewnić wymaganą wydajność mediów w technologii TSN,
przyniesie to wartość dla takich systemów. Jednak rynek
transportowy ma również rygorystyczne wymagania i przewww.controlengineering.pl

pisy dotyczące opóźnień przesyłu danych, bezpieczeństwa,
a przypadki użycia, które wymagają czasu cyklu poniżej 100
mikrosekund, są obecnie uważane za wykraczające poza
zakres łączności bezprzewodowej. Oczekuje się jednak, że
zmieni się to wraz z ewolucją technologii bezprzewodowych.
Pytanie: Pod jakim względem bezprzewodowa sieć TSN
jest korzystna dla systemów przemysłowych?
Stephen Bush: Rynek przemysłowy posiada najbardziej
zróżnicowany zbiór przypadków użycia i wymagań dotyczących bezprzewodowych sieci TSN i wzbudził duże zainteresowanie. Stało się to bodźcem do opracowania nowej kategorii
usług dla sieci 5G – URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communications, ultraniezawodny przesył danych z niską latencją)
oraz niedawnych ulepszeń w standardzie IEEE 802.11 (takich
jak IEEE 802.11be), przy czym kilka przemysłowych zastosowań zostało już szczegółowo przechwyconych przez Grupy
standardów GPP, 5G ACIA oraz IEEE 802.113. Sterowanie
w pętli zamkniętej w przemyśle jest jednym z najpowszechniejszych przypadków użycia, biorąc pod uwagę ogólny model
pętli sterowania (sygnał wejściowy + przetwarzanie danych +
sygnał wyjściowy dla elementów wykonawczych), ale określone wymagania dotyczące opóźnień i niezawodności przesyłu
danych różnią się znacznie w zależności od aplikacji.
Przypadki użycia związane ze sterowaniem elementami
sieci energetycznej zostały również opisane w grupie IETF
DetNet. Jednym z unikatowych aspektów, które należy wziąć
pod uwagę w niektórych systemach sieci elektroenergetycznych, jest wymagany obszar zasięgu, który może się różnić od
lokalnego (podstacja) do rozległych obszarów (dystrybucja
i przesył energii). Przemysłowe systemy sterowania wymagają
najwyższego poziomu determinizmu i niezawodności i opierają się wyłącznie na zaplanowanej komunikacji zapewnianej
przez standard IEEE 802.1Qbv.
Pytanie: Jakie są niektóre cele grupy roboczej ds. bezprzewodowych sieci TSN w Avnu Alliance?

Alen Regev: Pomimo znacznego rozmachu i postępów,
potrzeba więcej pracy, aby wprowadzić na rynek produkty
wykorzystujące możliwości bezprzewodowych sieci TSN. Na
przykład należy jeszcze opracować interfejsy konfiguracyjne
TSN oraz parametry i procedury testowe dla sieci bezprzewodowych. Dlatego też w ramach konsorcjum Avnu Alliance
utworzyliśmy grupę roboczą WTSN ds. bezprzewodowych
sieci TSN. Prace tej grupy roboczej wykazały jasno, że ważne
jest rozpoczęcie na wczesnym etapie dyskusji i uzgodnienie
tematów, takich jak jednolite interfejsy TSN dla technologii
przewodowych i bezprzewodowych, testowanie interoperacyjności i prace nad certyfikatami. Te i inne działania ekosystemu
będą musiały zostać uwzględnione w pracach, aby zapewnić
jednolite usługi TSN w przewodowych i bezprzewodowych
warstwach fizycznych, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom użytkowników w różnych branżach.
Dave Cavalcanti: Niedawno opracowaliśmy materiały informacyjne konsorcjum Avnu Alliance na temat bezprzewodowych TSN (https://avnu.org/wireless-tsn-paper/),
w których omówiono różne możliwości bezprzewodowych
sieci TSN na wielu rynkach. Materiały te zostały zatytułowane
„Bezprzewodowe sieci TSN – definicje, mapa drogowa przypadków użycia i standardów” („Wireless TSN – Definitions,
Use Cases & Standards Roadmap”) i opublikowane przez konsorcjum Avnu Alliance. Publikacja ta wprowadza podstawową
terminologię, opisuje przypadki użycia i standardy rozszerzania możliwości technologii TSN na sieci bezprzewodowe. Jej
celem jest wprowadzenie koncepcji bezprzewodowych sieci
TSN oraz rozpoczęcie definiowania pracy wymaganej w konsorcjum Avnu w celu przetestowania, certyfikacji i przygotowania tej technologii do wprowadzenia na rynek.
Dave Cavalcanti, główny inżynier w firmie Intel,
Stephen Bush, starszy naukowiec w firmie GE, Alon Regev,
starszy dyrektor ds. rozwoju produktów w firmie Keysight
Technologies. n
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TEMAT Z OKŁADKI

SIECI BEZPRZEWODOWE

DANIEL E. CAPANO, Gannett Fleming Engineers and Architec

Dobór i wdrożenie bezprzewodowej sieci
przemysłowej
Wybór i wdrożenie sieci bezprzewodowej w zakładzie przemysłowym wymaga dużo planowania
i przygotowań, ponieważ istnieje wiele elementów, które mogą utrudniać lub zakłócać operacje produkcyjne.

Ś

rodowiska przemysłowe mają wiele wspólnych
cech. Są brudne, zawierają instalacje i urządzenia
generujące zaburzenia elektromagnetyczne. Znajdują się w nich obiekty będące przeszkodami lub
zakłócające propagację fal radiowych. Wykorzystywanie w zakładach urządzeń bezprzewodowych klasy konsumenckiej nie sprawdzi się w dłuższym okresie czasu. Sprzęt
musi być bowiem dostosowany do środowiska, w którym będzie pracował – standardowe zasady projektowania sieci nie
są zgodne z tymi dla sieci przemysłowych. Użyteczne są tu
pomiary i testy wykonane na miejscu, jednak obecność zaburzeń elektromagnetycznych i poruszającego się sprzętu, dużych konstrukcji metalowych, a nawet obecność wody w procesie przemysłowym, będą miały duży wpływ na propagację
sygnału radiowego.

Punkty dostępu bezprzewodowego
w przemyśle
W
 ięcej

INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
Cyberbezpieczeństwo, sieci
przemysłowe, fale o częstotliwości
radiowej (RF)
Pierwszym parametrem do
rozważenia przy wyborze sieci
bezprzewodowej jest środowisko
pracy.
Podczas projektowania
przemysłowej sieci bezprzewodowej
anteny muszą być odpowiednio
umieszczone, aby sygnały nie były
zakłócane.
Cyberbezpieczeństwo
i odpowiednia cyberhigiena
to podstawowe elementy
całego projektu systemu sieci
przemysłowych.
DO ROZWAŻENIA
Jakie jest największe wyzwanie
lub przeszkoda, przed którą stoi
Twoja firma przy wyborze sieci
przemysłowej?
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Instalacja przemysłowa wymaga większej
ilości bezprzewodowych punktów dostępowych niż instalacja biurowa, ze względu
na obecność licznych czynników zakłócających sygnał. Może również okazać się
konieczne zastosowanie anten kierunkowych ze względu na topologię zakładu
przemysłowego. Na przykład magazyny
wymagają użycia anten kierunkowych do
odpowiedniej propagacji fal o częstotliwości radiowej (RF) w wąskich przejściach
między metalowymi półkami, głównie
wypełnionymi metalami lub innymi materiałami, które pochłaniają fale radiowe.
Na hali fabrycznej znajduje się zwykle bardzo dużo silników elektrycznych
i obiektów ruchomych, takich jak wózki widłowe i suwnice. Niektóre rodzaje
sprzętu produkcyjnego wymagają płynnych chłodziw, tworzących opary, mgłę
lub rozpryski, które mogą zakłócić propagację fal radiowych lub pokryć sprzęt bezprzewodowy smarem, olejem albo wodą.
Niektóre procesy wymagają spawania łukiem elektrycznym, który generuje pola
elektryczne i magnetyczne o dużym natęCONTROL ENGINEERING POLSKA

żeniu i szerokim widmie częstotliwości, które mogą zakłócać
wiele sygnałów radiowych.
Pierwszym parametrem do przeanalizowania jest środowisko pracy. Biorąc pod uwagę opisane powyższej trudne
warunki przemysłowe, najbardziej oczywistym tematem jest
obudowa sprzętu. Wybór właściwej obudowy, która chroni
punkt dostępowy przed uszkodzeniem przez czynniki środowiskowe, to pierwszy i najbardziej podstawowy krok w projektowaniu sieci.
Dobór obudowy przemysłowej jest uproszczony dzięki systemom klasyfikacji NEMA lub IP. Jednak wymagane
jest, aby specyficzny obszar, w którym ma być zainstalowany
sprzęt, został sklasyfikowany przez dział techniczny danego
zakładu przemysłowego. Uproszczone odgadywanie właściwej obudowy nie jest właściwym podejściem i doprowadzi do
wczesnych i nieoczekiwanych awarii systemu. Każde środowisko przemysłowe jest inne i musi być ocenione indywidualnie.
Inną opcją jest umieszczenie sprzętu bezprzewodowego
poza trudnym środowiskiem hali fabrycznej i zainstalowanie
systemu anten rozproszonych (distributed antenna system –
DAS), aby zapewnić dotarcie fal radiowych do wymaganych
obszarów. Jednak często jest to niepraktyczne i spowoduje
znaczne zwiększenie kosztów instalacji. DAS wymaga dokładnego zrozumienia propagacji sygnału w tym systemie
i działa, wykorzystując system okablowania oraz przeznaczonych dla anten kierunkowych rozdzielaczy sygnału (splitterów) lub sprzęgaczy sygnału, których zaprojektowanie może
być zniechęcające.
Inną opcją jest pojedyncza antena obsługiwana przez
jeden punkt dostępowy, jednak wymaga to użycia wielu
punktów dostępowych w całym zakładzie i w każdym sterowanym procesie. Może to być dobrą opcją dla małych
warsztatów mechanicznych, jednak dla dużych fabryk będzie
problemem. System DAS jest ekonomiczny, ponieważ jeden
nadajnik może obsługiwać wiele anten, ale należy starannie dobrać sprzęt, aby zapewnić odpowiednią moc dla tego
systemu. Podstawowymi elementami tłumiącymi sygnał są:
kable (szczególnie długie) i rozdzielacze kierunkowe, które
ze względu na zasadę działania wprowadzają tłumienie kierunkowe.
Anteny są kluczowym czynnikiem w projektowaniu
przemysłowej sieci bezprzewodowej. W środowisku biurowym proste anteny dipolowe, takie jak w domowym routerze
www.controlengineering.pl
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bezprzewodowym, są wystarczające do zapewnienia propagacji w danym obszarze. Wykorzystując przykładowo jedno
środowisko, takie jak magazyn, można się przekonać, gdzie
wybór i umieszczenie odpowiedniej anteny ma kluczowe znaczenie dla niezawodnego działania sieci. Oprócz rozważań
dotyczących przepustowości i pojemności sieci bezprzewodowej głównym czynnikiem do zbadania jest propagacja fal
radiowych.
W magazynach są duże regały, długie korytarze i ruchomy sprzęt. Towary znajdujące się na półkach będą absorbować
i odbijać fale radiowe w zależności od materiału. Na przykład
rozlewnia wody mineralnej może mieć palety pełne butelek
z wodą, przechowywane na metalowych półkach. Jest to najgorszy scenariusz, ponieważ woda w butelkach tłumi sygnał,
natomiast metalowe półki go odbijają. Sprzęt ruchomy, taki
jak wózki widłowe lub wózki wysokiego składowania, może
mieć zainstalowane urządzenia bezprzewodowe. Jednak powszechnym problemem z odbiorem sygnału jest metalowa
klatka chroniąca operatora. Metalowa klatka może poważnie
osłabić fale radiowe, w tej sytuacji w celu uzyskania najlepszego sygnału zalecana jest antena zainstalowana na zewnątrz
klatki. Punkty dostępowe przystosowane do pracy w trudnych
warunkach przemysłowych są drogie, ale są zaprojektowane
do użytku w takim środowisku i spełnią swoje zadanie.
Anteny kierunkowe występują w kilku konfiguracjach,
a ich najważniejszymi parametrami są szerokość wiązki oraz
zysk energetyczny. Szerokość wiązki określa kąt zawarty między kierunkami promieniowania w wiązce głównej, dla któwww.controlengineering.pl 		

Zainstalowanie
systemu anten
rozproszonych
(DAS) poza trudnym
środowiskiem
przemysłowym
w celu zapewnienia
docierania sygnałów
radiowych (RF)
do wymaganych
obszarów jest opcją,
ale jego wysoki
koszt może stanowić
barierę dla firm.
Źródło: Daniel E.
Capano

rych natężenie promieniowania spada do poziomu –3 dB na
wykresie biegunowym. Na przykład szerokość wiązki anten
typu Yagi jest niewielka, a jej charakterystyka promieniowania
jest kierunkowa.
Zysk energetyczny anteny jest miarą mocy promieniowania w określonym kierunku dla danej częstotliwości, od tego
parametru zależy zasięg anteny. Anteny kierunkowe są również wykorzystywane do omijania źródeł tłumienia lub zakłóceń sygnału, poprzez skupianie fal radiowych na określonym
obszarze. Ponieważ parametry anteny są takie same dla nadawania i odbioru, to antena kierunkowa będzie również lepiej
odbierać sygnał z obszaru, na jaki jest ustawiona i z założenia
odrzuci zaburzenia elektromagnetyczne (EMI) pochodzące ze
źródeł w otoczeniu nadajnika sygnału.
Oba czynniki można wykorzystać do doboru właściwej anteny do danej aplikacji. Na przykład czytniki kodów
kreskowych wymagają stabilnego i ciągłego połączenia, aby
prawidłowo przesyłać informacje o stanach magazynowych
z powrotem na serwery zakładowe. Aby uniknąć problemów
z przepustowością łączy, ogólną zasadą jest instalowanie anten kierunkowych na każdym końcu korytarza pomieszczenia
(np. magazynu), aby zapewnić odpowiedni zasięg na całej długości korytarza i stopniowe dostosowywanie poziomów mocy,
aby zapewnić dobrze określone charakterystyki propagacji bez
powodowania zakłóceń. Jest to jednak nadmierne uproszczenie, ponieważ każdy zakład jest inny pod względem konfiguracji i wyposażenia.
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Wpływ szumu elektrycznego na sygnał

W środowisku produkcyjnym głównymi źródłami zakłóceń
dla propagowanego sygnału są: szum elektryczny oraz sprzęt
ruchomy. Wykorzystywanie technologii bezprzewodowej do
monitorowania i sterowania sprzętem jest myśleniem bardzo
przyszłościowym, jednak destrukcyjnym w sensie społecznym. Całe zakłady przemysłowe mogą być bowiem obsługiwane bez udziału ludzi, tak jak ma to miejsce w przypadku
technologii sieci przewodowych. Technologia bezprzewodowa zapewnia większą elastyczność w rozmieszczaniu sprzętu
oraz niższe koszty wdrożenia.
Szum elektryczny, w zależności od wykorzystywanej
częstotliwości, będzie miał większy lub mniejszy wpływ na
zakłócenia sygnału. Przy wyższych częstotliwościach (GHz)
zaburzenia elektromagnetyczne EMI będą miały pomijalny
wpływ na sygnał, chyba że szum będzie pochodził z urządzeń
generujących zaburzenia o szerokim paśmie częstotliwości,
takich jak sprzęt wykorzystujący łuk elektryczny. Generuje on
zaburzenia EMI o bardzo szerokim widmie.
Pasma o niższej częstotliwości (VHF i UHF) są bardziej
podatne na szum generowany przez silniki elektryczne, elektromagnesy itp. oraz generowane harmoniczne. Ekranowanie
takich źródeł zaburzeń to technika, która sprawdza się tylko
w odosobnionych przypadkach. Na przykład pomieszczenie
pełne spawarek łukowych lub napędów o zmiennej częstotliwości (VFD) może siać zakłóceniami w informatycznych
sieciach przewodowych i bezprzewodowych, o ile nie zostanie
zachowana odpowiednia separacja. Inne urządzenia, takie jak
dławiki liniowe, mogą i będą sprzęgać się magnetycznie z kablami antenowymi oraz powodować rzeczywiste uszkodzenie
sprzętu nadawczego. Należy więc skontaktować się z integratorem sieci bezprzewodowych, aby uzyskać informacje na temat, jak jego sprzęt radzi sobie z zaburzeniami elektromagnetycznymi i jakie są metody ich tłumienia.
Właściwe umieszczenie punktu dostępowego lub anteny,
na przykład nad obszarem produkcyjnym, w którym znajduje
się sterowany lub monitorowany sprzęt, skupi fale radiowe na
tym obszarze. Takie umieszczenie pozwoli uniknąć zakłóceń
wynikających z odbicia sygnałów od wózków widłowych lub
innego sprzętu. Oczywiście umieszczenie punktu dostępowego (access point – AP) w pobliżu urządzenia jest dobrym
rozwiązaniem i pozwala uniknąć kosztów instalowania okablowania. W przypadku kluczowych procesów wokół obszaru
technologicznego (lub źródła EMI) można umieścić klatkę Faradaya wraz z bezprzewodowym punktem dostępowym.
Dany obszar byłby elektromagnetycznie odizolowany od
otaczającego obiektu, a łączność bezprzewodowa byłaby stabilna i ciągła. Jest to jednak kosztowna opcja i byłaby wykorzystywana tylko w kluczowych procesach i tam, gdzie konwencjonalne okablowanie sieciowe nie jest praktyczne.

Obawy dotyczące cyberbezpieczeństwa

Inspekcje zakładów przemysłowych, wykonywane przed zainstalowaniem sieci, są inne niż w przypadku budynków biuro38
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wych. W biurach celem jest zapewnienie pokrycia i wymaganej przepustowości sieci, przy jednoczesnym zidentyfikowaniu
obszarów i źródeł tłumienia sygnału, takich jak betonowe szyby wind oraz kuchenki mikrofalowe. Nielegalne punkty dostępowe są również głównym powodem wykonywania badań
pierwotnych i uzupełniających. Natomiast badania zakładu
przemysłowego koncentrują się również na zasięgu i przepustowości, ale także na identyfikacji potencjalnych źródeł
zaburzeń elektromagnetycznych, które mogą powodować zakłócenia sygnału oraz okresowe zakłócenia i odbicia sygnału
od poruszającego się sprzętu. Ponadto należy zidentyfikować
specyficzne dla procesów technologicznych i produkcyjnych
materiały, płyny oraz ruchy wykorzystywanego sprzętu, aby
właściwie zaprojektować sieć bezprzewodową.
Należy zadbać o oddzielenie przemysłowej sieci bezprzewodowej od sieci korporacyjnej. Cyberbezpieczeństwo
i odpowiednia cyberhigiena to zasadnicze elementy całego
projektu systemu. Zastosowanie solidnej zapory sieciowej do
zapewnienia kontrolowanego dostępu pozwoli upoważnionemu personelowi na modernizację sprzętu lub instalowanie
nowego oprogramowania w obrabiarkach albo skanerach.
System wykrywania włamań (intrusion detection system –
IDS), zintegrowany lub będący nakładką, jest dobrą inwestycją
dla zakładu zautomatyzowanego lub wykorzystującego sieć informatyczną. Warstwy obrony oparte na szkoleniu personelu,
doborze sprzętu i monitoringu sieci zapewnią odpowiednią
ochronę zakładu przed atakiem. Nie zastępuje to jednak nadzoru i czujności.
Ponieważ technologia bezprzewodowa staje się bardziej
niezawodna i niedroga, jej wykorzystywanie będzie coraz powszechniejsze. Wyeliminowanie okablowania daje ogromne
możliwości: większa elastyczność, wydajność, lepsze wyniki
finansowe – to wszystko jest możliwe dzięki sieci bezprzewodowej. Maszyny lub sprzęt produkcyjny mogą być przesuwane
bez obawy o uszkodzenie okablowania sieciowego i można je
grupować w bardziej wydajny, oszczędzający miejsce sposób.
Solidna i stabilna sieć bezprzewodowa może być instalowana oraz eksploatowana w nieprzyjaznym środowisku,
w oparciu o prawidłowo przeprowadzone badania obiektu
i świadome decyzje projektowe. Korzystanie z usług przeszkolonego i certyfikowanego specjalisty od sieci bezprzewodowych jest niezbędne z punktu widzenia niezawodności
i odpowiedzialności. Zakłócenie realizacji ważnego procesu
przemysłowego może skutkować dużymi i nieoczekiwanymi
wydatkami oraz stratami materialnymi. Poświęcenie czasu na
dokładne zrozumienie środowiska przemysłowego i prawidłowy dobór urządzeń bezprzewodowych do tego środowiska to
przepis na udane wdrożenie sieci bezprzewodowej.
Daniel E. Capano jest starszym kierownikiem projektu
w firmie Gannett Fleming Engineers and Architects oraz
członkiem rady Control Engineering Editorial Advisory Board.
n
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ROZWIĄZANIA

STEROWANIE

Jim Stevens, Posital Inc.

Ekonomiczne czujniki położenia zwiększają
wydajność silników krokowych
Enkodery absolutne (czujniki położenia) typu kit mogą sprawić, że silniki krokowe staną się tańszą opcją dla
serwomotorów w wielu aplikacjach sterowania ruchem maszyn przemysłowych.

N

iedrogie silniki krokowe są atrakcyjną alternatywą dla
wysokiej klasy serwomotorów w wielu aplikacjach sterowania ruchem w maszynach przemysłowych. Jest to
możliwe dzięki nowej generacji enkoderów typu kit
(modułowych czujników położenia), które można wykorzystać do sterowania standardowymi silnikami krokowymi, zapewniając dokładne i niezawodne automatyczne sterowanie położeniem.
Oprócz realizowania pomiarów położenia bezwzględnego, te nowe
czujniki oferują funkcjonalność samozasilania, bezobsługowości oraz
sterowania napędem wieloobrotowym.
Silniki krokowe to proste bezszczotkowe silniki prądu stałego, wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji, takich jak małe narzędzia,
urządzenia, drukarki i pojazdy. W przemyśle są one wykorzystywane
do realizacji zadań pozycjonowania w maszynach lub szybkich procesów typu pick-and-place (montaż elementów SMD na płytkach drukowanych).
W porównaniu do serwomotorów, które są przeznaczone do precyzyjnego sterowania ruchem, silniki krokowe są prostszymi urządzeniami.
Są też znacznie tańsze, ich cena wynosi średnio jedną dziesiątą ceny serwomotorów. W przypadku silników krokowych sterowanie odbywa się
poprzez stopniowe obracanie polem elektromagnetycznym, generowanym przez cewki stojana silnika. Z każdym impulsem regulatora wirnik
porusza się do przodu o wyraźnie określony krok lub kąt. Często stosuje
się rozdzielczość do 200 kroków na obrót, chociaż dostępne są również
silniki o liczbie 400 lub więcej kroków na obrót. Za pomocą sterowania
mikrokrokowego można osiągnąć rozdzielczość mniejszą od 0,1 stopnia.
Dokładność kroku zwykle mieści się w zakresie kilku procent.

Zamknięcie pętli sterowania za pomocą czujnika
położenia

Podstawowe silniki krokowe działają jako część układu sterowania w pętli
otwartej. Jeśli silnik nie wykona ruchu zgodnie z żądaniem (z powodu
nieoczekiwanego oporu mechanicznego), wystąpi rozbieżność
między tym, co według „myśleW
 ięcej
nia” układu sterowania jest poINFORMACJI
zycją elementu mechanicznego
SŁOWA KLUCZOWE:
a położeniem rzeczywistym,
sterowanie położeniem, enkodery,
co skutkuje utratą dokładności
sterowanie ruchem
regulacji. Wadę tę można wyeliminować, dodając enkoder
DO ROZWAŻENIA
(czujnik obrotu), który może
W jakich aplikacjach można
potwierdzać zakończenie każwykorzystać tańsze metody
sterowania położeniem kątowym?
dego ruchu krokowego.
40

Wrzesień/Październik

CONTROL ENGINEERING POLSKA

Widok rozwinięty zestawu silnika
krokowego pokazuje, w jaki sposób
enkodery magnetyczne typu kit mogą być
montowane na obudowie silnika krokowego,
gdy zespół magnesów wirujących przymocowany
jest do wału.
Źródło: Postal Inc.

Enkodery inkrementalne (przyrostowe) dostarczają proste sygnały
impulsowe po każdym zakończonym kroku obrotu i nadają się idealnie
do sterowania prędkością obrotową. Jednak enkodery absolutne mogą
być lepszym wyborem do zadań sterowania położeniem.
W przypadku enkoderów inkrementalnych, jeśli układ sterowania
musi określić bezwzględne położenie kątowe wału silnika, to musi dokładnie zliczać liczbę wykonanych kroków. Jeśli liczba ta zostanie utracona lub zniekształcona – na przykład na skutek przerwy w zasilaniu
– informacja o położeniu zostanie utracona. W takim przypadku często
konieczne jest zresetowanie układu sterowania poprzez przywrócenie
maszyny do znanej pozycji początkowej i ponowne rozpoczęcie odliczania kroków.
W przeciwieństwie do inkrementalnych, enkodery absolutne mierzą bezpośrednio kąty obrotu i mogą wysyłać pełne dane o położeniu,
w tym liczbę pełnych obrotów. Informacje te mogą być odzyskane przez
sterownik w dowolnym momencie, dzięki czemu produkcja może zostać wznowiona natychmiast po przywróceniu zasilania, przy minimalnej stracie czasu i materiałów.
Silniki krokowe z wbudowanymi czujnikami położenia są użyteczną opcją alternatywną do realizacji zadań pozycjonowania w urządzeniach produkcyjnych, maszynach pakujących, robotach i innych
aplikacjach, w których wymagany jest niezawodny i ekonomiczny mechanizm napędowy.
Jim Stevens jest specjalistą ds. produktu
w firmie Posital Inc.


n
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NOWOŚĆ w Automation24

Czujniki procesowe firmy Endress+Hauser

automation24.pl/endress-hauser

Automation24 – Twój sklep internetowy z automatyką
One stop. Smart shop. Wraz z Endress+Hauser, dodajemy kompleksowy zakres urządzeń do pomiaru wielkości
procesowych do naszej oferty z zakresu automatyki. Wkrótce pojawi się więcej marek i konfigurowalnych produktów!
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NOWOŚĆ: Czujniki procesowe firmy Endress+Hauser w Automation24
Pomiar poziomu
automation24.pl/pomiar-poziomu

Czujniki do pomiaru poziomu

Prosonic T FMU30

Waterpilot FMX21

Micropilot FMR10

Micropilot FWR30

Liquicap T FMI21

Ultradźwiękowe
przetworniki poziomu

Hydrostatyczne
przetworniki poziomu

Radarowe czujniki poziomu

Radarowe przetworniki
poziomu IIoT

Pojemnościowe czujniki
poziomu

Sygnalizatory poziomu materiałów sypkich

Soliswitch FTE20

Soliphant T FTM20/21

Minicap FTC260/262

Nivector FTI26

Łopatkowe sygnalizatory
poziomu

Wibracyjne sygnalizatory
poziomu

Pojemnościowe
sygnalizatory poziomu

Pojemnościowe
sygnalizatory poziomu

Sygnalizatory poziomu cieczy

Liquiphant FTL31/33

Liquipoint T FTW31/32/33

Liquipoint FTW23

Liquifloat T FTS20

Wibracyjne
sygnalizatory poziomu

Konduktometryczne
sygnalizatory poziomu

Pojemnościowe
sygnalizatory poziomu

Przełączniki pływakowe

od
Wszystkie pr

ukty

W MAGAZYNIE

Pomiar ciśnienia
automation24.pl/pomiar-cisnienia

Cerabar PMC11/21

Cerabar PMP11/21/23

Ceraphant PTP33B/31B

Ceraphant PTC31B

Przetworniki ciśnienia

Przetworniki ciśnienia

Czujniki ciśnienia

Czujniki ciśnienia

www.automation24.pl – Twój sklep internetowy z automatyką

Pomiar przepływu
automation24.pl/pomiar-przeplywu

Zapraszamy do zadawania pytań
przez telefon i e-mail!

Picomag DMA

Proline Promag 10D

Przepływomierze
elektromagnetyczne

Przepływomierze
elektromagnetyczne

+48 (22) 430 96 96
00800 24 2011 24 (bezpłatny)
info@automation24.pl

Pomiar temperatury
automation24.pl/pomiar-temperatury-i-wilgotnosci

iTHERM TM101/121/401

Easytemp TMR31/35

Compactline TM311

iTEMP TMT127/128

iTEMP TMT80/187/188

Czujniki temperatury

Przetworniki temperatury

Przetworniki temperatury

Przetworniki temperatury
na szynę

Główkowe przetworniki
temperatury

Kontrola i monitorowanie procesu
automation24.pl/kontrola-i-monitorowanie-procesu

Ecograph T RSG35

RIA14/16

RIA15

HAW562/569

Rejestratory danych

Wyświetlacze obiektowe

Wyświetlacze procesowe

Ochrona
przeciwprzepięciowa

Poznaj ofertę Endress+Hauser w Automation24
z rabatem powitalnym 10 %!

RA

B AT 10%

KOD RABATOWY:

automation24.pl/endress-hauser

ENDRESS+HAUSER
ENDRESS+HAUSER

Kupon ważny do 30.11.2021. Dotyczy produktów Endress+Hauser ze stałej oferty. Rabat nie łączy się z innymi kuponami.

KOD RABATOWY:

+48 (22) 430 96 96
00800 24 2011 24 (bezpłatny)

info@automation24.pl

automation24.pl

Automation24 – Twój niezawodny partner w automatyce

Najlepsze marki z zakresu automatyki, jak np.:
R

Czy znasz już naszą pozostałą ofertę z
zakresu czujników procesowych?

od
Wszystkie pr

ukty

W MAGAZYNIE

R

automation24.pl/czujniki-procesowe

Masz pytania lub potrzebujesz
doradztwa technicznego?
Chętnie doradzimy Ci osobiście!

+48 (22) 430 96 96
00800 24 2011 24 (bezpłatny)

info@automation24.pl

automation24.pl

ROZWIĄZANIA

AUTOMATYZACJA PROCESÓW
NIGEL SMITH, TM Robotics

Wpływ robotyki na człowieka
Automatyzacja procesów może zwiększyć zapotrzebowanie na pracowników oraz stworzyć więcej miejsc
pracy w przemyśle spożywczym.

N

ie każdy producent z branży spożywczej jest
zwolennikiem wprowadzania automatyki, pomimo istniejących ku temu okazji. Przemysł
spożywczy ma obecnie tendencję do podziału
na dwa obozy: większy, obejmujący firmy traktujące automatyzację jako okazję do ulepszenia realizowanych
procesów, oraz mniejszy, obejmujący firmy odbierające automatyzację jako zagrożenie dla biznesu. Jeżeli uwzględni się rozległy zakres danych, które udowadniają potencjał zwiększenia
wydajności produkcji na skutek wprowadzania automatyzacji,
to czemu niektórzy producenci nadal się wahają? Ponieważ rozpowszechnione są obawy o zagrożenie dla reputacji firmy oraz
zmniejszenie liczby miejsc pracy dla ludzi.

Robotyzacja a miejsca pracy i ryzyko
wypadków przy pracy

Powszechne jest błędne przekonanie, że zwiększony poziom
automatyzacji w przemyśle prowadzi do zmniejszenia liczby
miejsc pracy dla ludzi. W związku z tym część producentów
obawia się, że zainwestowanie w automatyzację źle się odbije na
ich marce. Jednak historia udowadnia, że obawy te nie spowolniły tempa wdrażania robotyki i automatyki w przeszłości.
Około 500 lat temu królowa brytyjska Elżbieta I odmówiła
wydania patentu wynalazcy zautomatyzowanej maszyny dziewiarskiej. Argumentem było to, że sprzęt ten pozbawiłby młode
kobiety pracy. Jednak, nie zważając na odmowę wydania tego
patentu, warsztaty tkackie zaadaptowały wynalezioną maszynę
w nadziei na zwiększenie produkcji.
Ten boom produkcyjny przyniósł większe zyski warsztatów
tkackich oraz większe możliwości zatrudniania tam pracowników. Sto lat później w tych warsztatach pracowało już cztery
razy więcej osób.
Automatyzacja polepsza warunki BHP, ponieważ zmniejsza
prawdopodobieństwo wypadków przy pracy. Według Health
and Safety Executive, brytyjskiej agencji rządowej zajmującej się
bezpieczeństwem w miejscu pracy (odpowiednik polskiej PIP),
ponad 30% zgłoszonych zranień pracowników w przemyśle
spożywczym jest związanych z ręcznym podnoszeniem i przemieszczaniem ciężarów. Jest to porażająca liczba, biorąc pod
uwagę to, że około 120 000 osób pracujących w tym sektorze
ulega zranieniom każdego roku.
Wiele z tych urazów jest związanych z pakowaniem towarów, umieszczaniem ich w pudłach i wyjmowaniem z nich.
Zranienia wynikające z ręcznego podnoszenia i przemieszczania ciężarów to wypadki, które zdarzają się podczas pakowania
produktów, pchania wózków magazynowych oraz układania/
rozbierania stosów pojemników, takich jak pudła czy skrzynie.
Tego typu zadania są łatwe do zautomatyzowania.
Weźmy na przykład podnoszenie koszy. Wykorzystując
www.controlengineering.pl 		

robota 6-osiowego, wyposażonego w zaawansowany system
wizyjny 3D, można w pełni zautomatyzować ten proces, uzyskując czas cyklu zaledwie 0,7 sekundy. Bez zastosowania automatyki pracownicy musieliby ręcznie wyjmować towar z pudła,
podnosić go i umieszczać w miejscu wymaganym do realizacji
następnego etapu procesu produkcyjnego. Jest to pozornie łatwe zadanie, jednak związane z ryzykiem zranienia pracowników wykonujących powtarzalne zadania ręcznego podnoszenia
i przemieszczania.
Automatykę zastosowano w celu uzyskania rozwiązania
otwierania pudeł za pomocą robotów. Jeden z takich systemów
potrafi automatycznie mierzyć wymiary każdej obudowy czy
pudła, które przyjeżdża do fabryki, a następnie automatycznie
odnaleźć zaprogramowane linie cięcia. Maszyna ta jest w stanie
rozciąć do 750 pudeł na godzinę bez konieczności wykorzystania człowieka wyposażonego w nóż. Dzięki bezpiecznemu
zautomatyzowaniu tego procesu producenci żywności mogą
zmniejszyć prawdopodobieństwo zranienia pracowników przez
noże na hali fabrycznej. Bardziej zautomatyzowane procesy
oznaczają mniejsze prawdopodobieństwo urazów wśród ludzi.
Automatyka była i jest podstawową częścią produkcji od
czasu wprowadzenia pierwszych robotów 6-osiowych w przemyśle motoryzacyjnym w latach 60. XX w. Odtąd coraz większa
liczba sektorów przemysłu wykorzystuje tę technologię, w tym
branża przetwórstwa żywności. Ponieważ automatyka i robotyka są coraz przystępniejsze cenowo i dostępniejsze na rynku, to
prawdopodobnie zostaną w jeszcze większym stopniu zaadaptowane przez firmy z branży spożywczej. Zarówno sceptycy,
jak i entuzjaści automatyki muszą zapewnić, że ich fabryki nie
zostaną w tyle w skutecznym wdrażaniu robotów.

Automatyzacja może
pomóc pracownikom
przemysłu
spożywczego
zwiększyć wydajność
produkcji i zmniejszyć
ryzyko wypadków przy
pracy.
Źródło: TM Robotics

Nigel Smith, dyrektor zarządzający firmy TM Robotics,
będącej dystrybutorem 6-osiowych robotów przemysłowych
oraz partnerem firmy Toshiba Machine.
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FIRMA PREZENTUJE
FANUC

Przemysłowy efekt synergii
Prawie cztery na dziesięć polskich
firm wdrażało na początku tego roku
automatyzację albo miało już konkretne plany
jej wdrożenia1. Niemal dwukrotny wzrost
liczby inwestycji w nowoczesne technologie na
przestrzeni ostatniego roku był spowodowany
przede wszystkim brakiem rąk do pracy.
Czas przyspieszyć automatyzację

Polskę objął globalny trend, na który jesienią 2020 r., zwracał uwagę
raport Światowego Forum Ekonomicznego. Według niego przyspieszony przez pandemię rozwój technologii, w tym automatyzacji, sprawi, że do 2025 r. podział czasu pracy pomiędzy ludzi i maszyny zostanie niemal wyrównany.
Podejście polskich firm do nowych technologii zaczyna się zmieniać. Świadczą o tym powody wdrażania robotów i automatów wskazywane w badaniach opinii, jak również obserwacje obserwatorów
rynkowych, m.in. ekspertów z Instytutu Gartnera, którzy zapowiadają
szybkie odejście od punktowych projektów wdrożeniowych na rzecz
bardziej wszechstronnych i systemowych. O ile przed rokiem na liście
powodów robotyzacji najczęściej pojawiała się poprawa jakości i wydajności, o tyle teraz najważniejszym argumentem jest ograniczenie
braków kadrowych, redukcja kosztów i możliwość podejmowania
bardziej trafnych decyzji biznesowych, zarówno w oparciu o analizę
danych pozyskiwanych z produkcji, potencjał sztucznej inteligencji, jak i Business Intelligence, które ma na celu przekształcenie oraz
stworzenie nowych procesów (transformację cyfrową przedsiębiorstwa), co przy użyciu tradycyjnych metod byłoby niewykonalne.

Robotyzacja obsługi maszyn

W kluczowych branżach przemysłu, gdzie koszty produkcji rosną najszybciej, procesy wytwórcze bazują na maszynach. Tu wyraźnie widać,
że technologia staje się warunkiem przetrwania firm, a cała sztuka
polega na optymalnym wykorzystaniu potencjału zarówno maszyn
obecnych w halach produkcyjnych, jak i ludzi. Ten cel w połączeniu
z utrzymującym się na rynku niedostatkiem wyspecjalizowanych kadr
i wieloma nowymi trudnościami wynikającymi z pandemii zachęca do
przyspieszania decyzji dotyczących wdrażania robotów do obsługi
maszyn.
Dzięki możliwości korzystania ze zintegrowanych aplikacji przedsiębiorstwa znacznie zwiększają zakres korzyści. Jednocześnie poprawiają komfort pracy ludzi i tworzą możliwości do optymalnego wykorzystania ich kompetencji.
W porównaniu z innymi procesami zrobotyzowanymi obsługa
maszyn obejmuje bardzo dużą grupę procesów, a zakres różnorodności parametrów wykorzystywanych robotów jest najszerszy.
W zakresie obsługi maszyn obróbczych najczęściej robotyzuje
się powtarzalne czynności, takie jak: załadunek i rozładunek maszyny, pomiar i kontrola jakości produkowanych części, wymiana opra-
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wek narzędziowych, wymiana narzędzi lub gratowanie detali (tj. usuwanie ostrych pozostałości materiału – metalu lub tworzywa sztucznego już po zakończeniu obróbki). To, jak dobrze i szybko zostanie
wykonane każde z wymienionych zadań, przekłada się na ostateczny czas cyklu produkcyjnego oraz zysk z produkcji.

Dlaczego warto inwestować w robotyzację obsługi maszyn?

Robotyzacja procesów wytwórczych przynosi szereg korzyści.
W przypadku procesów obsługi maszyn najważniejszą i szczególnie aktualną jest możliwość zachowania ciągłości produkcji mimo
niedostatku pracowników, na co obecnie najczęściej skarżą się producenci. Roboty przemysłowe są szczególnie niezastąpione tam,
gdzie detale produkowane są w długich seriach albo ich przenoszenie jest uciążliwe ze względu na gabaryty lub masę.
Niezwykle istotna jest również pełna skalowalność procesu produkcyjnego, a co za tym idzie, możliwość łatwiejszego zarządzania
produkcją. Zalety te sprawiają, że robotyzacja staje się niemal nieodzownym elementem stanowisk produkcyjnych, w których wykorzystywane są maszyny specjalistyczne.
Firmy, które zainwestowały w takie rozwiązania, często wskazują na wzrost obrotów firmy. Robotyzacja procesów obsługi maszyn
decyduje zarówno o możliwościach sprawnego odpowiadania na
indywidualne wymogi dyktowane przez kontrahentów, jak również
o ogólnej skali produkcji. Zakłady produkcyjne, które mają możliwość produkowania w systemie ciągłym, są gotowe do tego, by
bez przeszkód przyjmować zlecenia i realizować najbardziej ambitne plany produkcyjne. Robotyzacja centrów obróbczych jest jednym z najlepszych sposobów zagwarantowania tego, by maszyny
mogły pracować w dzień i w nocy, bez udziału operatora. Pełniejsze
wykorzystanie potencjału obrabiarek pomaga zatem zwiększyć produkcję i prowadzi do szybszego zwrotu z inwestycji.
Zrobotyzowana obsługa maszyn umożliwia optymalizację wykorzystania parku maszynowego. W przypadku klasycznych stanowisk obsługiwanych przez człowieka wraz ze wzrostem szybkości ich
www.controlengineering.pl

obsługi rośnie prawdopodobieństwo błędu, a nawet wypadku, co
wynika bezpośrednio ze zmęczenia operatora. W tym przypadku
nawet zwiększenie liczby pracowników nie pozwala na uzyskanie takiej sprawności i wydajności, jak zastosowanie robota. Robotyzacja
pozwala więc nie tylko na podniesienie efektywności produkcji, lecz
także gwarantuje wzrost bezpieczeństwa pracy.
Kolejną, szczególnie istotną z punktu widzenia zarządzających
produkcją, korzyścią jest możliwość efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych, w szczególności tych wysoko wykwalifikowanych.
Operatorzy zwolnieni z obowiązku wykonywania prostych, ale wciąż
powtarzanych czynności, takich jak np.: wkładanie materiału do obrabiarki i wyjmowanie z niej gotowych detali, mogą ustawiać i obsługiwać wiele maszyn w tym samym czasie, zwiększając wydajność
i redukując koszty produkcji.
Wyższa jakość produktu to nie mniej ważny argument przemawiający za robotyzacją obsługi maszyn. Zautomatyzowane procesy oferują pełną mierzalność parametrów procesu i możliwość
uwzględnienia kontroli jakości bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym. Efektem tego są zadowoleni klienci i niższe koszty produkcji. Nie do przecenienia jest także znacznie niższe ryzyko wypuszczania detali wadliwych i ewentualnych strat wynikających z reklamacji.
W trudnych czasach pandemii szczególnie ważna jest elastyczność produkcji. Systemy produkcyjne, dobrze przygotowane do
samodzielnego realizowania zadanych planów, są doskonałym narzędziem, by szybko reagować na zmieniające się potrzeby i wymagania rynku.

Kto może skorzystać z obsługi robotów?

Integracja zrobotyzowanych centrów obróbki jest możliwa w przypadku spełnienia kilku zasadniczych warunków. Głównymi wymaganiami w stosunku do obrabiarek, które mają być obsługiwane przez
roboty, jest posiadanie zautomatyzowanej obsługi otwierania i zamykania osłon, sygnalizacji stanu zamocowania elementu w uchwycie oraz zabezpieczających przed zanieczyszczeniami szczęk mocujących system odprowadzania wiórów (np. realizowany przez
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przedmuch lub załączenie wysokich obrotów). Dodatkowo, jeśli obróbce poddawane są elementy o nieregularnych kształtach, celowe
jest sterowanie pozycyjne wrzecionem lub inna kontrola położenia
detalu po obróbce, aby możliwy był jego odbiór przez robota.
Ze względu na położenie robota względem obrabiarki konstrukcję stanowisk można przedstawić w trzech zasadniczych wariantach.
W pierwszym stacjonarny robot obsługuje od jednej do czterech
maszyn. W drugim wariancie zainstalowany na dodatkowej osi robot obsługuje kilka maszyn lub pobiera i odkłada detale z określonego miejsca. Rozwiązanie to stosuje się szczególnie często, gdy
cykl obróbki skrawaniem jest stosunkowo długi i robot, aby wyeliminować przestoje, realizuje obsługę innych maszyn, wykonuje inne
dodatkowe operacje lub pobiera i odkłada wyroby w pewnej odległości od maszyny. W trzecim wariancie robot jest zintegrowany
z maszyną i może się znajdować na niej lub w jej wnętrzu.

Inteligentne roboty FANUC do obsługi maszyn

W ramach szerokiej oferty produktowej firmy FANUC można znaleźć ponad 130 modeli robotów przemysłowych – zarówno klasyczne roboty przegubowe, jak i roboty współpracujące, stworzone do
bezpośredniej współpracy z ludźmi. Warto zaznaczyć, że te nowoczesne roboty nie wymagają instalowania tradycyjnych systemów
bezpieczeństwa w postaci barier czy wygrodzeń, są łatwe do wdrożenia i obsługi, nawet w przypadku operatorów niezaznajomionych
z robotami.
FANUC, wciąż pozostający blisko potrzeb klienta, proponuje
producentom szereg wyspecjalizowanych robotów, dobrze przygotowanych do procesów obsługi maszyn. Klienci zainteresowani
pozyskaniem takiego robota bez trudu znajdą w ofercie firmy roboty do obsługi maszyn wytwarzających niewielkie produkty, m.in.
w ramach serii LR Mate 200iD, M-10iD, M-20iD czy w rodzinie robotów współpracujących serii CR lub serii lekkich robotów współpracujących najnowszej generacji CRX. W przypadku detali o średnich
lub dużych gabarytach warto przyjrzeć się robotom linii M-710iC,
R-1000iA lub R-2000iC/R–2000iD. Wszystkie roboty marki FANUC
są przygotowane do współpracy z autorskimi systemami wizyjnymi
FANUC iRVision oraz czujnikami siły FANUC Force Sensor, znacznie
zwiększającymi zakres inteligencji i możliwości operacyjnych robota.
System wizyjny FANUC iRVision jest przeznaczony do pracy zarówno na płaszczyźnie, jak i w przestrzeni. Pozwala zrealizować procesy, m.in. lokalizowania elementów na płaszczyźnie, inspekcji jakości detali, wykrywania ich wad (np. inspekcja jakości po obróbce).
Umożliwia także kompensację niedokładnego chwycenia detalu
wynikającego z konstrukcji chwytaka. Kamera współpracująca z systemem może być zarówno przymocowana na stałe na stanowisku
lub zamontowana na ramieniu robota i swobodnie przemieszczana.
W celu wsparcia klientów będących na etapie planowania bądź
projektowania celi zrobotyzowanej FANUC oferuje oprogramowanie symulacyjne ROBOGUIDE, umożliwiające modelowanie, programowanie oraz symulację pracy robotów FANUC, jak również
całych gniazd zrobotyzowanych, uwzględniając wymianę informacji
pomiędzy robotami i maszynami, których modele zostały zaimplementowane w dołączonych bibliotekach.
Więcej informacji na www.fanuc.pl
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Niwelowanie luki w umiejętnościach SI
dla producentów maszyn
Potrzeba nam więcej wiedzy, aby wykorzystać sztuczną inteligencję (SI) w aplikacjach uczenia maszynowego
(UM). Przedstawiamy cztery sposoby na poprawę edukacji w zakresie sztucznej inteligencji i uczenia
maszynowego.

N

W
 ięcej

iewiele firm przemysłowych dysponuje wystarczającą liczbą fachowców od sztucznej
inteligencji (SI). Sztuczna inteligencja zmieni oblicze wielu zawodów, a firmy powinny
zapewnić każdemu pracownikowi wiedzę,
której potrzebuje, aby mógł dostosować się do nowych ról
opartych na SI. Zasoby SI pomagają we wdrażaniu nowych
modeli biznesowych i lepszych usług. Do tego niezbędna jest
akceptacja użytkowników. W ciągu ostatniej dekady projektowanie, rozwój i wdrażanie SI rozszerzyło się w wielu sektorach.
Organizacje zmagają się ze zrozumieniem potencjału biznesowego SI oraz ze znalezieniem utalentowanych pracowników.
Coraz więcej krajów dostrzegło możliwości, jakie daje
sztuczna inteligencja, i przygotowało narodową strategię jej
wdrażania. W 2017 roku Finlandia była jednym z pierwszych
krajów, które uruchomiły program dotyczący sztucznej inteligencji. Celem programu było uczynienie z Finlandii lidera
w zakresie jej zastosowania. Fiński program zidentyfikował
niewielką część firm jako prekursorów we wdrażaniu SI; większość firm jest na wczesnym etapie wykorzystywania danych i SI w operacjach.

INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
sztuczna inteligencja, uczenie
maszynowe
W zakresie różnych aplikacji UM
istnieje luka w umiejętnościach
związanych ze sztuczną inteligencją.
Do wdrożenia Przemysłu 4.0
potrzebna jest większa wiedza
z zakresu SI i UM.
Edukacja musi się zmienić, aby
wspomóc rozwój SI i UM.
CZY WIESZ, ŻE...
Zachęcenie następnej generacji
pracowników do branży
produkcyjnej wymaga postępu
w zakresie polityki i procedur
dotyczących SI i UM.
ONLINE
Magazyn IIC Journal of Innovation
na stronie www.iiconsortium.org
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Jak rozwiązać problem
niedoboru umiejętności
w zakresie SI

Sposobem na rozwiązanie problemu
luki w umiejętnościach SI jest zwiększenie środków na edukację informatyki
i matematyki oraz poszerzanie wiedzy
technicznej w ogóle. Obecny system
edukacyjny w Finlandii nie poświęca
jeszcze wystarczającej uwagi stosowaniu
SI w różnych dziedzinach. Programy
akademickie i szkoleniowe nie są w stanie nadążyć za szybkim tempem innowacji w tym zakresie. Edukacja w tym
kierunku powinna rozpoczynać się
wcześnie i odbywać się na każdym etapie kształcenia. Środowiska akademickie, firmy i urzędnicy sektora publicznego muszą współpracować i zapewnić
dostępność kompleksowych programów nauczania. Masowe, otwarte kursy
CONTROL ENGINEERING POLSKA


Szkolenie w zakresie SI powinno
zachęcać do prowadzenia konkretnych
projektów pilotażowych i przypadków
użycia.
online (MOOCs) pokazują pewien trend i są dobrym przykładem nowoczesnego sposobu na kształcenie mas w zakresie podstawowej wiedzy o SI. Głębsze zrozumienie wymaga
jednak często modułów edukacyjnych dostosowanych do
potrzeb. Pod względem wykorzystania SI i UM sektor produkcyjny pozostaje obecnie w tyle w porównaniu z wieloma
innymi branżami. Adaptacja nowych technologii, szczególnie w branżach procesowych, wymaga pedantycznego planowania, które jest czasochłonne. Firmy mają długą historię
w optymalizacji produkcji; czas życia inwestycji może trwać
dziesiątki lat, dlatego zmian nie można wprowadzać szybko. Ponadto przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska wymagają ścisłego zarządzania. Opierając
się na szacunkach sektorowych indeksu wpływu SI, firma
PwC (wcześniej znana jako PricewaterhouseCoopers, firma
świadcząca usługi profesjonalne – przyp. tłum.) szacuje, że
do 2023 r. poszczególne sektory przemysłu mogą zwiększyć
marże operacyjne (tzn. ile z każdego euro przychodów pozostaje po uwzględnieniu zarówno kosztów sprzedanych
towarów, jak i kosztów operacyjnych) o 60–100%. Różnice
w kształtach „krzywej wzrostu SI” dla poszczególnych branż
odzwierciedlają wpływ dwóch czynników: 1) szybkości,
z jaką branże są w stanie przyjąć różne aplikacje SI, oraz 2)
rozwoju rozwiązań SI w celu sprostania problemom biznesowym specyficznym dla danej branży.

Korzyści i bariery związane z SI
w produkcji

W branży produkcyjnej oczekuje się, że krótkoterminowe
korzyści będą pochodziły głównie z automatyzacji procesów
i rozwiązań opartych na wydajności. W perspektywie średnioterminowej bardziej złożone procesy mogą zostać zautomatyzowane, ponieważ inteligentna automatyzacja oferuje znaczny
potencjał, a konserwacja predykcyjna i aplikacje do optymalizacji dodatkowo zwiększają wydajność. Wzrost produktywności dzięki SI i UM zależy nie tylko od wprowadzenia samej
www.controlengineering.pl
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Rysunek: Cykliczny rytm projektów z zakresu sztucznej
inteligencji i uczenia maszynowego (SI/UM), przedstawiony
w Akademii Uczenia Maszynowego firmy Dimecc.
Grafika: Dimecc Ltd.

technologii. Konieczna jest również zmiana organizacji pracy
i zwiększenie wiedzy pracowników.
Badania pokazują, że największą barierą w adaptacji SI
i UM jest luka w umiejętnościach. Najczęściej w ankietach
mowa jest o umiejętnościach technicznych potrzebnych do
tworzenia rozwiązań SI i UM. Największa luka w umiejętnościach w zakresie SI i UM obejmuje jednak całą organizację.
Raport końcowy Fińskiego Programu Sztucznej Inteligencji
wskazał, że na podstawie jego badania Finlandia posiada wysokiej jakości edukację dla osób dążących do bycia specjalistami SI (technologie informacyjne, matematyka), ale istnieje
luka w dziedzinie aplikatorów SI. W tych dziedzinach następstwa wprowadzenia SI byłyby widoczne najszybciej. Grupa robocza stwierdziła, że aby osiągnąć ambitne cele związane z tą
technologią, najważniejsze jest zapewnienie wszechstronnej
edukacji, inwestowanie w nowe metody kształcenia oraz tworzenie programów przyciągających talenty do Finlandii.
Ciągłe kształcenie pracowników jest wyzwaniem, a różne
działania i mechanizmy mogą rozwiązać te problemy. Krytycznym czynnikiem jest zwiększenie świadomości i wiedzy
kierownictwa w zakresie możliwości SI, aby zapewnić wystarczający wkład w nowe, elastyczne metody kształcenia.

Wymagania dotyczące kompetencji
pracowników

Na wymagania dotyczące kompetencji pracowników mają
wpływ zmiany w zapotrzebowaniu na pracę na rynkach pracy. Zapotrzebowanie na nowe talenty rośnie w szybkim tempie w obszarach, w których SI będzie rozwijana i stosowana.
Tego zapotrzebowania nie da się zaspokoić za pomocą zwykłej
ścieżki edukacyjnej. Potrzebne są nowe operacje i mechanizmy, które pomogą efektywnie podnosić umiejętności istniejących pracowników. Znaczna część kompetencji pracowników
www.controlengineering.pl 		

opiera się na uczeniu się w miejscu pracy, więc firmy ponoszą
większą odpowiedzialność za rozwój kompetencji. Firmy aktywnie poszukują sposobów na reedukację pracowników wewnętrznie lub we współpracy z innymi firmami.
Istnieje wiele podejść do edukacji, ale niewiele jest metod
uczenia się w miejscu pracy w kontekście Przemysłu 4.0. Organizacje potrzebują odpowiedniej strategii oceny wyników
i odpowiedniego szkolenia pracowników z wykorzystaniem
samoregulacji, refleksji, współpracy i nauczania hybrydowego,
aby obniżyć ryzyko wykluczenia pracowników ze środowisk
Przemysłu 4.0. Organizacje bez odpowiedniego szkolenia ryzykują negatywny wpływ na wydajność produkcji, różnorodność i jakość produktów. Firmy muszą wyposażyć istniejących
specjalistów w umiejętności z zakresu SI, aby mogli oni zastosować swoją wiedzę w świecie napędzanym przez SI.
Potwierdza to badanie Future Workplace i The Learning
House z 2018 r., w którym podkreślono, że szkolenie siły roboczej w zakresie umiejętności SI i UM może być skutecznym
sposobem na wypełnienie luki w umiejętnościach. Letmathe
& Schinner (2017) stwierdzają, że sukces pracowników będzie zależał od elastyczności i kompetencji rozwiązywania
problemów, a także gotowości do angażowania się w uczenie
się przez całe życie; w przeciwnym razie pracownicy nie będą
w stanie nadążyć za wymaganymi zmianami w ich miejscach
pracy i procedurach pracy. To wyzwanie może również wyjaśniać, dlaczego wiele firm niechętnie inwestuje w systemy
cyberfizyczne (CPS), które często obejmują sztuczną inteligencję. Zarządzanie kompetencjami na poziomie organizacyjnym, jak również reforma edukacji publicznej są ważnymi
czynnikami dla wprowadzenia CPS.

Studium przypadku: Zajęcia z uczenia
maszynowego

Bezpłatne i ogólne szkolenia online na temat SI i UM są
dostępne u głównych dostawców technologii (takich jak
IBM, Microsoft, Amazon i Google) lub w ramach MOOCs
organizowanych przez znane uniwersytety. Przykładem
jest Elements of SI, 6-modułowy kurs online stworzony we
współpracy z fińską firmą technologiczną Reaktor Ltd. Z Uniwersytetem w Helsinkach. Zazwyczaj celem tego typu szkoleń
jest „demistyfikacja SI”, aby zachęcić szeroką grupę ludzi do
nauki, czym jest SI, do czego można ją wykorzystać i jakie są
jej ograniczenia.
Machine Learning Academy (UMA) z Dimecc Ltd., przygotowany we współpracy z Futurice Ltd., jest ukierunkowanym i dostosowanym do branży podejściem do zamknięcia lub
przynajmniej zmniejszenia luki w kompetencjach SI. Pierwszy
kurs skupił się na fińskim przemyśle produkcji maszyn jesienią 2018 roku. Drugi kurs został zamknięty pod koniec kwietnia 2019 roku. Inicjatywa ta została również wymieniona w raporcie końcowym Fińskiego Narodowego Programu SI jako
innowacyjny przykład edukacji związanej z SI. Podstawowa
grupa docelowa UMA składa się z nadzorców i inżynierów ds.
badań i rozwoju (R&D), a także właścicieli firm i produktów,
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którzy zarządzają i/lub uczestniczą w projektach rozwoju SI/
UM. Aby odnieść sukces w tych zadaniach, muszą oni zrozumieć, jak określić, zaplanować, ocenić i zarządzać rozwojem
lub insourcingiem podjednostek, które zawierają elementy SI
i UM. Na przykład, dla inżynierów R&D ważne jest, aby zrozumieć, jak wprowadzenie tych nowych technologii zmieni
możliwości, granice, harmonogramy i interfejsy ich procesów
rozwoju produktu. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą rozumieć podstawy SI i UM, a także będą potrafili rozpoznawać
i zarządzać zadaniami rozwojowymi, które mają na celu wykorzystanie nowych metodologii.


W typowym projekcie z zakresu
data science często wykorzystuje się
interdyscyplinarną wiedzę zespołu
projektowego.
UMA składa się z siedmiu całodniowych modułów szkoleniowych wraz z materiałami pomocniczymi, ćwiczeniami
i zadaniami domowymi. Szkolenie rozpoczyna się od tematów
wysokiego poziomu, takich jak przegląd typowych sterowników biznesowych i przykładów zastosowań UM. W bardziej technicznych modułach omawiane są metodologie UM
(uczenie nadzorowane, uczenie nienadzorowane i głębokie
uczenie), a następnie zrozumienie danych i etyka SI. Szósty
moduł pomaga uczestnikom zrozumieć, jak realizowane są
rzeczywiste projekty SI/UM. Ostatni moduł zawiera przegląd
projektów kursowych. W trakcie kursu wprowadzane są różne
rodzaje modeli biznesowych i technicznych, które są wykorzystywane jako narzędzia do nauki. Ich głównym celem jest pomoc uczestnikom w zrozumieniu, na czym powinni się skupić
i z jakimi interesariuszami współpracować w różnych fazach
projektów data science. Na przykład kanwa „Cel biznesowy
i kontekst” używana w pierwszym module kieruje jej użytkowników do współpracy z właścicielami biznesowymi i tymi, którzy finansują projekt, podczas odpowiadania na pytania, takie
jak: „Jaki jest cel biznesowy (tego projektu)?” i „Jak to pasuje
do naszej strategii biznesowej?”.
W typowym projekcie z zakresu data science często wykorzystuje się interdyscyplinarną wiedzę zespołu projektowego. Biorąc pod uwagę główną grupę docelową UMA, nie
jest zaskakujące, że uczestnicy docenili możliwość lepszego
zrozumienia, w jaki sposób projekty UM mogą napędzać
i kształtować rzeczywisty wpływ na biznes. Cenione były
również tematy związane z przygotowaniem i prowadzeniem
praktycznych projektów UM, takie jak przygotowanie danych
(zbieranie, czyszczenie, wstępne przetwarzanie, filtrowanie,
analizowanie itp.) oraz porównanie różnych metod UM. Według jednego z uczestników: „Często wykonujemy dużo pracy
tylko po to, aby przekonać się, że utknęliśmy z niewystarczającymi danymi”.
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Studenci planują i precyzują projekt UM

Podczas kursu UMA od uczestników oczekuje się zaplanowania i sprecyzowania prawdziwego projektu uczenia maszynowego. Moduły kursu są ułożone w taki sposób, że ich zawartość podąża za przepływem typowego projektu UM (patrz
rysunek). Organizacja kursu zapewnia uczestnikom kilka okazji do przedyskutowania swoich projektów z wykładowcami
i innymi studentami oraz podzielenia się uwagami i porównania swoich podejść. Aby wykonać zadanie projektowe, uczestnicy muszą również uzyskać wkład od różnych wewnętrznych
interesariuszy, takich jak właściciele biznesu i procesów, twórcy technologii i menedżerowie produktu. W miarę jak tematy
związane z projektem są wprowadzane i poruszane w trakcie
kursu, uczestnicy są zachęcani do angażowania się z tymi interesariuszami i uzyskiwania ich zaangażowania w nowe podejście. Celem jest, aby pod koniec kursu każdy uczestnik posiadał specyfikację projektu, z którą kluczowi interesariusze są
już zaznajomieni i która jest wystarczająco szczegółowa, aby
rozpocząć wewnętrzny projekt rozwoju lub pozyskać go od
zewnętrznego dostawcy. W ostatnim module każdy uczestnik
prezentuje projekt kursowy.
Chociaż pierwsi uczestnicy kursu UMA pochodzili głównie z działu badań i rozwoju, tematyka projektów obejmowała
różne funkcje wewnętrzne: finanse (inteligentne prognozowanie gotówki, analiza ryzyka klienta), sprzedaż (ustalanie cen
i narzędzi, automatyczne generowanie ofert), produkcję (inteligentne planowanie, kontrola procesów w celu optymalizacji
jakości), obsługę klienta (konserwacja predykcyjna i zapobiegawcza) oraz zasoby ludzkie (ulepszony rozwój kompetencji
poprzez analizę rynku pracy).

Projekt terenowy SI dla uczenia
maszynowego

Konkretnym przykładem był projekt terenowy firmy Ponsse
Plc, który koncentrował się na usługach posprzedażowych,
w szczególności na konserwacji w terenie sprzętu żniwnego
– UM został wykorzystany do rozpoznania potrzebnego interwału wymiany oleju. Olej hydrauliczny i filtry są obecnie
wymieniane w stałych odstępach czasu, mniej więcej co 1800
godzin, a zoptymalizowanie interwału wymiany oznaczałoby
znaczne oszczędności. UMA trwa około trzech miesięcy kalendarzowych, a planowany całkowity wysiłek uczestników, w tym
praca nad projektem, wynosi 100 godzin roboczych. Informacje zwrotne i doświadczenia z pierwszych dwóch kursów UMA
sugerują, że jest to wystarczająca ilość czasu, aby osiągnąć zaplanowane cele edukacyjne, w zależności od zdolności uczestników do nauki w połączeniu z ich codziennymi obowiązkami.
Projekt kursu wydaje się być dobrym sposobem na skonkretyzowanie nauki i uzyskanie zaangażowania różnych interesariuszy. Luka w umiejętnościach w zakresie wdrażania
i szkolenia UM ma wpływ na przemysł wytwórczy i maszynowy. Chociaż luka w umiejętnościach prawdopodobnie
pozostanie w przewidywalnej przyszłości, istnieje wyraźna
potrzeba dostosowania programów szkoleniowych SI/UM,
www.controlengineering.pl

aby pomóc firmom w rozwoju pracowników i zachęcić ich do
rozpoczęcia eksperymentów z SI.

Cztery sposoby na poprawę jakości
nauczania SI/UM

Dodatek do:

Zalecenia mające na celu pomóc firmom, środowiskom akademickim i rządom w szkoleniach z zakresu SI i UM:
1.	Opracuj program nauczania dostosowany do potrzeb twojej branży. Zamiast próbować ogólnie konkurować w SI z wiodącymi firmami technologicznymi,
np. Google, lepiej zostać wiodącą firmą SI w swoim
sektorze przemysłu, w którym rozwijanie unikalnych
możliwości tej technologii pozwoli uzyskać przewagę
konkurencyjną. To, jak SI wpłynie na strategię Twojej
firmy, będzie zależało od branży, firmy i sytuacji.
2.	Skup się na kształceniu całego personelu firmy. Zamiast tworzyć oddzielne jednostki SI w organizacji,
zalecamy, aby kompetencje i zrozumienie technologii
były zwiększane na wszystkich szczeblach – od poziomu zarządzania do hali produkcyjnej. Ta sama zasada
obowiązuje na poziomie społeczeństwa.

3. 	Szkolenia z zakresu SI powinny zachęcać do konkretnych projektów pilotażowych i przypadków użycia. Należy opracować programy szkoleniowe w zakresie SI, które zachęcają do konkretnych projektów
pilotażowych i przypadków użycia. Pomaga to przekształcić koncepcje SI w wartość praktyczną.
4.	Reforma istniejącej edukacji publicznej. Zbadanie
możliwości wprowadzenia bonu na edukację SI lub
konta edukacyjnego, które stymulowałyby funkcjonowanie rynku edukacji dorosłych. Zwiększenie liczby
internetowych kursów szkoleniowych i otwartych kursów uniwersyteckich dla wszystkich. Zintegrowanie
edukacji SI również z programami szkół zawodowych.
Antti Karjaluoto jest specjalistą ds. przełomowej odnowy; Arto
Peltomaa jest kierownikiem programu; Risto Lehtinen jest
szefem działu współtworzenia w firmie Dimecc Ltd.,
która jest członkiem Industrial Internet Consortium, partnera
merytorycznego CFE Media and Technology.
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2021-2022

Mobilne roboty przemysłowe
w Polsce
AMRs: Elastyczne, inteligentne
roboty mobilne
Przykłady wykorzystywania
robotów współpracujących
w praktyce
Czytaj online:
https://www.controlengineering.pl/dodatek-roboty-przemyslowe-2021-2022/
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Optymalizacja pracy linii produkcji
amoniaku z wykorzystaniem automatyki
zaawansowanej w Grupie Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Niniejszy artykuł opisuje opracowanie i wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania APC dla instalacji
wytwarzania amoniaku. Przedmiotem projektu była dynamiczna optymalizacja pracy instalacji wytwarzania
amoniaku, mająca na celu poprawę efektywności energetycznej i obniżenie zużycia surowców. Realizacja
projektu odbyła się w ramach programu sektorowego „INNOCHEM”, finansowanego ze środków NCBiR w
ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.
Wdrożenie rozwiązania APC zostało zrealizowane przez Honeywell przy współudziale pracowników naukowych
Politechniki Warszawskiej w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. na instalacji amoniaku nr 2.
Charakterystyka APC

APC (ang.
) to inaczej automatyka
zaawansowana, pozwalająca na bardziej efektywne wykorzystywanie możliwości istniejących instalacji przemysłowych
bez wprowadzania zmian technologicznych. Celem APC jest
takie prowadzenie procesu, by maksymalizować uzyski najbardziej wartościowych produktów przy jednoczesnym utrzymaniu ich prawidłowych parametrów jakościowych. Rozwiązanie APC firmy Honeywell należy do grupy produktów
Honeywell Forge.

CV zadane

Działanie APC polega na automatycznym wysyłaniu odpowiednich wartości zadanych do podstawowych układów regulacji PID w systemie sterowania DCS. APC stanowi regulator
nadrzędny dla istniejącego systemu sterowania. Rozwiązanie to
jest wielowymiarowym regulatorem predykcyjnym typu MPC
(ang. Multivariable Predictive Controller) wykorzystującym dynamiczne modele procesu. Optymalne sterowanie pozwala na
utrzymanie parametrów procesowych na odpowiednich poziomach i w odpowiednich zakresach, co korzystnie wpływa na

stabilizację procesu i zmniejszenie jego energochłonności. Inaczej mówiąc, APC nie służy jedynie do sterowania instalacją,
lecz jest narzędziem pozwalającym na optymalizację jej pracy.
Regulator APC jest narzędziem wspierającym pracę Operatora w stanach stabilnej pracy instalacji. Nie zastępuje on
podstawowych układów regulacji ani tym bardziej systemów
zabezpieczeń. W przypadku pojawienia się awarii lub innej
niestandardowej sytuacji o znacznym wpływie na przebieg
procesu produkcyjnego operator przejmuje sterowanie procesem z wykorzystaniem klasycznych regulatorów i logik
w systemie DCS. Wtedy to pierwszym zadaniem operatora
jest wyprowadzenie instalacji ze stanu niebezpiecznego, a następnie, po przywróceniu prawidłowych parametrów procesu,
możliwe jest włączenie aplikacji optymalizującej.

Charakterystyka procesu wytwarzania
amoniaku

W Zakładzie Amoniaku w Grupie Azoty Zakłady Azotowe
Puławy istnieje 5 linii produkcji amoniaku pracujących równolegle. Każdy z ciągów technologicznych
podzielony jest na dwie instalacje: Przygotowania Gazu oraz Syntezy Amoniaku. Po
etapie przygotowania gazu następuje sprężenie gazu na Hali Maszyn do odpowiedniego ciśnienia na wlocie do sekcji syntezy.

+
-

Rysunek 1. Połączenie regulatora APC z systemem sterowania DCS.
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Charakterystyczne jest połączenie
wszystkich linii wspólnym kolektorem
przed i za Halą Maszyn. Zapewnia to
pewną elastyczność ruchową Zakładu
Amoniaku, ale jednocześnie powoduje
wzajemny wpływ pracy poszczególnych
linii w przypadku nierównomiernego obwww.controlengineering.pl

Rysunek 2. Schemat
ideowy procesu
produkcji amoniaku.

ciążenia. Z tego też powodu niezbędne jest zastosowanie indywidualnego opomiarowania każdej z linii technologicznych
tak, aby była możliwa niezależna ocena pracy danej linii oraz
wyznaczenie odpowiednich wskaźników jakościowych dla
każdej z nich.

syntezy poprzez przeponowe wychłodzenie na chłodnicach.
Wykroplony ciekły amoniak odseparowywany jest w separatorach, rozprężany i kierowany na inne instalacje bądź do
zbiorników magazynowych.

Proces technologiczny przebiega w następujący sposób.
Na instalacji Przygotowania Gazu na linii wytwarzania amoniaku nr 2 wodór niezbędny do produkcji amoniaku pozyskuje się w oparciu o auto-termiczny reforming węglowodorów
zawartych w gazie ziemnym z zastosowaniem mieszaniny powietrza atmosferycznego i czystego tlenu.

W pierwszym etapie realizacji projektu konieczne było przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu istniejącego. Analiza
ta obejmowała stan aparatury kontrolno-pomiarowej oraz
jakość pracy podstawowych układów regulacji PID w systemie sterowania DCS. Analiza ta została przeprowadzona przy
współudziale ekspertów z Instytutu Automatyki i Informatyki
Stosowanej Politechniki Warszawskiej.

Przygotowanie gazu procesowego do syntezy amoniaku
składa się z następujących etapów:
• podgrzanie mieszanin powietrza i tlenu oraz gazu ziemnego z parą wodną w podgrzewaczach;
• konwersja katalityczna metanu;
• usuwanie z gazu procesowego CO w wyniku konwersji
katalitycznej;
• usuwanie CO2 poprzez mycie potasowe,
• dalsze usuwanie z gazu procesowego CO i CO2 wykorzystując tzw. mycie miedziowe.
Synteza amoniaku jest procesem równowagowym, gdzie
gazy opuszczające reaktor syntezy zawierają kilkanaście procent amoniaku. Proces prowadzony jest w tzw. pętli syntezy.
Reakcja syntezy amoniaku przebiega na katalizatorze żelazowym, gdzie ciepło reakcji wykorzystywane jest do produkcji
pary oraz podgrzania gazu wlotowego do reaktora syntezy.
Amoniak jest wykraplany z gazu opuszczającego reaktor
www.controlengineering.pl 		

Realizacja projektu APC

Analiza urządzeń wykonawczych i pomiarowych została przeprowadzona w oparciu o konsultacje z personelem
utrzymania ruchu, wyniki badania charakterystyk urządzeń
wykonawczych na podstawie zebranych danych historycznych oraz analizę trendów historycznych przedstawiających
pracę układów regulacji. Dalsza analiza objęła wyznaczenie
podstawowych statystyk oraz właściwości persystentnych
(fraktalnych), które odzwierciedlają jakość dynamiczną pracy
pętli sterowania. Najbardziej istotne układy regulacji zostały
poddane weryfikacji i zostały odpowiednio dostrojone, aby
mogły odpowiednio współpracować z nadrzędnym regulatorem APC.
Z uwagi na wspomniane uprzednio połączenie wszystkich
linii produkcji amoniaku wspólnym kolektorem niezbędne było uzupełnienie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz
armatury na 2. linii produkcyjnej amoniaku, aby umożliwić
CONTROL ENGINEERING POLSKA
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Rysunek 3. Testy identyfikacyjne i model procesu.

właściwe określenie wskaźników jakościowych dla optymalizowanej linii technologicznej.
W kolejnym etapie przeprowadzone zostały testy obiektowe, mające na celu identyfikację dynamicznych modeli procesu wykorzystywanych w regulatorze MPC w odpowiedniej
wielowymiarowej macierzy. Testy przeprowadzono na pracującej instalacji w normalnych warunkach ruchowych. Bardzo istotna była ścisła współpraca z personelem zakładowym
(technologowie, operatorzy), który umożliwił sprawne wyko-

Interfejs Honeywell
Forge APC

Interfejs DCS

nanie niezbędnych prób, jednocześnie zapoznając się szczegółowo z przebiegiem bardzo istotnego etapu realizacji projektu.
Wiedza personelu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy
z zakresu technologii APC została odpowiednio uzupełniona
poprzez uczestnictwo w rozszerzonym szkoleniu inżynierskim
z zakresu teorii automatyki zaawansowanej i warsztatów praktycznych. Dodatkowo zostało to potwierdzone dużym zaangażowaniem na etapie uruchomienia aplikacji APC i niewątpliwie przyczyniło się to osiągniecia ostatecznych wyników,
czyli stabilizację pracy instalacji oraz poprawę odpowiednich
wskaźników jakościowych.
System APC na instalacji amoniaku ma na celu poprawne sterowanie stosunkiem wodór-azot (H2/N2) w pętli syntezy
poprzez odpowiednie dozowanie powietrza na sekcji przygotowania gazu przy uwzględnieniu specyficznej dynamiki procesu charakteryzującej się długim czasem do osiągnięcia stanu
ustalonego. Dodatkowo, sterując ilością tlenu, ilością pary oraz
wartościami temperatur na podgrzewaczach mieszanki powietrze-tlen oraz gazu procesowego, regulator APC utrzymuje
pożądane temperatury na krakerze, stosunek para/wsad oraz
zawartość metanu po konwersji. Sterując poziomami w wymiennikach ciepła APC, utrzymuje odpowiednią temperaturę
ługu miedziowego, zapewniając pożądaną efektywność mycia
miedziowego. W sekcji syntezy amoniaku sterowanie obejmuje regulację ciśnienia pętli syntezy oraz ilości inertów, a także

Rysunek 4. Interfejs APCOS oraz grafika systemu DCS.

54

Wrzesień/Październik

CONTROL ENGINEERING POLSKA

www.controlengineering.pl

optymalne sterowanie chłodzeniem w pętli syntezy za pomocą
wentylatorów oraz amoniakalnego układu chłodniczego.
Poniżej przedstawiono szczegółowe cele regulacji APC,
zwane zmiennymi regulowanymi CV (ang. Controlled Variables), z podziałem na instalacje.
Regulacja instalacji przygotowania gazu:
• Temperatura konwersji metanu
• Stosunek para/wsad
• Zawartość CH4 po konwersji
• Temperatury konwersji CO
• Zawartość CO po myciu potasowym
• Zawartość H2 po myciu miedziowym
• Mycie potasowe – zawartość H2 i CO
• Mycie miedziowe – temperatura

•
•
•
•
•
•

Regulacja instalacji syntezy amoniaku:
Stosunek H2/N2
Ciśnienie pętli syntezy
Temperatura gazu syntezowego
Zawartość inertów w pętli syntezy
Zużycie amoniaku chłodniczego
Stopień przereagowania amoniaku

Działanie regulatora APC polega na utrzymywaniu wyżej
wymienionych zmiennych regulowanych w odpowiednich
zakresach lub utrzymywaniu optymalnych wartości (minimalizacja lub maksymalizacja). W efekcie pozwala to na stabilizację procesu technologicznego i poprawę efektywności pracy
instalacji przemysłowej.
System APC został zbudowany w postaci jednego regulatora MPC, obejmującego cały ciąg nr 2 wytwarzania
amoniaku z podziałem na podregulatory (ang. subcontrollers) dedykowane dla dwóch instalacji: Przygotowanie Gazu
i Synteza Amoniaku, stanowiących linię produkcyjną amoniaku. System APC wyposażony jest w dedykowany interfejs
użytkownika dostępny na stacji operatorskiej APC. Ponadto
uproszczona grafika do sterowania systemem zaimplementowana w systemie sterowania DCS jest wyświetlana na stacjach
operatorskich obu sekcji.
Integracja regulatora APC z systemem sterowania DCS
została wykonana z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego OPC. Dane wymieniane są dwukierunkowo za pośrednictwem serwera OPC skonfigurowanego w systemie DCS.
Połączenie wyposażone jest w pełną diagnostykę stanu komunikacji i w przypadkach awaryjnych następuje automatyczne
przełączenie na sterowanie jedynie z systemu DCS. Przełączanie realizowane jest bez skokowych zmian wartości zadanych
(bezuderzeniowo) z uwagi na zastosowanie odpowiedniego
śledzenia aktualnych wartości zadanych w każdym z trybów
pracy.
www.controlengineering.pl 		

Rysunek 5. Histogram zużycia gazu na tonę wyprodukowanego amoniaku
(zielony – APC ON, czerwony – APC OFF).

Osiągnięte wyniki

Wskaźniki jakościowe służące do oceny zastosowanego rozwiązania APC zostały obliczone przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej przy współudziale inżynierów technologów
z Grupy Azoty Puławy. Na potrzeby przeprowadzenia analizy
porównawczej określającej osiągnięte wyniki wykorzystano
dwa podstawowe wskaźniki oceny:
•
•

 ilans cieplny zużywanej i produkowanej pary wyrażony
b
w stosunku do jednostkowej produkcji amoniaku,
zużycie gazu ziemnego wyrażone względem jednostkowej
produkcji amoniaku.

Pierwszy wskaźnik uwzględnia zużycie pary o ciśnieniu
3,2 MPa na etapie przygotowania gazu oraz produkcję pary
1,4 MPa w procesie przygotowania gazu syntezowego oraz
w pętli syntezy amoniaku. Bilans pary został przeliczony na
CONTROL ENGINEERING POLSKA

Wrzesień/Październik

 55

ROZWIĄZANIA

CASE STUDY

Rysunek 6. Histogram zawartości
CH4 po konwersji metanu
(zielony – APC ON, czerwony – APC
OFF).

cesowej w instalacji o co najmniej
1,3% oraz zmniejszenie wskaźnika zużycia gazu ziemnego na tonę
amoniaku o co najmniej 1%. Grupa
Azoty Puławy dodatkowo oszacowała, że w rezultacie pozwoliło to na redukcję śladu węglowego w produkcji
amoniaku o ponad 20 kg CO2 / tonę
amoniaku.
Ponadto należy zaznaczyć, że
w wyniku wdrożenia regulatora APC
i w konsekwencji optymalizacji procesu technologicznego nastąpiła istotna
poprawa jakości regulacji określana
miarą odchylenia standardowego odpornościowego. Osiągnięto ok. 50%
poprawę wartości odchylenia standardowego ww. parametrów.

energię wyrażoną w [MJ], uwzględniając aktualną entalpię
pary (wyznaczana z tablic parowych) oraz właściwe przepływy. Wskaźnik ten wyrażony jest w jednostkach energii na tonę
wyprodukowanego amoniaku [MJ/t].
Drugi z tych wskaźników wyznaczony jest jako stosunek
zużytego gazu ziemnego do ilości wyprodukowanego amoniaku i wyrażony jest w jednostkach przepływu na tonę wyprodukowanego amoniaku [Nm3/t].
Do analizy wykorzystane zostały dane dostarczone przez
Grupę Azoty Puławy. Dane podzielono na dwa zestawy: praca instalacji z załączonym nadrzędnym regulatorem APC
oraz praca instalacji bez załączonego regulatora APC z wykorzystaniem jedynie podstawowych układów regulacji PID
w systemie DCS. Wszystkie dane archiwalne użyte do obliczeń
zostały zebrane z czasem próbkowania 15 minut. W przeprowadzonej analizie uwzględniono dane z pełnego obciążenia
instalacji zgodnie z założeniami projektu.
Po przeprowadzeniu kompletnej analizy statystycznej
i wykonaniu obliczeń określono poprawę bilansu pary pro56
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Na histogramach przedstawiono
przykładowo zużycie gazu na tonę
wyprodukowanego amoniaku oraz
zawartość CH4 w gazie po konwersji metanu. W ten sposób graficznie
przedstawiona została stabilizacja parametrów procesu wytwarzania amoniaku uzyskana poprzez
zastosowanie rozwiązania APC.

Podsumowanie

Implementacja regulatora APC na linii 2 wytwarzania amoniaku w Grupie Azoty Puławy pozwoliła osiągnąć optymalne
parametry technologiczne i w konsekwencji wymierne rezultaty. Były one zgodne z oczekiwanymi efektami wdrożenia rozwiązania APC. Osiągnięto przy tym stabilizację procesu technologicznego, która jest bardzo istotna z uwagi na konieczność
utrzymania stałej jakości produktu. Stabilność pracy instalacji
ma także ważne znaczenie dla personelu utrzymania ruchu,
gdyż przyczynia się do ograniczenia częstotliwości interwencji
operatorskich.
Osiągnięte rezultaty umożliwią zastosowanie innowacyjnych rozwiązań tego typu na pozostałych liniach wytwarzania
amoniaku. W efekcie pozwoli to na kompleksową optymalizację produkcji amoniaku w Grupie Azoty Puławy, podnosząc
efektywność produkcji i umożliwiając minimalizację emisji
CO2 w procesie produkcyjnym.
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ROZWIĄZANIA

OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA
Travis Cox, Inductive Automation

Więcej: Oprogramowanie HMI/SCADA
Oprogramowanie HMI i SCADA pomaga w konwergencji OT i IT. Poznaj sześć zalet oprogramowania
SCADA i jego zastosowania.

S

ystemy HMI (Human-Machine Interface) oraz SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) są kluczowe dla organizacji przemysłowych. W szczególności systemy SCADA
umożliwiają organizacjom przemysłowym sterowanie procesami przemysłowymi lokalnie lub zdalnie, pozwalając na monitorowanie, gromadzenie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym,
bezpośrednią interakcję z czujnikami, zaworami, pompami, silnikami
i innymi elementami za pośrednictwem oprogramowania HMI oraz rejestrowanie zdarzeń w pliku dziennika. Systemy SCADA przeszły znaczące zmiany ewolucyjne na przestrzeni lat, pozwalając organizacjom
przemysłowym robić więcej. Wraz z wprowadzeniem inteligentnych maszyn, Big Data i Internetu przemysłowego, działy technologii operacyjnej
(OT) i technologii informacyjnej (IT) odkrywają, że muszą rozwiązywać
te same problemy: dostęp do danych przemysłowych, integracja większej
liczby systemów i rozwiązywanie wyzwań biznesowych. Nowoczesne systemy SCADA mają na celu rozwiązanie tych problemów poprzez wykorzystanie tego, co najlepsze w technologii sterowania i IT.

Sześć zalet oprogramowania SCADA

Przedsiębiorstwa implementują nowoczesne platformy informatyczne
i technologie, tworząc nowe i innowacyjne systemy przemysłowe we
wszystkich gałęziach przemysłu. SCADA znajduje się pośrodku i oferuje
takie możliwości, jak:
1) łączenie danych i integrację z rozbieżnymi systemami,
2) eliminacja użycia raportów papierowych i formularzy,
3) uruchamianie zaawansowanych zadań logicznych i obliczeń,
4) przekazywanie danych do większej liczby osób,
5) wykorzystanie urządzeń mobilnych,
6) łączenie zakładów i ludzi.
SCADA jest doskonała w komunikacji z programowalnymi sterownikami logicznymi (PLC) i urządzeniami obiektowymi. Tradycyjne
systemy SCADA mają często ograniczenia co do rodzajów sterowników
PLC, z którymi mogą się komunikować. Niezwykle ważna jest możliwość
pobierania danych z wielu różnych sterowników PLC do jednej platformy
dla operatorów. Dzięki nowoczesnym standardom, takim jak OPC UA,
użytkownicy mogą podłączyć SCADA do różnych urządzeń. Oprócz sterowników PLC system SCADA powinien mieć dostęp do danych z kilku
innych źródeł i możliwość ich integracji, takich jak komputerowe systemy
zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS), planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), systemy realizacji produkcji (MES) i inne. Połączenie
tych systemów i dodanie kontekstu do ekranu operatora przynosi ogromne korzyści.

SCADA łączy klienta i dostawcę

Zespół ESM Australia pomógł firmie YourCoffee połączyć platformę e-commerce Shopify z zakładem produkcyjnym. Wykorzystując SCADA
z interfejsami API usług internetowych RESTful oraz platformę automawww.controlengineering.pl 		

ESM Australia pomogła YourCoffee połączyć klientów z fabryką.

Grafika: Inductive Automation

tyki produkcyjnej opartą na programowalnym sterowniku automatyki
(PAC), ESM Australia dostarczyła firmie YourCoffee narzędzia Przemysłu 4.0 do łączenia, oceny, strukturyzacji i kontroli informacji oraz procesów fizycznych. Dzięki temu firma mogła osiągnąć swoje cele produkcyjne. Klienci YourCoffee zamawiają potrzebne mieszanki na zamówienie,
a także wybierają rozmiar i typ torebki oraz rodzaj etykiety. Używając wywołań usług sieciowych, SCADA
wykorzystuje dane JSON zwrócone z Shopify. Zamówienia są
W
 ięcej
następnie dzielone na obiekty
INFORMACJI
oparte na produktach, gdzie
SŁOWA KLUCZOWE:
użytkownicy mogą zestawić
HMI, SCADA
kilka produktów z oddzielnych
zamówień i wyprodukować serię
Oprogramowanie HMI/SCADA
produkcyjną zoptymalizowaną
zwiększa efektywność.
w celu skrócenia czasu przezbrojenia. Aby w pełni wykorzystać
ONLINE
Zobacz więcej przykładów:
oprogramowanie SCADA, naSCADA dla receptur, kodów
leży zidentyfikować wyzwania,
kreskowych, zbierania danych,
zbudować rozwiązania, które
systemów MES
sprostają tym wyzwaniom, i zdeWięcej danych w systemie SCADA
finiować wartość biznesową. Koto większa kontrola i zdalne
rzystaj z nowych technologii, aby
sterowanie
umożliwić operacjom uzyskanie
SCADA umożliwia odwzorowanie
większej wartości z aplikacji
wirtualnej rzeczywistości oraz
wizualizacje i sterowanie
i lepszy dostęp do danych w całej
– Lepsza łączność pomiędzy
organizacji.
Travis Cox jest dyrektorem działu inżynierii sprzedaży
w firmie Inductive Automation
n
CONTROL ENGINEERING POLSKA

urządzeniami – SCADA łączy
serwery, zakłady, dane.

CZY WIESZ?
Jakie aplikacje potrzebują pomocy
w Twoim zakładzie?
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Realny zysk z Przemysłu 4.0
Każdy zna powiedzenie „Mam tyle papierów do wypełnienia…”. Jak mieć pewność, że właściwie
wypełniliśmy, wpisaliśmy właściwe wartości, nie zamieniliśmy kolejności? A gdyby tak pozbyć się
wszystkich tych papierów i spróbować zapisać swój proces produkcji elektronicznie? Postaramy
się w niniejszym artykule przybliżyć system elektronicznego zapisu serii oparty na platformie
programowej zenon, który umożliwia nie tylko eliminację z produkcji wszystkich tych „papierów”,
ale niesie za sobą również szereg innych korzyści.
Poprawność montażu

Papierowe standardowe procedury operacyjne (SOP), poza ogólnym,
nie zawierają szczegółowego opisu sposobu wykonywania danych
czynności i nie gwarantują przez to kolejności rzeczywiście wykonywanych działań. System elektronicznego zapisu serii podaje bardzo
jasne instrukcje, szczegółowe opisy i informacje na każdym etapie
produkcji. Operator może w każdej chwili zobaczyć aktualny stan receptury, wywołać dodatkowe instrukcje, np. montażu, oraz inne konieczne informacje. Sekwencyjność receptury lub procedury montażu nie pozwala na pominięcie któregokolwiek kroku w produkcji, co
przekłada się na wzrost jakości wytwarzanych produktów. Każdy z kroków jest rejestrowany w systemie i bez potwierdzenia zakończenia
składowych operacji nie ma możliwości wykonywania kolejnej czynności. Operator może reagować na każde zdarzenie i kontrolować
proces tak, by nie dopuścić do krytycznych zdarzeń lub awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń. Bezpieczeństwo przeprowadzenia operacji
w odpowiedniej kolejności i we właściwy sposób jest zdjęte z operatora i przeniesione do systemu komputerowego gwarantującego powtarzalność operacji. Mniej czynności o jakich operator musi pamiętać zmniejsza do minimum ilość zdarzeń, które mogą się nie udać.

Szkolenia operatorów

Oprogramowanie pozwala skrócić do minimum czas potrzebny na
wdrożenie nowych operatorów do pracy. Procesy wsadowe można
łatwo tworzyć, modyfikować i uruchamiać bez żadnego programo-

wania, co pozwala na wprowadzenie modyfikacji w trybie online.
Można przeprowadzać zdalne szkolenie pracowników przy maszynie lub linii produkcyjnej. Graficzny interfejs gwarantuje intuicyjną
obsługę. Procedura/receptura może być pod nadzorem przełożonego/osoby odpowiedzialnej przetestowana „na sucho” z operatorem, w celu zapoznania się z sekwencją wytwarzania danych produktów.

Kontrola ustawień narzędzi i maszyn

Kontrola poprawności serii to nie tylko weryfikacja czy sekwencja
operacji jest wykonywana prawidłowo. W przypadku gdy w produkcji używane są jakiekolwiek programowalne elementy, system
kontroli serii może zaprogramować indywidualne dane, dobrane
wcześniej dla aktualnie wytwarzanego produktu/detalu. Jako przykłady takiego programowania można podać ustawienie wartości
momentu na wkrętakach dynamometrycznych, wgranie właściwego
pliku wzorca do systemu wizyjnego czy też ustawienie programu dla
sterownika PLC.
Wszystkie tego typu parametry mogą być wgrywane przy użyciu dedykowanych narzędzi, natomiast mając je zebrane w jednym
miejscu, odpowiednio zatwierdzone (często operatorzy nie mają
wiedzy o niektórych zagadnieniach związanych np. z wymogami
dotyczącymi oznakowania danej serii), w jednolity sposób są przekazywane do wszystkich koniecznych urządzeń. Po wgraniu parametrów pracy system będzie automatycznie weryfikował oraz zapisywał
w danych serii poprawność ich pracy, zapewniając jednocześnie o odnotowaniu wszelkich odchyłek tak, aby wystarczająco wcześnie zareagować na występujące nieprawidłowości.
Platforma zenon oferuje wbudowane zarządzanie zestawem nastaw dla automatycznej kontroli maszyn i współpracujących urządzeń. Taki
zestaw nosi nazwę receptury, która może przyjmować również odpowiednie statusy przydatne
w procesie produkcyjnym – przykładowo receptura testowa lub receptura docelowa (produkcyjna). Zestawy receptur mogą modyfikować osoby
pracujące lokalnie lub zdalnie, a ich weryfikacją

Rys. 1. Ekran systemu z sekwencją operacji wraz
z przykładem budowania algorytmu działania.
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i zatwierdzeniem zajmują się osoby nadzorujące i zarządzające procesem. Zestawy receptur mogą być kategoryzowane, jeżeli w zakładzie znajduje się kilka rodzajów maszyn lub jeżeli niektóre różnią się
nieznacznie (ze względu na bieżące modyfikacje). Docelowo zarządzanie zestawem receptur może być zintegrowane z pracującym
w przedsiębiorstwie systemem MES/ERP, gdzie platforma zenon
będzie tak naprawdę miejscem wymiany bezpośrednich danych
pomiędzy tymi systemami. W przypadku specyficznych wymagań
budowy rozbudowanej receptury produkcyjnej oprogramowanie
umożliwia wykorzystanie tzw. dodatków (Add-Ins), które pozwalają
na zbudowanie praktycznie dowolnej struktury danych receptury
według wymagań klienta.

Kontrola wykorzystanych narzędzi i aparatury

Używane w procesach produkcji urządzenia, części czy też aparatura
podlega cyklicznym czynnościom związanym m.in. z czyszczeniem,
wzorcowaniem czy też legalizacją. Udokumentowanie tych czynności może być prowadzone na wiele sposobów, jednak dedykowane do tych celów systemy nie pozwalają na „spięcie” razem danych
dotyczących stanu tych komponentów wraz z danymi serii. Omawiany system jest więc idealnym miejscem, aby zgromadzić te dane
i móc na bieżąco weryfikować dopuszczalność użycia danego komponentu w procesie produkcyjnym. Nadzór taki może być sprawowany zarówno, gdy posiadamy istniejący system zarządzania środkami trwałymi/aparaturą (szerokie możliwości integracji), jak również
w przypadku braku takowego i utworzeniu lokalnego repozytorium
w systemie zenon.
Integracja tych danych w systemie zapisu serii umożliwia więc
nie tylko wykorzystanie ich w raporcie końcowym, ale co ważniejsze,
pozwala na bieżąco kontrolować poprawność wykorzystywanych
komponentów i w razie odchyleń informować użytkowników, pozwalając jednocześnie na odpowiednią reakcję.

Identyfikacja i identyfikowalność

Identyfikacja polega na charakterystycznym oznaczeniu wyrobu,
jego partii lub serii, aby mogły być jednoznacznie odróżnione od
innych wyrobów i jest wprost wymagana przez normę PN EN ISO
9001:2015. Pozwala to na śledzenie losu produktów w fazie produkcji, magazynowania oraz sprzedaży i przekazania do klienta. W dalszym cyklu numer serii jako sekwencja charakterystycznych znaków
danego produktu jest niezbędna w procesie reklamacji, związanej
ze stwierdzeniem przez klienta tzw. wady ukrytej produktu.
Podczas procesu wytwarzania danej serii produktu niezbędne
jest gromadzenie danych zawierających informacje podstawowe
m.in. o dacie, godzinie oraz miejscu i czasie wytwarzania, pomieszczeniach, urządzeniach, pracownikach biorących udział w procesie
produkcji.
Rejestrowanie tych danych w formacie EBR wykorzystywanym do
tego celu, o warunkach i parametrach prowadzenia procesu, pozwala uniknąć wielu błędów i pomyłek w porównaniu z rejestrowaniem
procesu w raportach papierowych. Zakres zbieranych danych i etapy wytwarzania ustalane są zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Instrukcjach wytwarzania (SOP). Mogą też być zwiększone pod
kątem ilości i częstotliwości odczytów, gdy wprowadzimy integrację
www.controlengineering.pl 		

EBR z rejestratorami. Dane zbierane w taki sposób spełniają wymagania ALCOA + oraz wymagania związane zarówno z obowiązkiem
potwierdzania wykonania sekwencji operacji przez osoby uprawnione, jak i autoryzowaniem wykonywanych operacji pod kątem bezpieczeństwa, które stały się obowiązującą normą w wielu branżach.
Dzięki zebranym danym możemy śledzić przy użyciu EBR nie tylko przebieg procesów jednostrumieniowych, ale też dowolnie rozgałęzionych. Rejestrowane są parametry procesowe oraz jakościowe na zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną. Zebrane w ten
sposób dane pozwalają na ustalenie trendów wartości istotnych dla
potwierdzenia jakości produktu na etapie wytwarzania i zwolnienia
do klienta. W przypadku wystąpienia odchylenia produkcyjnego
przyspieszają i ułatwiają proces dochodzenia rzeczywistej przyczyny.
Dzięki zgromadzonym danym możemy szybciej przejść proces
identyfikacji, który polega na oznaczeniu wyrobu w taki sposób, aby
możliwe było prześledzenie wszystkich operacji i działań, jakim podlegał w swojej historii. Archiwum produkcji w formacie systematycznie zbieranych danych elektronicznych w szybkim czasie pozwala
ustalić dostawcę, partię surowców użytych do produkcji. Kompozycja elementowa produktu pozwala na prześledzenie pochodzenia
poszczególnych elementów, z jakich został zbudowany produkt.
Podczas produkcji możemy śledzić pochodzenie i jakość użytych
składników oraz wartości uzyskanych przez nie w ramach badań
konkretnych parametrów jakościowych.
Jest to niezbędne ze względu na bezpieczeństwo klientów
w procesie nadzorowania produktu znajdującego się w użyciu. Odpowiednio szybka reakcja na zgłoszenia reklamacyjne, określenie
zakresu występowania wady i ryzyka dla bezpieczeństwa klientów,
stanowią podstawy w procesie zarządzania reklamacjami. Wyniki
i działania procesu postępowania z reklamacjami są nadzorowane i wymagane przez wiele organów państwowych nadzorujących
bezpieczeństwo wynikające z certyfikacji szerokiej grupy wyrobów
znakiem CE w Unii Europejskiej. Pozwala też sprawnie reagować
na doniesienia instytucji krajowych i europejskich związanych z powiadamianiem o złej jakości serii surowców stwierdzonych przez Inspekcje, aby nie używać ich do produkcji i zwrócić do dostawcy lub
wycofać zidentyfikowane serie produktów, do których wytworzenia
zostały użyte. Szybkość reakcji ma tu bardzo duży wpływ na procesy
i wyniki biznesowe.

Poprawne za pierwszym razem

Jak zwiększyć wydajność produkcyjną linii? Zredukować ilość błędów i przestojów. Ulepszenie to wynika ze ścisłego przepływu pracy
operatora i weryfikacji punktu wejścia, co zapewnia bardziej spójne
i powtarzalne partie z krótszym czasem wydania. Elektroniczne systemy receptur redukują błędy produkcyjne, zapewniając łatwy dostęp do wszystkich wymaganych danych i natychmiastową analizę
partii. W przypadku ciągłego monitoringu można również łatwo śledzić przyczyny przestojów i w efekcie wpływać na ich ograniczanie
(analiza OEE).

Zbieranie danych w jednym miejscu

Architektura systemu jest zbudowana w oparciu o scentralizowany
buforowany serwer. Rozwiązanie może znajdować się bezpośrednio
CONTROL ENGINEERING POLSKA
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Rys. 2. Centralna architektura
systemu.

w siedzibie klienta lub być umiejscowione w przestrzeni obliczeniowej chmury. Oprogramowanie pracujące bezpośrednio z operatorem zainstalowane jest na komputerze, tablecie lub też poprzez dostęp zdalny uruchamiane w przeglądarce. Takie rozwiązanie pozwala wykonywać operacje przez osoby pracujące zdalnie. Uprawniona
osoba, korzystając z aplikacji klienckiej, dokonuje bezpośrednich
czynności związanych z procedurą dotyczącą fragmentu procesu, za
który jest odpowiedzialna (zgodnie z standardem ISA 88).
Na rysunku 2 przedstawiono architekturę sytemu. Widoczny jest
serwer centralny, który ma dostęp nie tylko do bezpośrednich danych procesowych (pomiary, zdarzenia, alarmy), ale również do danych archiwalnych – Historian oraz informacji dostarczanych przez
współpracujące z aplikacją systemy klasy EPS / MES lub też bezpośrednie zapytania do zewnętrznych baz danych.
Serwer zapewnia wykonywanie niezależnych niepowiązanych
ze sobą procesów zapisu serii produkcyjnej w tym samym czasie –
dzięki temu jedno oprogramowanie może wspomagać i reagować
na zdarzenia pochodzące z różnych źródeł i archiwizować je w przestrzeni bazodanowej serwera. Wykorzystując dodatkowe moduły
platformy zenon wspierające bezpośrednie połączenie z podstawowymi urządzeniami wykonawczymi maszyn (np. sterowniki PLC),
oprogramowanie może kolekcjonować dane bezpośrednio z urządzeń znajdujących się w linii produkcyjnej. Dzięki temu aplikacja
gromadzi wszystkie rodzaje danych z całego zakładu, niezależnie od
tego, z jakich maszyn czy infrastruktury one pochodzą lub tego, jak
zaawansowane technicznie są poszczególne komponenty.

KORZYŚCI DLA SYSTEMU JAKOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA

W trakcie produkcji
•	W łatwy i intuicyjny sposób operator odczytuje instrukcję, korzystając z właściwego fragmentu procedury (zgodność z ISA 88)
prezentowanej na ekranie i wykonuje polecenie (wykorzystanie
ekranu PC/tabletu).
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•	Operator odczytuje pożądane wskazane przez system
wartości procesowe.
•	Utrzymanie jakości szkoleń
poprzez ciągłe przypominanie ważnych informacji.
•	Zapis informacji procesowych w odpowiednim miejscu kontrolowanego formularza (walidacja pola oznacza
brak możliwości pomyłki).
System może wykonać odczyt automatycznie, zamiast
operatora, poprzez integrację z urządzeniem.
•	Potencjalne naruszenie wykonania procedury zostaje
natychmiast zauważone.
•	Naruszenie zostaje oznaczone w systemie, a system alarmowania natychmiast powiadamia określonych użytkowników.
Po wykonaniu serii produkcyjnej
•	Wszystkie zapisy serii dotychczas prowadzone ręcznie zapisywane są automatycznie.
•	Szybka identyfikacja zapisanych danych w określonym oknie czasowym produkcji z możliwością automatycznej analizy i raportu.
•	Centralna archiwizacja danych serii takich jak: dozowanie materiału, zużycie mediów, wykorzystanie sprzętu, zachowanie operatorów, zdarzeń. Archiwum ma kluczowe znaczenie dla zgodności serii i zachowania integralności danych.
•	Automatyczne generowanie raportów wraz z wysyłką do użytkowników systemu.
•	Łatwa reedycja procesu w przypadku zmiany.

Podsumowanie

Wprowadzenie elektronicznego zapisu serii przenosi w inny wymiar
system produkcyjny oparty na papierze, bez konieczności zmiany
jakiegokolwiek sprzętu lub procesu produkcyjnego. Automatyzacja
raportowania operatora i produkcji oznacza, że analiza danych serii jest zredukowana do absolutnego minimum poprzez usunięcie
uciążliwych ręcznych operacji i analiz. Podnosimy jakość, ograniczamy ryzyko, poprawiamy powtarzalność, ograniczamy konieczność
przerobów i odrzutów, co przekłada się wprost na uniknięcie zbędnych czynności i kosztów.
Źródła:
1.	„Paper on glass”, Information unlimited the copa-data
magazine No. 27, April 2015.
2.	www.copadata.com
3. Doświadczenia własne autorów

Praca zespołowa dział farmacji IA

www.introlautomatyka.pl
www.controlengineering.pl

Magazyn, w którym wiedza
spotyka użyteczność

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

Dodatki tematyczne

Zamów prenumeratę
www.controlengineering.pl

Newslettery

E-wydanie

designed by Freepik

Magazyn

ROZWIĄZANIA

ETHERNET PRZEMYSŁOWY
Steve Fales, ODVA

Pięć kluczowych sposobów wykorzystywania
technologii TSN w przemysłowych sieciach
typu Ethernet
Sieci wrażliwe na czas (TSN) to praktyczna opcja, która pozwala zaspokoić potrzeby aplikacji, w których
czas ma krytyczne znaczenie, zapewnia elastyczność w projektowaniu sieci i planowaniu przyszłości,
jaką zapewniają koncepcje Przemysłu 4.0 i technologii IIoT. Artykuł opisuje pięć korzyści z zastosowania
technologii TSN w przemysłowych sieciach Ethernet.

S

ieci wrażliwe na czas (time-sensitive networking –
TSN) w przemyśle będą składać się z podzbioru
standardów IEEE 802.1, znanych jako profil IEC/
IEEE 60802 TSN dla automatyki przemysłowej,
które znajdują się na późniejszych etapach wyboru i zatwierdzania. Znaczne ilości danych diagnostycznych
i prognostycznych, oprócz istniejącego ruchu sieciowego
związanego ze sterowaniem, które zostaną dodane dzięki
konwergencji technologii informatycznej z operacyjną (IT/
OT), są kluczowym czynnikiem wpływającym na zbiór standardów przesyłania danych wrażliwych na czas przez przemysłowe sieci Ethernet, określany jako TSN.
TSN będzie praktyczną opcją zaspokojenia potrzeb aplikacji o krytycznym znaczeniu czasowym, stworzenia elastyczności w projektowaniu sieci i planowaniu przyszłości,
ukształtowanej przez koncepcję Przemysłu 4.0 i technologie
Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Ponadto sieci TSN
umożliwią większą interoperacyjność komunikacji przemysłowej. Mogą one współpracować z istniejącymi metodami
synchronizacji czasu według IEEE 1588, takimi jak CIP Motion i CIP Sync, opracowanymi przez Stowarzyszenie ODVA.

Organizacja ta uznaje znaczenie TSN i angażuje się w prace
nad tymi standardami za pośrednictwem swoich firm członkowskich, mające na celu dostosowanie protokołu EtherNet/
IP do TSN.

1. Spełnienie potrzeb aplikacji, w których
czas ma znaczenie krytyczne

Priorytetyzacja danych TSN w celu zapewnienia, że dane
dotyczące ruchu nie zostaną spowolnione na przykład przez
rutynową diagnostykę, może się odbywać w mostkach sieciowych Ethernet na różne sposoby, w zależności od uruchomienia przez użytkownika. Poniższa struktura kolejkowania
IEEE 802.1Qbv przedstawia przykład nadawania priorytetów
TSN przy użyciu następujących kluczowych mechanizmów
nadawania priorytetów:
• Kształtowniki (shapers) – takie jak ścisła priorytetowa jakość usług (quality of service – QoS) i kształtowanie oparte na kredytach. Algorytmy te dają pierwszeństwo ruchowi o wysokim priorytecie i zapewniają uczciwość w sieci
przewodowej. Chociaż te mechanizmy nie są nowe, to
istnieje wspólny język ich konfigurowania.
• Wywłaszczenie (preemption) – wstrzymuje istniejącą
transmisję pakietów, aby przepuścić dane o wyższym
priorytecie.
• Ruch zaplanowany (scheduled traffic) – możliwość kontrolowania transmisji ruchu na podstawie włączania
i wyłączania kolejek przełącznika sieciowego, zgodnie ze
skonfigurowanym harmonogramem czasowym.
Te kluczowe mechanizmy ustalania priorytetów TSN
zawierają również techniki towarzyszące, które pomagają zapewnić zestaw rozwiązań, w tym:

Rys. 1. Diagramy zależności czasowych standardu TSN
pokazują, w jaki sposób TSN może zrealizować potrzeby
aplikacji o krytycznym znaczeniu czasowym. 
Źródło: ODVA
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•

•

k ontrolę ruchu przychodzącego – znajomość i nadzór
nad oczekiwanym ruchem sieciowym przychodzącym do
portu w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa, że złośliwe lub nieprawidłowo działające urządzenie wpłynie
na ogólny determinizm sieci;
replikacja i eliminacja ramek w celu zapewnienia niezawodności – redundancja warstwy 2, która wykorzystuje
wiele ścieżek wirtualnych w fizycznie oddzielnej infrastrukturze w sieci kratowej z aktywną kontrolą topologii.

2. Tworzenie projektów sieci elastycznych

TSN otwiera sieciom przemysłowym możliwość wprowadzenia nowych technologii w fabryce, takich jak kamery, które
dostarczają sygnał do algorytmów rozpoznawania obrazu
w celu kontroli jakości i pracują obok tradycyjnych silników,
zaworów i czujników, a nawet istniejących aplikacji do sterowania ruchem z wykorzystaniem przemienników częstotliwości oraz protokołu (technologii) CIP Motion, opracowanej
przez organizację ODVA.
Należy pamiętać o fundamentalnych zasadach projektowania sieci oraz architekturze sieci z segmentacją, zapewniających niezawodność i bezpieczeństwo, które są nadal
zalecaną najlepszą praktyką w celu uzyskania optymalnej
wydajności. Zegar jest kluczowym czynnikiem czasu, aby


TSN będzie praktyczną opcją
zaspokojenia potrzeb aplikacji
o krytycznym znaczeniu czasowym,
stworzenia elastyczności
w projektowaniu sieci i planowaniu
przyszłości, ukształtowanej przez
koncepcję Przemysłu 4.0 i technologie
Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).
umożliwić elastyczność w projektowaniu sieci z technologią
TSN, ponieważ czas nadrzędny musi być utrzymywany przez
specjalnie wyznaczone urządzenia, określane jako zegary
nadrzędne (grandmaster clock), podczas gdy inne urządzenia będą musiały być w stanie synchronizować się z zegarem
nadrzędnym. W większości przypadków w ten sam sposób
czas jest utrzymywany za pomocą precyzyjnego protokołu
czasowego IEEE 1588.
Urządzenia, które nie obsługują standardu TSN, mogą
być używane w tej samej sieci, ale mogą to być tylko urządzenia końcowe lub narzędzia inżynierskie. TSN wykorzystuje standard IEEE 802.1AS, który implementuje mechanizm
www.controlengineering.pl 		

DODATKOWE INFORMACJE
Co to jest ODVA? ODVA (Open DeviceNet Vendors
Association) to międzynarodowa organizacja zajmująca
się opracowywaniem standardów i handlem, której członkami są wiodący producenci automatyki z całego świata.
Misją ODVA jest rozwijanie otwartych, interoperacyjnych
technologii informatyczno-komunikacyjnych dla automatyki przemysłowej. Te standardy obejmują Wspólny Protokół Przemysłowy (Common Industrial Protocol – CIP),
niezależny od mediów protokół sieciowy ODVA – oraz
przemysłowe technologie komunikacyjne, w tym EtherNet/IP, DeviceNet i inne.
W celu zapewnienia interoperacyjności systemów produkcyjnych oraz ich integracji z innymi systemami, ODVA
jako naczelną zasadę przyjmuje komercyjne, gotowe,
standardowe technologie internetowe oraz ethernetowe.
CIP, CIP Motion, CIP Sync i EtherNet/IP są znakami towarowymi firmy ODVA Inc. Inne znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. www.odva.org

opóźnienia czasowego typu peer-to-peer i jest profilem precyzyjnego protokołu czasowego IEEE 1588. Protokół (technologia) CIP Sync wykorzystuje mechanizm opóźnienia
czasowego od końca do końca i jest domyślnym profilem
w precyzyjnym protokole czasowym IEEE 1588.
Technologia CIP Sync ma tę zaletę, że nie wymaga, aby
wszystkie urządzenia na ścieżce od zegara nadrzędnego do
zegara zwykłego musiały być świadome czasowo, jak pokazano na poniższym schemacie graficznym systemu zegara.
Profile czasowe CIP Sync i TSN są wystarczająco precyzyjne,
aby sprostać obecnym i przyszłym potrzebom automatyki
przemysłowej i mogą być konwertowane do siebie nawzajem
za pomocą dedykowanego urządzenia.

3. Wdrożenie koncepcji Przemysłu 4.0
oraz technologii IIoT

Sieci stoją obecnie w obliczu zbliżającego się dodania dużych
ilości danych z hal fabrycznych do urządzeń brzegowych i/
lub chmury obliczeniowej i z powrotem w celu wykonania
analizy systemu i prognozowania sytuacji w przyszłości, ze
względu na wykorzystywanie Przemysłu 4.0 i Przemysłowego
Internetu Rzeczy. Zwiększona przepustowość, będąca wynikiem wykorzystywania technologii takich jak Wi-Fi 6 i Gigabit Ethernet, pomoże złagodzić takie problemy, jak: potencjalne opóźnienia pakietów danych, odchylenia w transmisji
danych w stosunku do zegara czasu czy utratę pakietów.
Należy jednak pamiętać, że trudno przewidzieć wszystkie
nowe sposoby tworzenia i wykorzystywania danych przemysłowych w przyszłości. Kto mógł przewidzieć stworzenie programowalnych sterowników logicznych (PLC), które mogą
obsługiwać bezpieczeństwo i sterowanie standardowe w czasach, gdy istniały tylko przekaźniki bezpieczeństwa? Drogi
CONTROL ENGINEERING POLSKA
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Profile sterowania
silnikami

Profile
przetworników

Profile
We/Wy

Inne
profile

Profile
półprzewodników

Profile protokołu
bezpieczeństwa
CIP Safety
Biblioteka
obiektów
bezpieczeństwa

Usługi zarządzania danymi
Komunikaty jawne oraz We/Wy

Usługi
i komunikaty
bezpieczeństwa

Zarządzanie danymi, routing

EtherNet/IP

Biblioteka obiektów
(komunikacja, aplikacje, synchronizacja czasowa)

Wspólny protokół
przemysłowy (CIP)

Profile protokołu
ruchu CIP Motion

Transport: TCP/UDP
Protokół łącza danych: TSN
Fizyczne prędkości przesyłu: 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s ...

Rys. 2. Ilustracja do punktu 5. Architektury sieciowe EtherNet/IP dla protokołu ruchu CIP Motion oraz protokołu synchronizacji
CIP Sync będą działać z funkcjami TSN. 
Źródło: ODVA

fizyczne i cyfrowe nie są budowane wcześniej, gdy są zatkane
ruchem, który może skorzystać na ustalaniu priorytetów.

4. Stworzenie większej interoperacyjności

W
 ięcej

Celem jest stworzenie jednego nadrzędnego zestawu standardów TSN w warstwie łącza danych, który pozwoli na zwiększoną interoperacyjność sieci w warstwie aplikacji. Oznacza
to, że ruch EtherNet/IP (ODVA), Profinet (PI North America) i OPC-UA (OPC Foundation) może współistnieć w jednej sieci i respektować te same wymagania dotyczące jakości
usług (QoS), z dodatkiem wspólnego czasu i wspólnego ustalania priorytetów.
Umożliwią to pakiety danych ze wspólnymi nagłówkami
i ustandaryzowanymi poziomami priorytetów. Po sfinalizowaniu TSN umożliwi priorytetyzację danych krytycznych
czasowo w sieciach przemysłowych w oparciu o określone
zasady i metodologie, które będą stosowane przez przełączniki sieciowe i urządzenia mostkujące obsługujące TSN.

INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
Ethernet przemysłowy, TSN
Elastyczna struktura sieci, w której
czas ma krytyczne znaczenie.
Należy wdrożyć Przemysł 4.0 i IIoT.
Należy zapewnić większą
interoperacyjność.
DO ROZWAŻENIA
W jaki sposób bardziej
deterministyczne sieci przemysłowe
oferowane przez TSN mogą pomóc
w aplikacjach, w których czas ma
krytyczne znaczenie?
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5. Praca z istniejącymi
metodami synchronizacji
czasu w sieci

Stale rosnące wymagania dotyczące wydajności produkcji oraz produktywności
doprowadziły do 
rozwoju przemysłowych sieci Ethernet, takich jak EtherNet/
IP, które oferują większą szybkość i przepustowość, większą liczbę węzłów, a także lepszą diagnostykę i łatwiejszą integrację pionową w porównaniu z tradycyjną
magistralą obiektową fieldbus. Następnie
zostały opracowane rozszerzenia sieciowe, takie jak CIP Motion i CIP Sync
CONTROL ENGINEERING POLSKA

organizacji ODVA, których celem były konkretne aplikacje,
takie jak zastosowanie proporcjonalnego sterowania ruchem
w przenośnikach pozycjonujących, które wymagały wyższego poziomu determinizmu. Technologie CIP Motion i CIP
Sync będą nadal obsługiwane nawet po pojawieniu się TSN.
Przewiduje się również, że funkcja sieciowej bramy czasowej
umożliwi urządzeniom CIP Motion i CIP Sync interoperacyjność w sieciach TSN.
Wraz z istniejącymi rozszerzeniami sieci, takimi jak
CIP Motion i CIP Sync, standardy TSN do przesyłania danych krytycznych czasowo przez przemysłową sieć Ethernet
są opcją spełniającą potrzeby aplikacji o wysokim determinizmie, dodawania opcji projektowania sieci i planowania
znacznego przyszłego wzrostu ruchu danych sieci, spowodowanego konwergencją technologii IT z OT.
Możliwy będzie również nowy poziom interoperacyjności, ponieważ inne implementacje sieci komunikacyjnych
mogą współistnieć w sieci Ethernet z TSN. Zalety EtherNet/
IP, wynikające z bycia dobrze zaadaptowaną, obiektowo zorientowaną oraz interoperacyjną siecią wielu producentów/
dostawców, pozostaną w mocy przy dodatkowym wsparciu
TSN.
Wysoki poziom standaryzacji, wdrażanie protokołu
TCP/IP i wykorzystanie dostępnego w handlu sprzętu, również pozostaną spójne. Sieć EtherNet/IP będzie nadal dziś
i jutro spełniać krytyczne potrzeby w zakresie komunikacji
przemysłowej i sterowania, w tym interoperacyjność i gwarancję wydajności dla wysoce zaawansowanych technicznie
aplikacji – dzięki TSN.
Steve Fales jest dyrektorem ds. marketingu
w organizacji ODVA.
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Jon Breen, Breen Machine Automation Services

Ethernet przemysłowy a biurowy
Artykuł opisuje cztery istotne różnice między sieciami Ethernet w przemyśle oraz w biurze. Znajomość tych
różnic pozwala na uzyskanie niezawodnej komunikacji sieciowej w zakładzie przemysłowym.

I

mplementacje sieci informatycznych wykorzystujących technologię Ethernet w biurach oraz w przemyśle różnią się w czterech kluczowych kwestiach. Są to:
determinizm czasowy, odporność na zakłócenia, parametry środowiskowe oraz wykorzystywane protokoły.
Znajomość tych różnic pozwoli na zbudowanie takiej sieci,
która umożliwi niezawodne sterowanie operacjami w zakładzie przemysłowym. Według badania przeprowadzonego
przez firmę HMS Industrial Networks w 2018 r. Ethernet, czyli ewoluujący zbiór standardów opisanych jako IEEE 802.32018, wyprzedził inne standardy sieciowe, stanowiąc 52%
nowych instalacji sieciowych. Nie ma żadnych oznak, że ten
trend w najbliższym czasie spowolni. Znajomość środowiska
domowego i biurowego może wspierać wykorzystanie Ethernetu w automatyce przemysłowej, ale należy poznać cztery
ważne różnice pomiędzy tymi aplikacjami.

1. Determinizm czasowy sieci

Szybkość przesyłania danych w sieci jest często określana
w megabitach na sekundę (MB/s). W zastosowaniach przemysłowych sprzęt sieciowy najczęściej ma prędkość 100 MB/s,
zaś obecnie zaczyna rozpowszechniać się sprzęt o prędkości
1000 MB/s. W biurze jest to zwykle ważny miernik prędkości łącza, jednak w przemysłowej sieci
systemu sterowania ważniejszy jest deterW
 ięcej
minizm czasowy. Podczas sterowania lub
monitorowania rzeczywistych zdarzeń
INFORMACJI
z dużą prędkością komunikacja między
SŁOWA KLUCZOWE:
urządzeniami musi się odbywać w staPrzemysłowy Ethernet
łych przedziałach czasowych. Jeśli na
przykład drukarka biurowa ma 2 sekunDeterminizm czasowy określa
dy opóźnienia podczas odbierania pliku,
zaplanowaną komunikację sieciową.
to nie stanowi to żadnego problemu. Jeśli
Środowisko pracy i zaburzenia
elektromagnetyczne mogą zakłócać
jednak serwomotor musi czekać tak dłusygnały w sieci Ethernet.
go na sygnał sterujący, może to być kataProtokoły to oprogramowanie
strofalne dla procesu technologicznego
zapewniające komunikację w sieci.
czy produkcji. Tak więc należy odseparować sieci automatyki przemysłowej od
DO ROZWAŻENIA
biurowych.
Niezawodna komunikacja może
poprawić przepustowość sieci.

ONLINE
Breen Machine Industrial Ethernet
Design Guide (Przewodnik
projektowania sieci Ethernet):
www.breen-machine.com/ebook
https://standards.ieee.org/
standard/802_3-2018.html
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2. Odporność na zakłócenia

W środowisku przemysłowym istnieje
wiele źródeł zakłóceń sygnałów przesyłanych w sieci. Duże prądy, często spowodowane przełączaniem w urządzeniach
energoelektronicznych, takich jak napędy o zmiennej częstotliwości (VFD), są
CONTROL ENGINEERING POLSKA

Równowaga wiedzy na temat sieci Ethernet w przemyśle
i biurze pomaga na uzyskanie niezawodnej komunikacji
sieciowej. 
Źródło: Breen Machine

znane z generowania harmonicznych o wysokiej częstotliwości oraz zaburzeń elektromagnetycznych (EMI), które mogą
wpływać na inne urządzenia w fabryce. Istnieje kilka opcji
zmniejszania wpływu zaburzeń EMI na sieć przemysłową:
separowanie kabli sieciowych od zasilających, skręcanie par
przewodów sygnałowych, ekranowanie kabli oraz uziemianie falowników i ekranów kabli. Należy zrealizować wszystkie
cztery, jeśli jest to praktyczne. Przestrzegać zaleceń producentów napędów VFD. Instrukcje obsługi tych urządzeń zawierają informacje na temat uziemiania. Nie należy tego pominąć.

3. Dane techniczne urządzeń
przeznaczonych do pracy w trudnym
środowisku

Środowiska przemysłowe mogą być bardzo trudne dla komponentów sieciowych. Występują tu powszechnie ekstremalne
temperatury, ruchome części, agresywne chemikalia i wysokie
napięcia. Każdy kabel i urządzenie sieciowe muszą być przystosowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych
lub umieszczone w odpowiedniej obudowie ochronnej. Na
rynku dostępne są kable sieciowe odporne na trudne warunki
przemysłowe. Kable muszą mieć izolację przystosowaną do
najwyższego napięcia panującego w danej obudowie lub korytku kablowym. Pomimo tego, że sieć Ethernet wykorzystuje
niskie napięcia, to często wymagana jest izolacja kabli i przewodów na napięcie znamionowe 600 V. Jeśli kabel będzie się
wyginał podczas normalnej pracy, należy zakupić kabel elastyczny. Jeśli ma być ułożony w odsłoniętym korytku kablowym, to amerykański standard NEC (National Electric Code)
wymaga użycia kabla o wzmocnionej powłoce, chroniącej go
www.controlengineering.pl

przed uszkodzeniami mechanicznymi (należy zakupić kabel
przeznaczony do układania w korytkach, oznaczony jako tray-rated). W przypadku innych wymagających środowisk należy
dobrać kable odporne na zgniatanie i ścieranie oraz na ekstremalne temperatury, ogień i na olej/chemikalia.

Gdy protokół jest zdefiniowany na niskim poziomie
(znajduje się na kilku innych protokołach), opcje dostępnej
architektury i sprzętu sieciowego mogą być bardziej ograniczone. Innym kompromisem między tymi dwiema szerokimi
kategoriami jest wydajność. Protokół niskiego poziomu będzie
zwykle bardziej deterministyczny niż protokół wysokiego poziomu.
W praktyce wybór protokołu ethernetowego jest zwykle
podyktowany wykorzystywanym typem programowalnego
sterownika logicznego (PLC). Każdy producent sterowników
PLC ma swoje preferencje i chociaż niektórzy oferują kilka
opcji, najlepsze wyniki (najłatwiejsza implementacja, najlepsze wsparcie) zwykle osiągane są po pozostaniu przy standardach tego producenta.

4. Protokoły przemysłowe a biurowe

Podłączając się kablem do sieci ethernetowej w biurze, nie musimy wiedzieć, co dzieje się w środku tego kabla. Natomiast
w przemyśle istnieją różne rodzaje sieci ethernetowych, tak
więc musimy wiedzieć trochę więcej. Protokół to język używany przez urządzenia do komunikacji za pośrednictwem kabla
ethernetowego. Protokoły są często używane w warstwach,
przy czym protokół niskiego poziomu stanowi podstawę protokołu wysokiego poziomu. Ponieważ aplikacje przemysłowe
mają inne potrzeby niż sieci budynkowe/biurowe/domowe,
to istnieją protokoły odpowiadające tym potrzebom, a każdy
z nich ma swoje własne zalety i wady. Gdy protokół przemysłowy jest zdefiniowany „na szczycie” powszechnie wykorzystywanego protokołu (często TCP/IP), to można zastosować
standardowe architektury i sprzęt sieciowy.
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PRODUKTY
OMRON

Firma OMRON wprowadza system kontroli płytek
drukowanych „3D-AOI z serii VT-S10”
Innowacyjna
technologia
obrazowania
i sztucznej inteligencji zastosowana w nowym
systemie kontroli płytek drukowanych z serii
VT-S10 firmy OMRON pomaga osiągnąć bardziej precyzyjną kontrolę przy jednoczesnym
obniżeniu wymagań kwalifikacyjnych operatora. To pierwsze takie rozwiązanie w branży.
Firma OMRON wprowadza na rynek
nowy system kontroli płytek drukowanych
z serii VT-S10. Po raz pierwszy w branży
wdrożono w nim technologię obrazowania
i sztuczną inteligencję w celu zautomatyzowania procesów kontroli podzespołów
płytek drukowanych. Dzięki temu operator
nie musi już dysponować specjalistycznymi
umiejętnościami. Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na urządzenia zgodne
z nowym ogólnoświatowym standardem
łączności bezprzewodowej 5G, a także pojazdy elektryczne (EV) i systemy autonomicznego prowadzenia pojazdów, kontrola
płytek drukowanych w pojazdach stanowi
coraz większe wyzwanie. Nowe rozwiązanie
VT-S10 firmy OMRON umożliwia niezwykle
precyzyjną kontrolę kluczowych elementów
w celu utrzymania i podniesienia jakości,
przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia bezpieczeństwa.
W ostatnich latach znacząco wzrosło zapotrzebowanie na płytki drukowane obsługujące technologię 5G, pojazdy elektryczne
i systemy autonomicznego prowadzenia pojazdów. W związku z tym zwiększono również
wymogi dotyczące jakości płytek drukowanych, ze względu na to, że te zastosowania
mogą stanowić zagrożenie dla ludzi. Zespoły
tych płytek stają się coraz grubsze i mniejsze,
przez co ich kontrola jest trudniejsza niż dotychczas. Przy konwencjonalnych systemach
kontroli płytek drukowanych występują trudności z dokładnym obrazowaniem kształtów
lutowań, co ogranicza zakres i parametry
kontroli. Rynek mierzy się z wyzwaniem
związanym z rosnącym niedoborem wykwalifikowanych specjalistów. Jednocześnie pracownicy muszą unikać bliskich kontaktów
z innymi osobami i przemieszczania się, aby
zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. W związku z tym klienci wymagają
zmniejszenia częstotliwości przeprowadzania

70

Wrzesień/Październik

kontroli wizualnych. Przedsiębiorstwa oczekują także możliwości obniżenia kwalifikacji
pracowników, niezbędnych do wdrażania
nowego sprzętu kontrolnego, przy jednoczesnym zwiększaniu dokładności prowadzonych kontroli. W obszarach większego
rozwoju rynku motoryzacyjnego i technologii
5G zostanie rozszerzony łańcuch dostaw produktów. Z tego powodu kontrola kształtu,
wymagana m.in. przez normę IPC, stała się
bardziej kluczowa w zakresie zachowania jakości kontroli.
Seria VT-S10, wyposażona w opatentowaną przez firmę OMRON technologię
obrazowania MDMC (Multi-Direction Multi-Color), automatycznie optymalizuje kąty
napromieniowania, kolory i intensywność
oświetlenia podczas kontroli płytek drukowanych, uwzględniając takie cechy, jak kształty
podzespołów elektronicznych i lutowanie na
płytce. Pierwsze testy wykazały, że ta nowa
technologia może zmniejszyć liczbę godzin
pracy ludzkiej o około 70%. Ponadto wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemie
kontroli płytek drukowanych pozwala zautomatyzować ten proces, który do tej pory wymagał użycia ludzkich zmysłów. Umożliwia to
znaczące zwiększenie dokładności kontroli.
Firma OMRON ma ponad 30-letnie doświadczenie w inspekcji w zakresie wyglądu oraz
lutowania.
Firma OMRON opracowała innowacyjną
koncepcję produkcyjną pod nazwą „innovative-Automation”. Firma dąży do wprowadzania i napędzania innowacji w zakładach produkcyjnych poprzez realizację tej koncepcji,
składającej się z trzech kluczowych innowacji
– lub tzw. trzech „i”. Są to: „integracja (ewolucja sterowania)”, „inteligencja (inteligencja
opracowana za pomocą «technologii informacyjno-komunikacyjnych»)” oraz „interaktywność (nowa harmonizacja współpracy
ludzi i maszyn)”. Dzięki integracji najszerszej
gamy urządzeń sterujących i wykorzystaniu
sztucznej inteligencji, w pełni sprawdzającej się w kontroli lutowania, seria VT-S10 to
najnowsza propozycja firmy OMRON odzwierciedlająca koncepcję „innovative-Automation”. W przyszłości firma chce kontynuować rozwój zakładów produkcyjnych we
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współpracy z klientami. Rozszerzenie zakresu
i parametrów automatycznej kontroli pozwoli uwolnić operatorów od wykonywania prostych, monotonnych czynności, dzięki czemu
będą oni mogli skupić się na bardziej twórczych zadaniach – co w rezultacie poprawi
bezpieczeństwo społeczeństwa.

Kluczowe zalety serii VT-S10:
1. Technologia obrazowania MDMC znacznie zmniejsza ryzyko podejmowania błędnych decyzji
Poprzez zastosowanie własnej technologii
oświetlenia MDMC, firma OMRON opracowała technologię obrazowania, która umożliwia niezwykle precyzyjną kontrolę stale
zmieniających się podłoży i podzespołów.
Swobodne dostosowywanie kątów promieniowania, kolorów i intensywności oświetlenia pozwala teraz dokładniej uchwycić
kształty lutowania niż w przypadku konwencjonalnych metod obrazowania, eliminując
tym samym zakłócenia powodowane przez
cienie wysokich podzespołów znajdujących
się w pobliżu. Ponadto możliwe jest odczytawww.controlengineering.pl

nie wzorów na podłożach oraz wydruków na
powierzchni podzespołów.
2. Ograniczenie do minimum liczby godzin
pracy ludzkiej potrzebnych do programowania poprzez kontrolę ilościową i jakościową, wykorzystującą sztuczną inteligencję
W oparciu o wiedzę zdobytą przez firmę
OMRON zarówno w zakresie kontroli podzespołów, kształtu lutowania, jak i obrazów
uzyskanych dzięki oświetleniu MDMC, firma
opracowała algorytm sztucznej inteligencji przeznaczony do kontroli lutowania. Ten
proces, wykorzystujący sztuczną inteligencję,
połączono z kontrolą ilościową przeprowadzaną przez MDMC w celu obniżenia zarówno wymaganego poziomu umiejętności do
nauki przez pracowników, jak i ryzyka podejmowania błędnych decyzji. Na podstawie
przeprowadzonego testu weryfikacyjnego
firma OMRON wykazała spadek liczby godzin pracy ludzkiej potrzebnych do wykonywania kontroli wzrokowych o 85%.
3. System M2M wdrożony w celu uzyskana
produktów pozbawionych wszelkich wad
Łączenie danych z urządzeniami produkcyjnymi innych producentów przy użyciu
własnego oprogramowania procesowego
QupAuto firmy OMRON pozwala podnieść
jakość monitorowania i zminimalizować liczbę potencjalnych usterek. Nowa seria może
poprawić jakość wizualizacji poprzez opracowanie bazy danych wyników kontroli, w tym
wartości liczbowych i obrazów, z każdego
procesu. Ponadto technologia VT-S10 zwiększa wydajność przy pierwszym przejeździe
dzięki automatycznej optymalizacji kryteriów kontroli po wydrukowaniu elementu
i umieszczeniu go na miejscu w oparciu o wyniki kontroli w końcowym procesie. Możliwe
jest również łączenie danych z innymi producentami sprzętu produkcyjnego w celu ograniczenia usterek i zapobiegania ich występowaniu. Na podstawie przeprowadzonego
testu weryfikacyjnego wykazano, że wprowadzenie systemu M2M doprowadziło do
zmniejszenia poziomu usterek o ponad 50%
dzięki wykrywaniu i rozwiązaniu problemów
ze zmienną jakością przed wystąpieniem
usterek.
Więcej informacji
można znaleźć pod adresem:
https://inspection.omron.eu/en/home
n
www.controlengineering.pl 		

CONRAD ELECTRONIC

Mierniki cęgowe Fluke 377 FC
i 378 FC True RMS z pomiarem
bezkontaktowym i iFlex.
Conrad Electronic rozszerzyła swoją ofertę
produktów w zakresie mierników cęgowych
do pomiaru prądu o dwa nowe bezkontaktowe urządzenia firmy Fluke. Mierniki cęgowe
Fluke 377 i 378 True RMS wykorzystują technologię FieldSense™, która sprawia, że pomiary
są łatwiejsze i bezpieczniejsze, poprzez wyeliminowanie konieczności bezpośredniego kontaktu z przewodami pod napięciem. Technicy
otrzymują dokładne odczyty napięcia
i natężenia prądu jednocześnie, podłączając miernik do dowolnego uziemienia. Czytelny wyświetlacz zmienia kolor
na zielony, gdy wykryty zostaje stabilny
pomiar FieldSense. Ten sygnał wizualny
jest szczególnie pomocny w hałaśliwym
otoczeniu.
Elastyczna końcówka pomiarowa
iFlex umożliwia dostęp do dużych przewodów w ciasnych przestrzeniach i jest
odpowiednia dla prądów przemiennych do 2500 A.
– Szybkość użycia i bezpieczeństwo to
dwa podstawowe kryteria dla dużej liczby
elektryków, wykonawców i techników, którzy w ramach swojej codziennej pracy muszą
często dokonywać pomiarów wysokiego napięcia i wysokiego natężenia prądu – powiedział Walter Hock, wiceprezes ds. produktów
w firmie Fluke. – Dzięki urządzeniom Fluke 377
i 378 użytkownicy mają pewność dokładnego
pomiaru przy minimalnym wysiłku i najwyższym poziomie bezpieczeństwa.
Susanne Storch, Senior Expert Product
Manager w Conrad Electronic, dodaje: –
W połączeniu ze zintegrowanym przetwarzaniem danych i automatycznym przechowywaniem wyników w chmurze, widzimy tutaj
przyszłość technologii pomiarów elektrycznych i to właśnie te innowacje chcielibyśmy
zaoferować naszym klientom B2B za pomocą
Conrad Sourcing Platform.
Możliwość rejestrowania prądów przemiennych do 1000 A, a nawet do 2500
A w trybie True RMS przy użyciu końcówki pomiarowej iFlex sprawia, że seria Fluke 377/378
jest idealna do pomiarów wysokiego napięcia, w tym systemów trójfazowych. Badanie

systemów trójfazowych wymaga tylko trzech
prostych kroków, aby uzyskać kompletny zestaw wartości między fazami oraz między fazą
a przewodem neutralnym. Wszystkie wartości
pomiarowe są wyświetlane obok siebie na podwójnym wyświetlaczu.
Oba mierniki są również dostępne w wersjach „FC” (Fluke Connect™) jako 377 FC
i 378 FC z interfejsem Bluetooth. Oprogra-

mowanie pozwala na zdalne rejestrowanie,
ocenę i monitorowanie pomiarów w celu
wykrycia usterek okresowych, które mogą
być trudne do zdiagnozowania. Wersje FC
automatycznie pokazują również rotację faz,
które mogą być wyświetlane na smartfonie
i zapisywane w chmurze za pośrednictwem
oprogramowania Fluke Connect. Eliminują
w ten sposób potrzebę wpisywania lub odręcznych notatek, które zabierają czas i mogą
wprowadzać błędy.
Fluke Connect umożliwia technikom utrzymania ruchu i pracownikom serwisu łatwe rejestrowanie zmierzonych wartości i ich zdalne
udostępnianie. Raportowanie jest oferowane
w standardzie, a wszelkie zebrane dane są
bardzo cenne przy opracowywaniu programu
konserwacji zapobiegawczej.
Miernik cęgowy 378 FC posiada unikalny
wskaźnik jakości zasilania (PQ). Miernik stale
sprawdza procent harmonicznych napięcia
i prądu oraz monitoruje współczynnik mocy.
Pozwala to użytkownikom na szybkie sprawdzenie, czy badane problemy są związane
z zasilaniem, czy z podłączonymi urządzeniami
elektrycznymi. 
n

CONTROL ENGINEERING POLSKA

Wrzesień/Październik

 71

PRODUKTY
MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS (MIR)

MiR wprowadza na rynek dwa mocne autonomiczne roboty
mobilne do optymalizacji całej logistyki
Mobile Industrial Robots (MiR), światowy lider
na rynku autonomicznych robotów mobilnych
(AMR), wprowadził do oferty swoje najmocniejsze roboty do transportu palet i innych
ciężkich elementów w zakładach produkcyjnych, magazynach i centrach logistycznych.
MiR600 i MiR1350 o udźwigu odpowiednio
do 600 i 1350 kg są zaprojektowane do bezpiecznego i wydajnego realizowania zadań
związanych z przenoszeniem materiałów
w trudnych środowiskach przemysłowych.
– Klienci testujący AMR w swoich zakładach przekonali się, że chcą transportować
cięższe ładunki, a udana inwestycja w duże
floty do kluczowej produkcji
wymaga jeszcze wyższego
poziomu niezawodności, bezpieczeństwa i jakości – mówi
Søren E. Nielsen, prezes Mobile Industrial Robots. – Nowe,
przemysłowe i wytrzymałe roboty MiR spełniają te wymagania, dzięki czemu można je łatwo zintegrować bezpośrednio
z przepływami pracy w przedsiębiorstwach.

Pierwsze AMR
o stopniu ochrony IP52,
które tolerują popularne
wyzwania środowiskowe

Przemysłowe i chronione MiR600 i MiR1350
to pierwsze na rynku autonomiczne roboty
mobilne o stopniu ochrony IP52 – ich komponenty są chronione i mogą tolerować kurz
oraz krople wody.
– Ponieważ AMR w coraz większym stopniu są integrowane z kluczowymi procesami produkcyjnymi, przestoje nie wchodzą
w grę – mówi Nielsen. – Nasze nowe AMR
klasy przemysłowej są skonstruowane z myślą
o długiej żywotności i prostym serwisowaniu
dzięki dostępności komponentów i kabli.

Nowe AMR optymalizują całą
logistykę – przychodzącą,
produkcyjną i wychodzącą

Większe MiR600 i MiR1350 są przystosowane do autonomicznego transportu ciężkich
ładunków, materiałów i towarów w:
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MiR600 i MiR1350, pierwsze na rynku
AMR o stopniu ochrony IP52, są
przeznaczone do transportu ciężkich
materiałów w trudnych warunkach
produkcyjnych i logistycznych.

– Usprawnienie transportu z robotami AMR umożliwia pracownikom wykonywanie bardziej wartościowych
działań oraz wspieranie procesów
produkcyjnych i jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo na hali.
•
•
•
•

dokach załadunkowych,
strefach produkcyjnych i montażowych,
magazynach,
strefach dostawy materiałów.
Podobnie jak w przypadku innych AMR
MiR (MiR100, MiR200, MiR250, MiR500
i MiR1000), MiR600 i MiR1350 nawigują
płynnie i bezpiecznie pomiędzy ludźmi i innymi środkami transportu w dynamicznym
otoczeniu. Czujniki, kamery 3D i najnowsza
technologia skanowania laserowego zapewniają widzenie 360 stopni dla precyzyjnego,
bezpiecznego nawigowania i działania. Nowe
AMR zostały zaprojektowane tak, aby spełniały najnowsze standardy bezpieczeństwa,
m.in. ISO 3691-4.
– Wiele firm wdraża obecnie nasze roboty mobilne jako alternatywę dla załogowych
wózków widłowych, które mogą być drogie
i niebezpieczne w obsłudze – mówi Nielsen.
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Gotowe rozwiązania, które można
skalować i dostosować

Rozwiązania logistyczne tworzone z myślą
o przyszłości muszą bezproblemowo wpasowywać się w procesy operacyjne i w dużym
stopniu dostosowywać się do nowych przepływów pracy i środowisk. AMR produkowane przez MiR są bardzo elastyczne i mogą
być wdrażane z różnymi górnymi modułami
do niestandardowych aplikacji.
Wiele firm szuka konfigurowalnych platform robotycznych, inne potrzebują gotowych rozwiązań, które można wykorzystać
w wielu procesach lub w różnych obiektach.
Aby ułatwić wdrożenie, MiR oferuje gamę
górnych modułów podnośnikowych dla
MiR600 i MiR1350. Górne moduły umożliwiają AMR odbieranie i odkładanie palet oraz
wózków, zapewniając łatwą integrację i skalowalność w całym łańcuchu wartości.
n
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DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes przedstawia oprogramowanie
SOLIDWORKS 2022
Firma Dassault Systèmes przedstawiła
SOLIDWORKS 2022, najnowszą wersję swojego portfolio aplikacji do projektowania
3D, z którego korzystają miliony innowacyjnych inżynierów na całym świecie. Wersja
SOLIDWORKS 2022 wprowadza setki nowych ulepszeń zorientowanych na użytkownika, które zwiększają możliwości oraz usprawniają i przyspieszają proces rozwoju produktu
od etapu koncepcji aż po produkcję.
Oferując szereg dostosowanych do
potrzeb użytkowników i elastycznych rozwiązań, SOLIDWORKS 2022 rozszerza
możliwości w zakresie projektowania, dokumentacji,
sprawdzania
poprawności
i zarządzania danymi. Nowe toki pracy,
funkcjonalności i ulepszenia wydajności,
zainspirowane przez społeczność użytkowników SOLIDWORKS, pozwalają innowacyjnym inżynierom na bardziej efektywną
pracę oraz tworzenie wyższej jakości produktów w krótszym czasie. Użytkownicy
SOLIDWORKS 2022 mogą także wykorzystać możliwości, jakie niesie współpraca
w ramach platformy 3DEXPERIENCE firmy
Dassault Systèmes i zwiększać przewagę

Tabela konfiguracji

Gwint zewnętrzny
www.controlengineering.pl 		

Modelowanie hybrydowe

konkurencyjną poprzez dostęp do portfolio
rozwiązań 3DEXPERIENCE Works.

Najważniejsze udoskonalenia
w oprogramowaniu SOLIDWORKS
2022:
•	Nowe toki pracy i ulepszenia funkcjonalności związane z projektowaniem złożeń
i części, uszczegóławianiem rysunków,
symulacją i zarządzaniem danymi produktu.
•	Nowe funkcjonalności jak modelowanie
hybrydowe i kreator śrub dwustronnych.
•	Ulepszenia interfejsu użytkownika dotyczące paska skrótów, zarządzania konfiguracją, tolerancji geometrycznych i innych.
•	Poprawa jakości i wydajności podczas
pracy z dużymi złożeniami, importowania
plików STEP, IFC i DXF/DWG, uszczegóławiania rysunków i zarządzania danymi
produktu.
•	Automatyczna optymalizacja wydajności
złożenia bez obaw o tryby i ustawienia.
•	Najszybsze jak dotąd otwieranie grafik
z poprawioną jakością wyświetlania.
•	Dostęp do cyfrowego środowiska współpracy platformy 3DEXPERIENCE w celu
zwiększenia innowacyjności i bardziej
efektywnego podejmowania decyzji.
•	Dostęp do 3DEXPERIENCE Works – roz-

Symulacja

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

szerzonego portfolio aplikacji chmurowych do projektowania, konstrukcji, symulacji, produkcji i zarządzania danymi.
Więcej informacji o oprogramowaniu
SOLIDWORKS 2022 od Dassault Systèmes:
https://www.solidworks.com/
product/whats-new
n
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OD PODSTAW

PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY
Industrial Internet Consortium

Aktualizacja terminów z zakresu
Przemysłowego Internetu Rzeczy
Industrial Internet Consortium (IIC) opublikowało zaktualizowane definicje terminów, takich jak Internet
Rzeczy, przetwarzanie w chmurze i innych.

R

aport techniczny Industrial Internet Consortium
pod tytułem „Industrial Internet Vocabulary”
(Słowniczek Przemysłowego Internetu) w wersji
2.3 jest jednym z sześciu raportów technicznych
IIC, które zawierają wytyczne branżowe dotyczące słownictwa, architektur, bezpieczeństwa, analityki, łączności i strategii biznesowej. Wersja 2.3 raportu zawiera nowe lub
zaktualizowane definicje, które wzbogacają terminy słownictwa na temat Internetu Rzeczy, w tym:

Internet of Things (IoT):

I nternet Rzeczy – koncepcja, w której komponenty są
połączone za pomocą sieci komputerowej i w której jeden
lub więcej z tych komponentów wchodzi w interakcję ze
światem fizycznym.
• System IoT: system, w którym komponenty są połączone
za pośrednictwem sieci komputerowej,
a jeden lub więcej z tych komponentów
W
 ięcej
wchodzi w interakcję ze światem fizycznym.
INFORMACJI
• Przemysłowy system IoT (IIoT): sysSŁOWA KLUCZOWE:
tem IoT wykorzystywany w kontekInternet przemysłowy, IIoT,
ście przemysłowym.
Internet rzeczy
– Internet rzeczy ewoluuje i nasze rozumienie pojęć IoT również ewoluuje – poIndustrial Internet Consortium
(IIC) opublikowało zaktualizowany
wiedziała w komunikacie prasowym Erin
raport na temat definicji związanych
Bournival, współprzewodnicząca IIC Voze słownictwem Przemysłowego
cabulary Task Group i inżynier biura korInternetu Rzeczy (IIoT). W sumie
poracyjnego CTO w Dell Technologies.
zdefiniowano 158 słów i zwrotów.
– Jesteśmy podekscytowani, że możemy
W raporcie znalazły się również
cztery terminy, których używanie jest
przedstawić nowe definicje tych podstawoodradzane w przyszłości.
wych terminów, aby zwiększyć przejrzystość dla wszystkich interesariuszy IoT.
ONLINE:
•

Przeczytaj dodatkowe artykuły z
IIC Industrial Internet Consortium
uaktualnia słownik pojęć związanych
z IoT – Konsorcjum aktualizuje
dokument o nazwie Industrial
Internet Vocabulary Technical Report
https://www.iiconsortium.org/
vocab-01/index.htm
ZASTANÓW SIĘ:
Jakie definicje, które nie zostały
wymienione tutaj lub w raporcie,
Twoim zdaniem powinny zostać
wyróżnione?
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Terminy komputerowe IIC

Inne terminy z rozszerzonymi definicjami koncentrują się na sieci komputerowej. Należą do nich:
• Przetwarzanie w chmurze: paradygmat umożliwiający dostęp sieci komputerowej do skalowalnej i elastycznej
puli współdzielonych zasobów fizycznych lub wirtualnych z samoobsługowym dostarczaniem i administracją
na żądanie.
CONTROL ENGINEERING POLSKA

•

•
•

 ączność: zdolność systemu lub aplikacji do komunikoŁ
wania się z innymi systemami lub aplikacjami za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci komputerowych).
Punkt końcowy: komponent, który posiada możliwości
obliczeniowe i łączność z siecią komputerową.
Zdarzenie: każde obserwowalne zdarzenie w systemie i/
lub sieci komputerowej.

Przetwarzanie w chmurze, IS, IT, OT

Pozostałe definicje ze 158 definicji omawianej wersji raportu
obejmują:
• Przetwarzanie w chmurze: obliczenia rozproszone, które
są wykonywane w pobliżu krawędzi architektury systemu,
gdzie bliskość jest określona przez wymagania systemu.
• System sterowania przemysłowego (ICS): kombinacja
komponentów sterujących, które działają razem w celu
sprawowania kontroli w świecie fizycznym.
• Technologia informacyjna (IT): całe spektrum technologii służących do przetwarzania informacji, w tym oprogramowanie, sprzęt, technologie komunikacyjne i usługi
powiązane.
• Technologia operacyjna (OT): sprzęt i oprogramowanie,
które wykrywają lub powodują zmiany poprzez bezpośrednie monitorowanie i/lub kontrolę urządzeń fizycznych, procesów i zdarzeń w przedsiębiorstwie.
• Bezpieczeństwo: właściwość polegająca na ochronie
przed niezamierzonym lub nieuprawnionym dostępem,
zmianą lub zniszczeniem, zapewniająca dostępność, integralność i poufność.
• Świadomość sytuacyjna: w określonym czasie i przestrzeni postrzeganie stanu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i jego środowiska zagrożeń; zrozumienie/znaczenie
obu tych elementów razem wziętych (ryzyko); przewidywanie ich stanu w najbliższej przyszłości.
Raport zawiera również cztery terminy uznane za niejednoznaczne lub sprzeczne z przyjętymi interpretacjami, których używanie jest odradzane. Przeczytaj artykuł online (kliknij nagłówek, jeśli właśnie czytasz wydanie cyfrowe).

Tekst zredagowany na podstawie komunikatu
prasowego Industrial Internet Consortium (IIC).
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