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Przepustka do rzeczywistości 4.0
Rozwiązania i koncepcje związane z Przemysłem 4.0 docierają do coraz szerszych krę-
gów polskich przedsiębiorców i ludzi biznesu, niemal wszędzie wzbudzając zainte-
resowanie. Najwyraźniej nabiera mocy przekonanie, że nawet jeśli magiczne cyferki 
4.0 wciąż jeszcze są synonimem jakiejś wyższej „przemysłowej świadomości”, to już 
za kilka lat w większości branż będą prawdopodobnie przepustką do nowej rzeczywi-
stości, umożliwiającej wydajną i nowoczesną produkcję na szeroką skalę. Oczywiście 
niewykluczone, że nikt nie zdefiniuje ostatecznie żadnych sztywnych ram standardu 
Fabryki 4.0, więc dla właścicieli i zarządców zakładów pozostanie spory margines 
swobody w implementacji rozmaitych technologii. Nie ma się co jednak łudzić – kieru-
nek wyścigu o efektywne i tanie wytwarzanie został wytyczony i ani przed robotyzacją, 
ani przed automatyzacją, ani przed siecią Przemysłowego Internetu Rzeczy zasadniczo 
nie ma ucieczki.

Właśnie po to, by dostarczyć inżynierom oraz kadrom zarządzającym maksimum 
użytecznych i jak najbardziej aktualnych danych, przygotowaliśmy – połączonymi 
siłami magazynów Control Engineering Polska oraz Inżynieria i Utrzymanie Ruchu 
– drugą edycję publikacji „Fabryka 4.0”. Po ubiegłorocznych próbach szerokiego opi-
sania i zdefiniowania zjawiska czwartej rewolucji przemysłowej, tym razem skupiamy 
się bardziej na rozwiązaniach dotyczących konkretnych obszarów technologicznych 
– związanych m.in. ze SCADA, z HMI, Ethernetem, przemysłowymi platformami anali-
tycznymi czy inteligentnymi urządzeniami służącymi diagnostyce. 
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T echnologie Internetu Rzeczy 
(Internet of Things – IIoT) stają się 
codziennością w przemyśle, szcze-

gólnie w zaawansowanych systemach pro-
dukcyjnych. Informatyzacja przemysłu 
pozwala dużo lepiej niż dotychczas pano-
wać nad całym procesem produkcyjnym, 
ale również ma znaczący, pozytywny 
wpływ na cały proces związany z eksplo-
atacją maszyn. 

Korzyści 

Koncepcja Przemysłu 4.0 wprowadza 
cyfrową przemianę w procesach produk-
cyjnych. Przynosi coś, czego jeszcze nie 
doświadczyliśmy – połączenie technologii 
informacyjnej z technologią operacyjną.

Połączenie wielu pojedynczych urzą-
dzeń i maszyn wyposażonych w sieciowe 
moduły komunikacyjne technologii Prze-
mysłowego Internetu Rzeczy (Industrial 
Internet of Things – IIoT) w jedną wspólną 
sieć umożliwia przekazywanie dużej ilo-
ści danych i analizowanie tych danych 
w dowolnym zakresie. Im więcej danych 
procesowych i roboczych można zebrać 
z danego obszaru produkcyjnego, tym sze-
rzej można nadzorować proces i sterować 
urządzeniami pracującymi w tym obsza-
rze. Możliwość ciągłego nadzorowania 
pracy maszyn i analizowania zbieranych 
danych może zaś mieć wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa.

Technologie IIoT dają również moż-
liwość lepszego planowania i realizowa-
nia prac serwisowych i konserwacyjnych 
– zgodnie z tym, czego faktycznie wymaga 
maszyna, ponieważ dane są zbierane 
i analizowane z wielu punktów na maszy-
nie. System sterujący maszyną na pod-
stawie takich danych jest w stanie auto-
nomicznie decydować o postojach, ser-
wisach, przewidywać sytuacje awaryjne, 
a nawet przesyłać informacje o stanie 
maszyny bezpośrednio do serwisantów, 
którzy mogą na podstawie tych informacji 
szybciej reagować i tym samym utrzymać 
maszynę w ruchu. 

Rozwiązania IIoT pozwalają więc na 
wzrost wydajności, optymalizację proce-
sów produkcyjnych czy inteligentne pro-
cesy konserwacji i serwisu. Spoglądając 

Tomasz Otrębski

Fabryka cyfrowa,
czyli nowe możliwości
Fabryka 4.0 łączy istniejącą technologię produkcji z inteligentną technologią sieciowych systemów 
komunikacji i przetwarzania danych. Wykorzystane w niej systemy cyberfizyczne monitorują procesy 
fizyczne, tworzą swego rodzaju wirtualną kopię aplikacji i mogą podejmować decyzje. Systemy te 
współpracują ze sobą, a także mogą wymieniać dane między różnymi organizacjami czy też lokalizacjami. 
Jednocześnie współpracują z człowiekiem, a wszystko to odbywa się w czasie rzeczywistym.

wymagania
produkcji

produktywność elastyczność

szybkośćjakość

↙  Obszary, które 
można poprawić 
dzięki inwestycji 
w rozwiązania IIoT
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jednak szerzej na możliwości, jakie przy-
nosi realizacja koncepcji Przemysłu 4.0, 
można dostrzec nie tylko wzrost produk-
tywności, lecz także zwiększenie elastycz-
ności, jakości i szybkości.

Produktywność uzyskiwana jest dzięki 
wyższemu poziomowi automatyzacji pro-
cesu produkcyjnego, lepszemu wykorzy-
staniu dostępnych zasobów i wydajniej-
szemu zarządzaniu zakładowym parkiem 
maszynowym.

Elastyczność wzrasta w związku 
z robotyzacją procesu oraz możliwością 
wykorzystania maszyn w taki sposób, aby 
mogły produkować większą liczbę pro-
duktów. Zastosowanie inteligentnej sen-
soryki oraz np. systemów wizyjnych 
pozwala na adaptowanie się procesu pro-
dukcyjnego do istniejących warunków. 
Inteligentne systemy sterowania pozwa-
lają na autonomiczny wybór odpowiedniej 
receptury i dokonanie np. automatycz-
nego przezbrojenia, a tym samym w spo-
sób elastyczny przełączenie się na pro-
dukcję innego detalu.

Jakość produktu wytwarzanego 
w Fabryce 4.0 jest również lepiej kontro-
lowana. Realizowane jest to dzięki wyko-
rzystaniu czujników, które mogą informo-
wać w czasie rzeczywistym o ewentual-
nych błędach w procesie i są w stanie tak 
wpłynąć na działanie systemu sterowania, 
aby w sposób transparentny dla produkcji 
wyeliminować detale z brakami.

Szybkość procesu produkcyjnego czy 
też czas cyklu produkcyjnego mogą się 
zmienić w korzystny sposób po imple-
mentacji systemów, które będą zbie-
rać i analizować dane z przebiegu całego 
procesu. Analizy danych pozwolą okre-
ślić miejsca do optymalizacji i przeprowa-
dzić np. symulację procesu w innej kon-
figuracji, aby zweryfikować, czy będzie 
ona korzystna z punktu widzenia czasu 
wyprodukowania finalnego produktu.

Gotowi na Przemysł 4.0?

Zainteresowanie koncepcją Przemysłu 
4.0 rośnie, jednak na podstawie obserwa-
cji i rozmów z firmami można stwierdzić, 
iż w wielu z nich brakuje kompleksowego 
programu i precyzyjnej wizji przyszłości
przy wdrażaniu rozwiązań IIoT. Najczę-
ściej jedynym poczynionym przez nie kro-
kiem jest inwestycja w roboty współpra-
cujące czy w narzędzia analizy zbiera-
nych danych (Big Data Analysis). Jest to 

jeden z pierwszych etapów rozwoju w kie-
runku fabryki cyfrowej, skupionych naj-
częściej na analizie zysków z implementa-
cji nowych technologii. 

Zakłady, które chcą wdrożyć rozwią-
zania IIoT, korzyści z tej inwestycji upa-
trują we wzroście produktywności, reduk-
cji kosztów oraz automatyzacji procesów, 
a wspomniana robotyzacja i optymaliza-
cja generują łatwe do przeliczenia zyski. 
Takie podejście można uznać za pierw-
szy krok w dojrzewającym ciągle obszarze 
Przemysłu 4.0.

Wyzwania

Wdrażanie nowych rozwiązań praktycznie 
zawsze wiąże się z pewnymi trudnościami 
czy wyzwaniami. Nie inaczej jest i w tym 
przypadku. Wśród wyzwań związanych 
z implementacją technologii IIoT należy 
wymienić doskonalenie zarządzania infor-
macją, cyberbezpieczeństwo i prywatność.

Podstawowe wymagania procesu 
wdrożenia to:

→  poprawne zdefiniowanie strategii krótko- 
i długoterminowej,

→  zweryfikowanie organizacji i procesów 
w celu maksymalizacji wyników,

→  założenia biznesowe – zrozumienie celu,
→  zaangażowanie odpowiednich zasobów 

w organizacji,
→  zarządzanie zmianą – przygotowanie 

i przeprowadzenie procesu,
→  połączenie działów organizacji dla realiza-

cji jednego wspólnego celu.

Jak widać, aby skutecznie wdrożyć roz-
wiązania IIoT, firmy muszą się doskona-
lić na wielu płaszczyznach. Należy o tym 
pamiętać, planując implementację tej 
technologii. Zgodnie bowiem z przewidy-
waniami IDC Manufacturing Insights, do 
2018 r. tylko 30% firm, które zainwesto-

wały w transformację cyfrową, powiększy 
swój wynik – pozostałe utrzymają go na 
tym samym poziomie.

Podsumowanie

Zasadniczym celem czwartej rewolucji 
przemysłowej jest przeobrażenie produk-
cji w taki sposób, by była wydajniejsza, 
bardziej skoncentrowana na kliencie. Przy 
tym implementacja nowych technolo-
gii będzie wykraczała poza automatyzację 
i optymalizację, dając możliwości nowym 
modelom biznesowym.

Możemy jednoznacznie stwierdzić, iż 
realizacja koncepcji Przemysłu 4.0 jest 
obecnie na początkowym etapie i jak 
wynika z pierwszych doświadczeń, zwią-
zanych jest z nią wiele korzyści. To od 
samych firm zależy, jak sprawnie będą 
w stanie wdrożyć rozwiązania IIoT, a tym 
samym zbudować nowoczesną, elastyczną 
i bardziej wydajną fabrykę cyfrową. 

Tomasz Otrębski Tomasz Otrębski pracuje w Elokon Polska 
na stanowisku dyrektora regionalnego. 
Jest specjalistą ds. inżynierii bezpieczeń-
stwa maszyn i procesów. Ma ponad 
15-letnie doświadczenie jako: projektant 
systemów sterowania i zasilania w obsza-
rze maszynowym, specjalista ds. auto-
matyki, specjalista ds. bezpieczeństwa 
maszyn. Trener i wykładowca, od 2003 r.
prowadzi szkolenia z budowy systemów 
sterowania oraz z systemów sterowania 
związanych z bezpieczeństwem.

 

Online

Jak wynika z badania przeprowa-
dzonego przez redakcję magazynu 
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu, 30% 
ankietowanych bardzo niepokoi się 
tym, że w ciągu najbliższych 3 lat ich 
firma straci udziały w rynku lub prze-
wagę nad konkurencją na skutek 
szybszego wdrożenia technologii IIoT 
i/lub innych cyfrowych technologii 
produkcji przez konkurencyjne firmy. 
Więcej na ten temat przeczytają Pań-
stwo w materiale „Badanie rynku: 
Czwarta rewolucja w polskim prze-
myśle”, dostępnym na naszej stronie 
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

Im więcej danych proce-
sowych i roboczych 
można zebrać z danego 
obszaru produkcyjnego, 
tym szerzej można nadzo-
rować proces i sterować 
urządzeniami pracującymi 
w tym obszarze.

http://www.utrzymanieruchu.pl


FIRMA PREZENTUJE

Inteligentna produkcja, 
czyli jak funkcjonuje Przemys  4.0
W dobie czwartej rewolucji przemys owej rozwi za  z grupy 
„inteligentnych” mamy na rynku coraz wi cej. Poj cie to jest coraz 
cz ciej nadu ywane przez producentów wszelakich produktów. 
Swoje pochodzenie zawdzi cza jednak motorom zmian ka dej 
kolejnej rewolucji przemys owej – maszynom. Te zawsze by y 
podstaw  rewolucjonizowania zak adów przemys owych. Problem 
w tym, e tym razem to post p technologiczny prze ciga aktualn  
wiedz  i kompetencje pracowników fabryk. Jak firmy mog  
skorzysta  z nadchodz cych zmian?

W  ostatnich latach bardzo wiele 
mówi o si  na temat Przemys u 
4.0 oraz korzy ci z wprowadzenia 

tej idei. Pocz tkowo termin ten odnosi  si  do 
futurystycznej wizji rodem z filmów science
fiction, ale okaza o si , e koncepcja ta nie 
jest wcale tak odleg a i trudna w realizacji. 
Warto jednak pami ta , e chodzi o rozwi -
zanie, w którym g ówn  rol  odegraj  produ-
cenci maszyn.

Z ubieg orocznej analizy firmy PwC1, w któ-
rej uczestniczy y równie  podmioty z Polski, 
mo emy dowiedzie  si , e najwi kszym 
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wyzwaniem wdra ania koncepcji Przemys u 
4.0 w zak adach przemys owych s  
wewn trzne problemy firm, zwi zane m.in. 
z kultur  i organizacj  pracy oraz kierow-
nictwem i umiej tno ciami pracowników. 
W praktyce daje to du e pole do popisu pro-
ducentom maszyn. 

– Trzeba pami ta , e wiedza o mo liwo-
ciach wykorzystania Przemys u 4.0 jest 

cenna w tej chwili i to w a nie teraz pozwala 
uzyska  przewag  nad konkurencj . Za dwa, 
trzy lata wiadomo  mo liwo ci p yn cych 
z przemys owego IoT wzro nie ju  na tyle, e 
wykorzystanie tych systemów b dzie integral-
nym elementem specyfikacji w zamówieniach 
na maszyny – wyja nia Szymon Krupi ski, 
Plant Manager w polskim oddziale firmy 
Rockwell Automation. 

Firmy produkuj ce maszyny staraj  si  wspie-
ra  polskich przedsi biorców we wdra a-
niu koncepcji Przemys u 4.0 np. poprzez 
kompleksowe i elastyczne traktowanie ich 
problemów. 

– Dzi ki takim inicjatywom jak Connected 
Enterprise – strategii uniwersalnego podej-
cia do Przemys u 4.0, opracowanej przez 

Rockwell Automation – firmy mog  dok ad-
nie przeanalizowa  wszelkie dane zwi zane 
z planowanymi zmianami oraz zminimalizo-
wa  ewentualne ryzyko – dodaje ekspert.

We wspomnianym wcze niej raporcie 
respondenci deklaruj , e do 2020 r. podwoj  
poziom digitalizacji swoich zak adów produk-
cyjnych. To jasny sygna , e ca y rynek prze-
chodzi od s ów do czynów. Jednak rewolu-
cyjne zmiany nie odbywaj  si  bez nak adów 
finansowych. Koszty automatyzacji i digita-
lizacji fabryk to cz sto najwi ksze wyzwanie 
zarz dzaj cych. Na rynku istniej  rozwi zania 
dla zak adów przemys owych, które pozwa-
laj  skutecznie modernizowa  fabryk  i wpro-
wadza  j  w cyfrowy wiat poprzez opty-
malizacj  kosztów operacyjnych, takich jak 
nak ady na utrzymanie ruchu, naprawy i ser-
wisowanie sprz tu. 

– Do wiadczenia firm z ca ego wiata udo-
wadniaj , e najlepszym i najbardziej efek-
tywnym podej ciem jest wykorzystanie 
wsparcia do wiadczonych konsultantów, 
wyposa onych w niezb dne narz dzia i wie-
dz  do zaprojektowania ca ego procesu 

modernizacji, od audytu po precyzyjne 
wskazówki dla ca ego zak adu – t umaczy 
Maciej Sieczka, dyrektor generalny Rockwell 
Automation w Polsce i na Ukrainie. 

Jak zatem, znaj c mo liwo ci i zagro e-
nia, wprowadzi  przedsi biorstwo w wiat 
Przemys u 4.0? Coraz bardziej zró nicowane 
oczekiwania klientów oraz nasilaj ca si  kon-
kurencja doprowadzi y producentów do 
punktu, w którym wzrost z o ono ci proce-
sów produkcji i a cuchów dostaw jest wi k-
szy ni  kiedykolwiek wcze niej. Przyj cie 
ogólnofirmowego podej cia, które zak ada 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i automatyzacji, zapewni wi ksz  produktyw-
no  i bezpiecze stwo w przedsi biorstwie. 
Podej cie to sk ada si  z trzech kroków.

1. Pod czenie do sieci
Organizacja przedsi biorstwa w ramach 
Przemys u 4.0, rozumianego tutaj jako auto-
matyzacja produkcji, umo liwia bezproble-
mow  czno  i wspó prac  wielu osób, pro-
cesów i technologii wp ywaj cych na jako  
i bezpiecze stwo produktów. Tego rodzaju 
transformacja wymaga przede wszyst-
kim przekszta cenia technologii operacyjnej 
i informacyjnej w jedn  ujednolicon  archi-
tektur  sieci. Nast pnie mo liwe jest wdro e-
nie takich technologii, jak platformy mobilne, 
chmury obliczeniowe, które mog  popra-
wi  wgl d w procesy zwi zane z jako ci  
i bezpiecze stwem.

2. Zabezpieczenie sieci
Zabezpieczenie sieci ma bezpo redni wp yw 
na jako  i bezpiecze stwo produkcji. 
Zapewnianie bezpiecze stwa s abo znanymi 
metodami nie jest ju  op acalne. Podej cie 
typu „obrona w g b” (DiD) pozwala stworzy  
kilka linii obrony w ramach ró nych pozio-
mów infrastruktury sieciowej. Uwzgl dnia 
ono wewn trzne i zewn trzne zagro enia dla 
bezpiecze stwa i powinno s u y  jako natu-
ralne rozszerzenie procesów produkcyjnych.

3. Poprawa efektywno ci
Pod czenie sieci gwarantuje popraw  jako-
ci produktów, zysków oraz monitoring wyko-

rzystania zasobów i energii. Oprogramowanie 
pomaga zautomatyzowa  gromadzenie i pre-
zentacj  procesów. Zast puje powolne i prze-
starza e metody gromadzenia informa-
cji w formie papierowej i pozwala uzyska  
dok adniejszy wgl d w sposoby produkcji.

Rockwell Automation Sp. z o.o.
ul. Pow zkowska 44C
01-797 Warszawa, Polska
www.rockwellautomation.pl

 1  https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf
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FIRMA PREZENTUJE

procesami pozwala na dostarczanie produk-
tów i us ug na indywidualne zamówienie 
klienta, w najni szej z mo liwych do osi gni -
cia cenie. 

Smart Industry to te  najbardziej po dany 
efekt dokonuj cej si  na naszych oczach 
rewolucji przemys owej. Niektórzy okre laj  
j  jako Przemys  4.0 (Industry 4.0) lub Prze-
mys  Przysz o ci. Z kolei na innych rynkach 
trend ten nazywany jest po prostu transfor-
macj  cyfrow . To w a nie ten ostatni ter-
min najlepiej definiuje najwi ksze wyzwanie, 
z jakim musz  zmierzy  si  firmy produkcyjne 
w trakcie implementacji rozwi za  z zakresu 
Smart Industry. Do najwa niejszych nale  
cyfryzacja wszystkich obs ugiwanych dot d 
„r cznie” procesów i eliminacja procesów 
realizowanych w oparciu o drukowan  doku-
mentacj . Wi kszo  przedsi biorstw znaj-
duje si  na pocz tku cie ki transformacji. 
Cz sto jedynie dzia y zajmuj ce si  projek-
towaniem, pracami in ynierskimi i pracami 
przygotowawczymi w pe ni wykorzystuj  roz-
wi zania cyfrowe. W nadchodz cych latach 
firmy te b d  równie  musia y zdigitalizowa  
i zintegrowa  wszystkie procesy z zakresu 
testów i samej produkcji. Jest to niew tpliwie 
trudne wyzwanie. 

Przyspieszenie innowacji 
Wa n  zalet  Smart Industry jest mo li-
wo  znacznie szybszego wprowadzania na 
rynek nowych produktów i us ug. W sytuacji 
gdy sprzedawcy, projektanci, in ynierowie, 
a nawet pracownicy produkcji mog  wspó -
pracowa , korzystaj c w tym samym cza-
sie z jednego wspó dzielonego i aktualizowa-
nego w czasie rzeczywistym ród a danych 
w postaci platformy cyfrowej, mo liwe staje 
si  wykorzystanie efektu synergii oraz praca 
w bardziej zintegrowany, a przez to bardziej 
efektywny i sprawny sposób. To w rezultacie 
mo e zwi kszy  poziom innowacji w firmie, 
a tak e skróci  cykle rozwoju i wytwarzania 
produktów oraz znacznie przyspieszy  wpro-
wadzenie ich na rynek. 

Ponadto w cyfrowym rodowisku pracy 
Smart Industry producenci maj  mo liwo  
nieustannego zbierania danych, nie tylko 
w czasie trwania produkcji, ale równie  pod-
czas realizacji innych, zwi zanych z produk-
tem procesów, np. otrzymuj  informacj  
zwrotn  z ró nego rodzaju sensorów. Dzi ki 
tym informacjom atwiejsza staje si  adapta-
cja produkcji do zmieniaj cych si  potrzeb 
rynkowych i optymalizacja procesów ope-
racyjnych. Gdy tylko informacja zostaje 

Dariusz Kudzia
Country Manager Poland,
Dassault Systèmes

Transformacja cyfrowa
Smart Industry (inteligentny przemys ) to 
zyskuj ce na popularno ci okre lenie w pe ni 
zdigitalizowanych i zintegrowanych ze sob  
urz dze , maszyn produkcyjnych i proce-
sów biznesowych, wykorzystywanych na 
przestrzeni ca ego a cucha dostaw przed-
si biorstwa. Takie podej cie do zarz dzania 

Smart Industry 
cyfrowa produkcja 
katalizatorem innowacji 
w przemy le
Czwarta rewolucja przemys owa nap dza rozwój inteligentnej 
produkcji w skali ca ego wiata. Techniki produkcji cyfrowej oraz 
nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) na sta e 
zmieniaj  sposób funkcjonowania bran y produkcyjnej. Wiele firm 
ju  teraz z powodzeniem realizuje strategie digitalizacji procesów 
wewn trznych, a nawet ca ych a cuchów dostaw. Jednak wci  
nie wszystkie przedsi biorstwa wykorzystuj  korzy ci z cyfryzacji. 
W przypadku wi kszo ci z nich oprogramowanie s u ce do 
symulacji 3D oraz rezygnacja z rozbudowanych silosów danych na 
rzecz ujednoliconych platform znacznie przyspieszy yby tempo 
wdra ania innowacji.
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przetworzona i przeanalizowana, klienci oraz 
dostawcy mog  by  dodatkowo zaanga o-
wani w ca kowicie zoptymalizowany a cuch 
warto ci dodanej. 

Cyfrowe testy 
Po zako czeniu etapów projektowania 
i rozwoju produktu nowy produkt lub sys-
tem przed trafieniem do produkcji musi 
zosta  przetestowany we wszystkich mo li-
wych warunkach. Cz sto jest to d ugi i drogi 
proces – jak chocia by testy zderzeniowe, 
powszechne w bran y motoryzacyjnej. Jed-
nak najnowocze niejsze oprogramowanie 
s u ce do symulacji 3D ju  w tej chwili jest 
tak precyzyjne i wiarygodne, e nawet wspo-
mniane crash testy s  mo liwe do przepro-
wadzenia w rodowisku cyfrowym. 

W efekcie do minimum ograniczone mo e 
by  zapotrzebowanie na fizyczne samochody 
testowe. 

Nie bez znaczenia jest te  fakt, e dzi ki 
cyfrowym testom produktów i rozwini -
tym systemom kontroli jako ci ka da firma 
z bran y przemys owej mo e dzia a  szyb-
ciej, ograniczaj c przy tym koszty. Poniewa  
testy te odbywaj  si  w symulowanym ro-
dowisku 3D, ka dy cz onek zespo u zaanga o-
wany w proces rozwoju produktu ma wra e-
nie, jakby uczestniczy  w rzeczywistych dzia-
aniach. W efekcie firmy mog  jeszcze lepiej 

zg bi  aspekty obs ugi i atwo ci u ytkowa-
nia coraz bardziej z o onych, inteligentnych 
produktów i systemów. To z kolei prowadzi 
do dalszych optymalizacji. 

Cyfrowa produkcja 
Gdy nowy produkt lub system zosta  ju  
dok adnie przetestowany, trafia do produkcji. 
Równie  na tym etapie symulacja 3D mo e 
przynie  okre lone korzy ci – pozwala fir-
mom na zaplanowanie wszystkich maj cych 
miejsce w hali produkcyjnej procesów, jak 
równie  tych odbywaj cych si  na przestrzeni 
ca ego a cucha dostaw. Zarz dzanie mate-
ria ami, cz ciami, maszynami oraz wszyst-
kimi innymi procesami odbywa si  bardziej 
efektywnie, gdy  ka da pojedyncza opera-
cja mo e by  zatwierdzona w ramach rodo-
wiska 3D. 

Ta metoda redukuje równie  ryzyko pope -
nienia b dów i powstania defektów. Dost p 
do wszystkich danych na temat produktu 
znajduj cych si  w jednym miejscu ma te  
inn  wa n  zalet : zastosowanie technik 

produkcyjnych, takich jak druk 3D i wyko-
rzystanie zaawansowanych technologicznie 
robotów, mo e by  atwiej ewaluowane, a po 
walidacji zintegrowane z istniej cymi proce-
sami produkcyjnymi. 

Klucz do sukcesu 
Dost p do wiarygodnych danych, ujednolico-
nych i osi galnych w czasie rzeczywistym, na 
przestrzeni ca ego cyklu ycia produktu, od 
dawna jest jedn  z najcz ciej wymienianych 
potrzeb biznesowych zak adów produkcyj-
nych wchodz cych na cie k  cyfrowej trans-
formacji. Odpowiedzi  jest rosn cy na zna-
czeniu koncept „cyfrowej ci g o ci danych” 
(digital continuity). Wraz z pojawieniem si  
Przemys owego Internetu Rzeczy (IIoT) zauto-
matyzowane zosta y operacje w fabrykach, 
które s  realizowane w coraz bardziej inteli-
gentnych, cyfrowych rodowiskach produk-
cyjnych. Mo liwe jest zatem stworzenie auto-
rytatywnego, spójnego ród a danych (plat-
formy), z których mog  korzysta  wszystkie 
zaanga owane w produkcj  zespo y. 

Dla przyk adu, Dassault Systèmes oferuje 
klientom platform  3DEXPERIENCE, któr  
cechuje podej cie interdyscyplinarne. Korzy-
sta ona z pojedynczego ród a danych, sche-
matu bezpiecze stwa oraz jednego sche-
matu interfejsu u ytkownika. W dzia aniach 
nad rozwojem platformy wspó pracujemy 
z partnerami bran owymi, dzi ki czemu na 
platformie 3DEXPERIENCE integrowane s  
dane o ró norodnych rozwi zaniach. W efek-
cie mo liwe jest dokonanie analizy porów-
nawczej, aby wykorzystywany model danych 
móg  uczy  si  od wiata rzeczywistego 
i odwrotnie. Nast pnym etapem jest ucze-
nie maszynowe i g bokie uczenie. Mamy 

ju  wystarczaj co szybkie komputery, aby 
wkrótce mo na by o zacz  u ytecznie wyko-
rzystywa  kod sztucznej inteligencji, opraco-
wywany przez ostatnich kilka dekad. 

Koncepcja Smart Industry 
w praktyce
Koncepcja Przemys u 4.0 wci  nie jest rozpo-
wszechniona poza dzia ami IT. Obserwujemy
jednak, e coraz wi cej polskich przedsi -
biorstw dostrzega korzy ci p yn ce z jej im-
plementacji. Dla przyk adu, Grupa Nowy Styl 
w ostatnim czasie z powodzeniem wdro y a 
znajduj ce si  na platformie 3DEXPERIENCE 
rozwi zanie przemys owe o nazwie „My 
Product Portfolio” od Dassault Systèmes. 
W efekcie firma mo e realizowa  strategie 
projektowania z kontrol  kosztów i wprowa-
dza  nowe produkty szybciej, zgodnie ze stra-
tegi  zrównowa onego rozwoju i normami 
bezpiecze stwa. Jest równie  w stanie testo-
wa  projekty i tworzy  symulacje produk-
tów w przestrzeni wirtualnej, a na wczesnym 
etapie procesu produkcji potwierdza  wyko-
nalno  projektu. Dzi ki temu mo e jesz-
cze efektywniej konkurowa  na europejskim 
rynku mebli biurowych.

Dassault Systèmes Sp z o.o.
Wi niowy Business Park, budynek E
ul. I ecka 26, 02-135 Warszawa
tel. +48 12 349 51 11
www.3ds.com/pl-pl
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P rzemysł 4.0 to kierunek, w któ-
rym zmierzają – oczywiście w róż-
nym tempie – wytwórcy na całym 

świecie. Jednymi z najważniejszych akty-
watorów transformacji do Przemysłu 4.0 
są: technologie przyrostowe, rzeczywi-
stość rozszerzona, systemy analityczne, 
symulacje wirtualne, cyfrowe zarządza-
nie produkcją oraz roboty przemysłowe 
(zarówno współpracujące, jak i autono-
miczne).

Technologie przyrostowe

Jeśli chodzi o technologie przyrostowe, 
do których należy druk 3D, podstawo-
wym ich zastosowaniem jest szybkie pro-

totypowanie (rapid prototyping), umożli-
wiające wytworzenie fizycznego modelu 
wyłącznie na podstawie modeli bryło-
wych opracowanych w systemach CAD 
3D. Jak wynika z badania przeprowadzo-
nego przez redakcje magazynów Control 
Engineering Polska oraz Inżynieria i Utrzy-

Agata Abramczyk

Przemysł 4.0 
– z perspektywy polskiego rynku
Przemysł 4.0 oznacza nowe podejście do produkcji, wspomaganej odtąd inteligentnymi systemami 
ułatwiającymi podejmowanie decyzji oraz automatyzacją poprawiającą wydajność i jakość pracy. 
Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań współczesne przedsiębiorstwa mogą śmiało wkroczyć 
w nową erę informatyzacji i robotyzacji. Przeprowadziliśmy badanie, by sprawdzić, w którym miejscu tej 
rozpoczynającej się transformacji znajduje się rodzimy rynek automatyki i robotyki.

Źródło: Gerd Altmann/Pixabay



manie Ruchu, szybkie prototypowanie jest 
obecnie stosowane w ok. 30% zakładów 
respondentów, natomiast co piąty ankie-
towany widzi szansę szybkiego wdrożenia 
tego rozwiązania w swoim zakładzie, zda-
jąc sobie sprawę z tego, jak wiele korzy-
ści może ono przynieść. Dzięki zastoso-
waniu technologii przyrostowych można 
również wytwarzać części zamienne, co 
jest już praktykowane w ok. 10% przed-
siębiorstw. Z kolei co czwarty respondent 
deklaruje, że istnieje bardzo duże prawdo-
podobieństwo wykorzystania tego rozwią-
zania w najbliższym czasie w jego firmie. 

Rzeczywistość rozszerzona

Ważną technologią związaną z koncep-
cją Przemysłu 4.0 jest rzeczywistość roz-
szerzona (Augmented Reality – AR), która 
łączy świat realny z obrazem generowa-
nym komputerowo. Rzeczywistość AR 
powstaje na skutek nałożenia w cza-
sie rzeczywistym trójwymiarowej grafiki 
komputerowej na obraz świata realnego, 

najczęściej rejestrowanego przez kamery 
urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) 
i moduły GPS. Mimo że ta wciąż stosun-
kowo nowa technologia nie jest wykorzy-
stywana w przemyśle na szeroką skalę, to 
z pewnością ma ogromny potencjał.

Przedsiębiorcy coraz częściej wykorzy-
stują rzeczywistość rozszerzoną do organi-
zowania szkoleń wewnętrznych. Z prze-
prowadzonego badania wynika, że ma 
to miejsce w ok. 30% zakładów produk-
cyjnych. Dla co trzeciego respondenta 

rozwiązanie to jest bardzo atrakcyjne, 
w związku z czym prawdopodobieństwo 
jego wdrożenia w zakładzie w najbliższym 
czasie pozostaje stosunkowo duże. Zainte-
resowanie tym tematem wcale nie dziwi, 
zważywszy na fakt, że szkolenia przepro-
wadzane w oparciu o rozwiązania rzeczy-
wistości rozszerzonej oznaczają przede 
wszystkim oszczędność czasu i redukcję 
kosztów. Instruktor jest w tym wypadku 
zbędny – wystarczy zwykła sala i okulary 
AR. Dzięki nałożeniu wirtualnych modeli 

Obszary wykorzystania w zakładzie symulacji wirtualnych

Źródło: ankieta magazynów Control Engineering Polska oraz Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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na obraz rzeczywisty za pomocą urządzeń 
AR pracownicy uczestniczący w szkole-
niu dokładnie widzą, jakie kroki powinni 
podjąć, aby np. naprawić uszkodzony ele-
ment w maszynie.

Warto wspomnieć też o wpływie sto-
sowania technologii AR na efektywność 
działań serwisowych, które mogą być 
teraz realizowane bez konieczności szko-
lenia serwisantów pod każde urządze-
nie, co zazwyczaj bywa kosztowne i cza-
sochłonne. Z deklaracji ankietowanych 
wynika, że w ok. 20% zakładów wyko-
rzystywana jest rzeczywistość rozszerzona 
w odniesieniu do szkoleń, a co czwarty 
respondent nie wyklucza wprowadzenia 
wkrótce takiego rozwiązania. 

Jeśli chodzi o plany na najbliższą przy-
szłość, ok. 10% sondowanych osób wyka-
zało zainteresowanie tworzeniem modeli 

produktów i wizualizacji umożliwiających 
kreowanie wirtualnego produktu w opar-
ciu o technologię AR. Sposób ten pozwala 
ocenić, czy dany produkt będzie spełniał 
wszystkie założone kryteria. Wielokrotne 
tworzenie i poprawianie prototypu przy 
zastosowaniu wizualizacji jest też znacznie 
szybsze i tańsze od tradycyjnych metod. 

Symulacje wirtualne

Również w trosce o obniżenie kosztów 
produkcji coraz więcej przedsiębiorstw 
korzysta już z nowoczesnych rozwią-
zań służących do modelowania i symu-

lacji procesów produkcyjnych. Dzięki 
nim powstają wirtualne modele rzeczywi-
stego systemu wytwórczego, na których 
przeprowadza się eksperymenty. Badany 
model systemu produkcyjnego można 

wówczas udoskonalać, wykonując kolejne
symulacje dla różnych wariantów i usta-
wień. Co ważne, w analizach da się 
uwzględniać koszty wytwarzania albo 
inwestycji dla wszystkich lub wybranych
wariantów systemu, co pozwala na szyb-
ką analizę efektywności ekonomicznej.

Jeśli chodzi o symulacje wirtualne, 
obecnie są one wykorzystywane w nastę-
pujących obszarach: rozwój produktu oraz 
konstrukcja urządzeń (37% wskazań), 
a także procesy produkcyjne (32% wska-
zań). Ogólnie można powiedzieć, że symu-
lacja procesów – polegająca na wirtual-
nym odwzorowaniu rzeczywistego sys-
temu w celu jego dogłębnej analizy oraz 
wprowadzenia usprawnień – pozwala na 
badanie problemów z obciążeniem perso-
nelu i sprzętu, produktywnością, trans-
portem i logistyką wewnętrzną oraz two-
rzenie i testowanie usprawnień. Z uwagi 
na korzyści wynikające z zastosowania 
symulacji wirtualnych w procesach pro-
dukcyjnych zainteresowanie wdrożeniem 
w najbliższym czasie tego rozwiązania 
zgłosił co czwarty ankietowany. 

Analityka danych

Ilość danych generowanych w zakładach 
przemysłowych stała się tak ogromna, że 
bez zaawansowanych narzędzi analitycz-
nych są one po prostu bezwartościowe. 
Nowe techniki umożliwiają jednak pro-
wadzenie coraz bardziej zaawansowanych 
analiz, uwzględniających duże zbiory 
danych i różne ich rodzaje.

Jedną z wielu możliwości w obszarze 
zaawansowanej analityki wykorzystywa-
nej w zakładach produkcyjnych jest zasto-
sowanie rozwiązań związanych z Big DataBig Data.
Te zbiory informacji, zbyt duże dla trady-
cyjnych systemów przetwarzania danych, 
wymagają nowych technologii obróbki. 
Koncepcja Big Data w zarządzaniu przed-
siębiorstwem dotyczy innowacyjnego 
podejścia do analizy danych, obejmującej 
możliwości ich gromadzenia, przetwarza-
nia i wizualizacji.

W obecnych czasach umiejętność ana-
lizy danych stanowi kapitał nie do przece-
nienia, gdyż jest źródłem wiedzy o klien-
tach, otoczeniu rynkowym, jakości pro-
duktów i usług oraz potrzebach rynku. 
Jak wynika z przeprowadzonego badania, 
analiza danych rynkowych stosowana jest 
na razie w ok. 20% zakładów. Zaawan-
sowana analityka danych jest zaś wyko-

Bariery we wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie
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rzystywana w niespełna 15% przedsię-
biorstw w obszarze związanym z predyk-
cyjnym utrzymaniem ruchu. 

Cyfrowe zarządzanie produkcją 
i robotyzacja

We współczesnm przemyśle wykorzysta-
nie zintegrowanych systemów informa-
tycznych do wspomagania zarządzania 
produkcją jest już nieodzowne. Pozwala 
na uporządkowanie wewnętrznych pro-
cesów organizacji, przetwarzanie, groma-
dzenie, rejestrację i selekcję danych oraz 
integrację z kluczowymi kontrahentami 
i klientami przedsiębiorstwa.

Optymalizacja całego procesu produk-
cji jest możliwa m.in. dzięki wykorzy-
staniu systemów klasy ERP (Enterprise 
Resource Planning – Planowanie Zasobów 
Przedsiębiorstwa), które – jak wynika 
z sondażu – są stosowane w zakładach 
45% ankietowanych. Systemy te umożli-
wiają obsługę większości obszarów funk-
cjonowania przedsiębiorstwa – począw-

szy od marketingu, obsługi klienta, pla-
nowania i technicznego przygotowania 
produkcji, a skończywszy na sferze finan-
sowo-księgowej i zarządzaniu persone-
lem. Wdrożenie systemu ERP gwarantuje 
wymierne korzyści oraz wspieranie reali-
zacji strategicznych celów firmy i uspraw-
nienie funkcjonowania zakładu. 

Wsparciem dla systemów ERP są sys-

temy MES (Manufacturing Execution Sys-
tem – System Realizacji Produkcji), które 
funkcjonują w przedsiębiorstwach 26% 
respondentów. System MES, wypełniający 
lukę pomiędzy halą produkcyjną a syste-
mem ERP, umożliwia efektywne zbieranie 
informacji w czasie rzeczywistym bezpo-
średnio ze stanowisk produkcyjnych oraz 
ich transfer na obszar biznesowy.

Przemysł 4.0 jest też koncepcją ści-
śle związaną z rozwojem robotyki. Aby 
przedsiębiorstwa mogły nadążać za kon-
kurencją, muszą osiągnąć odpowiedni 
poziom robotyzacji. Zgodnie z wynikami 
sondażu o zaawansowanej robotyzacji na 
naszym rynku można mówić w odniesie-

niu do zakładów co czwartego respon-
denta. Podobna liczba ankietowanych 
osób (ok. 25%) widzi realną szansę szyb-
kiego wdrożenia robotów przemysłowych 
w ich miejscach pracy. 

Przeszkody na drodze 
do Przemysłu 4.0

Żeby wcielić w życie ideę Przemysłu 4.0, 
należy stawić czoła wielu wyzwaniom. 
Zdaniem ok. 60% ankietowanych naj-
większymi barierami we wdrażaniu roz-
wiązań Przemysłu 4.0 w ich zakładach są: 

→  koszty dostosowania do standardów 
zapewniających interoperacyjność, 

→  konieczność zmiany modeli biznesowych, 
→  niepewność dotycząca zwrotu z inwestycji, 

wynikająca z prekursorskiego charakteru 
przedsięwzięcia. 

Ponadto co drugi odpowiadający uważa, 
że ogromnym wyzwaniem jest brak moż-
liwości pozyskania odpowiednio wykwa-

lifikowanych specjalistów, a co trzeci 

KIPP POLSKA Sp. z o.o. 
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twierdzi, że największy problem tkwi 
w braku wystarczających kompetencji 

kadry w zakresie nowych technologii. 
Inną poważną barierą, na którą wska-

zała połowa respondentów, jest obawa 
o bezpieczeństwo danych. W wielu 
zakładach produkcyjnych stosowane są 
zamknięte systemy zarządzania, niepołą-
czone z ogólną siecią. W świecie Przemy-
słu 4.0, w którym wszystkie elementy 
procesowe muszą być skomunikowane 
ze sobą w sieci, kwestie związane z bez-
pieczeństwem danych oraz ochroną sys-
temów przemysłowych i produkcyjnych 
nabierają szczególnego znaczenia. 

Warto dodać, że za inne czynniki opóź-
niające wdrażanie idei Przemysłu 4.0 
zostały uznane: niewystarczająca wiedza 

o przyszłościowym stanie techniki oraz 
niekorzystne dla sektora MŚP rozwiąza-

nia legislacyjne (30% wskazań). 

Korzyści

Przemysł 4.0 niesie ze sobą wiele 
wyzwań, ale ostatecznie warto je podjąć 
z uwagi na szereg korzyści wynikających 
z wprowadzenia tej koncepcji. 

Wśród ekonomicznych skutków dla 
Polski wdrożeń zgodnych z ideą Przemy-
słu 4.0 warto wymienić polepszenie jako-

ści oraz wydajności przy jednoczesnym 
ograniczeniu kosztów produkcji. Obecne 
na rynku platformy IIoT bazujące na 
nowych technologiach komunikacji umoż-
liwiają pozyskanie dużej ilości danych 

z trudno dostępnych miejsc, co wraz z ich 
obrobieniem i odpowiednią interpretacją 
pozwala na lepsze zrozumienie zachodzą-
cego w zakładzie procesu. 

W opinii ankietowanych Przemysł 4.0 
to szansa przede wszystkim dla małych 

i średnich firm na wdrożenie systemów, 
które były dotychczas dostępne jedy-
nie dla światowych gigantów i wymagały 
tworzenia indywidualnych aplikacji. Roz-
wój inteligentnych platform pomiarowych 
i uniwersalnego oprogramowania zarzą-
dzającego danymi pozwala na tworzenie
skomplikowanych systemów na bazie go-
towych i łatwo skalowalnych rozwiązań. 

Jeśli chodzi o społeczne skutki prze-
prowadzenia tej swego rodzaju rewolu-
cji, należy wspomnieć chociażby o zredu-

kowaniu liczby pracowników fizycznych 
oraz kadry odpowiedzialnej za utrzymanie 
ruchu. Przemysł 4.0 ma na celu nie tylko 
poprawę wydajności, ale także umożliwie-

nie predykcji awarii poszczególnych urzą-
dzeń. Upraszcza to ewentualne planowa-
nie prac serwisowych oraz pozwala na 
przygotowanie się do wymiany sprzętu. 
Nie jest jednak wcale jednoznaczne, że 
rewolucja ta będzie skutkować wzro-
stem bezrobocia. Oczywiście spowo-
duje konieczność podniesienia kwalifi-
kacji w celu dostosowania się do wymo-
gów rynku, ale przyniesie także wymierne 
korzyści z uwagi na znaczne polepszenie 
warunków pracy.

Szeroko pojęty Przemysł 4.0 nie-
wątpliwie niesie zmiany w obu wymia-
rach – zarówno ekonomicznym, jak i spo-
łecznym. Jednak, jak podkreśla jeden 
z respondentów – o faktycznych korzy-
ściach będziemy mogli mówić dopiero po 
doświadczeniach zebranych po implemen-
tacji choćby części funkcjonalności zwią-
zanych z Przemysłem 4.0. Niezbędne 
jest badanie wiodących przedsiębiorstw, 
które zgodziły się przejść proces cyfrowej 
transformacji i zmian strukturalnych, np. 
modelu biznesowego. Należy pamiętać 
o tym, że zarówno pozytywne nastawie-
nie, jak i teoretyczne szacunki nie zastą-
pią doświadczenia, chociaż już teraz wia-
domo, że zmiany są nieuchronne. Zało-
żenie wzrostu rentowności ekonomicznej 
– czy to przez wydajniejszą produkcję, czy 
przez oszczędności – są w pewnej mierze 
już zauważalne wśród firm stawiających 
na wysokie technologie. Należy się więc 
spodziewać znaczącego wpływu wdraża-
nia idei Przemysłu 4.0 na funkcjonowa-
nie polskiej gospodarki, a także na system 
szkolnictwa wyższego, ponieważ nowy 
przemysł będzie potrzebował innych kom-
petencji niż dotychczas. Nastąpi wzrost 
zapotrzebowania na stanowiska wymaga-
jące kompetencji programistycznych, tele-
komunikacyjnych i analitycznych, nato-
miast zmniejszy się rola niewykwalifi-
kowanych robotników, którzy wykonują 
proste, powtarzalne zadania.

Zdaniem ankietowanych ogromnymi 
korzyściami wynikającymi z wdrożenia 
idei Przemysłu 4.0 w Polsce są również: 
przyspieszenie rozwoju gospodarczego, 
uaktywnienie kreatywności i innowacyj-
ności w przedsiębiorstwach, utrzymanie 
wysokiego poziomu kultury technicznej 
wśród kadry inżynierskiej, wzmocnienie 
konkurencyjności polskich przedsię-
biorstw oraz wpływ na postrzeganie Pol-
ski jako partnera gospodarczego oraz 
atrakcyjnego miejsca inwestycji. 

Jak wspomóc transformację 
krajowego przemysłu

Zdaniem ankietowanych ważne jest two-
rzenie tzw. centrów kompetencyjnych, 
gdzie przedsiębiorca i jego kadra mogliby 
uzyskać pomoc obejmującą szkolenia czy 
doradztwo techniczne, a także dostęp do 
przykładowych projektów oraz pomoc 
przy organizacji wsparcia finansowego. 
Oprócz kreowania mechanizmów wspo-
magających finansowanie cyfrowej trans-
formacji firm istotne jest również organi-
zowanie sieci powiązań pomiędzy przed-
siębiorcami, którzy są zainteresowani 
cyfrową transformacją na poziomie łącze-
nia doświadczeń technologicznych i orga-
nizacyjnych.

Tworzona pod auspicjami Minister-
stwa Rozwoju Polska Platforma Prze-

mysłu 4.0 organizacyjnie powinna sku-
piać specjalistów z różnorodnych dziedzin 
przemysłu, usług (projektowych, progra-
mowych, ekonomicznych itd.), szkolnic-
twa (średniego zawodowego, wyższego), 
jak i administracji państwowej (na szcze-
blu ogólnopolskim i lokalnym). Dzięki 
integracji środowisk rządowych i nauko-
wych oraz zespołu doradców wywo-
dzących się z przedstawicieli nowocze-
snego przemysłu dałoby się efektywnie 
nakreślać kierunki rozwoju. Z perspek-
tywy respondentów istotne są tu: upo-
wszechnianie stanu prac powołanych 
grup i podejmowanych inicjatyw, pro-
mocja dobrych praktyk, szeroki asorty-
ment bonusów dla podmiotów podejmują-
cych aktywność, a także rozpowszechnia-
nie informacji o światowych dokonaniach 
i tendencjach w zakresie technologii zwią-
zanych z Przemysłem 4.0. Platforma ma 
ruszyć w przyszłym roku.

Agata Abramczyk Agata Abramczyk jest dziennikarką, 
publicystką, autorką artykułów, pasjo-
natką nowoczesnych technologii, od wielu 
lat związaną z branżą dziennikarską 
i wydawniczą.
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znajdą Państwo na stronach:
www.controlengineering.pl
www.utrzymanieruchu.pl

http://www.controlengineering.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl


FIRMA PREZENTUJE

Innowacyjne po czenie techniki automatyzacji i technologii chmury

Od wizji do rzeczywisto ci
Internet Rzeczy (IoT) stanowi dla wielu firm dalek  wizj , która na 
obecnym etapie wydaje si  zarówno niezrozumia a, jak i niemo liwa 
do zrealizowania. Chocia  uznaje si  za pewnik, e zastosowanie sieci 
coraz bardziej inteligentnych urz dze  z mo liwo ci  pod czenia do 
Internetu i zapewnianych przez nie informacji jest kluczem do wzrostu 
produktywno ci, to szczegó owe informacje na temat ich wdra ania 
oraz w pe ni opracowane modele biznesowe pozostaj  na ogó  
niedost pne lub nie zosta y jeszcze w pe ni przygotowane.

P o czenie wybiegaj cych w przysz o  
standardów daje pocz tek innowa-
cyjnym rozwi zaniom, które obni aj  

koszty i zwi kszaj  konkurencyjno . Wybit-
nym tego przyk adem jest technologia Profi-
cloud firmy Phoenix Contact. Koncepcja 
oparta na chmurze otwiera nowe i atwe do 
wdro enia sposoby u ycia w obszarze auto-
matyzacji systemu (rys. 1). 

atwo  po czenia Profinet I/O 
z Internetem
Standard przemys owego Ethernetu – Pro-
finet I/O – pozwala na wdro enie ró norod-
nych rozwi za  w wielu dziedzinach: od in y-
nierii mechanicznej i in ynierii produkcji, do 
automatyzacji procesów i automatyki budyn-
ków oraz w ca ym zakresie nap dów. Ten 
standard transmisji danych pozwala na reali-
zacj  aplikacji steruj cych ruchem, które 
wymagaj  izochronicznej pracy. Technologia 
Proficloud firmy Phoenix Contact czy w sieci 
techniki automatyzacji Profinet I/O z Interne-
tem. Proficloud poszerza standard komunika-
cji o nieograniczone mo liwo ci sieci WWW. 

Standardowa aplikacja Proficloud sk ada si  
z co najmniej jednego z cza Proficloud,
jednego urz dzenia Proficloud i jednego ste-
rownika Profinet (rys. 2). Sterownik Profi-
net mo na uzyska  od dowolnego produ-
centa sterowników, o ile urz dzenie spe nia 
specyfikacje Profinet I/O. Z cze Proficloud 

czy lokaln  sie  Profinet I/O z Proficloud 
za po rednictwem dwóch interfejsów Ether-
net. Gdy jeden z interfejsów jest u ywany 
do po czenia z lokalnym systemem Profinet 
I/O, po czenie z Internetem nawi zuje si  
za po rednictwem drugiego interfejsu Ether-
net. Nast pnie z cze automatycznie inicjuje 

Arno Martin Fast
B.Eng., Technika Sterowania Marketing 
Produktu, Phoenix Contact Electronics GmbH, 
Bad Pyrmont, Niemcy

Kamil Wachowicz
Product Manager ds. Automatyki,
Phoenix Contact Polska

Przegl d technologii Proficloud

Phoenix 04 art spons press.indd   3 2017-10-17   10:40:36

  13



FIRMA PREZENTUJE

po czenie z Proficloud i po krótkim czasie 
jest gotowe do pracy. 

To samo dotyczy urz dze  Proficloud, które 
równie  atwo cz  si  z Internetem i auto-
matycznie pod czaj  si  do Proficloud. U yt-
kownik musi tylko zarejestrowa  urz dze-
nia Proficloud w Proficloud za pomoc  UUID 
(Uniwersalny Unikatowy Identyfikator) i przy-
dzieli  im z cze Proficloud. UUID s  wykorzy-
stywane jako jednoznacznie identyfikuj ce 
informacje w systemach rozproszonych. UUID 
to 16-bajtowa liczba szesnastkowa, podzielo-
na na pi  grup. Przyk adem takiej liczby jest 
„480a0456-c27b-22b8-a784-651257850120”. 
Po rejestracji system Profinet zaczyna 

komunikowa  si  za po rednictwem Profi-
cloud z komunikacj  zabezpieczon  przez TLS 
(Transport Layer Security).

Nowe koncepcje operacyjne 
i analityczne
Proficloud u atwia tworzenie sieciowych 
modu ów I/O lub pod czanie dowolnego 
urz dzenia obs uguj cego Internet. Urz dze-
nia takie obejmuj  smartfony i smartwatche
wyposa one w aplikacj , która nawi zuje 
komunikacj  z Proficloud (rys. 3). Rozszerza 
to interakcj  mi dzy cz owiekiem a maszy-
n , poniewa  komunikaty o statusie i inne 
alerty pojawiaj  si  teraz bezpo rednio na smartwatchu operatora maszyny. Nast pnie 

operator mo e zareagowa , u ywaj c funkcji 
sterowania g osem, co oznacza, e nie musi 
by  obecny przy panelu sterowania. 

Oprócz integracji inteligentnych urz dze  
z chmur  mo liwe jest te  bezpo rednie 
po czenie czujników i elementów wykonaw-
czych poprzez sterowniki Proficloud. Nast p-
nie maszyna wysy a dane z czujników do 
infrastruktury IT Big Data, gdzie s  one anali-
zowane, a w aplikacji wyzwala si  odpowied-
nie reakcje. W wielu przypadkach producen-
ci wiedz , jakie b dy wyst puj  w ich maszy-
nach oraz w jaki sposób do nich dochodzi. 
Operatorzy lub u ytkownicy wymagaj  inte-
ligentnych systemów analitycznych, które 
konsekwentnie wdra aj  aplikacje Big Data. 
W takich przypadkach wirtualne urz dzenia 
Proficloud, stworzone specjalnie dla danego 

Rys. 1. Internet Rzeczy z zastosowaniem Proficloud

Rys. 2. Przyk adowa struktura chmury

Rozwi zanie dotycz ce 
konserwacji i monitorowania
oparte na chmurze
Profinet I/O jest jednym z najszybciej 
rozwijaj cych si  standardów komu-
nikacyjnych w dziedzinie techniki au-
tomatyzacji. W celu po czenia zalet 
dzia aj cego w czasie rzeczywistym 
protoko u Ethernet z wieloma mo li-
wo ciami oferowanymi przez techno-
logi  chmury, firma Phoenix Contact 
opracowuje nowe rozwi zania. Przy-
k adowo, wdro enie aplikacji zwi -
zanych z IoT, które dotychczas by o 
trudnym zadaniem, mo e by  znacz-
nie uproszczone. 

Bezpieczne po czenie systemów 
z Internetem otwiera nowe mo li-
wo ci interakcji mi dzy maszynami 
a lud mi. Przedsi biorstwo eksplo-
atacyjne mo e np. monitorowa  stan 
wszystkich swoich systemów zain-
stalowanych na ca ym wiecie. Oce-
na zebranych danych zapewnia wcze-
sne wykrywanie ewentualnych awa-
rii. Konserwacja mo e by  zatem 
wykonana w zale no ci od potrzeb, 
co znacznie obni a koszty dla u yt-
kownika ko cowego. Prosta, bez-
pieczna transmisja danych oznacza, 
e u ytkownicy technologii Profi-

cloud nie musz  si  martwi  konfigu-
racj  i bezpiecze stwem swoich sieci 
informatycznych.
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systemu, mog  przeprowadzi  analiz . Dane 
z systemu zostan  przechwycone przez wirtu-
alne urz dzenie Proficloud za po rednictwem 
protoko u Profinet. Nast pnie b d  one prze-
analizowane w chmurze, po czym do syste-
mu i jego operatora zostan  przes ane (zale-
cane) dzia ania.

Dowolna us uga internetowa mo e 
by  urz dzeniem Proficloud
Pojawia si  kwestia, w jaki sposób przesy-
a  dane z urz dze  Proficloud do systemów 

analitycznych i chroni  je przed nieautory-
zowanym dost pem. W tym celu urz dze-
nie Proficloud wysy a swoje dane procesowe 
do Proficloud zaraz po nawi zaniu po czenia 
z Internetem, a tym samym z chmur . Ogra-
niczenie „po czenia wychodz cego” gwa-
rantuje, e nikt z Internetu nie mo e zainicjo-
wa  niepo danej komunikacji z urz dzenia-
mi Proficloud. 

Gdy urz dzenia zostan  po czone z Profi-
cloud przez Internet, w z czu Proficloud 
generowana jest instancja Profinet I/O ka -
dego sprz onego urz dzenia Proficloud. 
Wszystkie urz dzenia Proficloud otrzymuj  
w asne adresy IP i MAC, mapowane w lokal-
nej sieci Profinet I/O. U ytkownik mo e 
zaprogramowa  dowolne urz dzenie Pro-
ficloud tak, jakby by o to lokalne urz dzenie 
Profinet I/O. Urz dzenia Proficloud mog  by  
fizycznymi komponentami I/O lub wirtualny-
mi modu ami Proficloud (rys. 4). Urz dzenia 

fizyczne Proficloud I/O s  pochodnymi kom-
paktowego sterownika AXC 1050 Axiocon-
trol. Wirtualnym urz dzeniem Proficloud 
mo e by  dowolna us uga internetowa, która 
jest nast pnie po czona z systemem Profi-
net I/O. Przyk adami mog  by  transfer z o o-
nych operacji obliczeniowych do chmury albo 
wykorzystanie danych produkcyjnych lub 
zamówieniowych z centralnej bazy danych.

Kompleksowa ochrona przed 
nieautoryzowanym dost pem
Poniewa  transmisja danych przez z cze 
i urz dzenia Proficloud jest chroniona przez 
kodowanie TLS, a samo po czenie mo e 
zosta  ustanowione tylko przez urz dzenie 
Proficloud, zapewnione zostaje przestrzega-
nie dwóch podstawowych aspektów doty-
cz cych bezpiecze stwa danych Proficloud.
Nawet aplikacja internetowa do parametry-
zacji Proficloud jest przekazywana u ytkowni-
kowi za po rednictwem protoko u HTTPS
(HyperText Transfer Protocol Secure), co 
zabezpiecza przed nieautoryzowanym 
dost pem.

Oczywi cie u ytkownik ma mo liwo  zain-
stalowania dodatkowych zabezpiecze , aby 
jeszcze bardziej zwi kszy  poziom bezpie-
cze stwa swoich aplikacji. W komplemen-
tarnym podej ciu do ochrony lokalnej sie-
ci Profinet I/O przed niepo danym dost -
pem do Internetu dwa porty ethernetowe 
z cza Proficloud zosta y fizycznie od siebie 

odseparowane i po czone tylko w warstwie 
aplikacji. Pomimo wszystkich tych rodków 
ostro no ci Proficloud pozostaje przyjazna 
dla u ytkownika i dobrze wspó pracuje z fire-
wallem, poniewa  jako standardowy port 
wymiany danych u ywany jest port interne-
towy 443. Port 443 stanowi po czenie do 
bezpiecznej komunikacji HTTPS, która jest 
oficjalnie zarejestrowana w IANA (Internet 
Assigned Numbers Authority) w po czeniach 
TCP (Transmission Control Protocol). 

Podsumowanie
U ytkownicy mog  w prosty sposób zinte-
growa  oprogramowanie Proficloud z ist-
niej cymi systemami, poniewa  rozwi zanie 
oparto na protokole Profinet I/O, stworzo-
nym w technologii automatyki. W ten sposób 
firma Phoenix Contact u atwia integracj  roz-
wi za  automatyzacyjnych w chmurze oraz 
czyni je bezpiecznymi – tak aby u ytkowni-
cy mogli skorzysta  z wielu opcji oferowanych 
przez technologi  internetow .

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, budynek nr 3/A
51-317 Wroc aw
tel. 071 39 80 410
www.phoenixcontact.pl

Rys. 3. Neutralne pod wzgl dem dostawcy po czenie 
maszyn i systemów w chmurze

Rys. 4. Komponenty Proficloud
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D o uzyskania widoczności, 
dostępności parametrów robo-
czych obiektów podłączonych 

do Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) 
oraz zapewnienia właściwej kontroli nad 
nimi niezbędne jest istnienie sieci o wyso-
kiej przepustowości i małych opóźnie-
niach, z funkcjami zdalnego zarządzania.

Jednak współczesne sieci przemy-
słowe powszechnie wykorzystują wyspe-
cjalizowane protokoły komunikacji sie-
ciowej oraz różnorodne bazy danych. 
Z tego powodu modernizacja infrastruk-
tury opartej na standardzie Ethernet/
IP staje się złożonym zadaniem. Realiza-
cja wyzwań związanych z niezawodnością 
systemu, determinizmem czasowym trans-
misji i bezpieczeństwem danych wymaga 
zastosowania nowych rozwiązań przełą-
czania w sieciach Ethernet, dostosowania 
urządzeń programowalnych, precyzyjnych 
układów czasowych, wdrożenia technolo-
gii PoE (Power over Ethernet – zasilanie za 
pomocą skrętek urządzeń peryferyjnych 
sieci Ethernet) oraz oprogramowania zop-
tymalizowanego pod kątem aplikacji.

Bezpieczeństwo sieci 
przemysłowych

Zwykle zapewnienie tego bezpieczeństwa 
opiera się na odizolowaniu sieci przemy-
słowych za pomocą barier firewall od sieci 
biurowych firmy oraz Internetu. W rze-
czywistości jednak takie odizolowanie 
zmniejsza bezpieczeństwo sieci przemy-
słowych i utrudnia zarządzanie nimi.

Mechanizm zabezpieczenia sieci IIoT 
musi być wielowarstwowy, aby skutecz-
nie chronił dane, płaszczyznę zarządza-
nia i sterowania (control planes) – szcze-
gólnie w odniesieniu do komunikacji 
M2M (machine-to-machine – komunikacji 
pomiędzy urządzeniami). Typowe podej-
ście polega tu na szyfrowaniu danych, 
kontroli ruchu sieciowego, uwierzytelnia-
niu, autoryzacji i kontroli dostępu (AAA – 
authentication, authorization and accoun-
ting) oraz integralności danych.

Jeśli chodzi o szyfrowanie w całej sieci, 
kluczowymi protokołami zarządzającymi, 
wykorzystującymi metodę szyfrowania L2 
i stosowanymi do zabezpieczania fizycz-
nych portów Ethernet oraz wirtualnych 
sieci lokalnych (VLAN), są: MACsec (IEE 
802.1AE) i Keysec (obecnie część stan-
dardu IEEE 802.1X). Dalsze zwiększe-
nie poufności danych zapewnia standard 
IEEE 802.1AEbn, który zawiera silne szy-
frowanie 256-bitowe, wymagane przez 
niektóre agencje rządowe.

Jeśli samo szyfrowanie nie jest wystar-
czające do zabezpieczenia sieci, to uży-
cie silnego szyfrowania 256-bitowego – 
takiego jak MACsec, w sprzęcie siecio-
wym i punktach końcowych – staje się 
środkiem uwierzytelniania oraz gwaran-
towania integralności i poufności danych 
użytkowników.

Zapewnić determinizm 

Aby zapewnić determinizm czasowy 
i zachować wysoką niezawodność sieci, 
konkretne funkcje sterowania czy monito-
ringu muszą być realizowane w precyzyj-
nie ustalonych ramach czasowych. 
Jest to możliwe wtedy, gdy każdy element 
ma swego rodzaju „świadomość czasu” 
i rozpoznaje, czy dostarczył w odpo-
wiednim momencie ethernetowe pakiety 
danych. 

FABRYKA 4.0

Uday Mudoi

Rola sieci Ethernet 
w Przemysłowym Internecie Rzeczy
Stosowanie współczesnych aplikacji przemysłowych wymaga 
rozsądnego podejścia do procesu migracji – od klasycznych 
rozwiązań do systemów sieciowych, a przy tym wykorzystania 
sieci odpornej na ataki hakerów.

Ostateczna migracja 
sieci IIoT do standardu 
Ethernet/IP jest już prze-
sądzona, ale należy 
przyjąć, że komponenty 
i systemy dla sieci lokal-
nych (LAN) nie są natural-
nie dopasowane do 
technologii sieci IIoT.



Jest to jednak tylko jedna strona medalu. Mechanizm do 
synchronizowania i dystrybucji precyzyjnego „czasu” w sie-
ciach standardu Ethernet funkcjonuje obecnie z wykorzysta-
niem standardu IEEE 1588v2, ale najnowsze standardy sieci 
wrażliwych na czas (Time Sensitive Networking – TSN) ofe-
rują deweloperom systemów sieciowych styl harmonogramo-
wania ruchu sieciowego w bardzo znaczącej mierze zoriento-
wany na czas.

Opracowane przez Grupę IEEE 802 standardy sieci TSN 
rozszerzają możliwości protokołu Ethernet, czyniąc go praw-
dziwym protokołem do zastosowań w przemyśle z zapewnie-
niem komunikacji w czasie rzeczywistym. Nowe elementy 
zawierają synchronizację zegara, obsługę komunikatów opartą 
na czasie, mechanizm odrzucania ramek zakłócających (frame 
preemption) i płynną redundancję.

Standard IEEE 802.1ASbt – poza np. użytecznością 
i wydajnością – dodaje jednoetapową obsługę znaczników 
czasu. W porównaniu z dwuetapowym procesem w standar-
dzie poprzedniej generacji, tutaj do przekazywania informacji 
czasowych w sieci są potrzebne zredukowane liczby pakietów.

Ta cecha sieci TSN zapewnia sieciom standardu Ethernet 
odpowiedni poziom determinizmu dla aplikacji czasu rzeczy-
wistego i wymagane małe opóźnienia czasowe. Tym samym 
powinna też usuwać ostatnią przeszkodę na drodze do wyko-
rzystywania w sieciach IIoT technologii sieci Ethernet.

Migracja sieci

Ostateczna migracja sieci IIoT do standardu Ethernet/IP jest 
już przesądzona, ale należy przyjąć, że komponenty i systemy 
dla sieci lokalnych (LAN) nie są naturalnie dopasowane do 
technologii sieci IIoT. Dla sieci złożonych z zainstalowanego 
już różnorodnego starszego sprzętu, wykorzystujących wiele 
wyspecjalizowanych protokołów sieciowych, kluczowe ele-
menty takiej migracji obejmują:

→  wieloprotokołowe wsparcie interfejsów sieci Ethernet i magi-
stralowych typu fieldbus;

→  zoptymalizowane oprogramowanie w formie tzw. stosów dla 
przełączników sieciowych Ethernet;

→  zunifikowany sprzęt i oprogramowanie;
→  konfigurację portów i opcje synchronizacji spełniające środo-

wiskowe i operacyjne wymagania sieci IIoT;
→  opcję zasilania urządzeń w sieci za pośrednictwem linii siecio-

wych – skrętek sieciowych (PoE).

Wszystko to da się zrealizować, stosując odpowiednie kom-
binacje sprzętu i oprogramowania. Trzeba jednak mieć świa-
domość, że nie powstanie żadne uniwersalne, obowiązujące 
zawsze i wszędzie podejście do organizacji systemów sieci IIoT.

Uday Mudoi Uday Mudoi jest wiceprezesem firmy Microsemi Corporation.
 

Online

Więcej informacji o sieci Ethernet znajdą Państwo 
na stronach: www.controlengineering.pl, 
www.utrzymanieruchu.pl

http://www.phoenixcontact.pl
http://www.controlengineering.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl


FIRMA PREZENTUJE

O lbrzymia ilo  danych zbiera-
nych podczas procesów produkcyj-
nych i generowanych przez syste-

my poboczne czy wreszcie IIoT (Internet of 
Things – sie  po czonych i wymieniaj cych 
ze sob  dane urz dze ) generuj  tak  ilo  
informacji, jaka mo e by  przetworzona w a-
ciwie jedynie za pomoc  algorytmów i roz-

wi za  z dziedziny Big Data Management. 
Jednocze nie systemy zarz dzania operacyj-
nego wymagaj  podejmowania decyzji szyb-
ko, na czas i z u yciem najaktualniejszych 
danych – by wygenerowa  najbardziej opty-
malne zlecenia produkcji i najekonomiczniej-
sze sekwencje wymaganych zmian i przezbro-
je  urz dze  wykonawczych. 

Ca o  musi by  doskonale widoczna i w spo-
sób zrozumia y zwizualizowana na ka dym 
etapie – operator, szef produkcji czy pre-
zes potrzebuj  innego, ale zawsze tak samo 
przejrzystego dost pu do ekranów wizu-
alizacyjnych i raportów. Wszystkie te syste-
my oczywi cie dzia aj  w cis ym po czeniu 
z infrastruktur  informatyczn , gdzie dzia y 
IT dbaj  o mo liwie najbezpieczniejsze pro-
cedury wymiany danych, czenia zdalnych 

obiektów z central , a tak e udost pnienie 
raportów na urz dzenia mobilne w dowolnej 
lokalizacji geograficznej.

W tak wymagaj cym rodowisku zmiennych 
potrzeb i nag ych decyzji, które musz  by  
mo liwie najtrafniejsze, doskonale odnajduje 

si  najnowsza wersja Platformy Systemowej 
Wonderware 2017. 

Rewolucyjny jest system konfiguracji aplika-
cji przemys owych z gotowych elementów, 
które dzi ki kontekstowemu dostosowaniu 
do potrzeb u ytkownika radykalnie przyspie-
szaj  proces budowy aplikacji przez in ynie-
ra i jej dostosowanie tak e przez samego 
u ytkownika.

Tzw. gotowce s  przygotowane do atwego 
przystosowania do wyznaczonych zada  przy 

 Nowa wersja Wonderware 2017
Firmy przemys owe stoj  przed zupe nie nowymi wyzwaniami 
nowoczesnych systemów prowadzenia produkcji, IT i innych 
wspomagaj cych codzienne zmagania operacyjne i produkcyjne.
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minimalnej ilo ci pracy i czasu, tak e ze wzgl du na du e ograni-
czenie liczby skryptów aplikacyjnych. Sam sposób tworzenia skryp-
tów zosta  w istotny sposób u atwiony i przyspieszony przez auto-
matyczne uzupe nianie funkcji, kolorowanie funkcjonalnych blo-
ków i system podpowiedzi.

Podej cie promuj ce raczej konfiguracj  aplikacji ni  jej tworzenie 
wspiera wzrost funkcjonalno ci systemów i rozszerza ich mo liwo-
ci komunikacyjne bez zb dnego zwi kszania kosztów tworzenia 

i posiadania/u ywania aplikacji.

Zestaw wielu róde  danych – nie tylko ze sterowników i urz dze  
wykonawczych, ale tak e integracja systemu steruj cego i nadzo-
ruj cego z szeroko stosowanymi systemami kamer przemys owych, 
interaktywnych map i komunikatorów – b dzie znacznie dok ad-
niej i bardziej intuicyjnie informowa  u ytkownika o wszystkich 
zaistnia ych spowolnieniach produkcji. Poprzez po czenie w jed-
nej cz sto wielomonitorowej aplikacji, tak e z monitorami doty-
kowymi, u atwia i przede wszystkim zwi ksza zakres mo liwych 
zastosowa , co bezpo rednio przek ada si  na dok adniejsze stero-
wanie, podejmowanie lepszych decyzji i szybsz  reakcj  na mo li-
we zagro enia.

Platforma Systemowa Wonderware 2017 to:
• atwo  tworzenia aplikacji – jedyna tworzona zgodnie z potrzeba-

mi u ytkownika platforma dla nadzoru i wizualizacji SCADA, zarz -
dzania produkcj  MES i pozwalaj ca na rozszerzenie funkcjonalno-
ci o najnowsze trendy, takie jak IIoT czy Przemys  4.0 – najlepsze 

praktyki ju  zawarte w gotowym produkcie;
• atwo  u ywania – najnowsza aplikacja klienta wizualizacyjnego, 

wspieraj ca wielodotyk, powi kszanie, grafik  wektorow  i inne 
u atwienia znane ze wiata nowoczesnych urz dze  osobistych, 
dla zwi kszenia wydajno ci ich u ytkownika;

• atwo  posiadania systemu – modularno , inkrementalne two-
rzenie elementów aplikacji, stuprocentowa pewno  u ycia ele-
mentów z wcze niejszych wersji systemu (ju  u ywanych), obni e-
nie czasu wy czenia produkcji przy zmianach (nawet do zera 
– uaktualnienie „w locie”) – wp ywa na radykalne obni enie TCO 
– kosztów posiadania systemu w czasie. 

Tak krytyczny i odpowiedzialny element systemu produkcyjnego
jak oprogramowanie systemowe, w przypadku Platformy Syste-
mowej Wonderware 2017, wspiera przedsi biorstwa w podró y 
poprzez cyfrow  transformacj , zmieniaj c ich dzia alno  w bar-
dziej odpowiedzialny, bezpieczniejszy, szybko dostosowuj cy si  
do wymaga  rynku sposób i – co istotne – przyspiesza zwrot z nie-
zb dnych inwestycji w infrastruktur  cyfrow .

Wojciech Pawe czyk
ASTOR Sp. z o.o.

ul. Smole sk 29, 31-112 Kraków
tel. 12 428 63 00, fax: 12 428 63 09

e-mail: info@astor.com.pl
www.astor.com.pl

Nowoczesność w dobie  Przemysłu 4.0 powinna być  
osadzona   w  realiach  biznesowych.  Wytworzyć  więcej  
w  krótszym  czasie,   to  nie  opcja,  ale konieczność, aby  
firma była rentowna i przynosiła zyski.

Cyfryzacja produkcji  to  wyzwanie,  które  jest w Twoich  
rękach.  Potrzebujesz  technologicznego  wsparcia,  dzięki  
któremu  podniesiesz  efektywność  i  zrealizujesz  
wyznaczone cele.  Rozwiązania od Wonderware,  
którym zaufała co trzecia fabryka, pozwolą Ci mieć  
kontrolę nad procesami.

Zapytaj nas jak rozpocząć  transformację?

www.astor.com.pl/wonderware

Astor 02 art spons press.indd   3 2017-10-17   13:33:48

NoNoNoNoNoNoNooNoNoNoNoNoNoooNoNoNoNoNooNooNNNooNoNoNNNNNNNNNNNNNNoNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNoNNNNNNNNoooowowowowowowowowoooowowowoowwowowwwwwwwwwowowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww czczczczczzzzzzczzzzczzzzczzczzczczczczczzczczczczczczczzcczczzzczc eseseseseseesesesesesessseseseseeseseeeeseeseeeseeseseseseeseseseeeseeeeseseseseeeeeesseseseeeeeessseeeeeeeesesseeeeesssseeeesssseeesssssssssssseessssessssssssessssseesssseessssseeessssesseeeessseeessssnnnnnnnonnooononooonooonnnonnnnonoononnonooooonnnnnoooonnnnnnnonooonnnnnnoonoonnnnnooooooonnnoooononnoonnnoonnnnnnnnnnnnnnnnoonnnnnnnooooonnnnnnnnonnnnnnooonnnnnnnonnnonnnnoooooonnooooośśśśśśśśśśśćśćśćśććśććśćśćśćććććśśśćśććććśćśćććśśśśśćśććśśćśśśćśćććśćśśśććććśśćśćśćśćśśćśśććśćśśśśćććććśśćśćććśććććśćśććśććććśćććśććććććśććććććććććććśćććććććććććććśććććśćć ww w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww w wwwwww wwwwwwwwwwwww wwwwwwwww  w wwwwwwwwwwwwwww  wwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ww d d d ddddd ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ddddd ddddd  oboboobobobooboobbobobbbbbbboboobobbobobbbbbbbbboobbboboobbboobobbobooooobbooobbbobbbbbbbbobbbbbobbbbobobobbbbbbieieiieiieieieieieieiiieieeieeieieieeeieieiieieiieiiii   PrPPPrPPPrPrPrPrPrPPrPrPPPPPPPPrPrPPPPPrPPPPPPPrPPPPrPPrPPPrPPrrPrrrrrrrrrrPrrPPrP zezezezezzzezezezeezezezeezeeeeeezeeeeezezezeezezzeeeezzzezeezzeezezzzzzzzzzzeezzeezzeemymmymymymymymmmmymymymyymymymymymmymmmmmmymyymmmymymmmmmmymymmyymymmmmmmmymymmymmymymmmmmmmmmmmmysssssłsłsłsłsłsłsłsłsłłłłłłłłłsłsłsłłłłłsłłłsłłłłłłsłsłsłłsłsssłssssłłłłssłłłłsss uu uu uuuu uuuuuuuuuuuu 444.4444.4.444444444444444 000000000 p ppppppppppppppppppppppooowowwwoowowowoooowowowwwwowiniiinnininnnnnnananananannanananaanannanaanaanannaaaaa b b b bbbbbbb byćyćyćyćyćććyćyćyćyćyćyćyyyy   
ososososososososssssossoosossososososssssosoosoosssssososssosossosoosssssssooossssssosoooossossssssoososoosssssosssssosoooooosoosoosossssssssssooosooooosssosssssssosoooossosssossosoooooooooososossososssssoooossososssosoossssosooooosssssosssoosadadadadadadadadadadadadddadadadaadadaddadaddddaddddadaaddddadadadddadadaddadadaadaadaaaaadadaadaadaaaddddaaadaadaaadddddadadaaddadadaaddadaaaaaadaaadddddaddaaadaaaaaaadadaadadadaadadadadaadadadddddadadadadadaddddadaddaadaaddaaaaadaadaaaaddddzozozozozozozozzozozozozozozozozozzozozzzozozozozozozozzozozozzozozozooozozozzzozozoozoozozzoozoozoooozozoooozoozzzoooozoozzzooooooozzzooooozozoozzozzooozoozooozozozozozzoooooozozzzozozzozozoooooooooooozozozozozzzoooooooooozozzozoooooooozooooozozozozoooooooooooozoooozzzozooozozozooooooozzooooooooozzzzzzoooooozzzzozooooooooozzoonanananananananananaananananaaaaaaaananananaaaananananaananannanaaaaanaanannaaaaaaannanananannanaaaaanaaaaaanaaaaaaaaanananaaananaaaaaaannnanaanaaaaaanaaaannannnnnnaaaaaaaaaannnnnnaaanaaaanaananaaaananaaanannnnnaaaannnaannnnnnnnaaaannnnannnnnaannnnnnnnaaannnnnnaaannnnnnannnnaa     w wwww w ww w wwww wwwwwwwwwwwwww ww wwwwwwwww wwwwww wwwwwwwwwwwwwwww www wwwwwwwwwwww ww wwwwwwwww ww wwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww     rerererererererereerrrrrrreerrrrereererererrererereererereerrere lalalalalalaalalllalaaalallallaaalalllalaalaalalalllalllalallalallalalalaalalaaaaaaaalaallaaaaaaalaaaaaaallalaalaaaalaaalalalllallla iaiaiaiiaiaiaaiaiaiaiaiaiaaaaaiaiaaaiaiaiaiaaiaaaiaiaiaiaiaaiaiaiaiaiaiaaiaiaaaiaaaaiaiaaiaaaiaaiaaiaaiaaaaaaaaaaaaaaaiaaaiaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaiaacccchchchchcchchchchchcccchchcchchchhhhhccchcchhccccchchchcccchchhchhhccccchhchchchchccccchchcchccchcccchchccccchcccccchhcchchcchchccchchcccchccchhchchhc       bibbibibibibbibbibibibibbbbbbbibiibbbibbibibibibibbbibibibbbbbbb znznnznznznznzzznznznzznznznznznznznznznznznznznznzzzzzzzzzznz eseseseseseeesesesesssesesesesesseeessessessesssssssssssesseesssowowoowowowwoowowwowwwwwwwowoowycycycycycyycyycycycycycycycycycycycyyycycyccyyccyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...h..h        WyWWWWWyWyWyyWWyWyWyWWWWyWWWWWyWyWyWyWyWyWyWyyyWWWyWyWyyWyyWW twtwttwtwtwttwtwtwtwttwwwwtwtwwtwwtwttwtwwwtwwwwororoooroororoorrrrorororrzyzyzyzyzyzyzzyzyzyzzyzzyzzzzyzyyzzzyyzyzyzzyzyzzyzyzyzyzyzyyyyyyyyyyććććććććććććććć ć ć ć ć ć ć ć ć   ć ććć www ww w w ww wwww ww wwwwwww w ww www wwwwwięiięięięęięięięiiiięiiięiięięiięięcecececececeeceececeeeecccccccejjjjjjjjj jjj jjjjjjj j jj j jjjjjjjjjjjjjjjj   
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww w w w ww w kk kkkkkkkkkkk kkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkk  k rrrróóórórrórróórróóóóróóróróórórórórrrórróóórróórrrróóóóóórrróóóróórrrróóóóóóóóóóóóóóótstststststststttttttststttststststststttttstttttttttttst zzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyyzyyyzyyzyyyyzyyyyyyymm m m mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm mmmmmmmmmmmmm ccccccccccccccccccccccccc c cc cccczazazazazazaazazazazazazaazazaaazzazaazzazazzazaazazazzzzaaazzzzza iisiiisisiisisisssisissssisssisisssissssissisissssiisiisssiissisissss eee,e,eeeeee,ee,e,eeeeee,e,ee,eeeeee,eeee,ee     t ttttttttttt ttttt t tttttoo o o o oo oooo o oooooo ooo ooooooooooooooooooooo n nnnnnnnnn  nn nnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnieieiieieeiieiiiieieieiieeeieeeiieeeeeee     opopopopopoopopopopppopopoopooooppoooppooppoppccccjcjcjcjcjcjcjjccjcjjccjjcjcjcjcjjjjjcjjcjjjjjjjccjcccjcjjcjccccjcccccccjcccjja,a,a,aaa,aaa,a,a,aaa,aaa,a,aa,,aaaaa,,,a,,aaa,a,a,aaa,,a,,,,,a,,,,,,,         lllallalalalaalaalaalalalaaaaaaaalalaaalalalalaaaalaaa eeeeee eee eeee eeee kkokokookokokookokooookokokokkkkkk iiiiiiiniiinininnininiecececceeeeececcceceeececeeceecececeecccczzznnznnnznnnnnnzznnnzznnznnnnnnnznnnnnznnnnnznnznznnnznośośośośośośośśośośośośoośśśośośśośośośośśśśśćććććć,ć,ć,ćć,ćććććććć,ććććććć,ćć,ć,ć,ćć,ćć,ć,ććć,ć,,,,, aaa a aaaaaa aa a aaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabybybybybybbbbybybybbybbbybybybybybybbbybyybbybybybybybybyybybyybybybbybybyybbybyyybbybybybybyyybyyybybybybybyyybybyyyybybyyyy       
firfirfirfirfirfirrfirfirrfirrfifirrfirmammamamamamamamamamamamamamamamamamaammaaaaaaaaaaaamaaaammma b b bb b b bbb b bbb bbbbb bbb bbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbyłyłłyłyłyłyłłłłłyłyłyyyłyłyłyłłyłyyyłyyyyyłyyyyyyyłyyyyyłłłłyyyyyy aaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa rrrrerrrereeeeerrerrererrrerrrrrrrrrrrrrrereeeerrrrerrrerrrrererrererentntntnttnttnttntntnnttnnnntntntnnnnnntntnttttttowowowowowowowowwowowowowoowoowooowoowowowoowwwwoowowwwwwwowwnannanaanaananaaaaaannaaaaananaanaaanananannannnana iiiiiii i ii iiii i ii i ppp p ppppp pp  p pp  przrzzrzzzzrzzrrzrrzrzzzrrzrzrzrrzzzrrzrzzzzzzzzzzzzzzzzrzzzrzzzrzzzzzzzrrzzzzzzzzzzzzzzyynynynynynynynynynnnynynynynyynyynnynyynyyyyyyyyyyyyyyy osososoososossssososoossiłiłłiłiłiłiłiiłiłiłiłłłiłiłłiłłi aaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaa zyzyzyzzyzzzyyyzzzzzzzzyzyzyzzzyzyzzyzyyzzyyzyyyyyyskskskskskskskskskskskkkskskkkskskkkkkkkkkkkkkkkkkkki.i.ii.iii.iii.iiii.i.iii.ii.iiiiiiiiiii

CCCyCyCyCyCyCyCyCCCyCyCyCyCCyCyCyCCCyCyCCyCyCyCCyCyCyCyCCyCyCCyCyCCyCyCyyCCCyCyCyCCCyC frfrfrfffrfrfrfrfrfffffrffrfrfrfrfrfrfrfrfrfrrfrfrrffrfrfrfrffrffrfrfrrrrfrfrfrffrrfrrrrfrrffrfrff yzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyyyzyyyzyyzyzyzzyzyyyzzzzzzyzzzzzyy acacacacaacacacacacacacaccacccacaccacacacacacaccccacaacacaaacaacaacacaacaacacccccacccccaaacacaacacacjajajajajajajaajajajajajajajaajajajaajajajajajajjajajajajajajajaajajaajjaaajajaaaajajjaaaajajaaaaaaajaaaaaaaaaaaajaaaaj  p ppp p p p pp p p p p pp ppp ppppp ppppppp pppppppppppppppppppppppppppprorororororororororororororororororororoorooooorororoororororoorrorororoorooooororrroorrororrooroooooorrorrrorrrrroodududududududududududududdudududududududududdddududuudududdudududududdudddududuudddudududuududududduudududuudddududududuuuuduududduudduududukcckckckckckckckkckckckkkkckckckckckkkcckcckckckckckkckckckckckckkckckckckckckcckkkckckckccckcccccccccckcccckcccckccckckkkkcckkcccccccckccccccccccccccckccjijijijijijjijjijijijijiijijjjijijjjjijijiijijijjiijjijijjjjiiijijjjijjjijijjjjjijjjijjjjjjjijjjjjjjjjjjjjjjijjijjijiijjjijijjjiijjjjjjj     t ttttttt t t t t ttttttttttttttttttttt ttttt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttto ooo o ooo o o o ooooooo oo ooo ooooooo oo oooo o oooooo oooooooooooooo ooooooooooo  ww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww www wwwwwwyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzzyzyzyzzyzyzyzyzyzyzyzyyzyzyzzyzyzyzyyzyzyzyyyyzyzyzyyyzyyyzyzyzyzyzyyyyyzyzyyyzyzzyzyzyzyzzyyyyyyyyyyyyyyyyy wawawwawawawawawwawawwawawawawawawawawawawawawawawawaaaaawaawawaaaaawawawawaawawawawaawawawawawwawawawawwawaawaawwwwaawawawawawawawawwwwwaawawawwwawwwawawawawwwwwwwawawawawwawwwwwwawwwwaawawawaawaaaaawawaaaaaawaawwaaaaaaaaaaaaaniniininnininininnnniiiinnnininniiiiniiinnnninninniiinnnniiiinninnnnniniinninnnnnnninnnnininnninnnininninnnnininiiininnniininnnininnnninnnninnninnnninnininn e,e,e,e,e,e,e,e,e,ee,e,e,e,e,ee,eee,e,e,eeeeee,ee,e,e,e,e,ee,eeee,e,ee,ee            ktktkkktktktktktktktkktktktkttktktktktktkktkttktktktktktktkttkttkttktktktkkkkktkkkttkkkkkkkkkk óóóóóróóóróóóóóróóóóróróróóóóóróróróóóróróóóróróóóóóóróóóóóróóróróróróróróróróróróóróóóóró eeeeeee  eeeee  e  eeee  e  eee  eee jejjejjejejejejejejjejejejjjejejejjejejejejejejejeeejejeeejejejeejejejeejeejejejeejejejjestststststststststststststststststststtsstsstststststttsstttsstsssssstssstst ww www ww w wwwww w wwwwwwwwwwwwwwwwww TTTTTTTTTTTTTT TTTTTTT TTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTT TTTTTwowowowwowowowowowowowwwowowowowwwowowwowowowwwwowowowwwwowowowoowwowoowoowowowowwowwwwwowwowowowowowowowowowowowwoowowwwowooooowwwwwwowowooowwwoowowwwwwwwwww iciciciciiciciciciccicicicicicicicicicicciciciciciiciiiiccicch h h hhh h h hh h h h hh h hhhhhhhhhh hhh h hhhhhh h hh h hhh hhh hhhhhhh h       
ręręręręręęręręręręręęęęęęręęręręręręręrręrręęręęręęręęęręręęęęęręęęrręręręęręęęręęęęęękakakakakakakakakakakakakakkakakkkaaakakkkkkakakkkkkkkkkkaakakaakakaakakakkkakkakaakaaakakkaaaakkakkk chcchchchchchchchchhhchchchchchhchchchhcchchchhhhchcchhhchchccchchcchcccchchchhchchchhccchcchhhhhhhhch.. . . . . ....  P PP P PPP P P P PPPP P PPP PP PPPPPP PPPP PPP PP PPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPototootoototottotototottotototttttoototottotooootoootooototottototoottttototototootoooooootoootooo rzrzrzrzrzrzrzrzrzrzrzrzrrrzrzzrzrzrzrrzrzrrzrrrrrrrrrzzzzzzrzrzrrrzzzzr ebebebebebebbbebebebebebebebbbebebebebbebeebbebbbbebbebeebebeeebebbeebebeebbebe ujujujujujjjjujujujujujujujujujjujujjujjujujujujujujujuujujjujjjujujujuuujuujujjjuuujujuujjjuujjjjjjjjeseseseseseseseseeseseseseseseseseseseesesesesesessesesesesesseseseeesesseseeesessesseseesesesseeeeeesssseseseeeeesesesesesssseesesesssesesssessssssesssesssessssssesesesssssesesesseeeeesesssssssssessssssssseeeessszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzz zz tttttt tttt t tttttt tt tt ttt ttt tttttt t t tttttttttttttttttttttt tt tt t ttttttt tttececececececececececececcecececececececececececececececececececeececececececceeececececccccceceececcccccecccccecececccceceececccceeecccccecceccccececccecceecceccececeecececcececcccecceceeccccccceececceccececceccceecccceecce hnhnhnhnhnhnhnhnhnhhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnnhnhnhnhnhnhnhnhhnhnhnhnhnhnhhhnhnhnhnhnnhnhnhhhnhnhnhnhhhnnhhnhnnhnhhhhhnhnnhnhnhnhnhnnhnhnhnhhnnnnhhhnhhnhnnnhhnnnnnnnhhnnnnnnhhnnhnnhnnnnnnhnnnnhnnnnnnnnnoooooolololololoololololooololololololooololoolololooollolololoolooooolololooololoooooloooooloolloloolololllllllllolllllo ogogooogoogogogogoogoogogogogogogogoggoggoggogoogogoogogogogogggogogogoogogogggogooggogggogogogoggggogogooooogooogogooogoooogggogogggoggogogoogooggooggogogogoggooggoggggooooggggo iciciciciicicciciciciccccccicicicicicccicicicciccicicciciccicicciciciccccicciccccccccicccicccccccicciccznzznznznznznznznznznznnznznznznznznznznznznznzzznznnznznznznznznznznnznzznzznzzzznzznnzzznznzznnnznznznznznzznzznznnznnzznnnnnegegegegegeeeegegegegegegegegeggegeegegegegegegegegeggegegegeggeeeegegegegeegegeegeegegeeeegegooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooo ww w w ww www wwwwwwww wwwww wwwwwwww wwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwsspspspspsppsppspsppspspspspspsppspspspspsspspsspspspspspspspsspspsspssssssssssssspssssssspssssssssssppspsssssspsspssspsssssparaararaararrrarararararararaaraaaaaaarararararararraarara ciccccicicicicicciciciiciciiciccccccciicccc aaa,a,aaaaaaaa,aaa,a,a,aa,,,      dzdzdzdzdzdzdzdzddddzdzdzdzdzddzzdzzdzzddzdzdzdzdzddzzddzddzdzdzdzzdzdzddzddd ięięięięięięęięięięiięęęęięięięięięięięięięięięięęięięięięęięięięęęęięięęękikikikkkikikikikikikikkikikikkikikikikiikkkikiikkikikkkkkkkkikiki  
kkktktktktktktkktktktkttkttttttttkttktktttkkktktktkkktktttkktktktktkktktktktktktkttttktktkttkttkktttkktktktkktkttktkkktkttttkkkktttórórórórórórórórórórórórórórórróróórróróóróróróróróórórórróóróóóróróróróróóróróróróróróóóórórróróróóórrrórórórróóórrrrróróóróórrrrrrróóórórrrrrrrróóórórrrrrrróóórórrrrrrróóóórrrrrróróóóórrremememememememememememememmmememememmemememeeeemmeememmemememmememeemmmmmemememmmeemememmmmmmmmmmmmmeememeemmmmmmmmmmmmmmmeemememmmmmmmmmmmmmmmmmememememmmmmmmmmmemememmmmmmmmmmmmmmmmmmememeemmmmmmmmememmmmmmemmmemmmemmmmmemmmmeeeemu uuuuuuu u u uuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuu  p p pp ppppp p p p p pp p pp pp ppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppp p p p pp ppp ppppppppodododododododododododododdodododododododododododoodododododooddodododdododoodoooooooooooodddooooooooodododooodooddooooododoodddninnnnninininnininnnnininnnnnniinnininnninnnnininniniiiniinnnnniiinninnnnnnnnnnnnnniinniniinn esesesesesesesesssesesesessesesesesseseseseseseseseeseessesesesesessseseseesssseseseseeeeeesesssessssssessesssee iiiiiieieeieieieieieieieiiiiiieieeeiiieeeeeeeeeeeieeeeieeeeieeeeeeeeieeeeieieieieeieieiieieieeieeeieessssssszszszszszszszssszszszzszssszszsssssszszzszzszszszszszssssszsssszszszz       effefefefefefefefefefefefefefeffefefefeffeefeefefefeffeeeefeeefekekekekekekekekekekkekekekekekekekeekekekekekkekekkekeekkkkkkkeekkekkkkkekeeeekeeeeeeeektytytytytytytytyytyyyyytytyyytytytytytyytytyttttyyytytyyytyyttytyyyttytytytytytyttttyttyttytyttttyytytytyyyytyyyyywnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwwnwnwnnwnwnwnwnwnwnwnwnwnnwwnwnwnwnwwnwnwwwnwnnwwnnwwwwnnwwnwwnwnwnwnwnwnwnwnnwnww oośśśśśośośośośoośooośośośośoooośooośoośośoośoośośośośoośoośośośośśśośśośśśośśśośśśśośśśśśśśśśśśććććććććććććć ć ć ćć ććć ććććććććććććććććććććććć ćććć iiiiiiiiiiiiiii i i     zrzzrzzzrzrzzrzzrzrzrzzrzrzrzrrzrzrzrrzrzrzrzzrrzrzzzrzzzzrrrzrrzzrrzrrrrrreaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeeeeeaaeaaeaeaeeaeeaeaaeallillilillililililililiilililiillll zuzuzzzuzuzuuuuuzuzzzzzuzzuzzuzzuzuzuzzuzuuzz jejejejjejeeeeejejejejjjjjjeej szszszszszszszszszszszzzzssszzzzzzzzs     
wywywywywywywywywywywywyywywwwywwwwwwwywwywywywyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyznznznnznznznznnnnnnznnnnznnnzzznzznznznzznzznznnnnznacacacacacacacccacccaccccaccacccacacacacaaaaaaaaaaacaacaaaccaaccaczozozozozozozozozooozozozozozozozzozzzzzoooozozozozozozozozozzozzooozzozozoooozooooneneneneenenenenennneeneeneneneneeeneeeeeeneneeeeneneenenenenneennnnnnnnnnnne c ccc cc cc cccccccccccccccccccceleleleelelelelleleeleleeeeeeeeelle e.ee.ee.e.e.eee.eeee.e.eeeeeee.ee.e...e.    RoRoRoRoRoRoRoRoRoRRoRoRoRoRoRoRoRoRoooooRoRoRooRooRRRRRRRRRRoRooooooozzzzzzwzwzwzwzwzzzwzwzzzzwz iiąiąiąąiąąąązazaaazaazazanininininnininiaaaaaaaa a a a aaa oodododododododdoddodoodoodddodo    WWWWoWoWoWoWoWoWoWWoWoWWWooWoWoWoWWoWoWWW nnndnddnddnnndnndndnddndn erererereerrerrrrrrerwwawawwwawaawawawawwwwawwaawwaaaaarrererereerererererererr , , , ,,,,  
ktkkktkktktktktktktktkkttktktktkkkttktktktktktkkkktkkktkktkkktktktkkkkkkkkttktkkkkttktkkkkkkktktóróróróóóróóóóóóóóróróóóóóóóóóóróróróóóóóóóórrróóórróórrórórórórórórrórórrymymyyymymymymymmmmmmmmymymymymmmmmmmmymymmmymymyymmmmyyymmmmmmmmymmmymymmmmmymymymymyymymymmmymymymmymymymymmymymymyyymymymyyymyymymymymymyymymmmmymmy zzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzaaaaaaaaaaaauauauuuuaaauaaaaaaaaauauaauaaauuauuauuauaaauaaauaaauaauaufafaffafffffafafaffffaffafaafafafffafffaf łałałałałłłałałałłałłałłałałaaałałaaaaaaaaaałaaaałaaaałłaaaaaa ccccccccccccccccccc ccccccc cccccccccccoooooooo ooo ooooo trttrttttrttrttrrtrrttrtrtrtrrtrtrrtttrzezezezezezezezzezezzzzzezeciciiiciccicicicciiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaa fffffafafffafafafaaafafaffafaaafaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbrbrbrbrbbrbbbbrbbrbrrbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ykykkkkkykyyykkykykykyyy aaaa,a,a,a  pp pp p ppppppppppoooooooozoozozozozozozoooozozozozzozoooozozzzooozozooozooozooozooooooozozwowowowowowowoowoooowowoowoowww lląląląlląąąąlll  CCCCCC CCCCCCiiiiiiiiii i i mmmmimimmmimmimimimm ećeććećećećećećććććć  
kkkokokokokokkonnnnntntntnntrorororororroooooooooolęlęęlęlęlęęlęl  nnadad pp p ppproororooceceececeeecececeeceeeeeeccc sasasasasaassasaasassasasaasasasaasaasasssammmmmmimimimmmmmmimmmmimmmimmimim .

ZZZapapytytajajajj nn  n as jakaakakk rrr rr oooozozzzozoooozzzozzpopopopopopopopopopp cczzcccc ąćąćąćąć  trtranannnsfsfssfororororoo mmamm cjcjję?ę??ę?

Nowoczesność w dobie  Przemysłu 4.0 powinna być  
osadzona   w  realiach  biznesowych.  Wytworzyć  więcej  
w  krótszym  czasie,   to  nie  opcja,  ale konieczność, aby  
firma była rentowna i przynosiła zyski.

Cyfryzacja produkcji  to  wyzwanie,  które  jest w Twoich  
rękach.  Potrzebujesz  technologicznego  wsparcia,  dzięki  
któremu  podniesiesz  efektywność  i  zrealizujesz  
wyznaczone cele.  Rozwiązania od Wonderware,  
którym zaufała co trzecia fabryka, pozwolą Ci mieć  
kontrolę nad procesami.

Zapytaj nas jak rozpocząć  transformację?

www.astor.com.pl/wonderware
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FABRYKA 4.0

R ozwiązania i technologie sieci IIoT
dążą do połączenia maszyn, sprzę-
tu i przemysłowych systemów 

sterowania (Industrial Control Systems 
– ICSs) z systemami informatycznymi 
przedsiębiorstw, procesami biznesowymi 
i ludźmi. Dzięki zastosowaniu narzędzi 
analityki do przetwarzania olbrzymich 
ilości danych procesowych zbieranych 
z podłączonych do sieci maszyn uzyskuje 
się wgląd w ich pracę oraz możliwość 
wykorzystania tych informacji do wdroże-
nia inteligentnych procedur czy operacji 
w procesach biznesowych. 

Dane, analityka i aplikacje są klu-
czowymi elementami w inteligentnych 
cyklach życia, które zmieniają dane 
w użyteczne informacje, a te w kon-
kretne działania (rys. 1). Są one możliwe 
do zastosowania w pętlach sterowania 
oraz w operacjach i działaniach bizneso-
wych. To właśnie analityka jest centrum 
i głównym silnikiem, który napędza każdą 
z tych inteligentnych pętli oraz umożliwia 
tworzenie wartości dodanej w sieci IIoT.

Wartość analityki

Sprzęt produkcyjny w typowym współcze-
snym środowisku przemysłowym można 
scharakteryzować jako cyfrowe systemy 
automatyki, tworzone z wykorzystaniem 
mikrokontrolerów (MCU) i programowal-
nych sterowników logicznych (Program-
mable Logic Controllers – PLC). Wiele 
z nich jest podłączonych do informatycz-
nych, sieciowych systemów nadzorują-
cych przebieg procesów technologicznych 
i produkcyjnych (Supervisory Control And 
Data Acquisition – SCADA) lub rozproszo-
nych systemów sterowania (Distributed 
Control Systems – DCS) i zdalnie monito-
rowanych oraz sterowanych.

Stany pracy (operational states) sprzętu 
są monitorowane przez ludzi – operato-
rów, którzy w niektórych przypadkach są 
wspomagani przez proste algorytmy ana-
lityczne, takie jak alarmy oparte na prze-
kroczeniu wartości progowej. W zasadzie 
większość z tych systemów nie uzyskała 
dotąd korzyści z możliwości wdrożenia 
zaawansowanej analityki, jaka rozwinęła 
się w ciągu ostatniej dekady. Z drugiej 
strony te przemysłowe systemy sterowa-

nia mają wiele podłączonych czujników 
oraz korzystają z zaawansowanych możli-
wości zbierania danych, które pozwalają 
na błyskawiczne dostarczanie wielu infor-
macji dotyczących stanów pracy maszyn 
i urządzeń procesowych. Jest to istotna 
wartość dodana ukryta w tych właśnie 
danych. Dzięki podłączeniu do sprzętu 
produkcyjnego systemy SCADA i DCS 
są w stanie zbierać dane z tych urzą-
dzeń, a następnie umożliwić zastosowa-
nie zaawansowanej analityki, aby uzyskać 
i przedstawić lub od razu wykorzystać 
wartościowe, użyteczne informacje doty-
czące operacji realizowanych przez sprzęt.

To zaś pozwala na:
→  wykrywanie anomalii, diagnozowanie 

awarii, włączanie alarmów i podawanie 
wskazówek dotyczących usuwania awarii, 
co skróci czas przestojów,

→  wykonywanie inteligentnego monitoringu 
wzorców wykorzystania maszyn do opty-
malizacji planów pracy i zwiększenia stop-
nia wykorzystania maszyn,

→  poprawę kontroli jakości i skorelowanie jej 
z danymi pomiarowymi dotyczącymi pro-
cesu produkcji w celu optymalizacji para-
metrów operacji,

→  przewidywanie potrzeb konserwacji 
w celu wykonywania napraw maszyn, 
zanim nastąpi niespodziewana awaria, co 
pozwoli na uniknięcie przestojów i zredu-
kowanie niepotrzebnego rutynowego ser-
wisowania,

→  wykrywanie wzorców marnotrawstwa 
i eliminowanie go w celu zredukowania 
zużycia energii i materiałów, 

→  optymalizację parku maszynowego poprzez 
dynamiczne dostosowywanie poziomu 
działania poszczególnych urządzeń na pod-
stawie dostępności zasobów, kosztów dzia-
łania i zapotrzebowania na produkcję.

Dzięki integracji z systemami informatycz-
nymi przedsiębiorstwa inteligencja ope-
racyjna, wynikająca bezpośrednio z efek-
tywnej analityki danych maszynowych, 
może być łączona z użytecznymi informa-
cjami biznesowymi w celu wzmocnienia 
procesów biznesowych oraz planowania 
np. łańcucha dostaw czy zasobów, har-
monogramowania prac i zarządzania rela-
cjami z klientami, a także dla celów inży-
nierskich – projektowych i procesowych. 
Wszystko to zwiększa produktywność 
i efektywność operacyjną, wzmacnia tzw. 
doświadczenie klienta (Customer Expe-
rience – CE – suma wszystkich doświad-

Przemysłowe
platformy 
analityczne 
Współczesne narzędzia analityki przemysłowej pozwalają 
zamieniać dane procesowe z maszyn i urządzeń na praktyczne 
informacje, dzięki czemu stanowią siłę napędową inteligentnych 
operacji przemysłowych i procesów biznesowych. Przemysłowa 
platforma analityczna może być solidnym fundamentem pod 
budowę efektywnie działających mechanizmów zarządzania 
produkcją i utrzymania ruchu dzięki konwergencji technologii 
operacyjnych (Operations Technology – OT) i informatycznych 
(Information Technologies – IT), dostosowaniu niezbędnych 
narzędzi IT oraz wprowadzaniu innowacji procesowych 
na podstawie wymagań operacyjnych.

Shi-Wan Lin 
Alexander Lukichev 
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czeń klienta, jakie wiążą się z daną marką 
lub firmą – przyp. tłum.), poprawia bez-
pieczeństwo pracowników, a nawet uła-
twia pojawianie się nowych aplikacji, pro-
duktów i usług. One to finalnie wzmac-
niają konkurencyjność, tworzą nową 
wartość biznesową i przynoszą wynik biz-
nesowy towarzyszący transformacji.

Wykorzystanie analityki w środowi-
sku produkcyjnym zredukuje zależność od 
ludzi – operatorów – w wykrywaniu wzor-
ców i anomalii danych oraz zmniejszy 
obciążenie tych pracowników. Rozwiąza-
nie analityki korzystające z zaawansowa-
nych algorytmów i technik analitycznych 
pozwala na monitorowanie i wykrywa-
nie wzorców w strumieniach danych na 
żywo w sposób bardziej skuteczny i czę-
sto bardziej niezawodny. Jest to szczegól-
nie istotne w przypadku złożonego roz-
poznawania wzorców, wymagającego 
korelacji zbiorów danych o wysokiej obję-
tości w długich przedziałach czasowych. 
Te rodzaje wzorców mogą nie być łatwo 
wykrywalne przez ludzkie oko.

Modele analityczne, przy wykorzy-
staniu najnowszych technologii ucze-
nia maszynowego, mogą nawet ulepszać 

się same, dzięki samouczeniu się na pod-
stawie gromadzonego „doświadczenia”. 
W rzeczywistości analityka może pozwo-
lić na monitorowanie dużych zasobów 
sprzętowych przez całą dobę, z utrzy-
maną wciąż na tym samym poziomie sku-
tecznością. Operatorzy będą informo-
wani alarmami tylko o wykryciu istotnych 
wzorców, szczególnie tych wymagających 
ludzkiej interwencji czy dostrojenia para-
metrów sterowania. To uczyniłoby tych 
operatorów odpowiedzialnymi za „kon-
trolę misji” i sprawiło, że zajmowaliby 
się monitorowaniem jakości i produktyw-
ności, uwolniło ich zaś od wykonywania 
powtarzających się, nużących zadań.

Wymagania dotyczące analityki

Aby sprostać potrzebom różnych gałęzi 
przemysłu produkcyjnego, rozwiązanie 
analityki przemysłowej powinno się cha-
rakteryzować kilkoma ważnymi cechami 
i funkcjami. Pierwsza z nich to: dostar-
czyć poprawne wyniki i „nie szko-
dzić”. Jej realizacja wymaga efektywnych 
narzędzi i zabezpieczeń w ich aplikacji. 
Ponadto musi być możliwe ciągłe stoso-

wanie procedur analityki. Wymaga to jed-
nak znacznych ilości danych, które mają 
być przesłane od punktu ich zbierania do 
punktu analizy – punktu decyzyjnego.

A zatem rozwiązanie analityczne musi 
wspierać obsługę rozproszonych sieci 
automatyki i monitoringu – w bramach 
sieciowych IoT znajdujących się bezpo-
średnio przy sprzęcie oraz w klastrze ser-
werów w zakładzie przemysłowym lub 
w zdalnym centrum danych i w chmu-
rze. Mogą być wymagane różne poziomy 
wdrażania takiej obsługi, w zależności od 
zakresu analizowanych danych. Na przy-
kład analityka do porównywania pracy 
kilku fabryk może działać lepiej w cen-
trum danych przedsiębiorstwa. Anali-
tyka do lokalnego monitoringu nadzorują-
cego może funkcjonować lepiej bezpośred-
nio na styku sieci, pozwalając na wyższy 
stopień niezawodności, krótsze opóźnie-
nie czasowe, mniejsze objętości transferu 
danych i lepszą kontrolę nad zbieranymi 
i analizowanymi danymi.

Inną często pomijaną cechą rozwiąza-
nia analitycznego jest jego ogólna złożo-
ność. Rozwiązanie analityczne musi być 
łatwe w instalowaniu, konfiguracji i utrzy-
maniu. Redukcja złożoności wdroże-
nia i działania systemu przyspiesza osią-
gnięcie sukcesu z implementacji rozwią-
zań IIoT dzięki zmniejszeniu kosztów jej 
opracowania, ryzyka i czasu TtV (Time-
to-Value – w biznesie: czas, jaki upływa 
pomiędzy zamówieniem specyficznej war-
tości a początkową dostawą tej wartości – 
przyp. tłum.)

Przemysłowa platforma 
analityczna

W porównaniu z rozwiązaniem tworzo-
nym na zamówienie klienta przemy-
słowa platforma analityczna może upro-
ścić proces wdrożenia sieci IIoT, dzięki 
czemu będą one bardziej efektywne, nie-
zawodne i skalowalne. Może ona zaofe-
rować wiele istotnych korzyści wynikają-
cych z opcji uczenia maszynowego, ana-
lizy dużych zbiorów danych (Big Data), 
obliczeń realizowanych w tzw. chmurze 
i innych nowych technologii, bez koniecz-
ności bezpośredniego zajmowania się ich 
złożonością i zamawiania specjalistycz-
nych ekspertyz.

Aby spełnić opisane wymagania, prze-
mysłowa platforma analityczna powinna 
mieć następujące funkcje i cechy:
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Źródło: Thingwise

↗  Rys. 1. Analityka jest silnikiem napędzającym każdą z pętli inteligentnych operacji i procesów, 
tworzących w efekcie wartość dodaną aplikacji w sieci IIoT.
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→  analitykę strumieniową, generującą ciągły 
strumień informacji w czasie niemal rze-
czywistym, na podstawie danych maszy-
nowych agregowanych na żywo,

→  rozproszoną analitykę do przetwarza-
nia danych: w chmurze, na styku lokalnej 
sieci w hali fabrycznej i w modułach bram 
sieciowych (gateways) IoT,

→  możliwą do realizacji analitykę, która 
zamienia dane na użyteczne informacje, 
a użyteczne informacje na działania,

→  analitykę wielomodelową z wielowymia-
rową agregacją statystyczną, komplekso-
wym przetwarzaniem zdarzeń (Complex-
-Event Processing – CEP) i rozpoznawa-
niem wzorców na podstawie uczenia 
maszynowego, co pozwala na potężną 
i efektywną analizę zachowania się 
zarówno poszczególnych urządzeń (zaso-
bów), jak i grup urządzeń,

→  adaptacyjny przepływ danych w celu ada-
ptacji protokołów, normalizacji danych, 
ich walidacji i filtrowania zgodnie z pod-
stawowymi założeniami polityki firmy, 
transformacji i wzbogacania danych dla 
umożliwienia łatwej integracji,

→  proste dostosowanie do użytkownika, 
z możliwością łatwej konfiguracji pożąda-
nych strumieni danych, ich przetwarzania 
i analizowania, 

→  zabezpieczenie dzięki rygorystycznemu 
projektowaniu, wdrożeniu i walidacji, 
zgodnie z najlepszymi praktykami zabez-
pieczania.

Analityka strumieniowa 
i rozproszona

Rozwiązanie do analityki przemysło-
wej powinno obsługiwać „w locie”, „na 
żywo” odpowiednie strumienie danych 
pochodzące z maszyn, sprzętu i systemów 
w celu generowania ciągłych przepływów 
informacji, przy małych czasach opóźnie-
nia, w niektórych przypadkach spełnia-
jących wymagania stawiane systemom 
czasu rzeczywistego o ostrych ogranicze-
niach czasowych (hard real-time system). 
W przeciwieństwie do tego modelu rozpo-
wszechnione podejście stosowane w wielu 
rozwiązaniach analityki IIoT jest oparte 
na zapytaniach pasywnych, bardziej 
odpowiednich do generowania raportów 
biznesowych niż wyników aktywnej ana-
lityki. Niemniej jednak tradycyjna anali-
tyka, zorientowana wsadowo i oparta na 
zapytaniach, jest nadal użyteczna albo 
przy tworzeniu czy ulepszaniu modelowa-
nia analitycznego, albo przy podejmowa-
niu decyzji przez ludzi, co może obejmo-
wać identyfikowanie makroskopowych 
wzorców i trendów procesowych.

W złożonych, wielowarstwowych, roz-
proszonych systemach przemysłowych 
rozwiązanie analityczne także musi być 
rozproszone. Oznacza to, że może wyko-
nywać analizy w pobliżu źródeł danych 
i punktów decyzyjnych, gdzie potrzebne 
są wyniki tych analiz. W typowej archi-
tekturze IIoT (rys. 2) analityka może być 

wdrożona w bramach sieciowych IIoT 
w warstwie sterowania, na krawędzi 
warstwy poziomu operacyjnego, w cen-
trach danych przedsiębiorstw albo w tzw. 
chmurze.

Jeżeli ta sama platforma może być 
wdrożona w różnych warstwach archi-
tektury, to przemysłowa platforma ana-
lityczna umożliwia dynamiczne dopaso-
wanie obciążenia roboczego i dystrybucję 
analityki w tych warstwach, równowa-
żąc potrzeby w celu trafnego podejmo-
wania decyzji i zapewnienia dostępno-
ści danych oraz zasobów obliczeniowych 
i sieciowych.

Dzięki wykorzystaniu analityki rozpro-
szonej przemysłowa platforma analityczna 
zapewnia analityce brzegowej:

→  szybką odpowiedź dzięki unikaniu dłu-
giego opóźnienia sieciowego,

→  wysoką niezawodność dzięki unikaniu 
przerwania operacji na skutek przerw 
w przesyle danych w sieci lub awarii 
w systemie scentralizowanym,

→  większy stopień zabezpieczenia i ochrony 
prywatności poprzez utrzymywanie 
danych w bezpiecznych domenach, 

→  niższe koszty pracy sieci dzięki zredu-
kowaniu objętości danych przesyłanych 
przez tę sieć.

Aby w pełni wykorzystać zalety anali-
tyki IIoT, rozwiązanie analityczne musi 
wpływać na automatyczny, dynamiczny 

przedsiębiorstwo

chmura/centra danych

protokoły HTTP

protokoły HTTP/MQTT/
DDS/ TCP

różne magistrale polowe

sterowniki PLC, mikrokontrolery MCU

brama sieciowa
(gateway)

brama sieciowa
(gateway)

brama sieciowa
(gateway)

brama sieciowa
(gateway)

zasoby/maszyny

systemy
SCADA/DCS

zakłady/fabryki, centra operacyjne

serwery brzegowe/centra danych serwery brzegowe/centra danych serwery brzegowe/centra danych

↙  Rys. 2. Jeżeli ta sama platforma może być 
wdrożona w różnych warstwach architektury, 
przemysłowa platforma analityki umożliwia 
dodatkowo dynamiczne dopasowanie 
obciążenia.
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i ciągły proces transformacji strumienia 
danych maszynowych w użyteczne infor-
macje, konwersję tych użytecznych infor-
macji na działania i zastosowanie tych 
działań zwrotnie w stosunku do maszyn, 
operacji i procesów biznesowych.

Takie rozwiązanie analizuje strumie-
nie danych pochodzących z systemów ste-
rowania, w tym sterowników PLC oraz 
systemów SCADA, i poprzez specyficzne 
dla domeny aplikacje dostarcza w cią-
gły sposób informacji zwrotnych do tych 
systemów, co oznacza dostrajanie punk-
tów nastaw układów sterowania, trybów 
pracy lub innych parametrów. Operacyjne 
użyteczne informacje pochodzące z anali-
tyki są także dostępne dla aplikacji bizne-
sowych.

Analizowanie dużych zbiorów danych 
bezpośrednio w bramach sieciowych IIoT 
umożliwia dostarczanie dokładniejszych 
i mniej opóźnionych informacji zwrotnych 
lokalnie do systemów sterowania, nawet 
gdy połączenia sieciowe z wyższymi war-
stwami architektury stają się niedostępne. 
Informacje podsumowujące z lokalnej 
analityki mogą być wysłane do central-
nego komponentu w warstwie operacyjnej 
w celu dalszej agregacji oraz innej analizy 
na wyższym poziomie.

Ta funkcjonalność rozproszonej ana-
lityki strumieniowej może i powinna być 
wdrażana na poziomie platformy anali-
tycznej. Dzięki temu deweloper aplikacji 
analitycznej i jej użytkownik będą chro-
nieni przed koniecznością wnikania w jej 
złożoność funkcjonalną.

Innowacja platformy

Przemysłowa platforma analityczna 
powinna dostarczać narzędzi do obsługi 
głównych wyzwań w operacjach prze-
mysłowych, w tym możliwości dostoso-
wania danych, analizy i ciągłej poprawy 
efektywności i niezawodności tych ope-
racji. Przykład takiej platformy pokazano 
na rys. 3.

Jednym z dużych wyzwań przy uru-
chamianiu sieci IIoT jest interoperacyj-
ność danych. Jest to szczególnie istotne 
przy wdrażaniu systemów IIoT w inwesty-
cjach typu modernizacyjnego lub przebu-
dowy, realizowanych z ponownym wyko-
rzystaniem terenów, budynków lub obiek-
tów infrastruktury przemysłowej, często 
zdegradowanych, którym nadaje się nowe 
funkcje. W tego typu inwestycjach koeg-
zystują i działają różne typy i modele 
starszych układów sterowania i maszyn. 

Dane zbierane z tych maszyn są różnych 
typów i mają różne formaty danych czy 
standardy komunikacji oraz reprezentują 
różne poziomy jakości.

Aby sprostać wyzwaniom interope-
racyjności danych, przemysłowa plat-
forma analityczna powinna dostarczyć 
potężnego, ale zarazem łatwego w uży-
ciu zestawu narzędzi, algorytmów itp. do 
przetwarzania danych, niezbędnego do 
transformacji tych danych. Skonfiguro-
wane przepływy przetwarzania danych 
umożliwią adaptację protokołów, transfor-
mację syntaktyczną, przypisanie seman-
tyczne i oparte na polityce firmy zarządza-
nie jakością danych, w tym walidację, fil-
trowanie, duplikację i inne. Przepływy 
przetwarzania także pozwolą na wzboga-
canie danych (łącząc dodatkowe meta-
dane ze strumieniami danych maszyno-
wych) oraz inne przetwarzanie danych, 
wymagane do analityki ich jakości. Aby 
zrealizować cel projektu bez konieczno-
ści zmian lub z małymi modyfikacjami 
kodu aplikacji, przepływy przetwarzania 
danych powinny być skonfigurowane przy 
użyciu języka dziedzinowego (Declarative-
Domain Specific Language – DDSL).

Wykrywanie anomalii, przechwyt zna-
czących wzorców oraz przewidywanie 

↗  Rys. 3. Wykrywanie anomalii, przechwytywanie znaczących wzorców i przewidywanie trendów ze strumienia danych maszynowych 
„na żywo” to niektóre z zadań wykonywanych przez analitykę przemysłową w środowisku produkcyjnym.
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trendów ze strumieni danych maszyno-
wych na żywo to kolejne wyzwania dla 
analityki w środowiskach produkcyjnych.
Dlatego też silnik analityczny musi zape-
wniać wielomodową, napędzaną zdarze-
niami analitykę strumieniową, aby speł-
niać wysokie wymagania analityki prze-
mysłowej. Mogą one obejmować trady-
cyjną analizę statystyczną, kompleksowe
przetwarzanie zdarzeń oraz oparte na ucze-
niu maszynowym rozpoznawanie i klasy-
fikację wzorców w szeregach czasowych. 
Zastosowane razem te trzy typy analizy 
zapewniają wysoki poziom synergii.

Konwencjonalna analiza statystyczna 
danych maszynowych podsumowuje 
wyniki w przedziałach czasowych, prze-
strzennych i logicznych. Ponadto ustana-
wia normy, za pomocą których identyfi-
kowane są elementy wyróżniające się – 
pozytywnie lub negatywnie – w działaniu 
całego parku maszynowego.

Kompleksowe przetwarzanie zdarzeń 
koreluje zdarzenia przechwytywane ze 
strumieni danych maszynowych w dome-
nach czasowych, przestrzennych i logicz-
nych w celu identyfikacji podstawowych 
przyczyn zdarzeń i uruchamiania działań, 
kiedy są one konieczne.

Oparte na uczeniu maszynowym roz-
poznawanie i klasyfikacja wzorców wyko-
rzystują wypracowane modele dla algo-
rytmów uczenia maszynowego do iden-
tyfikowania specyficznych wzorców 
w strumieniach danych maszynowych. 
Działa to dobrze w rozpoznawaniu waż-
nych cech zachowań maszyn poprzez 
korelowanie wielu wyników pomiarów 
fizycznych pochodzących z czujników 
w maszynach, ponieważ dane te zmieniają 
się w czasie. Wypracowany model może 
być wykorzystany w rozwiązaniu anali-
tycznym do automatycznego wykrywania 
znaczących cech setek lub tysięcy maszyn 
w czasie niemal rzeczywistym. Jest to 
szczególnie użyteczne do automatycznego 
wykrywania anomalii maszynowych, 
diagnostyki awarii i konserwacji zapobie-
gawczej.

Każde z tych trzech podejść może być 
wdrożone na poziomie ogólnym plat-
formy, jednak często istnieje potrzeba 
aplikacji funkcji analitycznych użytkow-
nika, takich jak oparte na modelowaniu 
fizycznym, w odniesieniu do wyznaczo-
nych maszyn, jako część przepływu anali-
tycznego. Platforma powinna umożliwiać 
użycie takich rozszerzeń.

Proste dostosowanie 
do użytkownika

Sprawdzonym sposobem na uproszczenie 
konfiguracji jest użycie bezkodowego pro-
jektu, opartego na konfiguracjach dekla-
racyjnych. Mogą one być użyte do dopa-
sowania do wymagań użytkownika takich 
procesów, jak pozyskiwanie, przetwarza-
nie i analiza danych dla specyficznych 
przypadków użycia. To ułatwia adaptowa-
nie do wielu protokołów, formatów oraz 
specyficznych cech przetwarzania i ana-
lizy danych, niewymagających opracowa-
nia czy zmiany żadnego kodu. Pozwala 
to na szybką konfigurację początko-
wych aplikacji analitycznych oraz itera-
cyjnie zwiększa ich możliwości. Na przy-
kład mogą być dodane nowe strumienie 
danych lub modele analityczne bez wpły-
wania na istniejące już operacje. To także 
pozwala deweloperowi na szybkie obej-
rzenie wyników zmian i w ten sposób na 
bardzo potrzebne w analityce przemysło-
wej eksperymentowanie.

Starannie zaprojektowany język kon-
figuracyjny umożliwia zlokalizowanej 
w niższych warstwach systemu przemy-
słowej platformie analitycznej transpa-
rentne skalowanie, gdy objętości danych 
zwiększają się po dodaniu nowych 
maszyn i gdy złożoność obliczeniowa 
wzrasta po wdrożeniu bardziej zaawanso-
wanej analityki.

Podsumowanie

Rozwiązanie analityki przemysłowej to 
nowa wartość dla przemysłu produkcyj-
nego, przetwórczego i hybrydowego, pole-
gająca na umożliwieniu inteligentnego 
monitorowania i zautomatyzowanego nad-
zoru nad sprzętem. Użyteczne informa-
cje o maszynach i urządzeniach, otrzymy-
wane na podstawie analizy w czasie rze-
czywistym danych maszynowych, mogą 
być przekładane na automatyczne lub 
półautomatyczne działania, które popra-
wiają ogólną efektywność produkcji 
i minimalizują możliwe straty spowodo-
wane awariami lub przestojami.

Jednocześnie bez względu na to, jak 
atrakcyjne może się wydawać wdroże-
nie rozwiązania analitycznego, opisane 
w artykule wyzwania techniczne mogą 
skutecznie odstraszyć wiele firm i przed-
siębiorstw przed pójściem tą drogą. Rolą 
dobrej przemysłowej platformy analitycz-

nej jest zatem usuwanie największych 
wyzwań technicznych oraz redukowanie 
złożoności, pracochłonności i ryzyka przy 
wdrażaniu sieci IIoT. Taka platforma, 
będąca rozwiązaniem „pod klucz”, two-
rzonym przez ekspertów od najnowszych 
technologii i czerpiącym korzyści z eko-
nomii skali, może być znacznie bardziej 
opłacalna niż rozwiązanie tworzone na 
zamówienie klienta, szczególnie w kon-
tekście obecnego szybkiego postępu tech-
nologicznego. Podsumowując, pomaga 
ona poprawić wyniki ekonomiczne oraz 
szybko i opłacalnie tworzyć wartość 
dodaną.

Shi-Wan LinShi-Wan Lin ma ponad 20-letnie doświad-
czenie w pracy w takich firmach, jak Intel, 
Sarvega, Lucent Technologies i Motorola. 
Przed założeniem Thingwise był głów-
nym technologiem ds. strategii i technologii 
Internetu Rzeczy w firmie Intel. 

Alexander LukichevAlexander Lukichev jest ekspertem od 
architektury oprogramowania i eksper-
tyz inżynierskich w takich dziedzinach, 
jak infrastruktura sieci, obliczenia roz-
proszone, oprogramowanie dla przed-
siębiorstw, platformy Big Data, usługi 
w chmurze i projektowanie zabezpieczeń 
systemów. Bezpośrednio przed założeniem 
firmy Thingwise pracował przez ponad 10 
lat w firmie Intel. 
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Najwięcej uwagi poświęca się obec-
nie usługom akwizycji i obsługi 
danych oraz wydajności, ale pro-
ducenci, otwarci w coraz większym 
stopniu na zmiany, zaczynają obec-
nie sięgać po technologie IIoT, aby 
móc wykrywać nieefektywne ogniwa 
w łańcuchach procesów i zamie-
niać je w kapitał obrotowy. Na tym 
polega siła i zyski ekonomiczne Prze-
mysłowego Internetu Rzeczy. Więcej 
na ten temat przeczytają Państwo 
w artykule „Przemysłowy Inter-
net Rzeczy (IIoT) to korzyści ekono-
miczne i operacyjne”, dostępnym na 
naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl


  25

C zy interfejsy człowiek-maszyna 
(Human Machine Interface – 
HMI) z technologią dotykową 

touch & feel sprawią, że następna genera-
cja maszyn nie będzie wyposażana w tra-
dycyjne przyciski? Nie – przyciski mecha-
niczne będą nadal ważne nawet dla inter-
fejsu HMI w środowiskach Przemysłu 
4.0. Elementy dotykowe nie są bowiem 
dozwolone ze względów bezpieczeństwa, 
np. w przypadku wyłączników awaryj-

nych. Jednak upowszechnienie się Inter-
netu i urządzeń mobilnych wiele zmieniło 
w zakresie nowoczesnych koncepcji ope-
racyjnych i wizualizacyjnych w aspekcie 
obsługi i monitorowania pracy urządzeń 
i całych procesów przemysłowych.

Zmiany i korzyści

Rynek urządzeń operatorskich z pewno-
ścią będzie się rozwijał. Dowodem jest 

Tobias Ischen

Interfejs człowiek-maszyna: 
wartość dodana w Przemyśle 4.0
Tablety i smartfony, dostępne od dawna nie tylko dla specjalistów od technologii cyfrowej, zapewniają 
wiele nowych możliwości w dziedzinie inżynierii mechanicznej. Panel operatorski połączony ze 
sterownikiem PLC staje się podstawowym elementem obsługi aplikacji Przemysłu 4.0 z nowymi 
funkcjami stanowiącymi o wartości dodanej procesu, przy czym będzie nim dopóty, dopóki funkcjonuje 
koncepcja sterowania i wizualizacji. 
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↖  Rozszerzona rzeczywistość zapewni 
działanie maszyn i sterowanie nimi 
wraz z nowymi możliwościami.
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opublikowane przez grupę roboczą ds. 
technologii sterowania VDMA badanie 
rynku eksploatacji maszyn w 2016 r. Nie 
tylko znacząco rośnie liczba inżynierów 
mechaników, którzy obsługują 100 i wię-
cej stacji roboczych rocznie, ale również 
wyraźnie widać trend w kierunku uży-
wania ekranów dotykowych i mobilnych 
urządzeń operacyjnych.

Zmiany związane z upowszechnie-
niem urządzeń mobilnych dotyczą zmiany 
nawyków operacyjnych i stwarzają wiele 
nowych możliwości. Na przykład kierow-
nicy produkcji i pracownicy UR uzyskują 
dostęp do danych dotyczących stanu 
maszyn czy planów konserwacji niezależ-
nie od miejsca, w którym się znajdują. 

Interfejsy człowiek-maszyna są łatwe 
w obsłudze i dostosowane do potrzeb 
operatora, aby np. przyspieszyć sekwen-
cje operacyjne, zmniejszyć liczbę błędów 
operacyjnych i tym samym zwiększyć pro-
duktywność użytkownika. Operatorzy są 
również mniej obciążeni pracą. 

Główne korzyści widoczne są jed-
nak w samych procesach. Zintegrowane 
podejście do produkcji, planowania i łań-
cuchów logistycznych w inteligentnych 
fabrykach będzie w przyszłości wymagało 
przetworzenia i wyświetlania coraz więk-
szej ilości przyjaznych dla użytkownika 
informacji. 

A zatem urządzenia operatorskie mają 
szeroki zakres zastosowań w przemyśle, 

jednak to tylko kilka z wielu nowych moż-
liwości. Według badania rynku eksploata-
cji maszyn inżynierowie mechanicy nie 
wykorzystują narzędzi operatorskich już 
jedynie do normalnej eksploatacji i wizu-
alizacji, ale również do bardziej złożo-
nych zadań, takich jak diagnostyka i kon-
serwacja, rozruch, parametryzacja pro-
cesu i konfiguracja oprzyrządowania oraz 
uruchamianie. Mowa tu również o takich 
zastosowaniach, jak monitorowanie 
warunków pracy i przewidywanie ewen-
tualnych usterek. Poziomy operacyjne 
mogą być wykorzystywane do rozróżnia-
nia funkcji w zależności od typu maszyny 
i rozdzielania zadań opartego na rolach.

Dlatego też współczesne HMI dzia-
łają dosłownie jak interfejsy łączące różne 
światy. Sterownik HMI/PLC – sterow-
nik programowalny z panelem opera-
torskim – może również zostać zintegro-
wany z istniejącymi maszynami na drodze 
modernizacji. Proces ten obejmuje odpo-
wiednią koncepcję działania, uwzględnia-
jącą rodzaj urządzenia i jego technologię, 

Konferencja & Wystawa 
10 kwietnia 2018 r., Hotel Marriott w Warszawie

III EDYCJA

  Przemysłowy Internet Rzeczy    Fabryka 4.0 – Fabryka Przyszłości

  Big Data – Jak zarządzać i korzystać    Bezpieczeństwo sieci

  Rola IT w Przemyśle 4.0

Organizator:Partnerzy merytoryczni:

www.przemysl40.eu

Inżynierowie mechanicy 
wykorzystują narzędzia 
operatorskie również do 
bardziej złożonych zadań, 
takich jak diagnostyka 
i konserwacja, rozruch, 
parametryzacja procesu 
i konfiguracja oprzyrządo-
wania oraz uruchamianie.

http://www.przemysl40.eu
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a także wizualizację i integrację w kontek-
ście roboczym oraz cały system. 

Normy i przepisy

Przed wprowadzeniem na rynek urządze-
nia sterujące muszą spełnić liczne wymogi 
ustawowe. W Europie obowiązują normy 
z zakresu projektowania koncepcji ope-
ratorskich w celu zminimalizowania błę-
dów podczas sterowania i niezamierzo-
nych działań. Norma IEC EN 60204-1 
reguluje kwestie bezpieczeństwa i wypo-
sażenia elektrycznego maszyn oraz zasady 
eksploatacji: ogólne wymagania doty-
czące rozmieszczenia, montażu i ochrony, 
np. dla przycisków, a także jakich kolo-
rów w panelu wizualizacyjnym należy 
użyć do jakiego celu. Normy EN 60072 
i EN 60047 dotyczą zasad oznaczania. 
Poza IEC obowiązują inne wymagania, 
jeśli producent lub jego klient działają na 
rynku międzynarodowym.

Inżynierowie jednak nie skupiają się 
wyłącznie na spełnianiu norm. Ważne 
jest pytanie, jakich informacji potrzebują 
klienci i operatorzy i jak te informacje 
im dostarczyć. W bardzo dużych przed-
siębiorstwach często służby odpowie-
dzialne za sterowanie maszynami są mię-
dzynarodowe. Koncepcje operacyjne kon-
centrują się na ograniczaniu złożoności 
np. wariantów specyficznych dla danego 
kraju. Powszechnie zrozumiałe symbole są 
lepsze niż zwykły tekst. Panele i wyświe-
tlacze dotykowe (multi-touch) otwierają 
wiele możliwości w tym zakresie. Jednak 
kolory, kształty i pojęcia nie są interpre-
towane w ten sam sposób we wszystkich 
krajach. W Ameryce Północnej proble-
matyczne są np. piktogramy. Ominięcie 
praktyk rynkowych i lokalnych wymagań 
niesie ze sobą ryzyko znacznych dodatko-
wych kosztów i opóźnień we wprowadza-
niu na rynek – dotyczy to również kon-
cepcji wizualizacji. 

Pozostaje jeszcze kwestia użyteczno-
ści – z trwałymi cechami charakterystycz-
nymi dla zastosowań w surowych warun-
kach przemysłowych i zupełnie innym 
zestawem wymagań dla projektowania 
higienicznego w przemyśle spożywczym. 

Szczególne wymagania stawiane są 
również stowarzyszeniom zawodowym 
i branżowym oraz izbom handlowym. 
Dobrym przykładem na to, jak można 
tworzyć wartość dodaną dzięki spójnej 
koncepcji sterowania, jest to, że jednostki 

operatorskie posiadają certyfikaty wykra-
czające poza normy i przepisy. Takie 
podejście stwarza możliwości inżynieryjne 
i zapewnia elastyczność.

Wartość dodana

Wszystkie aspekty związane ze spójną 
koncepcją operacyjną są również punktem 
wyjścia do tworzenia wartości dodanej. 
Na przykład wygląd, wrażenie w dotyku 
czy materiały, z jakich są wykonane, 
mogą być wartością – inżynier mechanik 
może je wykorzystać do stworzenia prze-
wagi konkurencyjnej w oczach klienta. 

Istotną rolę odgrywa również koncep-
cja systemu. Koncepcje zgodne z obec-
nymi i przyszłymi wymaganiami odzwier-
ciedlają cały łańcuch wartości, ułatwiając 
projektowanie dla inżyniera, opracowanie 
dla producenta, oddanie do użytku dla 
mechanika i codzienną pracę operatora. 

Inżynierowie projektanci muszą 
tworzyć wartość dodaną w projekcie 
maszyny, np. poprzez dodanie nowych 
funkcji. Zdolność tworzenia tych warto-
ści jest kluczowym atutem na konkuren-
cyjnym, globalnym rynku. Jednocześnie 
muszą się oni upewnić, że interakcja czło-
wieka z maszyną odbywa się zawsze zgod-
nie z przepisami i zasadami bezpieczeń-
stwa pracy. Ponadto powinni również 
zagwarantować, że ich system będzie bez-
pieczną inwestycją, co znaczy, że można 
go zintegrować z różnymi poziomami ope-
ratorskimi w ramach ogólnego podejścia 
do wykorzystania maszyn w inteligent-
nych fabrykach. 

Na rynku dostępne są kompaktowe 
urządzenia HMI/PLC z technologią doty-
kową, np. panel HMI lub urządzenia 

połączone (HMI z PLC). Przeznaczone są 
one zwykle do prostych operacji inżynier-
skich, bezpośredniego sterowania i moni-
toringu maszyn. Dla bardziej wyma-
gających i zaawansowanych aplikacji 
dostępne są jednostki operatorskie i ste-
rujące, gdzie konstrukcja musi być wizu-
alnie atrakcyjna i korzystać z wydajnej, 
wbudowanej technologii wielodotykowej 
(multi-touch). Atrybuty te obejmują intu-
icyjne prowadzenie operatora, precyzyjną 
kontrolę gestów i opcje multimedialne. 

Dokąd to wszystko zmierza?

Spore zmiany nastąpią w dziedzinie 
elektroniki użytkowej. W tym obszarze 
dostępne są już obecnie np. inteligentne 
zegarki – kompaktowe urządzenia steru-
jące wyposażone w menu kontekstowe. 
Wkrótce aplikacje rozszerzonej rzeczywi-
stości znajdą zastosowanie w środowisku 
przemysłowym. Ciekawe są również nowe 
technologie dotykowe, takie jak obsługa 
dotykowa 3D lub bezekranowe stero-
wanie gestami, które mają zastosowa-
nie obecnie np. w samochodach wysokiej 
klasy. Dotykowy hologram działa poprzez 
interakcję z projekcjami holograficznymi. 

Ta dziedzina jest bardzo interesująca. 
Wszystko sprowadza się jednak do tego, 
jak praktyczna jest procedura i metoda 
interakcji człowiek-maszyna-system.

* * *

Więcej informacji na ten temat można 
uzyskać, pobierając dokument „Innowa-
cyjne koncepcje operacyjne maszyn nowej 
generacji” ze strony Eaton.com/en/HMI. 

Tobias IschenTobias Ischen pełni funkcję Product 
Managera w firmie Eaton. 
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Korzystanie z wysokiej klasy inter-
fejsów HMI to doskonały sposób 
na usprawnienie pracy operato-
rów i umożliwienie im efektywnego 
reagowania na nieprawidłowo-
ści w procesie. Więcej na ten temat 
przeczytają Państwo w artykule 
„Wysokiej klasy interfejsy HMI – 
wydajność i bezpieczeństwo pracy”, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.controlengineering.pl

Wkrótce aplikacje roz-
szerzonej rzeczywisto-
ści, takie jak nowe tech-
nologie dotykowe, np. 
obsługa dotykowa 3D 
lub bezekranowe stero-
wanie gestami, znajdą 
zastosowanie w środowi-
sku przemysłowym.

http://www.controlengineering.pl
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Rozwi zania dla przemys u 
– tam, gdzie OT czy si  z IT

O bszary IT oraz automatyki przemy-
s owej (Operational Technology – 
OT), niegdy  ca kowicie roz czne, 

w dobie czwartej rewolucji przemys owej 
coraz bardziej zaczynaj  si  przenika . Jest 
to podyktowane d eniami do poszukiwania 
synergii pomi dzy ró nymi zespo ami i ch -
ci  jak najlepszego wykorzystania potencja u, 
jakim dysponuje ka dy zak ad produkcyjny. 
W Polsce nikogo ju  nie trzeba przekonywa , 
e realizacja za o e  koncepcji Przemys u 

4.0 jest kluczem do sukcesu biznesowego. 
Wyzwaniem jest natomiast przekucie wyso-
kopoziomowej idei na pomys y konkretnych 
dzia a , które pozwol  na osi gni cie zamie-
rzonych celów. Jedn  z przyczyn takiego sta-
nu rzeczy jest fakt, e polskie przedsi bior-
stwa cz sto nie maj  jasno zdefiniowanych 
problemów, jakie chc  rozwi zywa  na dro-
dze cyfryzacji, a to z kolei sprawia, e dobór 
odpowiednich rozwi za  technicznych i apli-
kacyjnych jest utrudniony.

Jako dostawca inteligentnych czujników i kom-
puterów przemys owych zwracamy uwag  na 
szereg zagadnie  technicznych u atwiaj cych 
efektywn  realizacj  projektów IIoT. 

Typowe dla obszaru OT urz dzenia, takie 
jak jednostki PLC/PAC czy stacje proceso-
we systemów DCS, charakteryzuj  si  d ugim 
cyklem ycia si gaj cym nawet 25 lat. Jedno-
cze nie systemy nadzoru i wizualizacji SCADA, 
Historian itp. zacz to opiera  na standardo-
wej technologii PC z typowym dla niej cyklem 
ycia wynosz cym zaledwie ok. 5 lat. To nie-

dopasowanie wykreowa o zapotrzebowa-
nie na niezawodne, wydajne komputery i ser-
wery przemys owe, z jednej strony zdolne do 
pracy w trudnych warunkach, a z drugiej cha-
rakteryzuj ce si  znacznie wyd u onym, si -
gaj cym 10 lat cyklem ycia.

rodowiska OT s  zazwyczaj silnie zró nicowa-
ne pod wzgl dem technicznym i cyklu ycia 

stosowanych systemów. Wiele sieci polowych 
ze wzgl du na swoj  specyfik  i brak mo li-
wo ci routingu nie mo e by  integrowanych 
z systemami IT. Jednym z pierwszych kroków 
na drodze do integracji obszaru OT z systema-
mi biznesowymi jest zatem integracja pozio-
ma systemów sterowania i standaryzacja 
interfejsów umo liwiaj cych nast pnie inte-
gracj  pionow  z systemami biznesowymi. 

Z uwagi na wymóg zapewnienia wysokiej 
dost pno ci uk adów sterowania, skutkuj cy 
ograniczon  mo liwo ci  ingerowania w pro-
gramy PLC lub wr cz cz stym brakiem tych 
kodów, pozyskanie niezb dnych informacji 
o pracy linii produkcyjnych mo e nastr cza  
szeregu trudno ci. Cz sto najlepszym rozwi -
zaniem jest opomiarowanie parku maszy-
nowego za pomoc  dodatkowych modu-
ów pomiarowych, natywnie wspieraj cych 

rozwi zania chmurowe i protoko y znane 
w wiecie IT, takie jak: REST, MQTT, HTTP/S.
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Przemys  4.0 to nie tylko dane i sprz t s u cy do ich zbiera-
nia i przetwarzania, ale i umiej tno  specyficznego wykorzysta-
nia tych w a nie danych. Mimo e ch tnie koncentrujemy si  na 
zagadnieniach technicznych, doskonale zdajemy sobie spraw , 
e nasi klienci oczekuj  równie  informacji o konkretnych warian-

tach aplikacyjnych i sposobie wykorzystania rodków technicznych, 
aby uzyska  okre lone korzy ci. W zwi zku z powy szym w minio-
nym roku oferta firmy Advantech zosta a poszerzona o prekonfigu-
rowane rozwi zania aplikacyjne IIoT, tzw. Solution Ready Package 
(SRP). Pakiety SRP opracowano z my l  o maksymalnym uproszcze-
niu wdro enia rozwi za  technicznych realizuj cych za o enia kon-
cepcji Przemys u 4.0 w ró nych jego ga ziach. Ka dy pakiet SRP to 
gotowa do wdro enia platforma sprz towo-programowa dostoso-
wana do specyficznych wymaga  inteligentnej fabryki, nowocze-
snego obiektu wodno- ciekowego, infrastruktury energetycznej. 
Dodatkowo pakiety SRP s  wyposa one w niezb dne oprogramo-
wanie i/lub interfejsy programistyczne. Dzi ki temu system inte-
gratorzy, wykorzystuj c swój know-how, mog  w wygodny sposób 
skonfigurowa  rozwi zanie i zintegrowa  je z systemami nadrz d-
nymi i biznesowymi.

Ten wspomniany specyficzny know-how jest cz sto w posiadaniu 
szeregu ma ych i rednich firm, o rodków akademickich. Ponad-
to rynek IIoT charakteryzuje niespotykana wcze niej ró norodno  
aplikacji. Wszystko to przes dza o bardzo donios ej roli partnerstw 
w erze IIoT. Dostawcy nie s  w stanie rozwija  praktycznie nie-
sko czonej liczby specyficznych rozwi za  software’owych i musz  
polega  na swoich partnerach dysponuj cych specjalistyczn  wie-
dz  bran ow . Integratorzy rozwi za  natomiast poszukuj  spraw-
dzonych i niezawodnych rozwi za  technicznych. W Advantech 
poszli my o krok dalej. Dysponuj c otwart  platform  IIoT gotow  
do osadzenia na niej szeregu rozwi za  software’owych, Advan-
tech jest otwarty na wspó prac  z szeregiem firm specjalizuj -
cych si  w realizacji projektów IIoT. Najistotniejszym wyró nikiem 
takiej wspó pracy jest jej dwukierunkowo . Promowany przez nas 
model wspó pracy zak ada w czanie do oferty rozwi za  wnoszo-
nych przez partnerów. Dzi ki temu ka dy partner ma szans  docie-
ra  do globalnych rynków ze swoimi rozwi zaniami za po rednic-
twem mi dzynarodowej sieci sprzeda y, natomiast u ytkowni-
cy ko cowi mog  o wiele atwiej znale  najw a ciwsze dla nich 
rozwi zanie. 

Przez lata obszary IT i OT rozwija y si  w swego rodzaju silosach, 
a specjali ci z obydwu bran  patrzyli na siebie cz sto z zawi ci  lub 
nieufno ci . Sytuacji takiej sprzyja  fakt, e przez wiele lat kluczo-
wy dla operacji obszar OT cieszy  si  znacznie mniejszym zaintere-
sowaniem ni  klasyczne IT, które w naturalny sposób by o kojarzo-
ne z biznesem. W efekcie na polu integracji IT/OT wiele pozosta-
je do zrobienia. W tej sytuacji Advantech ze swoj  ofert  IIoT jest 
wr cz idealnym partnerem.

Advantech Poland
e-mail: sprzedaz@advantech.eu
tel. 22 513 11 40
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System SCADA 
to nie oprogramowanie pośredniczące 
Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) oraz informatyczne systemy 
nadzorujące przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego 
(SCADA) mogą usprawnić operacje realizowane w aplikacjach 
przemysłowych.

Arlen Nipper T ermin SCADA (Supervisory Con-
trol And Data Acquisition), czyli 
nadzór i akwizycja danych, odnosi 

się do zestawu aplikacji oprogramowa-
nia dla przemysłu, które mogą być skonfi-
gurowane tak, aby wspierały zarządzanie 

prawie każdym rodzajem produkcji dys-
kretnej lub procesowej. Systemy SCADA 
znajdują się wszędzie, gdzie konieczna 
jest agregacja danych dotyczących stero-
wanego procesu przemysłowego lub koor-
dynacja operacji związanych z takim pro-
cesem produkcyjnym. 

Czy w świecie automatyki przemysło-
wej, podlegającym znacznym przeobraże-
niom i reorganizacji związanej z ekspan-
sją nowych technologii Przemysłowego 
Internetu Rzeczy, rola systemów SCADA 
zmieni się lub osłabnie? 

Przyszłe aplikacje
oraz integracje

Oprogramowanie do 
archiwizacji danych

Analityka i przetwarza-
nie danych Big Data

Elektroniczny pomiar 
przepływu Host systemu

SCADA

1 3

2

?
System ERP

Aplikacje mobilne

Zarządzanie i optyma-
lizacja zasobów

Przedsiębiorstwo (IT) Operacje (OT)

Host systemu SCADA wykorzystywany jako oprogramowanie pośredniczące zorientowane 
na przetwarzanie komunikatów (MOM)

↗  Rys. 1. W wielu nowoczesnych systemach SCADA nadal znajduje się system hostujący, bezpośrednio połączony szeregowo z dowolnym 
urządzeniem obiektowym wykorzystującym protokoły odpytywania cyklicznego.
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Odpowiedź brzmi „nie”. W rzeczywi-
stości IIoT poprawia działanie systemów 
SCADA, nawet zanim zostaną one włą-
czone do sieci internetowej lub chmury. 
Wykorzystanie tzw. lekkiego protokołu 
transmisji danych – MQTT (Message 
Queueing Telemetry Transport), w połą-
czeniu z narzędziami brokerów informa-
cji w oprogramowaniu pośredniczącym 
zorientowanym na przetwarzanie komu-
nikatów (Message-Oriented Middleware 
– MOM), „modernizuje” infrastruktury 
systemów SCADA. Jeżeli istnieje moż-
liwość sięgnięcia po łączność w sieci 
IIoT, to zamiast inwestowania zasobów 
w ponowne opracowanie, ponowną inte-
grację i reorganizację systemu SCADA 
opartego na protokołach liczących sobie 
35 lat, lepiej poświęcić czas na opracowy-
wanie aplikacji wykorzystujących zalety 
np. technologii chmury i zaawansowa-
nego przetwarzania danych oraz analityki. 

Innymi słowy technologie IIoT mogą 
niejako przeskoczyć nad istniejącymi, 
przestarzałymi infrastrukturami oraz 
obecnie zainstalowaną bazą urządzeń 
z rozwiązaniami i strategiami migracji, 
które działają w połączeniu z nimi. Już 
dzisiaj zainstalowane na poziomie obiek-
towym urządzenia brzegowe zapewniają 

łączność z istniejącymi sterownikami 
PLC, czujnikami bezprzewodowymi oraz 
innymi węzłami sieci i publikują zmienne 
procesowe w czasie rzeczywistym, wyko-
rzystując protokół MQTT. 

MQTT to dwukierunkowy, lekki, 
z wywoływaniem zdarzeniowym, zorien-
towany na przetwarzanie komunikatów 
protokół transportowy danych, który 
umożliwia wydajną komunikację urzą-
dzeń z systemami backendowymi (naj-
bardziej oddalonymi od klienta) poprzez 
sieci z ograniczoną przepustowością. Pro-
tokół MQTT eliminuje tzw. protokoły 
odpytywania cyklicznego (poll/response), 
zaś poprzez wdrożenie dojrzałych tech-
nologii MOM systemy SCADA połączone 
z siecią IIoT udostępniają szerszemu krę-
gowi odbiorców dane dotyczące urządzeń. 
Urządzenia nie są już dłużej bezpośred-
nio połączone z aplikacją SCADA, zostają 
skutecznie od niej oddzielone. System 
SCADA oparty na zasadach MOM redu-
kuje czas oczekiwania na kluczowe dane 
dotyczące sterowania i pomiarowe. 

Aktualna przepustowość sieci – w po-
równaniu z poprzednio wymaganą dla 
protokołów odpytywania cyklicznego – 
jest zredukowana nawet o 85%. Dzięki 
temu informacje, które są często pozosta-

wione bezużytecznie w urządzeniach, stają
się dostępne. Ponadto zapewnia to poje-
dynczy punkt zarządzania bezpieczeń-
stwem dla urządzeń i aplikacji obiekto-
wych, upraszcza topologię infrastruktury
dla celów redundancji, zwiększa dostęp-
ność i skalowalność oraz eliminuje budzą-
ce niejednokrotnie strach przejścia z jed-
nej wersji SCADA na inną. Zapewnia tak-
że oddzielenie urządzeń, wymagane dla do-
datkowego umożliwienia pracy w sieci IIoT. 

Implementacja istniejących 
systemów SCADA 

Typowy, prawidłowo wybrany pod wzglę-
dem sprzętu system SCADA obejmuje 
komputerowe stacje robocze, programo-
walne sterowniki logiczne PLC oraz oprzy-
rządowanie modułów wejść i wyjść sys-
temowych (I/O). Innymi elementami 
systemu SCADA są: rozproszona baza 
danych i znaczniki (tagi) lub punkty 
danych. Każdy znacznik reprezentuje 
pojedynczą wartość wejściową lub wyj-
ściową systemu. 

Pętla sprzężenia zwrotnego sterowa-
nia procesem jest realizowana przez ste-
rownik PLC, podczas gdy system SCADA 
monitoruje jej działanie. Oznacza to, że 

↗  Rys. 2. Gdy przedsiębiorstwo wymaga od procesu dodatkowych aplikacji, to potrzebne są zarówno dodatkowe odpytywania, jak i następujące 
działania: 1) stworzenie nowej aplikacji; 2) zdefiniowanie schematu interfejsu/danych pomiędzy nowymi aplikacjami a komputerem 
przepływowym; 3) modyfikacja kontroli dostępu i zdefiniowanie zabezpieczeń; 4) modyfikacja tabeli odpytywania hosta SCADA 
dla komputera przepływowego.

Wyzwania przy dodawaniu aplikacji w tradycyjnym systemie SCADA

Elektroniczny pomiar 
przepływu Nowa aplikacja Host systemu

SCADA
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sterowniki PLC przyjmują jakieś parame-
try sterowania, zaś operatorzy monitorują 
wyniki i np. zmieniają punkty nastaw. 
Może występować brak komunikacji typu 
peer-to-peer pomiędzy sterownikami. 

Systemy SCADA zasadniczo nie zmie-
niły się w ciągu ostatnich czterdziestu lat. 
Sprzęt i systemy operacyjne zostały ulep-
szone, zgodnie z prawem Moore’a, jednak 
infrastruktura i sposób przesyłania infor-

macji do systemu z urządzeń i czujników 
pozostały w dużym stopniu takie same. 

W większości systemów SCADA nadal 
znajdziemy system hostujący, bezpośred-
nio połączony szeregowo z dowolnym 

↗  Rys. 3. Wykorzystanie architektur SCADA zorientowanych na przetwarzanie komunikatów pozwala urządzeniom na publikowanie w czasie rze-
czywistym na serwerze MOM, przy czym system SCADA bierze w tym udział jako subskrybent i czynnik publikujący. Elementy tego publikowania 
obejmują: 1) transport komunikatów MQTT; 2) transporty komunikatów MQTT i innych; 3) jednopunktową strefę zdemilitaryzowaną do kontroli 
dostępu i udzielania zezwoleń; 4) system SCADA jako m.in. konsument danych, ale nie tylko.

Przyszłe aplikacje
oraz integracje

Oprogramowanie do 
archiwizacji danych

Analityka i przetwarza-
nie danych Big Data

Elektroniczny pomiar 
przepływu

Host systemu
SCADA

Brzegowy kontroler 
sieciowy

Sterow-
nik PLC

Interfejs 
RTU

Brzegowy kontroler 
sieciowy

Natywne urządzenie 
MQTT

System ERP

Aplikacje mobilne

Zarządzanie i optyma-
lizacja zasobów

Przedsiębiorstwo (IT) Operacje (OT)

DMZ
(strefa zdemilitaryzowana)

Oprogramowanie
pośredniczące

zorientowane na 
przetwarzanie 

komunikatów, z obsługą 
protokołu MQTT
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Protokół MQTT został po raz pierwszy użyty 
w latach 90. XX wieku, w mającym kluczowe 
znaczenie systemie czasu rzeczywistego 
SCADA, działającym w przemyśle ropy i gazu. 
Dla większości takich systemów podstawę 
sieci komunikacyjnej stanowiła technologia 
nadawania sygnału telewizyjnego VSAT (Very 
Small Aperture Terminal), a zatem jej prze-
pustowość była minimalna. Wykorzystanie 
w systemach SCADA protokołu MQTT okazało 
się być atrakcyjne, ponieważ jest on:

→  natywnie wbudowany na szczycie stosu pro-
tokołów TCP/IP, z umożliwieniem realizacji 
sesji TCP/IP po stronie klienta;

→  prosty do zrozumienia i do wdrożenia;
→  wydajny pod względem przepustowości sieci;
→  niedookreślony pod względem danych – 

może działać z różnymi systemami.

Jeśli wyeliminuje się HTTP jako opłacalny 
protokół transportowy dla systemu SCADA 
(ponieważ jest on bezstanowy i wymaga 
dużej przepustowości), pojawia się wtedy 
MQTT jako opłacalny protokół transportowy 
dla szerokiego obszaru aplikacji IIoT. Dodat-
kowo MQTT został oryginalnie zaprojekto-
wany dla infrastruktury VSAT SCADA. Pozwala 
na optymalizację segmentów przestrzeni 

VSAT pod względem liczby zdalnych miejsc 
w zakresie segmentu przestrzeni. 

A zatem, po ustanowieniu sesji klienta 
MQTT całkowita wielkość metadanych typu 
overhead dla wiadomości to tylko trzy bajty. 
Ponadto MQTT w pełni wykorzystuje leżącą 
poniżej warstwę transportową TCP/IP. Ozna-
cza to, że protokół MQTT jest ekstremalnie 
lekki i mało wymagający pod względem prze-
pustowości, szczególnie dla topologii VSAT 
i sieci komórkowych. Dla systemów SCADA 
w hali fabrycznej może to oznaczać wielką 
redukcję ruchu w sieci. 

Protokół MQTT jest obecnie globalnym 
standardem, wspieranym przez kilka wio-
dących organizacji normalizacyjnych, w tym 
OASIS, ISO i IEC.

Kilka uwag na temat protokołu MQTT
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urządzeniem obiektowym wykorzystują-
cym protokoły odpytywania cyklicznego. 
Te sterowniki protokołów odpytywania 
cyklicznego narzucają bezpośrednie łącze-
nie urządzeń z aplikacją hosta SCADA. 

Z punktu widzenia operacji systemy te 
się sprawdziły. Z drugiej strony, funkcje 
biznesowe potrzebują często dostępu do 
danych, których dostarczają urządzenia 
inteligentne i czujniki. Aby zapewnić ten 
dostęp, w tablicach hosta SCADA muszą 
być umieszczone dodatkowe cykliczne 
mechanizmy odpytywania (polls). Dostęp 
do danych wymaga dodatkowych apli-
kacji. Muszą być podane parametry 
odnoszące się do bezpieczeństwa i kon-
troli dostępu. Operacje muszą zarządzać 
dodatkowymi odpytywaniami cyklicznymi 
i unikać wszelkich negatywnych wpły-
wów na prędkość aktualizacji. 

System SCADA zbiera teraz dane, nie 
zawsze mu potrzebne – tylko po to, aby 
przekazać je do innych aplikacji. Z czasem 
jako element koordynacji operacji SCADA 
funkcjonuje coraz bardziej jak oprogra-
mowanie pośredniczące, przetwarza-
jące komunikaty, chociaż nigdy nie miało 
takim być. A ponieważ aplikacja hostu-
jąca SCADA ewoluuje, staje się trudna do 
zarządzania. Stąd wysiłki mające na celu 
uzyskanie korzyści z dodatkowych infor-
macji zbieranych z urządzeń obiektowych 
zmierzają ku końcowi. 

Na drodze adaptacji nowych techno-
logii przeszkodą są także dawne prak-
tyki bezpośredniego podłączania urządzeń 
do systemu SCADA, z wykorzystaniem 
sieci protokołów odpytywania cyklicz-
nego. Po wdrożeniu protokołu użytkow-
nicy stają przed dylematem, co stanie się, 
gdy będzie dostępna nowa technologia. 
W nowych urządzeniach mogą się poja-
wić protokoły nieobsługiwane przez ist-
niejący system SCADA. Nie można spraw-
dzić i ocenić działania alternatywnego 
hosta SCADA równolegle z istniejącym 
hostem na funkcjonującym już systemie. 
Podłączanie urządzeń do aplikacji przy 
wykorzystaniu protokołów odpytywania 
cyklicznego może być stosowane do two-
rzenia rozwiązań tymczasowych, gdyż są 
one później trudne do zaktualizowania. 

Możliwości modernizacji 
systemu SCADA 

Wykorzystując urządzenia sieciowe, które 
natywnie wdrażają protokół MQTT, 

można zbudować system SCADA oparty 
na technologii MOM, jak pokazano na 
rys. 3. Zachowane są komponenty istnie-
jącej infrastruktury odpytywania cyklicz-
nego. Zasadniczą zmianą topologii sieci 
staje się dodanie serwera MQTT. 

Istniejące urządzenia obiektowe mogą 
obsługiwać protokół MQTT, wykorzystu-
jąc dostępne urządzenia typu brzegowa 
brama sieciowa (edge-of-network gate-
way), stosujące natywny protokół odpy-
tywania cyklicznego, a następnie konwer-
tują informacje dotyczące zmiennych reje-
strowych/procesowych na komunikaty 
MQTT, publikowane w czasie rzeczywi-
stym na zasadzie raportowania wyjątków 
(report-by-exception). 

W dostępnych obecnie urządzeniach 
SCADA natywnie zainstalowano proto-
kół MQTT, mogą więc być one natych-

miast dodane do istniejącej infrastruk-
tury. Wykorzystanie technologii MOM 
oznacza, że urządzenia końcowe publikują 
wszystkie dane operacyjne w czasie rze-
czywistym, do wykorzystania przez sys-
tem SCADA, i inne zintegrowane funk-
cje biznesowe. Również metadane, infor-
macje dotyczące zasobów, diagnostyczne, 
konfiguracyjne czy inne dane – wszystkie 
są dostępne w czasie rzeczywistym. 

Host SCADA we współczesnych apli-
kacjach systemowych jest oddzielony od 
zdalnych urządzeń obiektowych. Sys-
tem nie jest ograniczony przez jakąś spe-
cyficzną implementację protokołu odpy-
tywania cyklicznego lub aplikację hosta 
SCADA. W nowoczesnych architektu-
rach systemowych istnieje relacja „jeden 
do wielu” (one-to-many) między publiko-
wanymi danymi z urządzeń obiektowych 

Używane w sektorze informatyki od 
ponad dekady oprogramowanie pośred-
niczące zorientowane na przetwarzanie 
komunikatów (MOM) sprzyja rozdziela-
niu aplikacji. Systemy oparte na starszych 
technologiach informatycznych działały 
w dużym stopniu podobnie do współcze-
snych systemów SCADA, wykorzystują-
cych protokoły odpytywania cyklicznego. 
Aplikacje były ściśle ze sobą sprzężone, 
wykorzystując definicję protokołu do 
określania sposobu komunikowania się 
aplikacji A z aplikacją B. Jako rozwiąza-
nie tymczasowe działało to dobrze, ale 
w miarę upływu czasu ścisłe sprzęganie 
i ścisłe definicje uczyniły aktualizowanie 
istniejących aplikacji IT zadaniem trud-
nym, jeśli nie niemożliwym. 

Z drugiej strony za pomocą techno-
logii MOM aplikacje publikują dane bez 
zwracania uwagi na to, kto subskrybuje 
te dane. Deweloperzy oprogramowa-
nia koncentrują się na tworzeniu aplika-
cji wartości dodanej (value-add applica-
tions), które publikują i subskrybują dane 
w granicach infrastruktury MOM. 

Ponadto w technologii MOM frag-
ment przesyłanych danych, będący formą 

wiadomości (payload), jest definiowany 
przez temat wiadomości, a nie przez pro-
tokół, co oznacza, że ten fragment wiado-
mości MOM pozostaje niesprecyzowany. 
Mógłby on być plikiem binarnym JPEG 
lub dokumentem XML. Transport wiado-
mości pozwala deweloperom publikować 
w formacie, który jest najbardziej sen-
sowny dla danego rozwiązania bez ogra-
niczeń ze strony jakiejkolwiek definicji 
protokołu. 

Ta sama infrastruktura powinna być 
wykorzystana dla systemów SCADA 
z obsługą sieci IIoT. Architektury SCADA 
zorientowane na technologię MOM 
pozwalają urządzeniom na przesyłanie 
danych w czasie rzeczywistym na cen-
tralny serwer MOM. Aplikacja hosta 
SCADA uczestniczy w tym jako subskry-
bent zmiennych procesowych czasu rze-
czywistego oraz czynnik publikujący pole-
cenia dla urządzeń. Ponadto przerywa 
ona błędne koło rozwoju i wspierania 
protokołu, ponieważ mogą być tworzone 
dodatkowe tematy wiadomości, według 
zmieniających się wymagań dotyczących 
danego rozwiązania.

Zalety oprogramowania pośredniczącego zorientowanego 
na przetwarzanie komunikatów
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a aplikacjami zainteresowanymi subskry-
bowaniem tych informacji. Host SCADA 
może w 100% skoncentrować się raczej 
na byciu hostem niż nie w pełni spełnia-
jącym swe funkcje oprogramowaniem 
pośredniczącym – jego funkcjonowanie 
w takiej roli nie było nigdy planowane. 
Wszystkie połączenia urządzeń zdalnych 
z brokerem MQTT są nawiązywane po 
stronie klienta, zaś wszystkie urządzenia 
zdalne – przy założeniu normalnego dzia-
łania – są łączone równocześnie. 

W ciągu ostatniej dekady urządzenia 
obiektowe stały się bardziej inteligentne, 
jednak większość z tej dodatkowej inteli-
gencji pozostaje niewykorzystana. Topolo-
gia pokazana na rys. 4 przedstawia nowo-
czesny system SCADA ze zredukowanym 
zapotrzebowaniem na przepustowość, 
obsługujący większą ilość danych.

Przygotowanie do wdrożenia 
nowego systemu 

Protokół MQTT został po raz pierwszy 
wydany w 1999 r. jako protokół trans-
portowy danych, zorientowany na sys-
temy SCADA. Na szerszych rynkach 

pozostał jednak w dużym stopniu nie-
znany. W ciągu ostatnich pięciu lat jego 
wykorzystanie w rozwiązaniach związa-
nych z wdrożeniem IIoT zyskało jednak 
znaczną akceptację. Chodzi o to, że każdy 
obecny na współczesnym rynku produkt 
typu „oprogramowanie pośredniczące 
zorientowane na przetwarzanie komunika-
tów” natywnie obsługuje protokół MQTT. 
Dla tego protokołu są dostępne zarówno 
narzędzia typu open-source, jak i tutoriale 
oraz informacje techniczne. Producenci 
urządzeń SCADA, dostawcy platform 
deweloperskich i rozwiązań końcowych 
zapowiedzieli wbudowanie pewnego stop-
nia obsługi MQTT w swoich produktach. 

Wraz z pojawiającym się i dostęp-
nym ekosystemem producenci urządzeń, 
deweloperzy SCADA, integratorzy syste-
mów i użytkownicy końcowi mogą two-
rzyć własne infrastruktury obsługujące 
protokół MQTT – podstawę do wycofy-
wania się z systemów opartych na istnie-
jących, starszych protokołach odpytywa-
nia cyklicznego. Technologia MOM jest 
przetestowana, wdrażana i akceptowana 
w branży informatycznej. Zastosowanie 
jej w systemach SCADA wykorzystujących 

protokół MQTT może zaowocować nowo-
czesnym wdrożeniem, zapewniającym naj-
lepsze dostępne parametry, wykorzystu-
jąc więcej standardowych komponentów 
dostępnych od ręki, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu wymogów dotyczących 
dostosowania do użytkownika oraz inte-
gracji aplikacji działających w bezpośred-
nim otoczeniu hosta SCADA. Dodatkowo 
możemy uzyskać dostęp do inteligentnych 
urządzeń obiektowych, co da się wyko-
rzystać w aplikacjach specyficznych dla 
działalności prowadzonej przez firmę, bez 
wywierania wpływu lub modyfikowania 
aplikacji hosta SCADA. 

Arlen Nipper Arlen Nipper jest prezesem i dyrektorem 
generalnym ds. technicznych firmy Cirrus 
Link Solutions.

 

Online

Więcej informacji o systemach 
SCADA znajdą Państwo na stronach:
www.controlengineering.pl
www.utrzymanieruchu.pl

↗  Rys. 4. Likwidacja bezpośredniego połączenia hosta SCADA z urządzeniami obiektowymi oznacza ustanowienie relacji typu „jeden do wielu” 
pomiędzy publikowanymi danymi a zainteresowanymi aplikacjami. Host SCADA działa tu tylko jak host systemu SCADA.
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Inteligentna linia pakuj ca 
owoce papryki 
Wspomagana przez roboty Delta i systemy wizyjne 
linia pakuj ca dzia a wydajniej i bezpomy kowo.

 F irma Combilo w Waddinxveen (Holan-
dia) specjalizuje si  w imporcie, ekspor-
cie, pakowaniu, przechowywaniu 

i dystrybucji wie ych owoców oraz warzyw. 
Niektóre produkty, zw aszcza szklarniane, s  
pakowane przez pracowników firmy, zanim 
zostan  dostarczone do punktów sprzeda y
detalicznej. Pakowanie do skrzynek „kolorów 
sygnalizacji wietlnej”, czyli owoców czerwo-
nej, ó tej i zielonej papryki, to szczególnie
intensywna praca. Dzi ki pomocy systemu wi-
zyjnego i robotów delta dostarczonych przez 
Omron firma EasyPack Technologies zauto-
matyzowa a pakowanie i uk adanie owoców 
papryki. Pozwoli o to zwi kszy  wydajno  
procesu i ograniczy o liczb  pomy ek. 

Przedsi biorstwo Combilo wspó pracuje 
z dostawcami i klientami, w tym ze znanymi 

w Europie sieciami sprzeda y detalicznej 
i hurtowej, aby codziennie dostarcza  kon-
sumentom wie e owoce i warzywa. Niektó-
re produkty s  dostarczane bez opakowa-
nia, jednak znaczna ilo  – przede wszystkim 
pomidorów, papryki i ogórków – jest naj-
pierw pakowana. 

Jako kierownik produkcji w firmie Combilo, 
Marcel Villerius odpowiada za oddzia , któ-
ry sk ada si  z wielu linii pakuj cych. W ci gu 
ostatnich kilku lat wprowadzono szereg dzia-
a  maj cych na celu podniesienie wydajno-
ci pakowania. „Zmienili my uk ad oddzia-
u, co umo liwi o zoptymalizowanie logisty-

ki wewn trz firmy. Nieustannie poszukujemy 
nowych sposobów na zwi kszenie wydajno-
ci w firmie i próbujemy automatyzowa  pra-

c  w takim zakresie, w jakim jest to mo liwe”.

Pakowanie „kolorów 
sygnalizacji wietlnej”
Od 2015 roku w hali stoi robot, który stano-
wi cz  linii pakuj cej „kolorów sygnalizacji
wietlnej”, czyli paczek, z których ka da zawie-

ra jedn  czerwon , jedn  ó t  i jedn  zie-
lon  papryk . W hali znajduje si  pi  linii, 
które ka dego roku tworz  miliony paczek. 
– Zwyk  lini  obs uguje siedem osób – wyja-
nia Villerius. – Jedna osoba nape nia tace 

paprykami danego koloru. Nast pnie trzech 
pracowników r cznie prawid owo uk ada 
papryki na ta mie w odpowiedniej kolejno ci 
kolorystycznej. Owoce papryki przechodz  
przez masowe urz dzenie pakuj ce zestawa-
mi zawieraj cymi trzy sztuki, które s  owi-
jane foli . Jeden operator stoi obok maszy-
ny pakuj cej i sprawdza, czy trafia do niej 
odpowiednia liczba produktów, oraz reagu-
je na pomy ki. Po zapakowaniu owoców 
papryki kontroler sprawdza mas  paczki. 
Je eli paczka jest zbyt lekka, zostaje wyco-
fana z linii. Dwaj pracownicy stoj  na ko cu 
linii i uk adaj  „kolory sygnalizacji wietlnej” 
w skrzynkach oraz warstwami na paletach. 

FIRMA PREZENTUJE
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Roboty
Zarz d przedsi biorstwa Combilo podj  
decyzj  o zakupie zrobotyzowanej linii w celu 
zwi kszenia wydajno ci pakowania trójko-
lorowych papryk. – Zautomatyzowana linia 
pe ni tak naprawd  t  sam  funkcj  co tra-
dycyjna linia – stwierdza Jeroen Bugter, 

dyrektor EasyPack Technologies, firmy, która 
opracowa a zrobotyzowan  lini . – Pracow-
nik nape nia tace owocami papryki w trzech 
kolorach, po czym trzy roboty przejmuj  obo-
wi zki pracowników umieszczaj cych papry-
ki na ta mie. Roboty pobieraj  owoce papryki 
i uk adaj  je wed ug kolorów, zanim te trafi  

do masowego urz dzenia pakuj cego. Pro-
ces nast puj cy po etapie maszyny pakuj cej 
pozostaje bez zmian. 

Mostki tensometryczne 
i system wizyjny
Cho  rola robotów mo e przy w skim spoj-
rzeniu wyda  si  ograniczona, ich mecha-
nizm steruj cy opiera si  na inteligentnej 
koncepcji. – W przypadku r cznego pobiera-
nia produktów do paczek dochodzi do sytu-
acji, w której gotowe paczki maj  zbyt du  
lub zbyt ma  mas , a w niektórych przy-
padkach musz  zosta  odrzucone – wyja-
nia Villerius. – Punktem wyj cia dla robo-

tów jest waga 500 gramów na paczk . Owo-
ce papryki zostaj  posortowane, a nast pnie 
dostarczone w klasach wagowych 140–160, 
160–180 i 180–220 gramów. Mostki tenso-
metryczne s  wbudowane w ta my s u -
ce do transportowania owoców papryki do 
robotów. Mostki przesy aj  do przetwornika 
informacje o wadze poszczególnych produk-
tów. W momencie gdy pierwsze dwa roboty 
pobieraj  owoc papryki, mog  wybra  jedn  
z dwóch ta m przeno nika. Natomiast ostat-
ni robot ma do wyboru cztery ta my, a tym 
samym wi ksz  mo liwo  dobrania trzech 
papryk w taki sposób, aby ostatecznie ich 

czna waga by a tak bliska 500 gramom, jak 
to tylko mo liwe. 

To jednak nie wszystko. Po zwa eniu wszyst-
kich owoców papryki system wizyjny zawie-
raj cy trzy kamery przekazuje informa-
cje o u o eniu, pozycji i kszta cie produktów 
do rdzenia systemu. Umo liwia to precyzyj-
ne obliczenie sposobu pakowania i obraca-
nia papryk, aby mo liwe by o ich prawid owe 
u o enie na pasie. Zdaniem Villeriusa pako-
wanie owoców papryki jest tak z o one ze 
wzgl du na fakt, e ich kszta t jest tak ró ny, 
a odygi tak sztywne, e musz  by  skierowa-
ne do rodka – w przeciwnym razie uszkodzi-
yby opakowanie.

Urz dzenia firmy Omron
W proces opracowywania zautomatyzowanej 
linii pakuj cej zaanga owane by y dwie fir-
my. Wykonawc  ca ego projektu by o przed-
si biorstwo EasyPack Technologies. To m o-
da firma, która opracowuje i buduje maszy-
ny pakuj ce dla przemys u spo ywczego. 
Przedsi biorstwo EasyPack ci le wspó pra-
cowa o z Rons Electronics Supplies, regu-
larnym partnerem, który zaj  si  uk adami 
elektronicznymi i sterowaniem. Ca y mecha-
nizm steruj cy uk adu robota, poza mostkami 
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tensometrycznymi i przetwornikiem wago-
wym, zosta  dostarczony przez firm  Omron.

Jeroen Bugter z EasyPack Technologies wyja-
nia, jakie podzespo y zastosowano w insta-

lacji: – Wykorzystali my trzy roboty R6Y Del-
ta-3 firmy Omron. S  to wersje wodood-
porne, które mo na dok adnie wyczy ci , 
co ma szczególnie du e znaczenie w bran-
y spo ywczej, w której du  wag  przywi -

zuje si  do higieny. Ka dy robot jest wypo-
sa ony w cztery serwonap dy, które steruj  
trzema ramionami robota i osi  obrotu. Fir-
ma Omron dostarczy a równie  system wizyj-
ny FH-5010 wyposa ony w trzy kamery i ste-
rowniki pasów przeno nika. Ka dy robot ma 
w asn  skrzynk  steruj c  serwonap dami, 
a centralna skrzynka steruj ca zawiera a  27 
sterowników cz stotliwo ci oraz sterownik 
robota NJ501, który przetwarza informacje 
dotycz ce wagi, po o enia i pr dko ci pasa, 
steruj c w ten sposób prac  trzech robotów 
delta. Na masowym urz dzeniu pakuj cym 
zamontowano nadajnik, który steruje pr d-
ko ci  robotów, synchronizuj c pr dko  ich 
pracy z pr dko ci  maszyny pakuj cej. Wyj t-
kowo  tego rozwi zania polega na tym, e 

wszystkie podzespo y i sterowniki Omron 
zamontowane w systemie komunikuj  si  ze 
sob  za po rednictwem sieci EtherCAT. 

Firma Rons Electronics Supplies wykorzysta a 
platform  Sysmac firmy Omron do skonfigu-
rowania ca ej instalacji. Jak przekonuje dyrek-
tor Ron Schinkel, jest to wydajny i elastyczny 
sposób programowania uk adu monitorowa-
nia i sterowania maszyn . Roboty i lini  paku-
j c  obs uguje si  za po rednictwem ekra-
nu dotykowego, który umo liwia operatorowi 
skonfigurowanie i wprowadzenie parame-
trów, takich jak waga, po o enie czy pr dko  
ta my, przy u yciu prostych piktogramów. Na 
wy wietlaczu pokazywane s  równie  komu-
nikaty o b dach.

Podawanie produktu i odrzuty 
– Odrzucone produkty wymagaj  r cznego 
rozpakowania i przeniesienia owoców papry-
ki na pocz tek linii. Jest to czasoch onny pro-
ces, a ka da dodatkowa czynno  obs ugowa 
ma olbrzymie znaczenie dla jako ci papryki 
– dodaje Villerius. – Mostki tensometrycz-
ne i przetwornik wagowy steruj  robotami 

w taki sposób, aby zdecydowana wi kszo  
opakowa  mie ci a si  w danym zakresie 
wagowym. Roboty umo liwiaj  ograniczenie 
czasu, zmniejszenie liczby odrzutów i zu ywa-
j  mniej materia u na opakowanie. 

Villerius jest zadowolony z nowej zrobotyzo-
wanej linii. Po roku testów i wprowadzeniu 
kilku poprawek wydajno  linii jest niesamo-
wita. Roboty umo liwiaj  ograniczenie pracy 
ludzi, a produktywno  zrobotyzowanej linii 
jest o 30% wy sza w przeliczeniu na jeden 
pe en etat w porównaniu z tradycyjn  lini . 
Ma to bardzo du e znaczenie w czasach, 
gdy znalezienie odpowiednich pracowników 
jest wyzwaniem dla wielu pracodawców. 

OMRON ELECTRONICS
ul. Cybernetyki 7A (budynek Luminar) 
02-677 Warszawa
tel. 48 22 458 66 66
fax: 48 22 458 66 60
https://industrial.omron.pl
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Osiągnij elastyczność produkcji 
ze zintegrowanymi rozwiązaniami robotyki

Dowiedz się, jak osiągnąć elastyczność Twojej linii 

produkcyjnej, skontaktuj się z nami: 

  +48 22 458 66 66 

  info.pl@eu.omron.com

industrial.omron.pl
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Wykorzystanie technologii IIoT
z perspektywy przetwarzania sygnałów 
Jak poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z przetwarzaniem sygnałów w czasie rzeczywistym, 
wymienianych między wieloma urządzeniami generującymi dane?

Dr Susanna Spinsante W  przyszłości gałęzie przemysłu 
wykorzystujące produkcję pro-
cesową (ciągłą) oraz produk-

cję dyskretną (serie, partie produktów) 
w coraz większym stopniu będą pole-
gały na Przemysłowym Internecie Rzeczy 
(IIoT) – aby poprawić efektywność reali-
zowanych operacji. W branży IT i syste-
mów sieciowych istnieje wiele definicji 
IIoT, a jedna z najbardziej rozpowszech-
nionych brzmi: „rozproszona sieć inte-
ligentnych czujników, która umożliwia 
precyzyjne sterowanie i monitorowanie 
złożonych procesów lokalnie i zdalnie, 
z dowolnych odległości”. 

Ankieta przeprowadzona w 2016 r. 
przez firmę PriceWaterhouseCoopers 
(PwC) ujawniła, że 33% wiodących firm 
z branży przemysłowej i produkcyjnej, 
wykazujących już obecnie wysoki poziom 
cyfryzacji, zamierza zwiększyć swoje 
wysiłki na drodze do maksymalizacji 
tego procesu, tak aby osiągnął on w roku 
2020 poziom 72%. Badanie, w którym 
wzięło udział ponad 2 tys. responden-
tów z 26 krajów, pokazało, że wiodące 
obszary inwestycyjne obejmują: 

→  pionową integrację łańcucha wartości 
(72%), 

→  rozwijanie i opracowywanie produktów 
(71%),

→  dostęp do klientów, w tym zwiększanie 
kanałów sprzedaży i akcji marketingowych 
(68%). 

Prawie 72% ankietowanych przedsię-
biorstw produkcyjnych przewidywało, że 
wykorzystanie przez nie analityki danych 
poprawi relacje z klientami, zaś 35% firm 

adaptujących europejski wariant IIoT, 
czyli Przemysł 4.0 (Industrie 4.0), oczeki-
wało w ciągu następnych pięciu lat wzro-
stu dochodów powyżej 20%. 

Te wyniki ilustrują rosnące oczekiwa-
nie, że to właśnie IIoT będzie siłą napę-
dową kolejnej fali innowacji w przemyśle. 
Co jednak technologia IIoT oznacza z per-
spektywy przetwarzania sygnałów? 

Rola przetwarzania sygnałów 

Koncepcja Przemysłowego Internetu Rze-
czy (IIoT) zawiera wszystkie główne 
cechy charakteryzujące paradygmat obli-
czeniowy Internetu Rzeczy (IoT), w tym 
wszechobecne czujniki, interakcje, zbie-
ranie oraz analizę danych. Funkcje te są 
realizowane przez maszyny, które „rozma-
wiają” ze sobą przy wykonywaniu powie-
rzonych im zadań – w sposób bardziej 
inteligentny i efektywny niż komunikacja 
ludzi działających bez pomocy maszyn. 
Kontakt „maszyny z maszyną” wspiera 
autonomiczną komunikację pomiędzy 
urządzeniami. Umożliwia działanie auto-
matyki zintegrowanej sterującej pracą 
maszyn oraz inteligentną optymaliza-
cję procesów przemysłowych. Zdolności 
maszyn do pracy autonomicznej, umoż-
liwionej przez technologię IIoT, osiągają 
kulminację w cyberfizycznych systemach 
produkcyjnych (Cyber-Physical Production 
Systems – CPPS). Innymi słowy – w sys-
temach, w których granica pomiędzy tym, 
co fizyczne, a tym, co cyfrowe, staje się 
coraz trudniejsza do określenia. 

Przetwarzanie sygnałów odgrywa klu-
czową rolę jako czynnik umożliwiający 

Istotny wkład w rozwój 
technologii systemów 
IIoT ma również przetwa-
rzanie sygnałów multime-
dialnych – choć na pierw-
szy rzut oka wydaje się, że 
to zupełnie inna domena.
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istnienie IIoT – choć jest przyćmiewane 
przez inne aspekty tej technologii, w tym 
architektury sieci komunikacyjnych, tech-
nologie czujników i zarządzania ener-
gią. Zaawansowane podejścia do kwestii 
samouczenia się maszyn będą wspierać 
rozwiązania analityki predykcyjnej oraz 
działającej w oparciu o ustalone sche-
maty i przepisy – a stanie się to poprzez 
dostarczanie za pomocą połączeń siecio-
wych danych poprzednio pomijanych, 
pochodzących z inteligentnych czujników, 
sprzętu i innych zasobów. To umożliwia 
lepsze monitorowanie kondycji maszyn 
i urządzeń, efektywną diagnostykę awarii, 
poprawienie wydajności i skrócenie czasu 
przestojów. Ze względu na przewidywa-
nie awarii takie podejście pomaga w sta-
łym ulepszaniu zarówno procesów projek-
towania, jak i produkcji.

Promowaniu rozwoju, standaryza-
cji i wykorzystywania technologii prze-
twarzania sygnałów oraz informacji mają-
cych na celu poradzenie sobie z wyzwa-
niami ze strony rozmaitych scenariuszy 
ekspansji technologii IIoT służy m.in. 
Grupa Specjalnego Zainteresowania (Spe-
cial Interest Group – SIG) Stowarzyszenia 
Przetwarzania Sygnałów (Signal Proces-
sing Society – SPS) należącego do Insty-
tutu IEEE (Instytutu Inżynierów Elektry-
ków i Elektroników). Wyzwania te obej-
mują m.in.: analizę, podsumowywanie 
i ochronę sygnałów czasu rzeczywistego 
oraz informacji wymienianych pomiędzy 
urządzeniami generującymi ogromne ilo-
ści danych – w tym czujnikami, maszy-
nami i robotami oraz ich odpowiednimi 
węzłami przetwarzania danych. 

Przemysł w centrum 
zainteresowania 

Istotne sektory przemysłu, na które ma 
wpływ technologia IIoT, to produkcja pro-
cesowa – ciągła i dyskretna – usługi oraz 
wydobycie i przetwarzanie ropy nafto-
wej i gazu. Jednak tego rodzaju zastoso-
wania przemysłowe mają także odniesie-
nie do takich obszarów, jak „inteligentne 
miasta” czy „inteligentne rolnictwo”. 
Wspólny fundament tych sektorów zależy 
bowiem od podstawowej integracji tech-
nologii informacyjnej (IT) i operacyjnej 
(OT), co umożliwia koncepcja sieci IIoT. 

Szacuje się, że rynek IIoT osiągnie do 
roku 2021 wartość 124 mld dol. Według 
firmy analityczno-konsultingowej Ovum, 

najbardziej godne uwagi inwestycje mają 
obecnie miejsce w sektorach przemysło-
wych, takich jak m.in. produkcja i trans-
port. Rozwiązania związane z Internetem 
Rzeczy pojawiają się zarówno w motory-
zacji i urządzeniach wykorzystywanych 
przez konsumentów, jak i w realizowa-
nych już projektach infrastruktury inteli-
gentnych miast. Typowe przykłady apli-
kacji międzybranżowych sieci IoT to inte-
ligentne oświetlenie oraz inteligentne 
sterowanie ruchem ulicznym w mia-
stach, aplikacje maszyn inteligentnych, 
monitorowanie kondycji maszyn i urzą-
dzeń w fabrykach, inteligentne rolnictwo 
i służba zdrowia. Te aplikacje są coraz 
częstsze i oczekuje się, że już w najbliż-
szych miesiącach rozrosną się jeszcze bar-
dziej dzięki postępowi w rozwoju i imple-
mentacji narzędzi oraz technologii IIoT. 

Ponieważ technologie IT i OT ule-
gają konwergencji, to właśnie rozwiązania 
IIoT umożliwiają bardziej innowacyjne, 
oparte na popycie podejście do klienta. 
W wyniku tego pojawiają się nowe, a cza-
sami nieoczekiwane modele biznesowe 
i ścieżki generowania dochodów. 

Jednak pomimo wprowadzania inno-
wacji oraz rosnącej świadomości korzyści 

oferowanych przez technologię IIoT, wciąż 
napotyka ona w sektorze przemysłowym 
na rozmaite przeszkody: 

→  w wielu zakładach urządzenia obiektowe, 
których czas eksploatacji jest długi, w naj-
bliższym czasie nie będą modernizowane. 
Aby objąć je siecią IIoT, zastosowane roz-
wiązania muszą być kompatybilne z dzia-
łającymi już produktami;

→  skalowanie rozwiązań IIoT stwarza nie-
łatwe wyzwania, zwłaszcza w pionowym 
łączeniu i integracji podsystemów siecio-
wych;

→  dyrektorzy i kierownicy ds. technicznych 
często bronią się przed wprowadzaniem 
niesprawdzonych technologii. 

Zużycie energii 

Już na wczesnych etapach rozwoju tech-
nologię IIoT wykorzystywano do zmniej-
szania zużycia zasobów oraz redukcji emi-
sji dwutlenku węgla przez systemy prze-
mysłowe. Niemniej jednak same systemy 
IIoT – w tym urządzenia umożliwiające 
pomiary różnych wielkości, przetwarza-
nie danych i komunikację – też zużywają 
istotne ilości energii, co może zwiększać 
emisję dwutlenku węgla. Z drugiej strony 

Rola Stowarzyszenia Przetwarzania Sygnałów Instytutu IEEE

Stowarzyszenie Przetwarzania Sygnałów (SPS) Instytutu Inżynierów Elektryków i Elek-
troników (IEEE) jest najważniejszą światową organizacją inżynierów i specjalistów prze-
mysłowych zajmujących się przetwarzaniem sygnałów. 

→  Długa historia stowarzyszenia SPS liczy sobie prawie 70 lat, zaś jej bazę członkowską 
tworzy ponad 17 tys. inżynierów, pracowników naukowych, specjalistów przemysło-
wych i studentów. 

→  Celem Grupy Specjalnego Zainteresowania Internetem Rzeczy (IoT SIG), należącej 
do Stowarzyszenia SPS, jest promowanie rozwoju, standaryzacji i aplikacji techno-
logii przetwarzania sygnałów i informacji. Ma to umożliwić stawianie czoła unikato-
wym wyzwaniom biorącym się z rozwoju scenariuszy IoT, które wymagają analizowa-
nia, podsumowywania i zabezpieczania sygnałów oraz informacji czasu rzeczywistego, 
wymienianych lub współdzielonych przez ogromną liczbę urządzeń generujących dane 
– takich jak czujniki, maszyny, roboty czy samochody oraz ich odpowiednie węzły prze-
twarzania danych. 

→  Przykłady wyzwań dotyczących jednolitego przetwarzania sygnałów z sieci IoT obej-
mują: uzyskiwanie odpornych na zakłócenia informacji pochodzących z licznych czuj-
ników rozmieszczonych w złożonych i niesprzyjających środowiskach oraz z rozpro-
szonych systemów przetwarzania danych; transmisję i przetwarzanie danych przy 
wykorzystaniu urządzeń zużywających małe ilości energii; chroniące prywatność prze-
twarzanie informacji współdzielonych przez urządzenia podłączone do sieci IoT.
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systemy te zwykle składają się z urządzeń 
o niskim poborze energii, zasilanych przez 
baterie, co wyraźnie ogranicza realizo-
wane operacje. 

W domenie IIoT zbieranie danych 
w znacznym stopniu opiera się na ogrom-
nej liczbie węzłów sieciowych – czujników 
i urządzeń inteligentnych. Dzięki temu 
zoptymalizowanemu pomiarowi różnych 
wielkości, efektywnemu przetwarzaniu 
zebranych danych i komunikacji węzłów 
czujników oraz elementów wykonaw-
czych w sieci IIoT można skutecznie zre-
dukować zużycie energii. Obecnie w sie-
ciach IIoT najbardziej energochłonnymi 
elementami są czujniki bezprzewodowe 
stanowiące niejednokrotnie trzon wielu 
aplikacji IIoT. A zatem techniki przetwa-
rzania sygnałów ukierunkowane na bar-
dziej efektywną transmisję radiową, pro-
tokoły komunikacyjne oraz wykorzystanie 
zasobów współdzielonych częstotliwo-
ści radiowych stają się kluczowymi aspek-
tami w rozwoju technologii IIoT. Podob-
nie projektowanie wydajnych algorytmów 

zarządzania zużyciem energii dla syste-
mów i węzłów sieciowych z zasilaniem 
bateryjnym jest sprawą zasadniczą dla 
zapewnienia długiego czasu eksploatacji 
infrastruktury przemysłowej. 

Istotny wkład w rozwój technologii 
systemów IIoT ma również przetwarza-
nie sygnałów multimedialnych – choć na 
pierwszy rzut oka wydaje się, że to zupeł-
nie inna domena. Umożliwia ono wdra-
żanie nowych technologii, w tym gier, 
rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, 
wyświetlaczy 3D oraz elementów tzw. 
galanterii elektronicznej (wearables) dla 
pracowników. W pełni cyfrowe aplika-
cje symulacyjne, przeznaczone do obsługi 
szkoleń lub rzeczywistych operacji reali-
zowanych w fabrykach przez maszyny 
i urządzenia, wymagają użycia ekstremal-
nie wydajnych algorytmów przetwarzania 
sygnałów multimedialnych. 

Muszą one pracować z dużymi szyb-
kościami ze względu na wymogi działania 
w czasie rzeczywistym, z wysoką dokład-
nością pod względem syntetycznego loka-

lizowania użytkownika w scenariuszu wir-
tualnym odtwarzającym fabrykę, oraz 
z wysoką elastycznością z powodu bardzo 
krótkiego opóźnienia czasowego pomiędzy 
działaniem użytkownika w domenie wir-
tualnej a jego skutkiem w realnej, fizycz-
nie istniejącej fabryce. Wykorzystanie tak 
realnych symulacji poprawia efektywność 
uczenia się i pomaga w rozwijaniu umie-
jętności radzenia sobie z nieprzewidzia-
nymi sytuacjami w fabryce. Inne apli-
kacje symulacyjne obejmują testowanie 
i walidacje nowego oprogramowania oraz 
wspieranie migracji systemów. 

Dane nieprzetworzone oraz czasu rze-
czywistego z czujników i węzłów koń-
cowych – a także zagregowane dane ze 
źródeł informacji, takich jak systemy 
i urządzenia pośrednie, które mogą być 
kwerendowane za pomocą wbudowa-
nych funkcji – przyczyniają się do opra-
cowywania nowych robotów, mogących 
podejmować specyficzne działania. IIoT 
staje się więc siłą napędową autono-
micznych urządzeń podejmujących decy-

Wiodąca konferencja
na temat 

robotów przemysłowych 
w Polsce

  Roboty i Przemysł 4.0

 Roboty mobilne

 Roboty  
 współpracujące

 Roboty 
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 i pakujące

 Robotyka i sztuczna 
 inteligencja

18 września 2018, Warszawa

Robotics Technology Conference

www.robotech.info.pl

organizator:

III Edycja
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zje. Takie internetowe „moduły robo-
tyczne”, pojawiające się już np. w dużych 
domach towarowych, wymagają opra-
cowywania ekstremalnych algorytmów 
samouczenia się maszyn, które są stoso-
wane w inteligentnych robotach, potrafią-
cych wyznaczać sobie zadania i operacje 
do wykonania oraz podejmować decyzje. 
Wykorzystanie IIoT w szerszym kontek-
ście doprowadzi w końcu do powstania 
połączonych ze sobą ekosystemów, które 
obejmą łańcuchy dostaw, fabryki itd. 
i w ten sposób nadadzą nowego znacze-
nia koncepcji rozszerzonego przedsiębior-
stwa. 

Perspektywy przetwarzania 
sygnałów 

Potrzeba jednolitego przetwarzania sygna-
łów wynika z ekosystemu IoT, na który 
składają się:

→  odporne na zakłócenia informacje z bardzo 
licznych czujników rozmieszczonych w zło-
żonych i niesprzyjających środowiskach 
oraz z rozproszonych systemów przetwa-
rzania danych;

→  transmisja i przetwarzanie danych przy 
wykorzystaniu urządzeń zużywających 
mało energii; 

→  chroniące prywatność przetwarzanie infor-
macji współdzielonych przez urządzenia 
podłączone do sieci IoT. 

W systemach IIoT transmisja danych i ich 
współdzielenie z maszynami jest sprawą 
zasadniczą dla działania całego systemu. 
A zatem badania i analizy prowadzone 
w tym obszarze zyskują spore zaintereso-
wanie, ponieważ dzięki nim pojawiają się 
nowe standardy i protokoły komunikacji 
typu „maszyna z maszyną”, w połączeniu 
z dostępnymi cenowo czujnikami i modu-
łami komunikacyjnymi. Jednak z powodu 
złożonej struktury systemów oraz różno-
rodności platform sprzętowych i progra-
mowych wszechobecny dostęp i inter-
operacyjne współdzielenie danych gene-
rowanych przez maszyny nadal pozostają 
problemem. Leżący u ich podstaw stan-
dardowy mechanizm przesyłania komuni-
katów, oparty na międzyplatformowych 
technologiach obsługi komunikacji pomię-
dzy maszynami, stanowi znaczne zagro-
żenie dla sukcesu autonomicznych syste-
mów przemysłowych oraz w zapewnieniu 
odpowiedniej jakości zbieranych danych 
i informacji. 

W kwietniu 2016 r. bank Morgan 
Stanley opublikował wyniki ankiety, 
z których wynika, że znaczenia nabiera 
kwestia rosnącego zagrożenia bezpieczeń-
stwa i cyberbezpieczeństwa danych w fir-
mach wymagających zachowania uni-
wersalnych łączy. Te środowiska zwy-
kle wykorzystują rozwiązania hybrydowe 
i z komunikacją mieszaną – od sieci 
komórkowych i sieci o dużym zasięgu 
i niskim zużyciu energii, do przemysło-
wych systemów łączności – wymaga-
jące innowacyjnych podejść do bezpie-
czeństwa danych i komunikacji, daleko 
poza tradycyjnymi rozwiązaniami opar-
tymi na tzw. firewallach, wykorzystywa-
nych w istniejących infrastrukturach sie-
ciowych. W tym kontekście przetwarzanie 
sygnałów pomaga firmom w projektowa-
niu nowych narzędzi zabezpieczeń kompa-
tybilnych z technologią IIoT, opartych na 
koncepcji rozproszonej księgi rachunko-
wej (distributed ledger), leżącej u podstaw 
technologii kryptograficznej blockchain, 
lub wykorzystujących wydajne i odporne 
matematyczne elementy pierwotne, takie 
jak krzywe eliptyczne. 

Adaptowanie aspektów IIoT dotyczą-
cych przetwarzania danych zwiększy się 
w najbliższych latach. Te nowe obszary 
mogłyby obejmować roboty mobilne 
potrafiące współpracować z ludźmi przy 
wykonywaniu złożonych zadań, platformy 
obliczeniowe dla galanterii elektronicznej 
w środowiskach przemysłowych, produk-
cję addytywną (druk 3D) oraz te techno-
logie IIoT, które są siłą napędową zwięk-
szonej widoczności łańcucha dostaw. 
Dzięki nim rozwiązania IIoT będą mogły 
wspierać kolejne rozwijające się obszary, 
takie jak monitoring i śledzenie zasobów, 
inteligentne sieci elektroenergetyczne, 
cyfrowe pola naftowe i budynki inteli-
gentne, koncentrując się na zarządzaniu 
energią. 

Ewolucja urządzeń 
brzegowych sieci 

W rosnącej infrastrukturze IIoT ważną 
rolę odgrywają urządzenia brzegowe lub 
inteligentne bramy sieciowe – szczególnie 
że to właśnie te urządzania sieciowe będą 
używane do zbierania, agregacji, filtro-
wania i przekazywania danych w pobliżu 
miejsc realizacji procesów przemysłowych 
lub maszyn i urządzeń produkcyjnych. 
Poprzez uruchamianie algorytmów ana-

lityki i zaawansowanego uczenia maszy-
nowego wykrywają one anomalie w cza-
sie rzeczywistym i komunikują je ope-
ratorom. Pojawia się zatem trend do 
przesuwania inteligencji, funkcji monito-
ringu i sterowania na krawędzie sieci, bli-
żej źródeł danych – tzw. fog computing, 
czyli obliczenia we mgle (rozproszenie 
operacji przetwarzania danych, w prze-
ciwieństwie do chmury – operacji skon-
centrowanych). Jest to także opłacalna 
opcja, gdy niełatwo uruchomić analitykę 
w platformie chmury lub gdy rozwiązanie 
w chmurze pozostaje niedostępne. 

W sieci IIoT krawędź sieci jest obec-
nie wypełniana przez urządzenia należące 
do systemów wbudowanych oraz hetero-
geniczne technologie komunikacyjne – od 
połączeń ethernetowych do bezprzewodo-
wych i komórkowych bram sieciowych. 
Bramy sieciowe z konwersją protokołów 
mogą sprzęgać sieci różnych standardów 
w szkielecie systemu sieci IIoT, w ramach 
pojawiającego się trendu do integracji sto-
sowanych urządzeń z chmurą. Technolo-
gia fog computing i analiza danych stru-
mieniowych spowodują wdrożenie IIoT 
jako technologii pozwalającej na wykorzy-
stanie dowolnego rodzaju aplikacji sztucz-
nej inteligencji. 

W nadchodzących latach IIoT sta-
nie się kluczowym elementem ewolu-
cji w produkcji i przemyśle. Będzie on 
napędzany przez coraz bardziej zanika-
jące granice pomiędzy światem rzeczywi-
stym a cyfrowym. Dzięki temu uporamy 
się z wieloma wyzwaniami: od ekstrakcji 
i przetwarzania danych, do zaawansowa-
nych i wydajnych technologii komunika-
cyjnych oraz ekstremalnych algorytmów 
uczenia maszynowego. Dla społeczności 
inżynierów ważne jest, aby w tej ekscytu-
jącej dziedzinie promować prace badaw-
cze i wprowadzanie innowacji. Można 
to robić przez wspieranie działań akcen-
tujących wagę przetwarzania sygnałów, 
w wielu różnorodnych aspektach, istot-
nych dla osiągnięcia większej produktyw-
ności w środowiskach przemysłowych. 

Dr Susanna Spinsante Susanna Spinsante jest starszym 
członkiem Instytutu IEEE oraz członkiem 
Grupy Specjalnego Zainteresowania Inter-
netem Rzeczy, należącej do Stowarzysze-
nia Przetwarzania Sygnałów. Jest również 
pracownikiem naukowym Università Poli-
tecnica delle Marche we włoskiej Ankonie.
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Gdy proces produkcyjny zostaje 
niespodziewanie zatrzymany, 
zadaniem technika zakładowego 

jest szybkie znalezienie przyczyny i roz-
wiązanie problemu. Zadanie nie jest pro-
ste, ponieważ najczęściej nikt nie wie, 
co w rzeczywistości zaszło. Technik 
musi sprawdzić sprzęt w sposób syste-
matyczny. Może też przywrócić proces 

w nadziei, że błąd już nie wystąpi. Trzeba 
jednak pamiętać, że w skład procesu 
wchodzi wiele komponentów. Stosowa-
nie narzędzi diagnostycznych do każdego 
z nich z osobna jest czasochłonne, a tech-
nik w danej chwili jest w stanie poświęcić 
uwagę jedynie jednemu podzespołowi.

Dostępne obecnie nowoczesne tech-
nologie Przemysłowego Internetu Rzeczy 
(Industrial Internet of Things – IIoT) wraz 
z bezprzewodowymi, inteligentnymi urzą-
dzeniami mogą w takiej sytuacji okazać 
się pomocne. Dają one technikom szybki 
dostęp do właściwych informacji, dzięki 
czemu mogą szybko określić, w jakich 
podzespołach nie trzeba szukać usterki, 
co pozwoli ograniczyć czas przeznaczony 
na rozwiązanie problemu. Ponadto inte-
ligentne, połączone ze sobą urządzenia 
mogą dostarczać dane np. o swoich para-
metrach roboczych w czasie rzeczywistym 
podczas wznowienia procesu. 

Do niedawna te cenne dane diagno-
styczne były niedostępne lub pozyska-
nie ich było utrudnione pod względem 
finansowym. Jest to bardzo istotna kwe-
stia, ponieważ budżet działu utrzymania 
ruchu znajduje się często pod dużą pre-
sją, zwłaszcza że najzdolniejsi i najbar-
dziej doświadczeni technicy i inżynierowie 
są bliscy przejścia na emeryturę lub już 
się na niej znajdują. Ci, którzy zajmą ich 

miejsca, mogą znać najnowsze narzędzia 
programowe, lecz będzie im brakować 
wiedzy, by w jak najlepszy sposób zdia-
gnozować uszkodzoną albo zużytą pompę 
lub silnik. W tej sytuacji technologie IIoT 
będą stanowić wsparcie w rozwiązywaniu 
problemów.

Cel łączenia

Powszechnie wiadomo, że we współcze-
snych aplikacjach przemysłowych techno-
logie operacyjne (OT) i informatyczne (IT) 
przenikają się ze sobą. Widać to wyraź-
nie na przykładzie narzędzi używanych 
obecnie w fabrykach. Dla ludzi zajmu-
jących się działaniami operacyjnymi – 
a wielu z nich pracuje na swoich stanowi-
skach nawet od 30 lat – podstawowymi 
narzędziami są woltomierz, amperomierz 
i oscyloskop. Osoby te mają dostateczne 
umiejętności i kwalifikacje, by bezpiecznie 
pracować na działającym panelu.

Z drugiej strony młodsze osoby, 
z wykształceniem w zakresie IT, działają 
zwykle w trybie polegającym na wpię-
ciu kabla Ethernet do odpowiednich ste-
rowników czy modułów monitorujących 
lub użyciu smartfona do przeglądania 
istotnych danych procesowych. Zwykle 
nie czują się oni komfortowo, pracując 
bezpośrednio ze sprzętem, nie mają też 
doświadczenia w wykorzystaniu narzę-
dzi używanych przez poprzednie generacje 
pracowników. Jednakże trendy pokazują, 
że ci właśnie ludzie będą odpowiedzialni 
za utrzymanie produkcji w przyszłości. 

Inteligentne urządzenia 
w diagnostyce maszyn i urządzeń
Zastosowanie narzędzi diagnostycznych do sprawdzania każdego komponentu procesu, który uległ 
nieoczekiwanemu zatrzymaniu, jest czasochłonne i trudne. Wykorzystanie inteligentnych urządzeń 
w połączeniu z przechowywaniem i analizą danych w chmurze umożliwia szybki dostęp do właściwych 
informacji oraz znacznie upraszcza procedury utrzymania ruchu.

Kip Larson

↖  Smartfon podłączony do urządzenia 
inteligentnego staje się urządzeniem 
diagnostycznym. 

Źródło: Littlefuse
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Monitorowanie bezprzewodowe jest 
użyteczne, jednak prawdziwe korzy-
ści przyniesie dopiero wtedy, gdy zosta-
nie zintegrowane z systemem zarządza-
nia zasobami. Z drugiej strony podłącze-
nie urządzenia inteligentnego do systemu 
zarządzania zasobami może stanowić 
wyzwanie, ponieważ dane lokalizujące dla 
danego komponentu lub czujnika wyma-
gają przejścia przez odpowiedni, dedyko-
wany terminal. Przy rozwiązywaniu pro-
blemów lepiej jest, gdy dostęp do systemu 
jest zapewniony już z poziomu fabryki, 
bez potrzeby podłączania się do określo-
nej stacji roboczej.

Przykładowym urządzeniem, które jest 
użyteczne bez podłączenia go do stacji 
roboczej systemu zarządzania, jest prze-
kaźnik zabezpieczający silnik. Monitoruje 
on pracę, wykrywając nieprawidłowości, 
takie jak: przeciążenie, zbyt małe obciąże-
nie, niedostateczna wartość prądu i napię-
cia, skoki prądu, utrata fazy, odwrócenie 
fazy, zbyt wysokie napięcie, niedostatecz-
nie wysokie napięcie, niezbalansowane 
napięcie, błąd kontaktora, awaria uzie-
mienia i przekroczenie dopuszczalnej tem-
peratury silnika. Większość przekaźników 
zabezpieczających ma przyłącze sieciowe, 
co pozwala na współpracę z sieciami 
Modbus, DeviceNet, Profibus, Ethernet 
lub innymi standardami.

Łączność bezprzewodowa krótkiego 
zasięgu pozwala technikom pracującym 
w zakładzie na dostęp do właściwych 
informacji, włącznie z historią usterek, 
np. z przekaźnika zabezpieczającego sil-
nik. Technicy mają również dostęp – przy 
użyciu swoich smartfonów – do zgroma-
dzonych w chmurze danych, z dokumen-
tacją techniczną włącznie.

Kontekst informacji

Podobnie jak IIoT, koncepcja Big Data jest 
bardzo użyteczna w aplikacjach przemy-
słowych i odzwierciedla rosnącą potęgę 
technologii informatycznych w tego typu 
zastosowaniach. To dzięki nim trafne jest 
stwierdzenie, że wiele danych na temat 
procesu, które już są pozyskiwane lub 
mogą być w łatwy sposób wygenerowane, 
teraz można wykorzystać naprawdę nie-
wielkim kosztem.

Jednakże dane te nie będą zbyt przy-
datne technikom, jeżeli nie zostaną wła-
ściwie przefiltrowane i użyte ze znajomo-
ścią ich kontekstu. Bez wsparcia narzę-

dzi analityki danych technik może spędzić 
godziny lub nawet dni na przesiewa-
niu odczytów w celu znalezienia anoma-
lii. Jest to marnotrawstwo energii i działa 
deprymująco, zwłaszcza na osoby kre-
atywne. Osoba odpowiedzialna za serwis 
potrzebuje danych dotyczących określo-
nego zdarzenia, nie całości procesu.

Posłużmy się przykładem awarii ener-
getycznej. Pierwszym krokiem w poszuki-
waniu rozwiązania było podpięcie do sys-
temu miernika. Raz na minutę drukował 
on zestaw napięć. Firma odpowiedzialna 
za dostawę energii sczytywała warto-
ści przez kilka dni. W końcu jej przed-
stawiciel stwierdził: „Cóż, według nas 
wszystko wygląda poprawnie. Proszę – 
oto dane na papierze. Nie widzimy w nich 
nic niepokojącego”.

Tym, czego dowodzi owa sterta wydru-
kowanych danych, jest fakt, że w cza-
sie pomiarów i tworzenia tych wydru-
ków wszystko funkcjonowało normalnie. 
Jeden lub dwa odczyty, które warto by 
było poznać, zostaną odkryte dopiero po 
jakimś czasie.

Przechowywanie danych w chmurze 
może być wygodniejsze i zapewnić lepszą 
produktywność, jednak zapisy cyfrowe są 
często tak samo źle wykorzystywane, jak 
wydruki papierowe. Trzeba być bardzo 
dokładnym w tym, co się zapisuje, a nie 
tylko zachowywać wszystko, co można 
zachować, nawet gdy jest na to miejsce 
i nie jest to kosztowne. Za wszystkimi 
działaniami musi kryć się cel. Trzeba mieć 
też zdolność do szybkiego i łatwego pozy-
skiwania danych i ich użycia.

Bliższe spojrzenie 

Wróćmy do poprzedniego przykładu. 
Gdy pompa czynnika chłodzącego prze-
staje funkcjonować, operator informuje 
elektryka z działu utrzymania ruchu, że 
„pompa numer dwa wyłączyła się już 
drugi raz, zrestartowałem ją, a ona znów 
się wyłączyła. Musisz tu przyjść i zna-
leźć źródło problemu. Zatrzymujemy pro-
ces”. Gdy elektryk podchodzi do sprzętu, 
nie ma pojęcia o tym, co się stało. Wie 
tylko, że sprzęt odmówił posłuszeństwa, 
został zrestartowany, po czym uległ awa-
rii ponownie. Sytuację mógł spowodować 
problem z zasilaniem, przepalony bez-
piecznik, uszkodzony układ rozruchowy, 
nieprawidłowo dobrany silnik lub łoży-
ska, awaria silnika lub inna przyczyna. 

Pompa ma pewne zabezpieczenie elek-
tryczne na wypadek przeciążenia lub 
inteligentny przekaźnik zabezpiecza-
jący. Jeśli przekaźnik ten jest wyposażony 
w wyświetlacz lub jeśli szafa sterująca ma 
okienko z wyświetlaczem, może to pomóc 
w znalezieniu przyczyny problemu. Nie-
stety, tylko kilka paneli ma taką funkcję, 
a większość przekaźników bezpieczeństwa 
występuje w wersji bez wyświetlacza. Pro-
ste zabezpieczenia przed przegrzaniem nie 
mają wyświetlacza w ogóle. 

Z powodu braku konkretnych infor-
macji elektryk bierze ze sobą wszyst-
kie potrzebne narzędzia – woltomierz, 
amperomierz i inne. Dokonuje pomia-
rów z zastosowaniem właściwych środ-
ków bezpieczeństwa, odpowiednich dla 
stopnia zagrożenia, w zależności od infor-
macji o ryzyku znajdującej się na panelu. 
W końcu przestawia przełącznik na 
panelu na pozycję „off” i przystępuje do 
otwarcia panelu. Następnie ponownie 
uruchamia otwarty panel i restartuje prze-
kaźnik. Jeżeli przekaźnik ma wyświetlacz, 
elektryk może nacisnąć przycisk „reset”, 
by przywołać kod ostatniej usterki. Jeśli 
przekaźnik ma port sieciowy, możliwe 
jest wpięcie go do komputera lub tabletu 
i pozyskanie tej samej informacji.

Elektryk ponownie uruchamia silnik, 
urządzenie pracuje przez kilka sekund 
i znów się zatrzymuje. Elektryk podłą-
cza jednofazowy amperomierz do pierw-
szej fazy i restartuje system. Uznając war-
tość prądu za normalną, elektryk spraw-
dza następną fazę i kontynuuje czynność 
aż do momentu znalezienia fazy wadliwej. 
Sprawdza przewody i znajduje wadliwy. 
Zagadka zostaje rozwiązana, lecz zajmuje 
to sporo czasu.

Korzyści z zastosowania IIoT

Co się stanie, gdy zaistnieje podobny 
problem, lecz przekaźnik zabezpiecza-
jący silnik będzie urządzeniem inteligent-
nym podłączonym do sieci bezprzewo-
dowej? Sytuacja będzie wyglądać ina-
czej. Elektryk podejdzie do panelu, jednak 
nie wyłączy jego zasilania i nie otworzy 
go. Zamiast tego wyjmie smartfon, włą-
czy aplikację i połączy się przez Bluetooth 
z przekaźnikiem zabezpieczającym napęd 
pompy. Historia usterek wskaże np., że 
urządzenie przerwało ostatnio pracę dwa 
razy, co świadczy o problemie ze sty-
kiem. Elektryk przejrzy pozostałe infor-
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macje i zobaczy, że podczas awarii jedną 
z faz cechuje wartość równa 0 A. Klik-
nięcie w ekran z informacjami pozwoli 
wyświetlić komunikat „problem ze sty-
kiem”, oznaczający, że wartość napięcia 
jest w normie, lecz brak jest jednej fazy. 
Lista potencjalnych usterek to: wadliwy 
przewód, układ rozruchu silnika lub prze-
wody silnika.

W tym punkcie elektryk wyłączy 
panel. Wkładanie odzieży ochronnej i sto-
sowanie środków bezpieczeństwa będzie 
zbędne, ponieważ elektryk nie będzie 
pracował na włączonym panelu. Szybka 
inspekcja wewnątrz panelu nie wykaże 
żadnych oczywistych nieprawidłowości, 
więc następnym etapem będzie spraw-
dzenie przewodów silnika pompy. Otwar-
cie pokrywy ukaże przebarwione jedno 
z przyłączy silnika, co oznacza uszko-
dzenie na skutek temperatury. Po napra-
wie przyłącza elektryk zamknie pokrywę 
i cały panel. W ten sposób problem zosta-
nie rozwiązany.

Przekaźnik bezpieczeństwa zapobiega 
uszkodzeniom silnika. Do zdiagnozowania 
problemu nie jest wymagane użycie narzę-
dzi diagnostycznych czy praca na włączo-
nym panelu. Elektryk rozwiązuje problem 
szybko i bez użycia jakichkolwiek narzę-
dzi – poza smartfonem oraz śrubokrętem 
do otwarcia pokrywy przyłączy.

Inteligentny przekaźnik zabezpiecza-
jący z nadajnikiem Bluetooth pozwala 
wyeliminować większość pracy i czasu 

potrzebnych do rozwiązania problemu. 
Nie trzeba sprawdzać bezpieczników, 
ponieważ zapis z awarii pokazuje, że to 
nie one są jej przyczyną. Nie ma również 
wskazań świadczących o przeciążeniu, jak 
w przypadku zużytych łożysk lub awa-
rii silnika. Elektryk nie musi dokonywać 
inspekcji silnika i pompy w poszukiwaniu 
usterki mechanicznej. Wina nie leży po 
stronie systemu dystrybucji energii, więc 
nie ma konieczności użycia woltomierza.

Trzy z możliwych pięciu problemów 
zostaną wyeliminowane dzięki bezpośred-
niemu dostępowi do zapisanych danych 
na temat awarii. Kluczem jest szybkie 
dotarcie do nich, i to bez potrzeby użycia 
instrukcji przekaźnika, ponieważ informa-
cja jest łatwo dostępna dzięki aplikacji na 
smartfonie – wyświetla niezbędną część 
instrukcji obsługi wraz z opisem usterki 
i jej możliwymi przyczynami.

WiFi vs Bluetooth 

Technologia WiFi – najczęściej wybierana 
spośród rozwiązań bezprzewodowych 
– w przypadku diagnostyki nie jest tak 
dobrym wyborem jak Bluetooth. WiFi ma 
bowiem zbyt duży zasięg, co rodzi obawę 
o bezpieczeństwo. Inteligentne przekaź-
niki przeciążeniowe użyte w przedstawio-
nym przykładzie wykorzystują technolo-
gie Bluetooth 4.0. Bluetooth low energy 
(BLE lub Bluetooth smart) Class 2, powi-
nien mieć zasięg ok. 20 metrów na otwar-

tej przestrzeni oraz 510 metrów w przy-
padku jego instalacji w zamkniętej obudo-
wie metalowej. Umożliwia to elektrykowi 
lub technikowi komunikację z przekaź-
nikiem, gdy znajdują się przy silniku, 
ale nie odbieranie bardziej oddalonych 
zakłóceń. Ponadto przekaźnik i aplikacja 
dostępna na smartfonie wymagają uży-
cia tego samego kodu parującego i hasła 
w celu wprowadzenia zmian.

Słowo końcowe

W utrzymaniu ruchu oczekiwania zwią-
zane z wdrożeniem technologii IIoT są 
bardzo duże, lecz jej możliwości nie 
zostaną w pełni wykorzystane, jeśli łącz-
ność pomiędzy urządzeniami będzie reali-
zowana przez standardowo funkcjonujący 
Ethernet1 lub inne sieci przewodowe albo 
jeśli wykorzystane zostaną sieci bezprze-
wodowe z niedostateczną liczbą zabez-
pieczeń. Wykorzystanie technologii Blue-
tooth z niewielkim zasięgiem sygnału 
wraz z gromadzeniem danych w chmurze 
powinno znacznie uprościć konserwację 
urządzeń elektrycznych. 

Kip Larson Kip Larson jest dyrektorem ds. technolo-
gii produktu w firmie Littlefuse. Ma ponad 
30-letnie doświadczenie w konstruowaniu 
i wdrażaniu rozwiązań z dziedziny elektro-
niki przemysłowej. 
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Inteligentne urządzenia pomiarowe 
mają wiele zalet, zarówno dla firm, 
jak i ich klientów. Umożliwiają uzy-
skanie danych dotyczących zuży-
cia energii lub innych mediów w cza-
sie rzeczywistym, identyfikują usterki 
i monitorują obciążenie, wykry-
wają próby kradzieży energii i anali-
zują dane na życzenie. Więcej na ten 
temat przeczytają Państwo w arty-
kule „Bezpieczeństwo użytkowania 
inteligentnych urządzeń pomiaro-
wych”, dostępnym na naszej stronie 
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

↙  Przekaźnik zabezpie-
czający silnik elek-
tryczny jest przy-
kładem urządzenia 
inteligentnego, 
które komunikuje 
się z technikiem 
poprzez Bluetooth.
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 1   Zob. artykuł U. Mudoi, „Rola sieci Ethernet w Przemysłowym Internecie Rzeczy", na s. 16 17.

http://www.utrzymanieruchu.pl


http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.controlengineering.pl


Strategie UR a technologie 
Przemysłowego Internetu Rzeczy
Wykorzystanie technologii IIoT znacząco zwiększa liczbę i różnorodność parametrów, które można 
efektywnie monitorować. W połączeniu z zaawansowaną analityką pozwala to na wdrożenie bardziej 
skutecznych – dojrzałych – strategii konserwacji: od reaktywnej przez zapobiegawczą, zależną od stanu 
technicznego maszyn, prognozowaną, po konserwację preskryptywną. 

Ralph Rio U zyskanie większego poziomu doj-
rzałości systemu utrzymania 
ruchu przynosi znacznie szer-

sze korzyści biznesowe, niż tylko zwią-
zane z obniżeniem kosztów w dziale UR. 
Korzyści te obejmują: bardziej terminowe 
wysyłanie produktów, wyższe dochody, 
większą satysfakcję klienta i zmniejszenie 
ilości zapasów produkcji w toku (work-
-in-progress – WIP), a więc czynniki, które 
menedżerowie biorą pod uwagę przy 
zatwierdzaniu projektów oraz określaniu 
zasobów dla tych projektów.

Postęp w utrzymaniu ruchu

Aby ocenić wpływ technologii IIoT (Prze-
mysłowego Internetu Rzeczy) na działa-
nia związane z obsługą techniczną maszyn 
i urządzeń, warto zwrócić uwagę na kon-
cepcje wyższego poziomu, odnoszące się 
do dojrzałości zasad i organizacji utrzy-
mania ruchu oraz związane z tym defini-
cje. Grupa doradcza ARC dokonała prze-
glądu obecnych modeli dojrzałości, który 
ujawnił znaczącą różnorodność ich wer-
sji, a także wewnętrznych niezgodno-
ści. W przemyśle brakuje obecnie jednoli-
tego, ugruntowanego standardu, na któ-
rym można by się wzorować. Utrudnia to 
porównanie różnych rozwiązań, powoduje 
zamieszanie i opóźnia zastosowanie roz-
wiązań w praktyce.

Firmy z branży przemysłowej dobrze 
rozumieją pojęcie konserwacji reaktyw-

nej i zapobiegawczej, jednak jeśli chodzi 
o strategię zależną od stanu technicznego 
maszyn, prognozowaną i preskryptywną, 
istnieją różne interpretacje tych pojęć. To 
pokazuje, że użytkownikom potrzebne są 
bardziej klarowne definicje tych strate-
gii, by mogli lepiej oceniać dostępne moż-
liwości.

Poziomy dojrzałości UR

Od czasu pierwszej publikacji modelu doj-
rzałości zarządzania zasobami w rapor-
cie ARC Advisory Group w 2015 r. firma 
dokładnie przyjrzała się wpływowi tech-
nologii IIoT na ten model. Obecnie kla-
syfikuje dojrzałość systemu utrzymania 
ruchu, dzieląc ją na pięć typów (pozio-
mów) konserwacji: reaktywną, zapobie-
gawczą, zależną od stanu technicznego 
maszyn, prognozowaną i preskryptywną 
(tabela 1).

Konserwacja reaktywna (Reactive Main-
tenance – RM) – zwana też strategią eks-
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Zwiększanie poziomu doj-
rzałości systemu utrzyma-
nia ruchu obejmuje zwy-
kle większe inwestycje 
techniczne.



ploatacji do wystąpienia awarii (run-to-fa-
ilure), jest najbardziej rozpowszechniona, 
ponieważ w odniesieniu do większości 
zasobów istnieje bardzo małe prawdopo-
dobieństwo awarii. To podejście pomaga 
kontrolować koszty utrzymania ruchu, 
jednak jest odpowiednie tylko dla zaso-
bów, które nie są kluczowe (można sobie 
pozwolić na ich okresowe, niespodzie-
wane przestoje).

Konserwacja zapobiegawcza (Preven-
tive Maintenance – PM) – dokonywana 
jest albo na podstawie czasu (analogicznie 
do wymiany baterii w domowym detek-
torze dymu raz na rok), albo przebiegu 
(tak jak wymiana oleju w samochodzie co 
8000 km). Konserwacja zapobiegawcza 
ma zastosowania w odniesieniu do zaso-
bów o wzorcu awarii odnoszącym się do 
czasu eksploatacji, w których prawdo-
podobieństwo awarii wzrasta z wiekiem, 
czasem pracy lub liczbą cykli roboczych.

Konserwacja zależna od stanu technicz-

nego maszyn (Condition-Based Mainte-
nance – CBM). Obejmuje monitorowanie 
specyficznego parametru zasobu. Obec-
nie istnieje tendencja do koncentrowania 
się na amplitudzie tej wartości, a najczę-
ściej monitorowane są wibracje. Ta stra-
tegia zwykle ma zastosowanie w sprzęcie 
produkcyjnym (wirującym) i automatyce 
(czujniki, mierniki i systemy sterujące). 
W przypadku fabrycznego wyposażenia 
stacjonarnego, takiego jak kotły parowe, 
orurowanie i wymienniki ciepła, często 
stosowane są okresowe inspekcje i oceny 
stanu urządzeń.

Konserwacja prognozowana (Predictive 
Maintenance – PdM). Wykorzystuje zapro-
jektowane algorytmy i uczenie maszy-
nowe wraz z wieloma parametrami wej-
ściowymi, do zapewniania większej 
dokładności (mniej błędów pierwszego 
rodzaju – false positives – lub pominiętych 
problemów), a także bardziej zaawanso-
wane ostrzeganie przed awariami. Łączy 
ona tzw. small data (małe ilości danych, 
które można łatwo przeanalizować, 
w odróżnieniu od Big Data), pochodzące 
z urządzenia lub systemu, z algorytmami 
modelującymi ten typ sprzętu (czasami 
zwanymi sprzętem wirtualnym lub „cyfro-
wym bliźniakiem”) w celu monitorowania 
kondycji urządzeń czy systemów i alar-
mowania o nieprawidłowościach. Ten typ 

konserwacji dostarcza bardziej zaawanso-
wanych powiadomień, wymaganych do 
wykonywania harmonogramów konserwa-
cji i jej realizowania podczas planowanych 
wyłączeń sprzętu.

Konserwacja preskryptywna (Prescrip-
tive Maintenance) – tworzona na podsta-

wie konserwacji prognozowanej, z alar-
mami zawierającymi informacje dotyczące 
diagnostyki i rozwiązywania problemów 
(napraw). Podawane są także informacje 
dotyczące czasu trwania awarii i ich skut-
ków, co pomaga w określeniu priorytetów 
i wydawaniu poleceń szybkiej naprawy 
tych awarii.

  e3
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Tabela 1. Typy (poziomy) dojrzałości utrzymania ruchu

Konserwacja Opis, właściwości i analogie

Reaktywna

Eksploatacja zasobu aż do wystąpienia jego awarii, 
a następnie naprawa. Awaria jest mało prawdopodobna, 
urządzenie (podzespół) łatwe do naprawy lub wymiany. 

Analogia: radio samochodowe.

Zapobiegawcza

Oferuje usługi w ustalonym czasie lub interwale cyklu. 
Prawdopodobieństwo awarii wzrasta wraz z intensywno-
ścią lub czasem eksploatacji zasobu.

Analogia: wymiana oleju w samochodzie co 8000 km. 

Zależna od stanu 
technicznego maszyn 

Bazuje na alarmowaniu o złych trendach lub zastoso-
waniu innej logiki opartej na regułach, przy wykorzysta-
niu pojedynczej wartości danych. Obejmuje inspekcje 
i ręczne zbieranie danych. Dotyczy zasobów o losowych 
lub nieprzewidywalnych wzorcach awarii. 

Analogia: wykorzystywanie przez kierowcę wskaźników 
ciśnienia oleju, temperatury płynu chłodzącego oraz kon-
trolek diagnostycznych w samochodzie.

Prognozowana 

Wykorzystuje algorytmy specyficzne dla sprzętu lub 
uczenie maszynowe. Obejmuje wiele zmiennych i zwykle 
wykorzystuje zautomatyzowane zbieranie danych. Doty-
czy kluczowych zasobów, których nieplanowany przestój 
oznacza duże straty dla firmy. 

Analogia: wykorzystanie systemu zarządzania akumula-
torami w samochodach elektrycznych.

Preskryptywna

Model i baza wiedzy identyfikują problem i sposoby jego 
rozwiązywania. Wykorzystują wiele zmiennych doty-
czących sprzętu i danych procesowych (analiza wielu 
zmiennych). Złożone zasoby, wymagające zaawansowa-
nych umiejętności do diagnozowania problemów, mogą 
wymagać też znajomości dynamiki procesu. 

Analogia: sprzęt diagnostyczny na poziomie przedstawi-
cielstwa handlowego.

Uwaga! Baza wiedzy: leżący u podstaw zbiór faktów, założenia i reguły rozwiązywania pro-
blemu; algorytm: formuła, proces lub zbiór reguł, według których należy dokonywać obliczeń; 
uczenie maszynowe: oprogramowanie, które pozwala aplikacjom „uczyć się”. Źr
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Potencjalne korzyści

Zwiększanie poziomu dojrzałości sys-
temu utrzymania ruchu obejmuje zwykle 
większe inwestycje techniczne. W odnie-
sieniu do specyficznych typów sprzętu 
jedną z korzyści z zaprojektowanego algo-
rytmu lub modelu konserwacji zapobie-
gawczej czy prognozowanej jest zdol-
ność do jej odtwarzania jako wzorca dla 
wielu podobnych urządzeń, takich jak 
drzwi w pociągu pasażerskim czy trans-
formatory w energetyce. To podejście 
daje korzyści skali i podstawę do finanso-
wego uzasadnienia nieuniknionych więk-
szych kosztów technicznych i rozwoju 
(tabela 2).

Przejście od konserwacji zapobiegaw-
czej do prognozowanej lub preskryptyw-
nej oznacza 50% oszczędności na pra-
cach konserwacyjnych i materiałach MRO 
(maintenance, repair and operations – 
materiały służące do utrzymania ciągło-
ści produkcji – przyp. tłum.). Przy kon-
serwacji prognozowanej i preskryptywnej 
można osiągnąć niemal zerowy czas nie-
planowanego przestoju (near zero unplan-
ned downtime) w odniesieniu do sprzętu, 
który jest kluczowy. Ten poziom nieza-
wodności sprzętu ma wpływ na inne 
znaczne korzyści dla firmy, obejmu-
jące bardziej terminowe dostawy, więk-
sze dochody, satysfakcję klienta, wyższą 
jakość i wydajność produkcji, poprawę 
bezpieczeństwa i zmniejszenie wielkości 
zapasów produkcji w toku.

Niestety, personel utrzymania ruchu 
i operacyjny w fabrykach ma tendencję 
do koncentrowania się na redukcji kosz-

tów pracy i materiałów MRO, aby finan-
sowo uzasadnić projekt. Szerszy punkt 
widzenia, z większym wpływem na 
wyniki biznesowe firmy, zwykle przyciąga 
uwagę kierownictwa oraz zwraca uwagę 
na zasoby wymagane do osiągnięcia suk-
cesu.

Jak wykorzystać IIoT do 
uzyskania wyższego poziomu 
dojrzałości?

Technologie IIoT pozwalają na przej-
ście od ręcznych inspekcji sprzętu w celu 
zebrania danych, do systemów zautoma-
tyzowanych. Oznacza to pozyskanie, ale 
i konieczność przetworzenia znacznie wię-

cej i lepszej jakości danych, pozwalając 
na dokonanie ulepszeń w stosowanej stra-
tegii utrzymania ruchu. Co zrobić, by jak 
najlepiej wykorzystać możliwości nowej 
technologii do poprawy działania organi-
zacji? 

ARC Advisory Group zaleca producen-
tom i innym przedsiębiorstwom przemy-
słowym przeprowadzenie następujących 
działań:

1.  Użycie aktualizowanego arkusza dojrzało-
ści konserwacji do zakomunikowania swo-
jej strategii innym.

2.  Uwzględnienie usług IIoT oferowanych 
przez dostawców w kryteriach wyboru 
dostawców przy poszukiwaniach nowego 
sprzętu.

3.  Rozpoczęcie prac nad projektem wdro-
żenia technologii IIoT od sprzętu o klu-
czowym znaczeniu (tzw. krytyczny), 
który stwarzał już problemy, a przez to 
miał znaczny wpływ na wyniki firmy 

lub powodował wypadki i zagrożenia dla 
ludzi lub środowiska.

4.  Rozwinięcie początkowego sukcesu 
w szerszy program w celu uzyskania nie-
mal zerowego czasu nieplanowanych prze-
stojów dla zasobów kluczowych oraz osią-
gnięcia większych zysków biznesowych.

5.  Ustanowienie spójnego zbioru technolo-
gii IIoT, wykorzystywanych w aplikacjach 
konserwacji prognozowanej i preskryp-
tywnej w celu poprawy stabilności pro-
jektu.

6.  Jeśli w organizacji brakuje specjalistów 
technicznych i informatyków, należy 
zwrócić się o pomoc we wdrożeniu do 
odpowiedniego lokalnego, regionalnego, 
krajowego czy globalnego dostawcy takich 
usług.

Ralph Rio Ralph Rio jest wiceprezesem ds. oprogra-
mowania dla przedsiębiorstw w firmie 
ARC Advisory Group. 
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Online

Usprawnienie procedur utrzymania 
ruchu i poprawa efektywności pro-
cesów produkcyjnych to najbardziej 
widoczne korzyści z wdrożenia tech-
nologii IIoT. Więcej na ten temat 
przeczytają Państwo w artykule 
„Linia produkcyjna z IIoT – przewaga 
już na starcie”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

Tabela 2. Kluczowe wskaźniki efektywności konserwacji (KPI) 
i związane z nią wskaźniki dla kierownictwa firm

Wskaźniki efektywności konserwacji Wskaźniki dla kierownictwa

czas pracy bezawaryjnej dochody

trwałość (długi czas eksploatacji) zasobów oszczędności pieniędzy

kontrola kosztów marża zysku

bezpieczeństwo zmniejszanie ryzyka

jakość/wyniki produkcji satysfakcja klienta
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Technologie IIoT pozwa-
lają na przejście od ręcz-
nych inspekcji sprzętu 
w celu zebrania danych, 
do systemów zautoma-
tyzowanych. Oznacza to 
pozyskanie, ale i koniecz-
ność przetworzenia znacz-
nie więcej i lepszej jako-
ści danych, pozwalając 
na dokonanie ulepszeń 
w stosowanej strategii 
utrzymania ruchu.

http://www.utrzymanieruchu.pl


Tytuł Fabryka Roku ma na celu:

  Wyłonienie zakładów, które osiągnęły najwyższy poziom  

doskonałości operacyjnej

  Ukazanie efektywności zakładu produkcyjnego

  Określenie najlepszych praktyk w zarządzaniu

Zgłoś fabrykę do konkursu na stronie

www.fabrykaroku.pl

Konkurs organizowany przez czasopisma:

http://www.fabrykaroku.pl


Mechaniczna  
prowadnica

https://www.beckhoff.pl

