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Průmysl v současné době čelí potřebě transformovat lidskou činnost na činnost
tvořivou a fyzicky náročnou rutinní práci na využití strojů a systémů. Jeho vyšší forma,
inteligentní průmysl, pak předpokládá zjednodušené rozhraní mezi zákazníkem,
výrobcem, dodavatelem a současně vytváří předpoklady pro tvorbu komfortních
pracovních podmínek.
Průmysl 4.0 | www.mmspektrum.com/200418
Inteligentní průmysl dokáže vyřešit všechny
skutečné problémy, se kterými se výrobci setkávají. Výrobní procesy mohou zkrátit trvání
cyklů, zlepšit kvalitu výrobků a implementovat efektivnost ve všech činnostech. Z globálního pohledu může zvýšit růst výroby vysoce

customizovaných výrobků. Hlavním výsledkem
inteligentního průmyslu je krok od „centralizovaného“ k „decentralizovanému“ systému
výroby. Tehdy strojové zařízení zpracovávající výrobek též komunikuje na více úrovních
a reaguje na výrobní potřeby v reálném čase.

Pro IoT systém WorkSys není nutné budovat novou infrastrukturu.
Je možné využít stávající energetickou sí osvětlovacího systému.
(Zdroj: OMS Intelligent Solution)
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Hlavním cílem inteligentního průmyslu je také
vytvoření vzájemně propojené sítě výrobního
závodu, která bude spolupracovat v rámci
dodavatelského řetězce.
Řešení pro inteligentní průmysl
Slovenská společnost OMS Intelligent Solution přichází na trh s inteligentním řešením
WorkSys pro zvýšení kvality výroby. Tento systém vytváří fungující ekosystém, který odráží
a podporuje úlohu modelu vzájemného partnerství v projektech inteligentního průmyslu.
Jedná se o otevřený, spolupracující a udržitelný systém postavený na připravenosti řešení založeného na inteligentní samosprávě
akceptující referenční IoT architekturu, normy
interoperability a společné komponenty.
Řešení vychází ze současné reality firem – na
jedné straně s nulovými zkušenostmi s IoT až
po firmy disponující velkým objemem dat získaných z výroby. Proto WorkSys na integrační rozhraní používá části open-source řešení (včetně
otevřenosti k standardům), aby si firmy samy
a snadno realizovaly napojení a propojení systémů v čase.
Tento koncept vytváří možnost modelování
a monitoringu komplexních firemních procesů
cross-systémů napříč celou firmou i s možností
využití údajů z existujících ERP a MRP systémů
obohacených o reálně měřené údaje v čase
a prostoru. Stejně tak lze WorkSys používat na
kontrolu zavedených opatření (prostřednictvím
nastavení tzv. KPIs), nebo naopak z důvodu nízkého stupně těchto opatření se zpětně vyhodnocuje jejich efektivita. Celý koncept WorkSys
je významným krokem v procesu digitalizace
samotné firmy s jasně nastaveným směřováním
nejen k Průmyslu 4.0, ale především k vlastnímu pochopení sebe sama na bázi reálných
dat (tvorba digitálního dvojčete).
Přes vlastní digitální pochopení si firmy ještě
stále dokážou sáhnout na rezervy, které přes
ERP systémy nemají šanci vidět, resp. rozpoznat, a díky kvalitně vysbíraným údajům si za
určitý čas dokážou vytvářet vlastní simulace
a predikce v širším kontextu.
Využití soustavy osvětlení
Základem IoT ekosystému WorkSys je koncept
jednoduchého budování infrastruktury na základě existující soustavy osvětlení každého průmyslového subjektu. Hlavním důvodem je skutečnost, že svítidla se nacházejí ve všech důležitých
částích továrny a jsou rovnoměrně rozložená.
Každé existující svítidlo může být nahrazené
vysoce výkonnou LED verzí s DALI řízením, je
připravené na IoT aplikace a zároveň přináší
infrastrukturu i reálné energetické úspory a návratnost majiteli.
Světelná soustava je ideálně rozdělená a rozmístěná, což znamená, že instalační výška poskytuje výhodu při osvětlení stejně jako při distribuci monitorování, sběru dat a také chrání
světla před náhodným poškozením. To dále znamená lepší podmínky pro komunikaci prostřednictvím Powerline 2.0 a RF Bluetooth Mesh 5.0

WORKSYS IOT PLATFORMA
WorkSys je otevřená IoT platforma, která vytváří fungující ekosystém nových aplikací s již existujícími.
Velmi efektivně integruje více aplikací nebo jejich výstupní údaje a buduje společný datový základ pro
smart industry.
WorkSys řešení vychází ze současné reality firem – na jedné straně s nulovými zkušenostmi s IoT až po
firmy disponující velkým objemem dat získaných z výroby. Proto WorkSys na integrační rozhraní používá
části open source řešení (včetně otevřenosti k standardům), aby si firmy samy a snadno realizovaly napojení a propojení systémů v čase. Pracuje jako centrum aplikací schopných přizpůsobit se a opětovně
použít existující údaje, komponenty a vizualizaci. Zároveň poskytuje údaje, jež získává prostřednictvím
BigData systémů. Platforma funguje jako poskytovatel služeb a informací, který používá otevřené API
pro aplikace třetích stran nebo jiné integrované systémy.
Tvorba IoT architektury WorkSys a platformy respektuje tyto klíčové pilíře:
• WorkSys podporuje vytvoření datové infrastruktury přes elektrické rozvody pro osvětlení;
• typická architektura IoT s efektivním přizpůsobením se potřebám firmy;
• vytváří možnost modelování a monitoringu komplexních firemních procesů cross systémů napříč
celou firmou i s možností využití údajů z existujících ERP a MRP systémů obohacených o reálně měřené
údaje v čase a prostoru;
• není potřebné měnit lokální IT infrastrukturu;
• rozšiřitelnost – přizpůsobitelnost vícenásobného použití modulu / integrace pro různé nasazení
(integrace partnerů, nasazení modulu z ekosystému);
• otevřenost v klíčových vrstvách – optimalizují se zdroje a náklady jednak díky využití existující infrastruktury a řešení, a dále díky vybudování platformy jako udržitelné, otevřené a veřejně akceptovatelné architektury, založené na standardech. Jako správné smart řešení disponuje schopnostmi
integrovat/zaměnit komponenty na jakékoliv vrstvě;
• systém je připraven na interdisciplinární scénáře (údaje, služby).
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Názorné grafické schéma WorkSys IoT architektury (Zdroj: OMS Intelligent Solution)

Autor článku, Vladimír Levárský, založil
v roce 1995 společnost OMS Lighting, která
patří ke světovým lídrům ve své komoditě.
Je také spoluzakladatelem společnosti
OMS Intelligent Solutions. Aktuálně se
ve své inovační strategii věnuje problematice
využití IoT v průmyslových procesech.
Firma OMS je tvůrcem a producentem
průmyslových a designových svítidel
a komplexních světelných řešení. Disponuje
vlastním výzkumným a vývojovým centrem
a interním oddělením designu. Měsíčně se
zde vyrobí na 260 000 ks svítidel v průměrné
výrobní dávce 23 kusů. Klíčovými prvky
strategie OMS jsou inovace, flexibilita,
rychlá schopnost učení a rychlá realizace.
(Zdroj: OMS Lighting, OMS Intelligent Solution)

komunikaci prostředníctvím Powerline HD-PLC
a RF Bluetooth Mesh. V neposlední řadě je ideálním místem pro instalaci kamer, senzorů, radarů a dalších digitálních zařízení.
Není třeba budovat novou komunikační infrastrukturu a je možné využívat sí¬ existujících
elektrických rozvodů. Toto je významná výhoda
celého systému, který tak nevstupuje do stávající infrastruktury. Pouze ji rozšiřuje a doplňuje,
a to vše bez dodatečných investic, prací, engineeringu, stavebních a konstrukčních úprav.
Konstantní výkon a stálé napětí v soustavě,
ve které systém WorkSys dokáže svítidla vypínat pouze digitálně, zaručuje permanentní napájení 230 V potřebné pro činnost většiny senzorů a zařízení v inteligentním průmyslu. Není
tedy nutné stavět novou sí¬, ale je možné využít
exitující elektrickou sí¬ osvětlovacího systému.
Důvody využití „obyčejného“ osvětlení:
• uniformita sítě a komplexní pokrytí celé
továrny;
• návratnost vstupní investice v rámci
úspor energie;
• sí¬ lze vybudovat jednoduše pouze výměnou
osvětlení se speciální výbavou;
• k dispozici je trvalé napětí při 230 V;
• ideální pozice – výška a homogenita
celého prostoru;
• jednotná správa a údržba osvětlení a také
celého systému.

Naše povídání o novém systému WorkSys v příštím vydání zakončíme představením nástroje
FactoryDashboard pro tvorbu komplexního
digitálního dvojčete fabriky. 
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