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Помагаме на компаниите да превърнат
дигиталното производство в реалност
Åëåíà Äðå÷åâà,
èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà Êîíèêà Ìèíîëòà Áúëãàðèÿ
Г-жо Дречева, Konica Minolta
от години е фокусирана в
разработването на решения
за дигиталното
производство. Защо това е
ключова тема за
компанията?
В продължение на години Industry 4.0
е изключително популярна тема, това
важи и за Konica Minolta, защото съчетаваме нашата експертиза и технологиите ни от различните бизнес звена,
за да подобрим решенията ни в тази област. Konica Minolta поставя нуждите
на клиентите в центъра на своята дейност и постоянно се стреми да разработва нови решения, които да им помогнат да донесат цифровата ера в техните производствени съоръжения. За
тази цел създадохме и нова дивизия "Дигитално производство" и наскоро отворихме цифров производствен център в
Дармщад, Германия.

И тази година Konica Minolta
взе участие на Hannover
Messe, най-голямото
индустриално B2B изложение
в света. Какво интересно
видяха посетителите на
вашия щанд?
Показахме разнообразни решения като например дигитализиране на производствените процеси чрез IIoT платформи в колаборация със Siemens и
AXOOM, смарт очила, измервателни
уреди за мерене на цвят, светлина и
блясък. В допълнение, мониторинг на
машини и процеси чрез интелигентни
видео смарт технологии, в това число
и повишаване на сигурността и защита при изтичане на газ.

Wearable технологиите също
са много интересна и
обсъждана тема в днешно
време. Какво е вашето
решение в тази посока,
касаещо смарт очилата?
Смарт очилата на Konica Minolta са
изключително подходящи именно за
производствените компании, помагайки им в дигитализирането на част от
процесите им. Някои от приложенията
на очилата са електронни ръководства
и инструкции стъпка по стъпка, визу-
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ализирани точно пред очите на работниците, избягвайки ровенето в хартиени документи, получавайки подходящата информация и указания навреме. Решението на Konica Minolta е проектирано да води операторите през процеса
на избиране и сглобяване на индустриални компоненти и/или последователни
повторяеми операции. Основните предимства са повишаване на производителността, намаляване на разходите
за обучение, подобряване на качеството чрез по-малко грешки и намаляване
на трудовите злополуки. Друго полезно
приложение е онлайн помощ от отдалечен експерт, събирането на статистически данни и разширени анализи на данни и оптимизация на процесите. Пилотните проекти на Konica Minolta със
Siemens дадоха високи резултати, повишавайки ефективността на монтажните процеси с 50% и намалявайки с 92%
заетостта на ментора по време на обученията на нови служители.

Преди 2 години Konica
Minolta закупи
мажоритарния дял в
MOBOTIX, един от лидерите
на пазара за
видеонаблюдение. Какви
разработки имате в тази
посока, подходящи за
Industry 4.0?
С тази инвестиция ние се стремим
да осигурим решения от следващо поколение, базирани на сътрудничеството
на патентованите технологии от
Konica Minolta и MOBOTIX. В частност
за Industry 4.0 сме полезни с мониторинг
на машините и процесите.
С решението на термокамера
MOBOTIX и допълнително разработения
от Konica Minolta 3D-LiDAR и непрекъснатото топлинно изобразяване на оборудване, потенциално опасните източници на топлина могат да бъдат открити в ранен етап, за да се предотвратят прекъсвания на машината и възможността за сериозни наранявания поради неизправност. Друго важно приложение е бързото засичане на изтичане
на газ, което може причини огромни екологични и финансови щети в реално време. Konica Minolta "прави невидимото видимо", като комбинира своите обекти-

ви с висока разделителна способност с
най-модерната инфрачервена технология (FIR) за откриване на течове.
Ако мога да обобщя, много компании
са изправени пред предизвикателството да превърнат дигиталното производство от визия в реалност и да намерят доверен партньор. Ние - Konica
Minolta, можем да им помогнем да намерят отговорите благодарение на дългогодишния си опит.
Имаме практика да правим пилотни проекти, подготвени според индивидуалните нужди на компаниите, за да
могат да тестват възможностите на
нашите решения, затова ще се радваме
да обсъдим как можем да бъдем полезни
на всяка от тях.

Коника Минолта България
Тел. 0700 420 22
info@konicaminolta.bg
www.konicaminolta.bg
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Елпром Троян е пионер
в Индустрия 4.0
Ìëàäåí Ìîíäåøêè, ñîáñòâåíèê íà Åëïðîì Òðîÿí
Елпром Троян е носител на 11 златни медала от международни изложения
и панаири за своята над 70-годишна история. Ние бяхме лидери в Индустрия 3.0 (1969 г.). Факт е, че сме удостоени с 5 златни медала за принос в
индустриалната революция за този период.
Елпром Троян е бил сред най-модерните за времето си заводи в машиностроенето, най-големият в България и на Балканите. Заводът е носител на престижни международни награди и отличия като "Златния Меркурий" (1982 г.)
за развитие на международното сътрудничество.
Днес, ние сме символ на Индустрия 4.0 в България и света. Създадохме първия
"умен електромотор", за което сме удостоени със златни медали и отличия
от международни панаири и изложения, както и Приза на германската
икономика Иновации 2017 г. и обявени за "Компания на годината" 2017/18.
Историята продължава...

Г-н Мондешки, спечелихте
наградата на германската
икономика в категория
"Иновации". Какво се крие зад
нея?
Преди всичко искам да благодаря на
целия си екип за неуморния труд и постоянство, както и за това, че винаги ме подкрепят. Те са хората, които
днес променят бъдещето в машиностроенето. Благодаря и на всички бивши работници и служители на "Елпром
Троян", защото без наследството, което имаме, нямаше да постигнем
всичко това днес. За нас Германия е
критерий, с който се съобразяваме,
така е било, така и ще бъде.
Първият електромотор е създаден
в "Елпром Троян" преди повече от 70
години от пионера в машиностроенето г-н Марин Стаевски. Неговите деца
и до днес са част от семейството на
"Елпром Троян". Заслужава внимание
фактът, че прототипът на този
първи електромотор се основава на
разработка на немския концерн
Siemens. "Елпром Троян" бе символ през
изминалия век и пионер в Индустрия
3.0, признат лидер на световната сцена. Днес "Елпром Троян" е пионер и в
Индустрия 4.0. Историята, която
имаме зад гърба си, ни задължава да
вървим напред и да променяме облика
на машиностроенето.

Вашият завод създава
платформата Smart Digital
Monitoring. Прилага ли се тя у
нас и на чуждестранния
пазар?
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Ние създадохме умен завод посредством умни електромотори. "Елпром
Троян" създаде платформата Smart
Digital Monitoring (нарекохме я SDM
30), която се асемблира в рамките на
всеки завод, където киберфизичните
системи могат да контролират физичните процеси, създавайки виртуално копие на физическия свят, и по този
начин могат да се вземат независими,
децентрализирани решения. Така киберфизичните системи комуникират
и се съгласуват помежду си и с хората
в реално време посредством облачна
услуга. Това е безценно за всички
структуроопределящи индустрии,
където управлението на риска е от
най-високо значение - химическата,
нефтопреработвателната, минната,
военната, енергийната, авиационната, фармацевтичната, автомобилната индустрия т. н.
Асемблирането на SDM 30 е задължително там, където има високо ниво
на замърсяване с химикали, шум, прах,
високи или ниски температури, радиация и т.н, както и на недостъпни,
труднодостъпни или отдалечени от
човека места. SDM 30 гарантира едно,
а то е най-важното, че рискът от авария ще бъде сведен до статистическата нула. Именно затова това устройство е пионер в индустрията. То е
бъдещето, с което сигурността ще
получи друго значение, а грижата за
човека ще придобие ново измерение.
Това е достижение на Индустрия 4.0,
това е новият хоризонт в машиностроенето, това е т. нар. умен завод.

Какво прави един завод
"умен"? Дайте примери с
вашия.
Как се изгражда един умен завод, е
въпрос, който може да отнесем към
подвъпроса как се създава един умен
електромотор. Ако приемем, че вие
трябва да асемблирате произволен
тип електромотор в произволна система, която е приложима в индустриални условия например един ТЕЦ, и
тази система хипотетично откаже
да работи поради повреда на електромотор, то неминуемо ще се стигне до
авария. Оценявате, че всяка изолирана авария при сложните системи би
довела до извеждане от експлоатация
на цялата система, а понякога може
да се стигне и по-далеч до човешки
жертви.
Именно в това е нашата роля. Ние
осигуряваме превенцията и управлението на риска, като посредством този
дивайс предоставяме мониторинг в
реално време на всички процеси. Това е
основната ни цел за следващите 10 години.

Е3 Елпром Троян ЕООД
www.elpromtroyan.com
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У

скореното навлизане на новите
цифрови технологии в индустрията
е мощен процес на трансформация,
станал известен като Industry 4.0.
Той позволява да се събират и анализират данни от оборудването, които от своя страна дават възможност за реализиране на по-бързи, погъвкави и по-ефективни производствени процеси и за създаване на
продукти с по-високо качество при
по-ниски разходи. Тази революция в
производството увеличава значително неговата ефективност, променя икономиката, насърчава индустриалния растеж и променя профила
на работната ръка, като в крайна
сметка подобрява конкурентоспособността на фирмите и на регионите.
Усъвършенстваните цифрови технологии вече се използват активно
в производството, но Industry 4.0
трансформира качествено и бизнес
процесите. Това от своя страна довежда до по-голяма ефективност и
промяна на традиционните връзки
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между доставчици, производители и
клиенти, както и между човека и
машината. По тази тема е публикувана бяла книга с кратък обзор на
тема „Industry 4.0: Бъдещето на производителността и растежа в преработващата промишленост“. Там
са откроени девет технологични
стълба, които стоят в основата на
Industry 4.0 - големи масиви от данни
(Big Data), автономни роботи, софтуер за симулация, универсална системна интеграция, индустриален интернет, киберсигурност, облачни технологии, адитивно производство и добавена реалност (Augmented Reality).

Големи масиви от данни
В днешно време големи масиви от
данни се събират от повечето компании, но остава въпросът какво се
случва с тях. Бялата книга очертава, че вместо просто да събират
данни, компаниите следва да използват това за по-нататъшни действия и подобрени процеси.
Анализът, базиран на голям набор
от данни, започна да се използва
ефективно едва наскоро в света на

производството, където може да
послужи за оптимизиране на качеството на продукцията, енергоспестяване и подобрено обслужване на
оборудването. В контекста на
Industry 4.0 събирането и цялостната оценка на данните от множество
различни източници - производствено оборудване и системи, както и
системи за управление на предприятието и на отношенията с клиентите, ще станат стандартни за подпомагане на вземането на решения
в реално време.
Някои производители на полупроводници например вече са намалили
значително рисковете от повреди
на крайните продукти чрез сравняване на данни от едночипова система, записани във фазата на изпитване в края на производствения процес,
с данните, записани във фазата на
производство на пластината в поранен етап. По този начин могат да
бъдат идентифицирани модели, с
чиято помощ да се премахнат дефектните чипове в началото на производствения процес и да се подобри
качеството на продукцията.
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Автономни роботи
Компаниите в много отрасли
отдавна използват роботи за справяне със сложните производствени
задачи. През последните години роботите еволюират и стават още
по-полезни, по-автономни, гъвкави и
кооперативни, като в крайна сметка взаимодействат един с друг, работят безопасно заедно с хората и
се учат от тях. Тенденцията е тези
роботи да струват все по-малко и
да имат все по-голям набор от функционалности.
Автономните технологии позволяват на оборудването и роботите
да действат и да работят самостоятелно, след като бъдат програмирани да го правят. Това пък позволява на системите да мислят, действат и реагират автономно, което от своя страна дава възможност
за вземане на дистанционни решения,
ако системите в предприятието
поддържат отдалечено управление.
Тази технология може да допринесе
за конкурентоспособността на компанията, производителността и,
разбира се, доходността.
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Някои производители на роботизирано оборудване вече предлагат
автономни роботи, които взаимодействат помежду си. Тези роботи
са взаимосвързани, така че да могат
да работят заедно и автоматично
да коригират своите действия, за да
се адаптират към различните производства. Високоусъвършенстваните сензори и контролни блокове позволяват тясно сътрудничество с
хората. Други доставчици на индустриални роботи предлагат роботи
с две ръце, специално предназначени
за сглобяване (например на изделия
от потребителската електроника)
заедно с хора. Двете ръце на робота
и машинното зрение позволяват
безопасно взаимодействие и разпознаване на компонентите.

Софтуер за симулация
Софтуерът за симулация позволява имитация на ситуация, процес или
среда. Много компании от цял свят
в широк спектър от отрасли започват да използват виртуални реалности в собствения си бизнес, включително в медицинския сектор.

Във фазата на инженеринг вече се
използват 3D симулации на продукти, материали и производствени
процеси, но в бъдеще симулациите
ще се използват по-широко в бизнес
процесите на предприятието. Тези
симулации ще използват данните в
реално време, за да отразят физическия свят във виртуален модел, който може да включва машини, продукти и хора. Това ще позволи на операторите да тестват и оптимизират
настройките на производственото
оборудване във виртуалния свят,
преди да стартират реалното производство, като по този начин намалят времето за настройки и повишат качеството на продукцията.
Виртуалната машина може да
симулира например металообработка, използвайки данни от физическата машина. Това намалява времето
за настройка при реалния процес с до
80%.
В медицината някои болници вече
са реализирали успешни проекти с
инженери, които са използвали данни от реален пациент, за да създадат виртуално сърце. Това позволя-
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ва по-добро изследване, по-безопасно предоперативно
планиране и намаляване на рисковете от операцията
преди влизане в операционната зала. От друга страна,
индустриалните производители могат да използват
софтуер за симулация с цел обучение, като демонстрират на работниците производствените рискове, без
да се налага да бъдат в опасна физическа среда. Освен
за такъв тип обучение, софтуерът за симулации в предприятието може да служи ефективно и за планиране на
конкретни производствени сценарии.

Универсална системна интеграция
Универсалната системна интеграция позволява различни компютърни системи да бъдат свързани помежду
си, което дава възможност за ефективна комуникация и
предаване на данни между тях, като софтуерът може да
действа и да бъде координиран централизирано. Тази
технология е идеално решение за всички производствени предприятия, тъй като оборудването от цялата
фабрика може да бъде свързано по цялата производствена линия, за да се гарантира, че всички процеси се извършват гладко и ефективно.
Повечето от днешните ИТ системи не са напълно
интегрирани. Фирмите, доставчиците и клиентите
рядко са тясно свързани, като същото се отнася за
отделите по инженеринг, производство и сервиз. Работните процеси от ниво производство до ниво търговско
обслужване не са напълно интегрирани. Дори при самия
инженеринг - от продуктите и фабричното производ-

ство до автоматизацията - липсва пълна интеграция. С
навлизането на Industry 4.0 компаниите, бизнес отделите и възможностите стават много по-интегрирани с
помощта на универсални мрежи за интегриране на данни, които дават възможност за изграждане на наистина
автоматизирани процеси.
Пример за успешно приложение на тази технология е
новата интегрирана платформа за сътрудничество,
която стартира европейската космическа и отбранителна промишленост. Платформата служи като общо
работно пространство за проектиране и производство
и е достъпна като услуга в частен облак. Тя управлява
сложната задача за обмен на продуктови и производствени данни между множество партньори.

Индустриален интернет на нещата
Интернетът на нещата (Internet of Things) включва
свързването на интернет с обекти от ежедневието,
които могат да изпращат, получават и обработват
данни. В промишлеността това може да доведе до намаляване на времето за производство и по-ефективно управление на риска, и да спести на производителите ценни ресурси като време и пари.
Днес само някои от сензорните системи и производственото оборудване на предприятието са свързани в мрежа и използват компютърни алгоритми. Те
обикновено са организирани във вертикална пирамида
за автоматизация, в която сензори и полеви устройства и контролери за автоматизация изграждат всеобхватна система за управление на производствените процеси. С помощта на индустриалния интернет
на нещата повече устройства - понякога дори и незавършени продукти - ще бъдат обогатени с цифрови
данни и свързани чрез стандартни протоколи. Това ще
позволи на полевите устройства да комуникират и
взаимодействат както помежду си, така и с повече
централизирани контролери, ако е необходимо. Тази
технология също децентрализира анализите и вземането на решения, като дава възможност за реакции в
реално време.

Киберсигурност
Използването на интернет на нещата и облачни системи в бизнеса може да предложи редица предимства,
но всички те имат нужда от защита. Повечето компании искат да защитят най-ценните си данни, включително интелектуална собственост, данни за клиентите и
техните продукти.
Множество предприятия все още разчитат на системи за управление и производство, които не са свързани или затворени. С повишената свързаност и използването на стандартизираните комуникационни протоколи, които са разработени за Industry 4.0, драматично
нараства необходимостта от защита на ключовите
промишлени системи и производствени линии от киберзаплахи. В резултат на това съществена важност придобиват сигурността и надеждността на комуникациите, както и усъвършенстваното управление на достъпа
до машините и потребителските профили.
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тенденции
че услуги в производствените системи. Дори системите, които наблюдават и контролират процесите, могат да станат облачни.
Доставчиците на производствени изпълнителни системи (MES) са
сред фирмите, които вече предлагат
облачни решения.

Адитивно производство

Експертите в областта на киберсигурността се съсредоточават
върху четири ключови области, които включват: средства за защита
на системите срещу кибератаки;
мрежи за подпомагане на разпределените операции на системите;
техники за подобряване на потребителското взаимодействие и визуализация; софтуер и изкуствен интелект за автономна и интелигентна
защита на системите.

Облачни технологии
Т. нар. облачно базирани системи
използват мрежа от отдалечени
сървъри за съхранение, управление и
обработка на данни. Тази технология
може да бъде много полезна за производствените предприятия, които
могат да използват собствените си
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данни и познания във всички търговски ситуации, както и да въведат побързи нови процеси за разработване
на продукти, пускайки нови продукти на пазара в по-кратки срокове.
Компаниите вече използват софтуер, базиран на облачни технологии, за някои корпоративни и аналитични приложения, но с Industry 4.0
повече начинания, свързани с производството, ще изискват голям обмен на данни от цялата структура
на предприятието. В същото време,
ефективността на облачните технологии ще се подобри, постигайки
време за реакция от само няколко
милисекунди. В резултат на това
данните от оборудването и функционалността му ще се интегрират
все повече в облака, което ще даде
възможност за реализиране на пове-

Цифровите 3D данни се използват
за изграждане на компоненти слой по
слой, чрез наслагване на материали.
През последните години компаниите
започнаха да прилагат адитивно
производство като 3D печат, използвайки го предимно за прототипиране и производство на отделни компоненти. С Industry 4.0 адитивните
производствени методи стават пошироко използвани за производство
на малки партиди персонализирани
продукти, които предлагат конструктивни предимства. Високоефективните децентрализирани системи за адитивно производство намаляват изискванията по отношение
на транспорта на материалите и
поддържането на наличности.
Производителите на самолети
например могат да използват 3D
печат за производство на по-леки
части, които не са пълни с излишен
материал. Това може да бъде от
съществена полза, тъй като в този
случай целият самолет ще е по-лек и
ще използва по-малко гориво при повисока скорост.

Добавена реалност
Станалата известна в световен
мащаб благодарение на игри и мобилни приложения добавена реалност
позволява разполагането на цифро-
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жат как би изглеждал даден продукт
или как би работил без разходи за
физическо изпитание.

Бъдещето

ви изображения в реалния свят. Редица компании вече са въвели тази
технология в бизнеса и мобилните
си приложения. Системите, базирани на добавена реалност, поддържат различни други услуги като
избор на части от склада и изпращане на инструкции за ремонт през
мобилния телефон. Тези системи в
момента са в начален стадий, но в
бъдеще се предвижда компаниите да
ги използват много по-широко, за да
предоставят на служителите информация в реално време, която
подобрява процеса на вземане на
решения и на работа. Например работниците могат да получат инструкции за това как да се замени
определена част, докато пред тях е
реалната система, която се нуждае
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от ремонт. Информацията може да
бъде изобразена директно пред работниците с помощта например на
очила с добавена реалност.
Друго приложение на тази технология е виртуалното обучение.
Във виртуална среда операторите
могат да се научат да взаимодействат с дадена машина, като
първо боравят с нейно виртуално
копие. Те също могат да променят
параметрите и да изтеглят оперативни данни и инструкции за поддръжка.
Производителите биха могли да
използват добавената реалност, за
да покажат на клиентите как ще
изглеждат техните продукти, без да
създават физическо копие. По този
начин те ще са в състояние да пока-

Компаниите и държавите приемат Industry 4.0 по различни начини и с различна скорост. Отрасли с
по-голяма вариация на крайните продукти като автомобилостроенето
и хранително-вкусовата промишленост могат да се възползват от повисоката степен на гъвкавост, която да доведе до повишаване на производителността, докато отрасли,
които изискват високи производствени технологии, като електронното производство и фармацевтичната промишленост, се възползват
от подобренията, базирани на анализи на данни, за да намалят процента на грешки. Държавите с висококвалифицирана работна ръка ще могат да се възползват от по-високата степен на автоматизация, съчетана с повишеното търсене на повисококвалифицирани кадри. Редица
нововъзникващи пазари с млада работна ръка биха могли да създадат
изцяло нови производствени концепции от технологична гледна точка.
За да моделират активно индустриалната трансформация, производителите и системните доставчици са на път да предприемат решителни мерки, с които ще въведат
деветте стълба на технологичния
напредък.
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И

ндустриалните роботи - ключовата движеща сила на четвъртата индустриална революция, значително са еволюирали от навлизането им в масовото производство
през 50-те години на миналия век до
високотехнологичните умни фабрики днес. Роботите за промишлени
приложения стават все по-производителни, гъвкави, универсални, безопасни и колаборативни, разкривайки
гигантски нови технологични
възможности за съвременните индустриални екосистеми. Роботизираните системи имат водеща роля при
свързването на реалния с дигиталния
свят в модерните производства и
притежават потенциала да продължат да ремоделират индустрията „по свой образ и подобие“ по пътя
към следващите промишлени иновационни скокове.
Industry 4.0 вече е със статут на
мегатенденция в съвременното производство, а автономните роботи
са сред основните технологични
стълбове на концепцията, наред с
индустриалния Internet of Things, адитивното производство, виртуалната реалност, големите масиви данни и облачните изчисления. Според
актуален доклад на консултантската фирма McKinsey and Company, роботите като инструмент за трансфер на дигитални инструкции към
физическия свят са сред четирите
основни фактора за ускоряване налагането на тази мегатенденция заед-
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но с: драстичното увеличение при
обема на данните, изчислителната
мощност и свързаността; появата
на интелигентни аналитични технологии и новите форми на взаимодействие от типа човек-машина.

Роля на роботите в
Industry 4.0
Роботите в съвременните предприятия се отличават с нарастваща автономност, гъвкавост и кооперативност. Сред основните им
предимства са и все по-достъпната
им цена, както и широкият им функционален обхват. По данни на глобалната фирма за стратегическо консултиране Роланд Бергер, броят на
мултифункционалните промишлени
роботи, разработени за Industry 4.0

приложения в Европа, почти се е удвоил от 2004 до 2014 г. Основен
принцип на четвъртата индустриална революция са автономните производствени процеси, задвижвани от
роботи, които се изпълняват интелигентно и с фокус върху безопасността, гъвкавостта, мултифункционалността и сътрудничеството
между роботите и хората. Без необходимост от ограничаване на работното пространство на робота, интегрирането му в работно място на
човека става все по-икономично и
рентабилно и създава нови възможности и приложения в редица отрасли на масовото производство.
Самите индустриални роботи
стават все по-умни и свързани в
синхрон с интелигентната дигитал-
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на трансформация на промишлеността. Тяхната роля по отношение на
човешкия фактор в Industry 4.0 се
проявява в две основни направления
– от една страна роботи се внедряват в много производства, за да
заместят човека в опасните, тежки
и повторяеми дейности. От друга –
колаборативните роботи извеждат
човека отново във водеща позиция на
технологичната линия с фокус върху
споделеното работно пространство и новия ред за приоритизиране
и разпределяне на задачите в колаборативния екип. Приложната област
на роботите в Industry 4.0 далеч не
се изчерпва с производствените
операции. Те все по-широко навлизат
в складовата дейност и логистиката, а дори и в офис управлението.
Пазарът на интелигентни машини, включително автономни роботи, експертни системи и дигитални асистенти, значително нараства
през последните години поради разширяването на Industry 4.0 в глобален план, гласи проучване на изследователската агенция Technavio.
Фирмените анализатори прогнозират, че този пазар ще продължи да
отбелязва ръст с комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 15%
до 2020 г. Интелигентните машини могат да отстраняват и предотвратяват различни проблеми,
възникващи вследствие износването на механичните компоненти. Те
са оборудвани със сензори и са способни да съхраняват информация за
поредица от процеси и работни условия на дадена система. Нарастващият брой приложения на Industry
4.0 технологиите в отрасли като
автомобилостроенето, производството на електроуреди и електрониката е ключово за развитието на
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пазара на интелигентни машини, се
казва още в доклада. Необходимостта от мониторинг и оценка на
данни в реално време и от рационализиране на процеса по въвеждане в
експлоатация на производствените
системи непрекъснато увеличава
инвестициите в интелигентни машини с технологии в сферата на
изкуствения интелект, допълват
от Technavio.

Базирани на
поведенчески модели
роботи
Алгоритмите за вземане на решения, наричани в англоезичната литература Behavior trees и използвани
широко в гейминг индустрията за
дефиниране на базови модели на поведение на различни обекти, персонажи и среди, през последните години намират място и в индустриалната роботика. Те се прилагат за
смесване на логически потоци и действия и безпроблемно направляване
на роботите при изпълнението на заложените им задачи. Това става
възможно благодарение на специален
софтуер и изисква елементарни операторски команди. Освен да опростяват възлагането на дадена задача на
повече на брой роботи, тези алгоритми позволяват и създаването на
специализирани – базирани на поведенчески модели платформи в индустриалната роботика, както и на
такива работни клетки, а защо не –
и на цели фабрики. С вградени инструменти за оптимизиране на производителността, обработката на
задачи при събирането и анализа на
информация и самонаблюдение тези
роботи значително улесняват работата с големи масиви данни в индустриалната автоматизация. Така

роботите могат да се превърнат не
само в идеален физически, но и когнитивен партньор на човека по пътя
към дигиталната трансформация на
фабриките.

Комуникация между
роботи
Непрекъснатото развитие на индустриалните технологии по пътя
към Industry 4.0 направи възможно
създаването и внедряването на т.
нар. мултироботни системи, състоящи се от много на брой отделни
роботизирани единици. Потенциалните предимства на такива платформи включват намаляване на общите системни разходи, подобряване
на стабилността и засилване на
производствения паралелизъм. В
допълнение, присъщата сложност на
някои оперативни среди може да
изисква използването на хетерогенна група роботи, тъй като необходимите функции са твърде специфични и разнородни, за да бъдат изпълнявани от един-единствен робот. Модулната архитектура в индустриалната роботика допълва концепцията
за колаборативна работа между роботизирани единици, като улеснява
ясното разпределение на труда между роботите, всеки от които е специализиран в изпълнението на отделен вид задача.
Когато в производството оперира повече от един робот, установяването на комуникационна връзка
между отделните единици може да
е изключително полезно. Понякога
ползите се изчерпват например с
„уведомяване“ на даден робот, че
съседът му е подал обработвания
детайл надолу по веригата, а в други приложения могат да са доста покомплексни, включително задаване на
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задача на даден робот да имитира
движенията (програмата) на друга
единица в мрежата. Координацията
и комуникацията между отделните
роботи е ключова за успешното изпълнение на задачите в такива интелигентни производствени линии в
Industry 4.0 среда. Тези два фактора
могат значително да умножат
възможностите и ефективността
на група роботи посредством подходящите комуникационни протоколи.
През последното десетилетие разработчиците непрекъснато демонстрират различни механизми за мултироботна координация и комуникация.
Първите платформи в областта
са базирани на жична комуникация
между отделните роботи, но с напредъка на технологиите все по-масово се прилага безжична свързаност между единиците, например
посредством мрежови технологии
като ZigBee (базирана на стандарта IEEE 802.15.4). Предимство на
безжичната комуникация пред доказаните и надеждни кабелни връзки е
елиминирането на физическите лимити, създавани от ограничената
дължина на кабела, и разширяването
на функционалния обхват и приложната област на мултироботната
комуникация. Подобрен вид комуникационна връзка позволява евтин
трансфер на данни с ниска скорост
и ниска консумация на енергия, подходящ за всякакви типове мрежови
топологии.
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Коботите и четвъртата
индустриална революция
На ниво устройство повечето
съвременни колаборативни роботи
(коботи) се произвеждат пригодни за
работа в Industry 4.0 среда. Оборудвани с мощни вградени компютърни
системи и с възможности за универсална оперативна съвместимост,
най-популярните модели на пазара са
готови за интеграция в производствена IoT платформа само за минути. Големите производители в сегмента все по-настойчиво промотират прозрачност на информацията
посредством вградени в коботите
функции за събирането и изпращането й към други системи за анализ,
моделиране и др. Колаборативните
роботи са ценни помощници на човека в споделеното работно пространство, тъй като могат да осигурят
компетентна техническа помощ,
физически да заместят хората в
дадени задачи и да улеснят децентрализираното вземане на решения.
Така от обикновени инструменти,
роботите се превръщат в незаменими асистенти. Тази им роля ги разграничава от поколението автономни роботи, върху което се гради концепцията за Industry 4.0, но им отрежда друго значение в хода на индустриалната технологична революция, което според много анализатори е свързано с връщане на човешкия
фактор обратно в центъра на промишленото производство.
По своята същност коботите са

класически Industry 4.0-ready дигитални продукти, които постоянно еволюират по посока софтуерно усъвършенстване и самопрограмируемост.
На тяхна база се създават и иновативни бизнес модели, например колаборативни или мобилни роботи
„като услуга“ (as-a-service) или под
наем. Отвъд присъщата им Industry
4.0 съвместимост, коботите създават и нова група възможности в
сферата на автоматизацията за помалки предприятия, които не биха
могли да си позволят големи конвенционални индустриални роботи. Благодарение на своята гъвкавост и
компактност, малко тегло и възможности за лесно програмиране, все подостъпните колаборативни и мобилни роботи на пазара стават водещ
инструмент в малки и средни предприятия (МСП), в проекти за ретрофит на стари производства и във
различни по големина компании в
индустриално развиващите се
държави.

Синхрон или
противоречие с
принципите на Industry
4.0
Съвместимостта на коботите с
принципите на Industry 4.0 се състои
в следните им четири характеристики: широка оперативна съвместимост, прозрачност на информацията, възможности за техническа асистенция и улесняване на децентрализирането при вземането на решения.
Всички те са насочени към оптимизиране на екипната работа с човека.
Идеалната цел на Industry 4.0 според
много експерти обаче е постигането на т. нар. lights-out производства
и фабрики (автономни), които функционират без никаква човешка намеса на място. Това до известна степен поставя концепцията за колаборативната роботика в опозиция на
стандартите на четвъртата индустриална революция. В много съвременни високотехнологични компании
се прилагат комбинирани режими на
работа, включващи lights-out и конвенционални линии. Коботите намират най-широко приложение в звена,
в които човешкият фактор все още
е доминантен – например в станции
за преработка (reworking stations).
Колаборативните роботи могат не
само да получават информация и команди от други IoT устройства и
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системи, но и – с помощта на човека-сътрудник – да подават към други
устройства и системи такива команди на база операторски наблюдения. Фундаменталната екипна природа на коботите и фактът, че са проектирани да работят „рамо до рамо“
с човека вместо да го заместват,
ги отвеждат отвъд актуалната
Industry 4.0 към следващата очаквана производствена парадигма, която
някои експерти наричат Industry 5.0.

Industry 5.0
Интернет свързаността, която е
ключова за Industry 4.0, генерира нови
технологични тенденции по посока
масовата продукция. Масовото производство е изключително търсено,
но пазарните проучвания показват,
че потребителите искат повече.
Стремежът към „по-човешки“ продукти, услуги и преживявания, които им
позволяват да изразят себе си, може
да бъде обобщен в повсеместна тенденция към персонализиране на продуктите в антипод на серийно произведените артикули. Тази нотка на
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индивидуализиране връща човешкия
фактор обратно във все по-безлюдните високотехнологични фабрики, в
които фокусът е върху постоянството при качеството, производствените потоци и събирането на данни. По-нискоквалифицираните работници, извършващи повторяеми и скучни задачи в миналото, които се оказва най-рентабилно да бъдат заместени от автоматизирани системи,
в много приложения отстъпват място на способни, обучени и добре подготвени специалисти в екипи с колаборативни роботи. Най-често такива приложения, обединявани във футуристичната концепция Industry
5.0, включват производството на
индивидуализирани продукти в малки или единични партиди, както и
създаването на персонализирани услуги и решения.
В центъра на този новаторски
производствен ред стои конвергенцията между човешките качества и
способностите на роботите. Той е
очакван етап от развитието на
индустрията, базиран на комбинация

между уникалните творчески заложби на човека и безупречната точност, ефективност и производителност на робота, дори в тежки и
повторяеми операции.

Възможности за МСП
Индустриалните роботи са ключов инструмент за подобряване на
ефективността и производителността в съвременните предприятия.
Неслучайно индустриалната автоматизация е сред най-големите потребители на продукти и технологии в областта на роботиката през
последните десетилетия. Роботи
все по-масово се внедряват в отрасли като автомобилостроенето,
електронното производство, машиностроенето, космическия сектор,
отбраната, ядрената енергетика,
текстилната, хранително-вкусовата и целулозно-хартиената промишленост и др. Коботите, от своя
страна, правят Industry 4.0 все подостъпна и за предприятията от
сферата на малкия и среден бизнес,
където всяка инвестиция от подо-
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бен мащаб се планира изключително предпазливо.
Възможностите, които колаборативните и мобилни роботизирани
системи предлагат на МСП, са огромни. Сред тях са бързото и лесно
внедряване и програмиране, които
пестят време и разходи за експертен персонал, интуитивното управление, което улеснява екипните производствени задачи, и възможността за автоматизиране на дейности,
които не е било възможно да се автоматизират преди това.
Дори най-нискобюджетните модели роботизирани рамена на пазара в сегмента на коботите вече разполагат с възможности за 3D визуализация на работните процеси, относително висока степен на безопасност и приемлива точност на работа, което е от критично значение за малките и средни предприятия. Движенията на робота могат
да бъдат програмирани и управлявани с помощта на специален терминал със сензорен екран или по обучителен метод чрез физическо придвижване на рамото и манипулатора по желаната работна траектория.
Сред най-съществените предимства на коботите, разработвани
специално за приложения в МСП, са
тяхната гъвкавост и универсалност, мобилност и компактни габарити, както и бързото въвеждане в
експлоатация от порядъка само на
няколко часа, което позволява незабавно стартиране на периода за
възвръщане на инвестицията. Малкият и среден бизнес получава и
възможност гъвкаво да автоматизира характерните за сегмента сезонни и дребнопартидни производства.
Актуално изследване на Масачузетския технологичен институт
(MIT) върху колаборативната работа
на хора и роботи в завод на BMW
показва, че смесените екипи от човек и робот се справят с поставените задачи много по-прецизно и ефективно в сравнение с отбори от по
двама души или два робота. Проучването показва също, че колаборацията намалява времето, загубено от
човека, неправейки нищо, с до 85%.
Резултатите от него сочат още, че
хората нямат нищо против роботите да поемат и лидерска роля в екипната работа.
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Решения за фабрика на бъдещето
от Bosch Rexroth и БР Техника
Можете ли да си представите фабрика, в която в рамките само на няколко дни или дори часове да промените всичко
освен пода, покрива и стените? 100% гъвкавост, индивидуалност и мащабируемост - това е фабриката на бъдещето.
Във фабриките на бъдещето машинните модули и работните станции ще бъдат редовно реорганизирани, ще поемат
нови задачи и ще им бъдат присвоявани нови функции.
Изискванията по отношение на бъдещото производство се характеризират с все по-кратък жизнен цикъл на продукта, по-малки размери на партидите, както и с индивидуален дизайн и форма на изделието.
Производителите на машини вече са в състояние да инсталират идентични контролни функции на различни технологични платформи без никакви допълнителни усилия.
"Световният лидер в областта на технологиите за задвижване и управление Bosch Rexroth има ясно изградена концепция как ще се развиват тези технологии в условията на
Industry 4.0. Лесно свързване в мрежа на инсталираното оборудване, виртуални близнаци, автономни транспортни
средства за вътрешнозаводски транспорт и нови бизнес
модели - визията на Bosch Rexroth за фабриката на бъдещето се превръща в осезаема реалност", коментират експертите от фирма Бюро за Развитие Техника (БР Техника),
основен търговски партньор и официален сервизен център
за България на Bosch Rexroth.

Лесно свързване в мрежа на инсталираното
оборудване
Първата стъпка от този процес включва свързването
на всички сензори, машини, системи и процеси, т. е. всичко, което предоставя информация в индустриалната среда. Решения като IoT Gateway на Rexroth обединяват цялото производство - от сензорите до данните за машината
- само в няколко стъпки, като по този начин позволяват
пълна прозрачност и мониторинг на цялата система. Това представлява добра основа за създаването на решения
за мониторинг на състоянието и в комбинация със знанията за конкретната област дава много ефективни механизми за прогнозна поддръжка.
Децентрализираните концепции за автоматизация на
Rexroth, като например технологията за управление без контролни шкафове, вече позволяват модулно разширяване на машините и системите според конкретните нужди. Комуникацията се осъществява чрез отворени стандарти, като IO Link,
Multi Ethernet и все по-често OPC UA за трансфер на данни от

машина към машина. Интелигентните асемблиращи станции,
например ActiveAssist на Rexroth, идентифицират елементите, намират съответните работни схеми, водят работника
през процеса на сглобяване или го учат да го наблюдава.

Възходът на виртуалните близнаци
Bosch и Bosch Rexroth работят в тясно сътрудничество с производителите на машини, крайните потребители,
изследователски институции и IT компаниите, разработвайки и първите свои дигитални модели. Тук централна роля играят т. нар. виртуални близнаци, които представляват дигитални копия на всички компоненти, модули и цели
вериги за създаване на стойност. Това ще позволи по-ефективно анализиране на производствените процеси, да се открият и оптимизират промените и да се идентифицират
своевременно отклонения или износване. За осъществяване на свързаността, анализа и мониторинга на състоянието, Bosch Rexroth разработи ново поколение SCD (Sense
Connect Detect) сензори, които се предлагат на по-ниска цена и са особено лесни за интегриране.

За 100% прозрачна логистика
Със системата Nexeed Intralogistics Execution на Bosch
Rexroth например информацията за целия машинен парк
практически се предлага в реално време - от мястото на
складиране на материалите или състоянието на транспортните средства и маршрути до съотношението на празните и пълните курсове.
С помощта на лазерния софтуерен модул за локализиране (LLC) Bosch създаде базова технология за автономни
транспортни средства в интралогистиката. Чрез лазерен
сензор LLC записва и определя с голяма прецизност позицията на съответното превозно средство и стоките, складирани в сгради и в халета.
Bosch Rexroth разработва и ActiveShuttle - първото автономно транспортно средство с ниво 5 за вътрешнозаводски транспорт. За наблюдение и проследяване на стоките извън компанията се използва Nexeed Track and Trace.
С помощта на сензори стоките автоматично подават информация за тяхната позиция и състояние към облак чрез
мобилна комуникационна мрежа.
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Ч

етвъртата индустриална революция създава условия за умните
съвременни фабрики да функционират като цялостни системи, а не
просто като сбор от отделни производствени единици. В модерния
промишлен свят машините и технологичното оборудване са все посвързани и интелигентни, включват
възможности за събиране и обработка на големи масиви данни, отдалечен мониторинг, управление посредством облачни платформи и други,
доскоро невероятни иновации. Степента на индустриална автоматизация непрекъснато нараства, променяйки ролята на човека от изпълнител в проектант на производствените операции. Част от този мащабен процес на дигитализация и интелигентна трансформация са и металообработващите машини, при които водещите тенденции са свързани с IoT и Industrial Internet of Things
(IIoT) технологии, новости в роботиката и роботизираното обслужване,
умни системи и алгоритми за събиране и обработка на данни, все потясна свързаност между човека, машината и работното място, и т. н.
За да бъде достатъчно плавен преходът между конвенционалното автоматизирано оборудване за машинна обработка към интелигентните
металообработващи машини в
Industry 4.0 среда, основна роля изпълнява еволюцията на индустриалните технологии и съгласуваните
усилия на продуктови инженери, проектанти, разработчици и технолози, изследователи, системни интегратори и др.

Предизвикателства на
трансформацията
От край време сред най-критичните задачи за производителите на
металорежещи и металообработващи машини са непрекъснатото изискване за подобряване на качеството, производителността и гъвкавостта на операциите. Характерни
особености на конвенционалната
машинна обработка, които се явяват предизвикателство пред проектантите на машини, готови за
Industry 4.0, са прекъснатият поток
от данни при машинните операции,
необходимостта от множество
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ръчни интервенции, както и липсата на видимост при някои процеси.
Благодарение на технологичния напредък в сферите на цифровизацията и автоматизацията, IoТ и роботиката, съвременното индустриално производство изживява сериозна
реорганизация. Преходът при металообработващите машини се случва стъпка по стъпка, с постепенното навлизане на интелигентните
производствени технологии. Те са
съвкупност от високонадеждно оборудване – роботи и умни инструменти, и интелигентен софтуер за управление.
Първата фаза на прехода към
Industry 4.0 е свързана с интегрирането на машините в цялостни производствени мрежи заедно с останалото технологично оборудване и
осигуряването на възможности за
събиране на данни, обмен на информация и комуникация между отделните елементи на мрежата. Втората фаза се корени в анализа на събраните данни и използването на резултатите за създаване и подобряване на производствена интелигентност, която прави възможни променливите работни скорости, все погъвкавото производство, оптималната производителност и светкавичното персонализиране на продукцията. Всички тези подобрения спомагат за създаването на поток от
производствена информация в реално време, който позволява целенасочена диагностика на металообработващите машини, превантивен
мониторинг и поддръжка, усъвършенствана ефективност и много-

кратно увеличена добавена стойност за крайния потребител.

Нарастваща степен на
автономност
Съвременното ниво на технологично развитие в умните фабрики, в
които Industry 4.0 вече е факт, позволява оборудване на металообработващите машини с множество
интелигентни системи, повишаващи степента им на независимост
от човека. Най-модерните програмни управления дават възможност за
интуитивно вземане на решения без
намеса на оператор, а все повече
производители влагат в най-иновативните си модели и изкуствен интелект, които допълнително увеличава тяхната автономност. Индустрията все повече се доближава до
момента, в който човешкото усилие
в машинната обработка ще се сведе единствено до задаване на съответната команда или програма, а за
всичко останало ще се грижат
съвкупност от интелигентни системи, интегрирани в металорежещите
и металообработващи машини. Макар роботизираното обслужване далеч да не се смята за новост в бранша, иновациите в областта свидетелстват за непрекъснатото развитие в сферата на роботиката и
обещават непостигана досега самодостатъчност, прецизност и производителност на машините.
Друга основна движеща сила в
тази посока са IoT технологиите.
Част от върховите постижения там
са т. нар. Internet of Machines (Интернет на машините) или Internet of Tools
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(Интернет на инструментите) платформи, в рамките
на които се разработват специални системи за мрежово свързване и управление на интелигентни металообработващи машини, модули и инструменти.

Все по-голямо търсене на
автоматизирани решения
През последните години нарастващите разходи за
труд и липсата на квалифицирана работна сила значително увеличават необходимостта от автоматизирани решения в сферата на металообработката. Докато
първоначално предприятията избираха по-прости форми
на автоматизация, например автоматично зареждане и
разтоварване, в съвременните фабрики все по-често се
търси висока степен на автоматизация, изискваща минимална човешка намеса. Автоматизираните решения
при металорежещите и металообработващи машини
включват богато разнообразие от портални и роботизирани системи, както и комбинации от двата типа.
Смята се, че машините, пригодни за работа с роботи,
са по-практични от тези, които са приспособени за работа с портали. Тъй като роботите се предлагат с
различни товароносимости и обхват, възможността за
работа на множество машини с един робот намалява
разходите за автоматизация. Роботите могат да се използват активно и за други спомагателни операции в
допълнение към функцията за зареждане и разтоварване
на машината например измиване, смазване и др. Все
повече производители на металорежещи машини осъзнават потенциала на роботизирания интерфейс и предлагат машини, готови за работа с роботи. Използването на робот води до необходимостта от интегриране
на допълнителни функции в машината, като автоматична врата, конфигуриране на клетката, така че да подхожда на различни машини, конфигуриране на входящия и
изходящия поток, осигуряване на безопасност на машината в допълнение към безопасността на човека и др.

Роля на Internet of Things
Експоненциалното развитие в областта на IoT технологиите създава възможности за все по-добра видимост и корпоративна свързаност в дейността на предприятията. При металорежещите машини днес могат
да се създават свързани работни потоци, с чиято помощ да се постигнат значително по-високи нива на производителност, по-дълги непрекъснати цикли на работа
(ъптайм), по-голямо удобство при обслужване и т. н.
Интегрирането на съответните сензори и системи
за обратна връзка може да осигури връзка в реално време с техници и експерти от страна на производителя,
които да диагностицират и отстраняват отдалечено
различни проблеми при клиентски машини в експлоатация. На базата на събраните данни от IoT мрежите в
производството могат да се разработят и широк набор от превантивни и прогнозни предписания за поддръжка на ниво производител с цел да се подобри предсказуемостта и производителността на машините.
Основно предимство на т. нар. IoT-ready и Industry 4.0ready металообработващи машини (пригодни за работа
в свързани производствени платформи) е подобрената
способност за вземане на решения. Производственото
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оборудване, свързано с уеб-базирана
мрежа, генерира данни, чиито анализ
помага на производителите значително да повишат степента на интелигентност и автономност на
произвежданите машини.
Дори индивидуално работещи промишлени устройства могат да се
интегрират в мрежа за отдалечено
управление с цел по-нататъшно повишаване на производителността.
Една свързана в IoT мрежа машина или робот може да събира и изпраща големи обеми информация за
произвежданите изделия, поддръжката, дефектите и диагностиката на
неизправности и т.н. На база тенденциите при резултатите от анализа на тези данни производителите на металорежещи машини могат да съкратят продължителността на престоите, да изчистят дадени конструктивни проблеми, значително да повишат ефективността и да оптимизират онлайн мониторинга и диагностиката при бъдещите модели.

Технологични подобрения
и ефективност
Подобренията от технологично
естество при съвременните металообработващи машини в синхрон с
дигиталната трансформация и
Industry 4.0 могат да се поделят в
няколко основни групи: разширяване
на свързаността от сензорно ниво
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до ниво облак; замяна на самостоятелните технологии със свързани
технологични решения; надграждане
на проектирането на единична машина до разработка на цялостни интелигентни производствени линии;
разрешаване на технологични задачи не с отделни компоненти, а с
цялостни производствени системи;
обединяване на производствените
системи в свързани умни фабрики.
Сред основните стълбове на концепцията за Industry 4.0 e събирането на данни. Съвременните металорежещи машини разполагат с все
повече сензори, които събират различни видове данни, включително за
параметри във връзка с продължителността на работа на машината,
условията, при които е работила и
др. Чрез инструменти за прогнозен
анализ и превантивен мониторинг
днес машините могат да изчислят
кога даден компонент се нуждае от
подмяна – например лагер, който е
бил по-тежко натоварван и по-често
използван от другите лагери. Тази
предсказуема поддръжка значително
повишава ефективността на машините и намалява продължителността и броя на прекъсванията в работата им.
В практиката металорежещите
и металообработващите машини
невинаги се използват толкова ефикасно, колкото е възможно, а работата на празен ход е често среща-

но явление. Според актуално проучване голяма част от металообработващите машини в глобален план
активно режат метал по-малко от
40%, а понякога и по-малко от 25%
от работното време. Понякога
може да е трудно да се определи
причината за това неизползвано
време. Събирането на данни за дейности и събития като смяна на инструментите, прекратяване на програмите и забавяния при зареждане
прави намирането на тези отговори по-осъществимо и улеснява поефективното използване на машините.
Оптимизираното използване на
енергия и повишаването на енергийната ефективност са други съществени ползи от внедряването на
интелигентни технологии в металообработващите машини. Неслучайно Internet of Things решенията
намират толкова широко приложения в енергийната индустрия. Интелигентните електроизмервателни
уреди и други иновации в областта
спомагат за по-ефективни енергийни потоци. Една умна фабрика, оборудвана с Industry 4.0-ready машини,
може да използва данните за търсенето на електроенергия, нужна за
увеличаване на производството, за
да я използва когато търсенето и
цената й са по-ниски. Интелигентните инструменти за енергиен мениджмънт също могат да изключват товарите или да редуцират
потреблението, когато това е
възможно.
В производствата от Industry 4.0
лесно може да се определи и кога
машините биват използвани неправилно. Ако дадена машина „знае“ в
какъв диапазон на работните параметри и натоварване работи обикновено, тя може да изпрати предупреждение, ако открие опасни отклонения от тези норми. Това би могло
да помогне за предотвратяване на
неправилна употреба или неизправност, причинени от човешка грешка, които биха могли да предизвикат
престой, рискове за здравето на
работниците и т. н.

Управление на
качеството
Производителите отделят много време и ресурси за управление на
качеството. Големите обеми данни,
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мето и намалява риска при директна работа. Наред с физическата сигурност обаче, е редно да се обърне
внимание и на сигурността на данните или на т. нар. киберсигурност.
Тя кореспондира както с виртуалното работно поле на металообработващите машини, така и с реалната физическа среда, която носи
рискове за операторите, ако управлението на машината бъде поето
дистанционно от злонамерени
лица.

Добавена реалност

които интелигентните машинни
генерират в процеса на работата
си, биха могли да помогнат при набелязване на потенциални проблеми
с качеството. Ако машината работи по нетипичен начин, това неминуемо ще бъде отразено в потока
данни. Операторите могат да проследят и всички продукти, за които
е налице риск да бъдат засегнати
от съответната грешка. Повишаването на степента на автоматизация при металообработващите машини в Industry 4.0 естествено води
до подобряване на качеството в
дългосрочен план чрез намаляване на
броя грешки, свързани с човешката
намеса.
Възможността да се използва огромно количество информация за
даден продукт и процесите, прилагани за неговото производство, води
до своеобразна революция в качествения контрол. Разработват се
платформи за автоматична виртуална метрология (AVM) в реално време, базирани на онлайн системи за
проверка. AVM има за цел да елиминира забавянията от офлайн проверката на извадки от данни и да спомогне за доближаване към една от
крайните цели на интелигентното
производство – нулеви дефекти.

Взаимодействие между
човека и машината
Дори с крайно нарастване на степента на автоматизация в съвремен-
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ните производства и появата дори
на т. нар. lights-out фабрики, функциониращи без човешка намеса, много
обработващи процеси и операции ще
продължат да изискват намесата на
незаменимия човешки фактор под
някаква форма. На техническия персонал се дават все повече възможности да променя настройките на входящите данни на CNC металообработващите машини отдалечено
чрез различни програми, включително и добре познатите от потребителската сфера TeamViewer или
Skype. Подобрените човеко-машинни
интерфейси (HMI) могат да се приспособяват към автоматично зареждане и разтоварване на машината
чрез роботи.
Драстичната промяна в производствения свят вследствие на дигитализацията изисква коренна промяна
в ролята, която човекът изпълнява,
както и в характера на работното
място – от пасивна в интерактивна топология. Много работни места
ще се преместят от физически работещите машини до отдалечени
места за управление посредством
компютър – за наблюдение на данни
и за осигуряване надзор на автоматизираните операции.
Сред предимствата на Industry
4.0 за работниците е повишената
безопасност. Интелигентните
технологии позволяват на операторите да стоят далеч от машините във все по-голяма част от вре-

Добавената реалност (AR –
Augmented Reality) печели все по-голям интерес сред промишлените
приложения през последните години
поради спада в цените на устройствата и големите възможности,
предлагани от тази технология. AR
е и един от основните стълбове на
Industry 4.0, който спомага за постигането на висока индустриална производителност. Това допълнително
ускорява разгръщането на тази технология в индустриалните приложения. Потенциалът на технологията
е особено голям в контекста на производството с компютърно цифрово програмно управление (ЦПУ). Добавената реалност може да помогне за преодоляването на традиционни проблеми като: ниска ергономичност на работното място; зацапване на прозореца на металообработващата машина от смазочноохлаждащите течности, което влошава директната видимост; сложен
машинен интерфейс; усложнена поддръжка и др.
Различни преносими устройства
могат да се използват за изпълнение на AR приложения като помощно средство при работата с металорежещи машини с ЦПУ, включително таблети, очила за добавена и виртуална реалност и т. н. Тези устройства могат да се свързват към
всяка интелигентна металорежеща
машина без специфична настройка,
като по този начин предлагат на
операторите нужната лекота за
масово използване в съвременните
фабрики. Необходим е потребителски интерфейс за управление на профилите на операторите с персонализирано извеждане на информация,
например 3D изображение на движението на режещия инструмент.
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Произвеждаме машини, с които можем
достойно да застанем до световно
известни компании
компании в сектора
инж. Нишан Бъздигян, управител на РАИС

Как приложихте концепцията за
Индустрия 4.0 при оборудването на
новата производствена база в
Пазарджик? Разкажете повече за
технологичните подобрения, базирани
на роботиката, Internet of Things и
облачните платформи.
Заедно с процеса на роботизация на машините, който
позволява дейностите по зареждане на машината със заготовка и изваждане на готов детайл да бъдат извършвани от роботи, в РАИС реализираме и част от заложеното
в разбирането за Индустрия 4.0. До момента успяхме да
свържем всички машини в програма, която ни позволява
да следим състоянието на всяка една машина - дали в момента работи и какво извършва, следим ефективността
на машината, както и много други показатели, които можем да анализираме, съответно да планираме бъдещи профилактики на машините, така че всичко да се случва без
излишен стрес за цялостния производствен процес в предприятието. Програмата дава възможност всичката тази информация да се чете и от външни устройства без
значение в коя точка на света се намира човекът, който
има достъп до нея.
В РАИС работим и в друго направление - приемане на
заявки към машината онлайн - от разстояние можем да
сменим поръчката, която се изпълнява от машина, обслужвана от робот. Това включва възможността да изберем съответната програма, инструментите, захващащото устройство на робота и машината да започне работа, като за всичко това не е необходимо физическото
присъствие на работещия с машината, но разбира се, нужен е интернет. Без него и без облачните технологии не-

щата биха били по старому. И все пак не оставайте с впечатлението, че на всички машини в РАИС се работи по
този начин. Съвсем не, но произвеждаме машини, с които
бихме могли достойно да застанем до световно известни
производители в нашия сектор.
Имаме и още един успех в процеса на дигитализация, с
който всъщност променихме технологията на монтажа
на металорежещите машини. Монтажниците ни, при завършване на всяка дейност по монтажа на даден възел,
регистрират в програма всяка стъпка от своята работа, както и какви елементи и материали са вложили. Това ни дава възможност да следим от разстояние как върви процесът и в бъдеще, когато дадената машина отиде
при наш клиент, ние ще можем буквално за секунди да имаме информацията какъв детайл от кой производител е
вложен в дадената машина, а това е свързано с профилактиката на машините, с работа на сервиза, както и с работата на обслужващите машината специалисти. Така
че вече следим в реално време всеки момент от монтажа
на машината и по всяко време можем лесно и бързо да кажем какви части, с какви параметри, от кой производител са вложени в нея. Това създава един дигитален архив,
с който далеч по-лесно ще работят нашите специалисти.

С какви инвестиции планирате да
реализирате по-нататъшна
автоматизация и дигитализация на
производството и в кои направления?
Процесът на дигитализация е обхванал част от нашите машини, а ние планираме пред всяка една машина да
има робот, който да я обслужва, а машината да бъде свързана с облачните технологии. Това няма как да стане веднага. Важното е, че сме поели в това направление, че отново сме показали, че можем.
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Президентът и CEO на FANUC
Corporation д-р Йошихару Инаба нарече
РАИС пионер и лидер в новата ера на
CNC машиностроенето в България.
Каква е ролята на партньорството ви
с японската компания за високата
степен на иновациите в
новооткритото ви производствено
предприятие?
Чест беше за нас да посрещнем много скъпи гости на
откриването на втората ни производствена база в Пазарджик. Д-р Йошихару Инаба даде изключително висока
оценка на постигнатото от нас, заяви, че сме лидер в машиностроенето в България. Когато това е казано от световен лидер, е наистина задължаващо. Партньорството
ни с FANUC е от повече от 20 години, всъщност, от нача-

лото на нашата дейност. Нито в България, нито в съседните страни има друг производител на металорежещи машини, който работи с ЦПУ и роботи на FANUC, Япония.
Има търговци на машини, но не и производител и точно
това беше оценено от д-р Инаба. Бих казал, че всички нови
технологии, които използваме, навлязоха в производството ни благодарение на партньорството ни с FANUC. Те
са движещата сила и ние наистина се стараем да бъдем
в крак с тяхното производство, със съвременните технологии, които използват. Радостно е, че успехите ни са
така високо оценени.

При откриването на втората Ви
производствена база в Пазарджик
присъстващите недвусмислено
определиха като водеща пазарната
позиция на РАИС. Какви са Вашите
лични прогнози и желания за развитие
в тази насока?
По отношение на пазарите ние не сме покрили все още
цяла Европа, така че има към какво да се стремим. Продаваме добре в България, Румъния, Сърбия, Македония,
Хърватия, Германия, Швейцария, Полша, но има още доста пазари в Европа, на които бихме искали да стъпим и
полагаме усилия да разширим нашия пазарен дял.
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Солтех ЕООД: Индустриалната
дигитализация в България мисията възможна
Солтех ЕООД Ви представя интервю с инж. Николай Ангелов, който споделя мнението си за реализирането на Индустрия 4.0, през призмата на дългогодишния му опит
с индустриален софтуер и поглед върху възможностите пред българските производители

Защо си струва да говорим за
индустриална дигитализация?
Визията за дигиталното производство
обвързва интелигентни продукти, прецизни процеси и иновативни фабрики. Реализацията на крайния продукт и всички етапи от производството му могат да бъдат
планирани, анализирани и оптимизирани,
още преди да са предприети стъпки за
първа инвестиция. Това дава преимущество на компаниите да бъдат гъвкави, да
използват по-добре своите ресурси и да
анализират и изчистят всички потенциални проблеми, още преди да е започнал
процесът за производство.

Какво е показал твоят опит
във връзка с отношението
към внедряване на иновации
в производството в България?
Световни проучвания показват, че до
40% от компаниите ще загубят своите
позиции на пазара до десет години, ако не
инвестират в дигитализация и автоматизация на производствата си навреме. Наблюдавам, че у нас все повече компании се
интересуват от такива възможности, но
съществуват предизвикателства, обвързани с начина на мислене. Възприема се, че инвестицията в машини и хардуер е единственото решение за обслужването на непрестанно растящия и променящ се пазар.
Аз съм на мнение, че има нужда от повече достъпна информация за огромния
потенциал в дигитализирането на производствата и използването на софтуерни
решения за трансформирането на жизнения цикъл на продукта.
Затова като посланик на Индустрия 4.0,
Солтех традиционно организира Дни на
отворените врати през септември с демонстрации и дискусии за тенденциите в сферата, съвместно наши партньори. Така
ние не само показваме добри практики, но
и даваме възможност на гостите ни да споделят техните проблеми и предизвикателства, за да можем заедно да изградим стратегия за адекватни следващи стъпки.
Предстои да стартираме и уебстраница,
насочена изцяло върху темата за индустриалната дигитализация и ползите й за
отделните отрасли. Там ще има и достъп
до безплатни уебинари, които нашият екип
организира. Опитът показва, че всеки случай е специфичен и заслужава индивидуален
подход, осигуряващ експертиза и максимален достъп до информация.
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Какви са потенциалните ползи
от инвестицията в софтуерни
решения?
Ползите от интегрирането на софтуерни решения могат да бъдат измерени и
доказани. Първата е намаляване на времето за достигане до пазара. Поради променящите се изисквания на потребителите,
производителите трябва да произвеждат
по-сложни продукти за по-малко време. Традиционно, по-големият конкурент побеждава по-малкия, но днес тези, които са побързи, печелят. Налага се и повишаване на
гъвкавостта – все повече клиенти търсят
индивидуални продукти за своите проекти,
а цените трябва да останат конкурентни за масовите стоки. За да се намалят и
всички допълнителни разходи, е нужно повишаване на ефективността. Днес не е
достатъчно само един продукт да бъде устойчив или екологично и енергийно ефективен, но самото производство също ще
трябва да притежава тези характеристики, защото това дава значително конкурентно предимство.
Всички тези изисквания могат да бъдат
изпълнени с интеграцията на производствен софтуер, даващ възможност да се изработи непрекъснат модел на данните в
целия жизнен цикъл. Това се случва в единна платформа, коeто осигурява всички ползи, които вече обсъдихме. Решенията на
Siemens PLM, които Солтех предлага, ускоряват дигитализирането и развитието на
компаниите и техният бизнес.

Кои индустрии могат да
извлекат най-голяма полза от
инвестирането в индустриален
софтуер и коя е първата
стъпка?
Производствата, които могат да се
възползват от пълния потенциал включват, но не само: машиностроенето, автомобилостроенето, хранително-вкусовото,
електрониката и високите технологии.
В машиностроителната промишленост например, Siemens PLM дава възможност на своите клиенти да предприемат
следващата еволюционна стъпка по пътя
си към Индустрия 4.0, чрез инженерните
системи Teamcenter, Solid Edge, NX CAM
Express и интегрираните процеси в нея.
Но както споделих, всяко производство
трябва да анализира своите нужди и да се
консултира с експерти в областта. Вярвам, че българските производители имат
възможността да подобрят конкурентоспособността си на европейския и световен пазар, но затова трябва да се подсигурят условия за взимане на по-информирани решения, което е и нашата мисия.
Колкото до първата стъпка – ние от Солтех сме на разположение.
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Ч

етвъртата индустриална революция се определя като следващата фаза в дигитализацията на производствения сектор, предизвикана
от четири фактора: увеличаването
на обема на данните, изчислителната мощност и свързаността; аналитичните и бизнес аналитичните способности; взаимодействието човекмашина; подобренията в преноса на
цифрови инструкции към физическия
свят. Взети заедно, те полагат основите на революция, по-всеобхватна отвсякога.
Комбинация от фактори – падащите цени и повишаването на производителността на използвания хардуер и софтуер, дигитализацията на
индустрията, увеличаването на
свързаността и нарастващият натиск върху производителите да
бъдат по-гъвкави и екологични, вероятно ще ускори прехода към следващото поколение усъвършенствани
производствени технологии. В близко бъдеще те могат да трансформират световното производство в
много отрасли, тъй като интелигентните системи – в домове, фабрики, ферми, мрежи или градове, ще
помогнат за справяне с проблеми,
вариращи от управлението на веригата за доставки до изменението на
климата.
Един от стълбовете на тази революция е адитивното производство (АП), наричано още 3D печат.
Адитивното производство вече се
използва за направата на някои детайли в специфични сектори, като
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например медицински импланти, и за
производството на пластмасови
прототипи за инженери и конструктори. И докато триизмерният печат е придобил голяма популярност
при потребителите и малките предприемачи, технологията би могла да
окаже най-значимо и трайно търговско въздействие в рамките на производствения отрасъл. Парните генератори и механизацията дадоха
началото на първата индустриална
революция, последвана от оптимизацията на производството на Хенри
Форд чрез поточните линии във
втората, а третата дойде с напредъка в компютрите и автоматизацията.

В рамките на Industry 4.0 киберфизичните системи ще осигурят
перфектната среда за оптималното развитие на адитивното производство. За да може АП да се използва напълно в повечето индустриални приложения, е необходимо да се
преодолеят няколко препятствия –
от ограниченията по отношение на
размера на детайлите и затрудненията при смесване на материалите в един производствен цикъл, до
подходящото обучение на персонала.
Сред огромните предимства, които предлага адитивното производство, са повишена скорост на производство, висока степен на свобо-
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да при проектиране и редуциране на
веригата за доставки. В сравнение
с други методи, АП позволява да се
създават персонализирани детайли
в кратък период от време. Това
бързо създаване на прототипи дава
на инженерите възможността да се
докоснат до идеите си просто чрез
начертаване на детайла чрез софтуер и бързо получаване на модел. Практическото изпитване, тестването
и променянето на детайлите могат
да бъдат извършени бързо, като по
този начин пътят към производството в Industry 4.0 среда драстично се скъсява. Адитивното производство позволява на инженерите
по-голяма свобода на проектиране,
тъй като ограниченията на традиционните производствени методи
вече не са фактор – постижимите
сложни геометрии дават възможност на конструкторите да проектират продуктите с оглед на функцията им. Веригите за доставки
също ще бъдат засегнати по значим
начин, тъй като разходите за съхраняване на огромни количества инвентар и глобалните доставки ще
намалеят и повечето детайли ще се
отпечатват при поискване.
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Ползи от адитивното
производство
При адитивното производство
материалът се полага на слоеве посредством печатаща глава, подобна
на тази на мастилено-струен принтер. Обикновено принтерът е единствената производствена машина,
необходима за изработката на продукта. Следователно АП силно се
различава от традиционните техники, които основно разчитат на отстраняването на материал чрез рязане или пробиване (процес на отнемане) и където производственият
процес може да включва няколко машини. Базата за триизмерния печат
са 3D модели на продукта, създадени
в CAD системи. Появяват се нови
възможности за производство, тъй
като всичко, което е налично в дигитален формат, може да бъде отпечатано. Тези възможности включват
създаване и производство на отделни продукти у дома, професионално
производство на персонализирани
продукти и рационализиране на съществуващите производствени процеси.
Триизмерният печат е трансформационна технология, която предла-

га потенциал за промяна на веригата за доставки във вида, в който я
познаваме днес. Тя разширява съществуващата концепция за разработване на продукти и позволява на хората не само да разработват продукти, но и да ги произвеждат. Традиционните инструменти за 3D проектиране се превърнаха в инструменти за проектиране на продукти, които да бъдат отпечатани. Това оказва влияние върху процеса на проектиране в Industry 4.0, като добавя гъвкавост при прототипиране.
Още по-впечатляваща е възможността чрез 3D печата да се преминат някои граници в дизайна на продукта – нещо, което допреди няколко години се смяташе за непостижимо. Възможно е да се създават нови
геометрии и в цялостния продукт да
се интегрират части, които при
прилагане на технологиите на отнемане би трябвало да се произвеждат
отделно и да се монтират на оригиналния продукт с помощта на болтове или винтове.
Освен това при 3D принтирането
се използват все повече видове суровини. Времето, когато бе възможно да се използват само полимери,

МАШИНИ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ ЗА INDUSTRY 4.0

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

МАШИНИ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ ЗА INDUSTRY 4.0

45

технологии

отмина – днес стоманата, алуминият и титанът се разглеждат като
суровинни материали за 3D печат.
Технологиите за 3D принтиране
могат да се използват по време на
целия производствен цикъл – от
създаването на прототип до изработката на продукта. Масовото
производство на стандартни детайли обаче не е най-доброто приложение на тази технология. Триизмерният печат е незаменима методология,
когато става дума за производство
на малки партиди високоперсонализирани продукти, защото предлага
голяма гъвкавост, изработка при
поискване и бърза доставка. Също
така, възможността да се произвеж-
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дат сложни детайли в тяхната цялост прави технологията по-рентабилна от традиционно прилаганите.
Освен това е важен фактът, че могат да се принтират детайли, които не биха могли да бъдат произведени по традиционен начин.
Гъвкавостта на триизмерното
принтиране също ще открие възможности за споделяне на производствените мощности между различните
компании, работещи в съответствие с принципите на Industry 4.0,
като по този начин активите ще се
използват по-пълноценно. Това ще се
отрази благоприятно и на ръста на
продажбите, защото ще позволи
приемането на поръчки, които иначе

не биха могли да бъдат взети поради ограничения във фирмения капацитет.
Триизмерният печат ще промени
и разпространението на продуктите, тъй като те ще могат да бъдат
произведени навсякъде, където има
налични суровинен материал и принтер. Теоретично, един производител
няма да има нужда от големи производствени площи, тъй като продуктът, който той проектира, може
да бъде отпечатан на подходящите
места по целия свят. Така разходите за дистрибутиране ще се запазят ниски, а планирането на разпространението и производството ще
се улесни. Вече са налице инициативи в изработката на резервни части, при които авиокомпании се стремят да намалят разходите си за
допълнителни складови наличности
чрез възприемането на подход за
производство при необходимост.

Софтуер и 3D печат
Нарастването на обема на данните е неизбежно и трябва да се обмисли как това се вписва в света на
фабриките от Industry 4.0 поколение,
които използват 3D печат. Както е
известно, веригата за доставки и
логистичният софтуер са от решаващо значение за обслужването на
голямото разнообразие от клиенти.
Целият жизнен цикъл на продукта
също се нуждае от софтуер, адаптиран към новата фабрична среда. Три
области на софтуера ще бъдат от
решаващо значение за първоначалния
успех в това:
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l Управление на жизнения цикъл на продукта (PLM), което е в основата на целия дизайн на изделието. Водещите компании за PLM вече са изцяло ангажирани в разработването на решения за интеграция със системи за 3D
принтиране и предлагането на инструменти за проектиране на готови за 3D печат детайли.
l Специализиран софтуер за адитивно производство,
който да отчита най-сложните проблеми, включително
свързаните с оптимизацията на проекта, планирането
на печата и действителното управление на принтера.
l Системи за управление на производствените операции (MOM), които вече са често срещани при дискретното производство. MOM ще бъдат от критично значение за връзката между традиционното планиране на
производството и изпълнението на 3D принтерите.

Предизвикателства и бъдещи насоки
Адитивното производство в индустрията понастоящем е в преломен етап, тъй като все повече и повече
промишлени единици са започнали да го прилагат както
за бързо прототипиране, така и за производството на
продукти. Използването на 3D принтер в Industry 4.0 надминава стандартизацията и отпечатването на инструменти и малки предмети.
В АП успешно могат да се използват както термопластични полимери като полилактид (PLA) или акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS), фоточувствителни смоли, керамика, цимент, стъкло, така и редица метали,
термопластични композити, подсилени с въглеродни нанотръбички и влакна от биологични продукти, храни,
фармацевтични продукти и др. Оптимизирането на процесите и избора на параметрите му са ключови фактори за успеха на технологията.
АП може да осигури жизнеспособна алтернатива на
базираната на прогнозиране индустрия чрез въвеждане
на производство при поискване. Този подход е подобен
на стратегията за печатане при поискване, широко
използвана в печатарската индустрия, където предварително създадена книга се допечатва от нейното цифрово копие, когато клиент е подал поръчка. Това означава, че съхранението на произведената част може да не
е за дълъг период от време или изобщо да не е необходимо. Ще бъде запазен единствено дигиталният проект на
детайла, който ще бъде използван за адитивното производство на частите при поискване, които ще бъдат изпращани до клиентите непосредствено след изработката им. Също така много детайли могат да бъдат произведени в реално време при подаването на поръчка.
Независимо от факта, че преките разходи за производство на продукти с нови методи и споменатите
материали обикновено са по-високи, гъвкавостта, предлагана от АП в Industry 4.0 среда, означава, че общите
разходи могат да бъдат значително по-ниски. Именно
размерът на разходите е сред най-важните определящи
фактори за индустриалното прилагане на AП.
Реализирането на вече обсъдените потенциални ползи от адитивното производство изисква решаването
на някои от настоящите проблеми – времето за изработка, високите първоначални разходи, непрекъснатия
производствен процес, материалите, механичните свойства и спецификациите на стандартите.
Изграждането на един продукт в АП изисква препращането на дигиталния проект към принтера. Това по-
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зволява не само неограничен брой
прегледи, нанасяния на корекции и
подобрения на продукта, но и
възможност за много по-сложни конструкции и стратегии за внедряване. Например въпросът за оптимизирането на производството и интегрирането на стари и нови процедури при подобряването на дизайна ще трябва да бъде решен по найрентабилен начин. Може да не е разумно да се инвестира в нов 3D
принтер всеки път, когато дигиталният проект се промени и подобри,
а настоящата машина не може да
го изпълни.
Обемът на склада за изходна суровина, адаптивността на размера и
формата на самата насипна суровина в склада и изборът на взаимно
противоречащите си цели за постигане на по-високи резолюции и скорост следва добре да бъдат обмислени. Предимството на разходите за
внедряване на 3D печат, по-специално по отношение на разходите за
замяна на конкурентна конвенционална технология при производството
на продукта, трябва да се оценят
внимателно. Необходимостта от
приспособяване на материали, които
да отговарят на специфичния производствен процес и продукт, може да
наложи употребата на повече суровини, използването на различни доставчици или изграждането на инсталация за производство на суровинни
материали в непосредствена близост до съоръжението за АП. Подобни усилия значително ще увеличат
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разходите за суровини и капиталови
инвестиции.
Приложението на адитивното
производство в Industry 4.0 изисква
скъпо оборудване, което да замести
традиционните линии, а консумацията на енергия в случая при производство на големи метални и керамични компоненти (например, поради
употребата на лазер) трябва да бъде
балансирана с перспективата за спестяване на материали и енергия чрез
нулево генериране на отпадъци и
висока производителност.
За внедряването на АП в промишлеността ще са нужни усилия в три
основни области: разходи, сравняване на ползите от АП пред традиционното производство на един и същ
детайл, и подобряване на скоростта
на реализиране на тези ползи. Разходите се определят като едно от
основните предизвикателства. Инвестициите за машини за АП варират между 50 и 75% от общите
производствени разходи, докато разходите за материали са между 20 и
40%, а за труд – между 5 и 30%. Намаляването на тези разходи може да
има значителен ефект върху приемането на АП технологиите от гледна точка на качеството, проверка на
производителността и разширяването на възможностите за производство на продукти с големи габарити. Възможността детайлите да
бъдат произведени навсякъде масово
при поискване и чрез потребителска персонализация на продуктовия
дизайн може да бъде ограничена по-

ради рестрикции по отношение на
материалите, валидацията и сертификацията. Тези съображения са от
огромно значение в секторите, в
които се наблюдава ръст в приложението на АП – авиационната, автомобилната и биомедицинската индустрия.
Изключително засиленият ръст в
областта на АП създаде много нови
възможности в производството
през последните две десетилетия.
Повечето организации обмислят внедряването на подходи, основаващи се
на AП, за малки партиди детайли и
концептуални модели. Адитивното
производство се използва и в образованието за превръщането на различни творчески идеи във физически
модели. Свързаните с машините за
АП повърхностни ограничения и точност на размерите на продукта обаче все още са важни фактори, за които са необходими допълнителни
иновации. Една от последните тенденции е добавянето на отнемаща
система в комбинация с AП. Целта
на отнемащия инструмент е да подобри финиша на повърхността и да
сведе до минимум дефектите между слоевете.
Друг проблем при AП е възпроизводимостта. Тъй като всеки детайл
се изгражда слой по слой, качеството му за различни машини или за една
и съща машина в различно време
трябва да е едно и също. В противен
случай чрез AП няма да могат да се
произвеждат детайли за критични
приложения. Този проблем е по същество сложен поради подходите на
АП. За повечето АП процеси се използват прахообразни метали, при
които размерите и формите на частиците варират от партида до
партида. Източникът на топлина
обикновено е лазер или електронен
лъч, като както интензитетът,
така и диаметърът на лъча могат
да се променят по време на експлоатация на машината. Всички тези
параметри трябва да бъдат оптимизирани за различни материали, за
да се осигури възпроизводимо качество на произвежданите детайли.
Все по-популярно става и адитивното производство с няколко вида
материали. При тази технология
доброто разбиране на взаимодействието между материалите и познаването на тяхната обработваемост са ключови фактори за успешното производство на детайла.
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П

рез последните години интелигентните технологии навлизат все
по-широко в цялата верига на производството и дистрибуцията. Тясното интегриране между цифрови и
физически системи проправи пътя
към все по-свързани приложения, които влияят на всичко - от проектирането на продукти и планирането до
веригата за доставки и производството.
Освен процесите на разработка и
производство на стоки, технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция.
Industry 4.0 технологиите позволяват складовите съоръжения да се
адаптират към значителни изменения в бизнеса. През последните няколко години се наблюдаваше миграция
от складово съхранение на инвентара към високоскоростни манипулации
с цел да се пласират повече продукти чрез едни и същи материални
активи, като същевременно се намалят общите разходи. Тези обекти,
които често са наричани дистрибуционни центрове, а не складове, са
важен компонент от инфраструктурата на веригата за доставки и все
повече се разглеждат не като разходен ресурс, а като стратегически
съоръжения, които предоставят конкурентно предимство. Тъй като се
увеличава необходимостта от поголяма персонализация на поръчките,
по-кратки срокове за изпълнение, подобър контрол на качеството, намалени разходи за труд и по-висока производителност, се появяват адаптивни модерни технологии, които
решават тези задачи.
Industry 4.0 технологиите могат
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да проправят пътя към по-интелигентни складови/дистрибуционни центрове, като позволят на автоматизираните системи да се приспособят към бизнес средата и да се справят по-ефективно с работата, която вършат заедно с хората. Технологии, присъщи на Industry 4.0, като
сензори, машинно зрение, добавена
реалност (augmented reality, AR), носима (wearable) електроника, интернет на нещата (IoT), роботи за автоматизирана манипулация, средства за безопасна работа между
хора и роботи, софтуер за анализ и
високопроизводителни изчисления –
всичко това се използва за подобряване на наличните системи за автоматизация. В същото време тези
технологии дават възможности и за
реализиране на нови видове интелигентна автоматизация, които могат да помогнат за качествено
трансформиране на складовото стопанство.
Редица нови технологични постижения, резултат от Industry 4.0 (например вземане на стоки/комисиониране с помощта компютърно зрение), са еволюция на предходни технологии (като комисиониране с гласови команди) и вече са считани за
стандарт в повечето съвременни
складове. Други, по-нови технологии
са във фаза на разработка и само
след няколко години могат да станат широко използвани.

AS/RS системи
Автоматизираните системи за
складиране и комисиониране
(automated storage & retrieval systems,
AS/RS) включват 5 основни компонента: система за складиране на
продукти; кран/машина за изземване на стоките, която се движи по
подова релса; уред за пренос на то-

вара („совалка“) за преместване на
продукта от крана до рафта; конвейерна система за придвижване на
стоките от и до зоните на подемно-транспортното устройство; софтуер за управление на складовете
и материалните активи (warehouse
management systems, WMS; warehouse
control systems, WCS), служещи за контрол, проследяване и оптимизиране
на всички движения на стоките.
AS/RS може да се инсталира в
съществуващо съоръжение или да е
проектирана специално за ново съоръжение. Повечето системи могат да
достигнат височина до 40 м (обикновено при самоносещи складови
съоръжения), а някои могат да бъдат
внедрени в съоръжения с височина до
само 6 м (конвенционални конструкции). Благодарение на AS/RS може да
се съхраняват приблизително 40%
повече палети в едно и също пространство спрямо конвенционалните стелажни системи, тъй като се
постига по-висока компактност и
могат да се достигат по-големи
височини. Тези характеристики се
трансформират в повече възможности за складиране в много по-малко
пространство. В случай на изграждане на нов склад интегрирането на
AS/RS означава, че размерът на сградата може да бъде значително помалък, като се намалят разходите за
строителство и поддръжка. За съществуващите съоръжения растежът
на бизнеса може да се поддържа в
рамките на съществуващото пространство, като се избегнат скъпите разходи за разширяване и поддръжка. Независимо от размера на
сградата и изискванията за производителност, може да се проектира и
инсталира AS/RS, която осигурява
икономичност, ефективност и безпрецедентно използване на про-
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странството.
Високотехнологичната AS/RS система предлага на компаниите отлична инвестиционна възможност –
над 20-25-годишен работен цикъл при
възвръщаемост на разходите за 5
години или по-малко. Складовата автоматизация чрез AS/RS дава
възможност на фирмите за многогодишни икономии на разходи и потенциал за печалба, произтичащи от
оптимизираното използване на пространството, намалените разходи
за труд и оборудване, по-малко отпадъци, по-ниски разходи за поддръжка и за електроенергия. Това са
само някои от причините, поради
които компаниите в световен мащаб инвестират във високотехнологични AS/RS решения. Повишената
производителност и намалените
разходи, реализирани чрез оптимизирано складово стопанство и чрез
максимално оползотворяване на пространството, се очаква да нарастват непрекъснато през следващите години заедно с напредването на
технологиите.

Гласово и зрително
комисиониране
Комисионирането с помощта на
гласови команди, известно също
като гласово-насочено складиране,
използва разпознаването на реч, за
да насочва складовите служители
къде да отидат и как да намерят
желаните продукти в склада. Гласовите команди, вместо сканиране на
баркодове, попълване на хартиена
документация или набиране на
текст в компютър, освобождава
ръцете на работниците и им позволява да работят по-ефикасно и побързо. С помощта на решенията за
гласово комисиониране складовите
дейности се рационализират и оперативните разходи намаляват. Повишената производителност включва
подобрена точност в работни процеси като попълване, обработка и
товар на стоки. Гласовото комисиониране може да разшири възможностите на работниците, като им позволи да извършват други задачи и
да работят в няколко складови съоръжения.
Комисионирането с помощта на
компютърно зрение използва добавена реалност, за да наслагва графични изображения върху зрителното
поле на работниците, да разширява
визуалното откриване на физически
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обекти с допълнителна информация
и да предоставя цифрови данни за физическите обекти. Зрителното комисиониране често предоставя потребителски интерфейс за работа
в реално време с обекти и цифрово
оборудване и може да се използва при
складови дейности, оптимизиране на
транспорта, доставка до крайна
точка и услуги с повишена добавена
стойност.
Въпреки че AR и зрителното комисиониране са в ранен етап на прилагане в логистиката, технологията
може да предложи значителни ползи.
Тя може да даде възможност на потребителите да намират обекти
по-бързо и по-точно, като намаляват
разходите и повишават ефективността. Тъй като процесът не изисква
ръчен труд, скенер или хартия, той
има потенциал да намали времето
за обучение на нови служители и да
преодолее езиковите бариери с персонала. Тази технология може да намали и нуждата от отделяне на различни видове продукти, както и да
помогне да се определи точното
позициониране на един обект сред
множество други. Това може да окаже голямо влияние върху оформлението на склада, както и върху дейностите по прием и изпращане на стоки.
Някои компании разработват мобилни AR инструменти като например камери с екран, които се слагат
на главата. Тези системи за компютърно зрение предлагат разпознаване на обекти в реално време, четене на баркодове, навигация на закрито и интегриране на данни със
системата за управление на склада.
Системите с компютърно зрение
могат също да предложат и функции
като цифрови списъци за комисиониране в зрителното поле на работника чрез очила с добавена реалност,
които показват най-добрия начин за
изпълнение на задачата и по този начин намаляват времето за придвижване.
Софтуерът за разпознаване на
изображения може да използва функции за автоматизирано сканиране
на баркод, за да провери дали работникът е пристигнал на правилното
място в склада и след това да го
насочи към рафта с точния елемент.
След това работникът може да сканира продукта и да регистрира
този процес едновременно в WMS,
което позволява складовите налич-
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стоката автоматично се отхвърля,
без да се налага спиране на системата и понижаване на производителността. В тези случаи сензорите предоставят цифрова информация за
физическите условия, която позволява на машината да оптимизира физическото си движение. Сензорите
също предоставят данни, които дават възможност за прогнозна поддръжка.

Напълно автоматизирано
комисиониране

ности да се актуализират в реално
време.

Адаптивни роботи и
автоматизирани
транспортни системи
Въпреки че поточните линии и
автоматизацията са ефективни при
повтарящи се задачи, промените в
поведението при пазаруване, все посложните изисквания към складовото
стопанство и голямото разнообразие от обекти, налични в едно съоръжение, изискват по-интелигентни и
гъвкави решения. Превозните средства с автоматично насочване
(automated guided vehicles, AGV) обикновено се използват за транспортиране на стоки в целия склад, като се
следват маркери или други средства
за навигация. Усъвършенстваните
сензорни технологии, съчетани с
решения за свързаност, позволяват
на роботите да се адаптират към
околните обекти и дори да коригират грешките, които могат да забележат, да създадат цифров запис
на физическата среда и да го използват, за да се придвижват във физическото пространство.
Водеща компания в сектора е разработила роботи, които служат за
преместване на стелажи, независимо от размера на продукта и формата на предметите в стелажите.
Роботите се контролират от централизиран компютър, използващ
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защитена Wi-Fi мрежа за комуникация. Те използват инфрачервена технология за откриване на препятствия и подови камери, за да четат
QR кодове на земята и да определят
своето местоположение и посока.
Друг производител предлага автономни мобилни роботи, наречени „ботове“, които използват комбинация
от сензори и безжични комуникации,
за да преместват автономно кашони и касетки, без да се сблъскват
помежду си. Тези автономни машини могат да бъдат използвани и за
други дейности, извършвани в склада.
Няколко компании работят и по
автоматизирането на опаковъчни
дейности – пакетиране в чували,
кашони и подаръчни опаковки. Производител на сензори предлага машина за универсално опаковане на крайни продукти, която използва датчици с възможности за автоматично
приспособяване към различни форми
и размери. Сензорите, интегрирани
в тези машини, могат да открият
промени в характеристиките на
продукта и автоматично да уведомят системата за управление, за да
гарантират, че се използва правилната опаковка. Този интелигентен
автоматизиран процес намалява времето, необходимо за ръчна смяна на
конфигурациите, настройка и превключване на машините. Освен това,
в случай на неправилна класификация,

Въпреки че множество складови
задачи, като например визуалното
разпознаване, все още се извършват
по-добре от хората, развитието на
съвременните технологии за автоматизация може да започне да наклонява везните към машините. Някои
компании работят върху AS/RS технология с няколко „совалки“, насочена
към складове, при които има бърз
растеж и промени в профилите на
търсените стоки. Системата е
гъвкава и може да се адаптира към
сгради с различна форма или размер,
включително към съществуващи
сгради с окачени тавани. Друга организация разработва устройство за
напълно автоматизирано комисиониране. То има голяма гъвкавост,
възможности за разпознаване и обработка на изображения и може да
работи с почти всеки размер контейнери. Същата компания разработва и технология за валидиране на
приема и сортирането на стоки,
която може да извършва пълна проверка на автоматично маркирани
стоки.

Системи за складиране и
дистрибуция от
следващо поколение
Интегрирането на различни производствени и бизнес процеси поставя огромен натиск върху складовите
и дистрибуционните центрове да
поддържат по-голям брой поръчки, да
извършват по-бърза обработка на
стоките, да подобряват икономическата си ефективност и да осигуряват все по-висока производителност. Тези изисквания прокарват
пътя към навлизането на нови модулни технологии, които свързват в
реално време автоматизираните
складови системи (включително софтуер за управление на склада, програмируеми логически контролери и
електрооборудване) със сложни сис-
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теми за обработка на транзакции,
които управляват поръчки, клиенти
и наличности (включително WMS и
системи за ресурсно планиране в
предприятието).
Тези технологии, известни като
складови изпълнителни системи
(warehouse execution systems, WES),
оптимизират работата на складовете чрез постоянно наблюдение на
автоматизираните процеси и балансирането им чрез промени в изискванията за изпълнение на поръчките и
трудовите ресурси. Възможностите
на WES обхващат функции от повисоко ниво като приемане и сортиране на поръчките до по-традиционни функции на ниво WCS, като например маршрутизиране и контрол на
автоматизираното оборудване.
Една от ключовите функции се нарича „безкрайна“ (waveless) обработка,
при която WES непрекъснато приема
поръчки и подава необходимите задачи към най-подходящата машина и
трудови ресурси, като балансира
работното натоварване, ако дейностите в една зона се извършват побързо отколкото в останалите. По
този начин цифровата информация
управлява и оптимизира физическото движение.
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Интелигентно
управление на
складовите съоръжения
Industry 4.0 технологиите могат
да намерят приложение в управлението на складовите съоръжения и
извън складовото стопанство. Например усъвършенстваните и интелигентни системи за управление
могат да служат за контрол от разстояние на характеристиките на
микроклимата в склада като влажност и температура и да регулират
ОВК системата, за да увеличат максимално енергийната ефективност.
Сензорите могат да се използват
от IoT приложения, за да събират
данни за работната среда, които
могат да се анализират, за да послужат за по-ефективно функциониране
на оборудването. Тези технологии
също така позволяват идентифицирането на различните слоеве на сградата, за да се анализира възможната взаимозависимост между системите, услугите и операциите.

Безопасност и
модулност
Безопасността е от ключово значение за функционирането на роботизираните и сензорните системи

и позволява високоавтоматизираните технологии да се използват в
среда, в която хората и роботите
могат да работят заедно. Сензорите автоматично регистрират навлизането или доближаването на
човек до зоната на работа и незабавно коригират дейността на робота, подобрявайки безопасността.
Усъвършенстваните технологии
за безопасност увеличават максимално ефективността на машината,
като същевременно позволяват погъвкави операции и цифров анализ на
данните, за да регулират физическото движение и да подобрят безопасността. Industry 4.0 улеснява програмирането на автоматизирано оборудване с възможности като безжични (over-the-air, OTA) актуализации и
модулност, която позволява на роботите да се преконфигурират, за да
изпълняват различни задачи и да се
адаптират към новите условия.
По този начин роботите могат
да се развиват в постоянно променяща се складова среда, като динамично се приспособяват към различни задължения и, ако е необходимо, се
насочват към други задачи без повече програмиране или системна интеграция.
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Ш

ирокото навлизане на информационните и комуникационните
технологии във всички производствени сектори доведе до реализиране на качествено нови подходи към
процесите на разработка, производство и логистика. Модерните технологии все повече размиват границите между реален и виртуален
свят, създавайки т. нар. киберфизически производствени системи
(CPPS). Сред най-често използваните
термини, които описват тези нововъведения, са Четвърта индустриална революция и Индустрия 4.0.
Заедно с Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за
свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите. Поради силната свързаност на процесите,
характерна за Индустрия 4.0, и темпото на дигиталната трансформация, кибератаките могат да нанесат
все по-големи щети. Скорошно проучване на Европейския парламент за
важните аспекти на Индустрия 4.0
изтъква важната роля на функциите
за киберсигурност. Тя има ключово
значение за функционирането на информационните мрежи и е основен
аспект в рамките на европейската
стратегия за единен цифров пазар.

Пътят към Индустрия 4.0
Индустрия 4.0 се основава на автономната комуникация на технологии и оборудване, включени в производствения процес по цялата верига
на стойността. В прогнозния модел
на интелигентната фабрика на бъдещето физическите процеси се наблюдават от компютърни системи, които създават виртуално копие на
физическия свят и вземат децентрализирани решения.
Тази концепция отчита увеличеното компютъризиране на производствените сектори, където физическите обекти са плавно интегрирани
в информационната мрежа. В резултат на това производствените системи са вертикално свързани с бизнес процеси във фабрики и предприятия и хоризонтално свързани с вериги на стойността, които могат да
бъдат управлявани в реално време от момента, в който поръчката е
приета до изпращането й. Така разграничаването между производство-
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то и услугите става по-относително, тъй като цифровите технологии
са свързани с производствени продукти и услуги в хибридни продукти,
които не са нито само стоки, нито
само услуги. Всъщност, както терминът „Интернет на нещата“ (IoT),
така и „Интернет на услугите“, се
считат за елементи на Индустрия
4.0.
От друга гледна точка, Индустрия
4.0 се основава на киберфизически
системи, които представляват онлайн мрежи от „социални“ машини,
организирани по подобен начин на
социалните мрежи. Иначе казано, те
свързват ИТ с механични и електронни компоненти, които след това
комуникират помежду си в мрежа.
Технологията за радиочестотна
идентификация (RFID), която се използва от 1999 г. насам, е много ранно
проявление на тази технология.
Кибер-физическите производствени системи не само свързват машините помежду им, а създават интелигентна мрежа от оборудване, функции, ИКТ системи, интелигентни
продукти и хора в цялата верига на
стойността и целия жизнен цикъл на
продукта. Сензорните и контролните елементи позволяват на машините да бъдат свързани с предприятия,
производствени линии, мрежи и хора.

Рискове за
киберсигурността в
Индустрия 4.0
Технологичните иновации, на които е базирана Индустрия 4.0, предизвикват и редица опасения, свързани

със сигурността. Индустрия 4.0 означава възможности и предизвикателства, а интегрирането й в
структурата на организацията означава отваряне на ИТ инфраструктурата, което я прави по-податлива на
грешки и по-уязвима на атаки.
За съжаление, нападателите не
спират да търсят нови начини за
проникване в бизнес мрежите. Атаките, предназначени конкретно за
взлом в индустриалните системи за
управление, представляват заплаха
за производствените съоръжения.
Заразените компютри могат да
бъдат управлявани отдалечено и данните им да бъдат откраднати. Друго свързано или интегрирано оборудване, напр. микрофони, клавиатури и
монитори, могат също да бъдат
използвани за шпиониране. Тъй като
зловредният софтуер се възползва
от неизвестни до този момент пропуски в сигурността, защитните
стени и софтуерът за мониторинг
на мрежата невинаги са в състояние
да го открият.
Така киберрисковете в индустриална среда, въпреки че все още се
свързват с класическия компютър и
сигурността на мрежата, поставят нови специфични предизвикателства и водят да създаване на
нови средства за защита. Те биха
могли да се отнасят до споделянето на данни през цифрови мрежи/
вериги на доставките (Digital Supply
Networks, DSN), които предполагат
разширен достъп до данни от повече служители, повече видове разплащания и по-голямо количество елек-
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тронни транзакции. Нови проблеми
за киберсигурността се създават
също и от свързаното производство. Погрешно изпълнени или манипулирани команди за извънредно
включване на производствени линии
например могат да доведат до финансови загуби, понижено качество
на продукцията и дори до опасения
за сигурността на работниците.
Основните мишени на кибератаки
в интелигентната фабрика са
свързани по-скоро с функционирането и целостта на физическите процеси, отколкото с поверителността на информацията, като е при
традиционните киберрискове.
Киберрисковете в епохата на
Индустрия 4.0 обхващат не само
мрежата на доставки и производството, но и самия продукт. Тъй
като крайните продукти стават все
по-свързани - не само един с друг, а
понякога дори обратно с производителя и мрежата за доставки - киберрискът вече не свършва с продажбата на продукта.
Свързаните обекти също са под
потенциална опасност, защото IoT
устройствата сами по себе си представляват значителни киберрискове. Последствията за сигурността
от компрометирани IoT устройства
включват спиране на производството, повреди на оборудването или на
производствените системи, които
могат да доведат до катастрофални последици за съоръженията, а в
крайни случаи и до загуба на живот.
Освен това потенциалните парични
загуби не са ограничени до временно
спиране на производството и
възстановяване след инцидента, а
могат да включват глоби, разходи по
съдебни спорове и загуба на приходи
заради проблеми с имиджа на компанията. IoT устройствата, изпълняващи някои от най-важните и чувствителни задачи в производството,
често са и най-уязвимите обекти,
които могат да бъдат открити в
мрежата. По тази причина е необходим интегриран подход за защита на
оборудването.
В този смисъл естеството на
киберрисковете в Индустрия 4.0 до
голяма степен зависи от конкретното производствено портфолио и
следователно изисква адекватни
мерки от специалисти.
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Кибер рискове при
работа с данни
Резултат от еволюцията на цифровата верига на доставките е
създаването на мрежа, която позволява динамично ценообразуване в
реално време на материали или стоки, базирано върху търсенето на клиентите спрямо наличностите. Такава отзивчива и гъвкава мрежа е
възможна само чрез споделянето на
данни от всички субекти в нея, а
това представлява значително препятствие, защото е трудно да се
намери баланс между осигуряването
на прозрачност за някои данни и защитата на други.
По тази причина компаниите се
стремят да обмислят начини за защита на информацията и предотвратяване на достъп до нея от неупълномощени потребители в мрежата. Необходими са стриктни
мерки относно осигуряването на
този вид защита във всички поддържащи процеси като оторизиране на доставчика, споделяне на информация и достъп до системите.
Освен да притежават ограничен
достъп, тези процеси могат да служат и за точка на достъп до друга
вътрешна информация. Това разширява допълнително управлението на
риск от трети страни. Анализът на
киберрискове във взаимосвързани
цифрови мрежи за доставки обикновено е съсредоточен в две основни
области: споделяне на данни и обработка на данните от доставчика.

Споделяне на данни
Компаниите обикновено внимателно обмислят какви данни могат
да бъдат споделяни и как да защитават системите и информацията за
тях, която може бъде поверителна
или да съдържа рискове за сигурността. Например някои доставчици в
определена DSN може да бъдат конкуренти в други области и да не
позволяват достъпа до определени
видове информация като ценообразуване или патентни данни. Възможно
е и поради законови регулации доставчиците да нямат право да споделят определен тип информация.
Отвореният достъп до само част
от данните може да помогне на злонамерени лица да получат достъп и
до друга информация.

Затова организациите въвеждат
подходящи защитни мерки като сегментиране на мрежата и междинни
системи, които служат като посредник при събирането, защитата и
осигуряването на информация. Освен
това, технологии като надеждни
модулни платформи или хардуерни
модули за сигурност могат да бъдат
включени в новото оборудване, за да
предоставят функционалности като
криптиране и декриптиране, хардуерно оторизиране и атестация (откриване на неупълномощени промени
в устройството).
Други бизнес сфери като финансовите услуги, където данните трябва да бъдат на разположение частично или чувствителността им е висока, предоставят добри практики
за защита на информацията. Там
организациите използват инструменти като криптиране и токенизация (употреба на хардуерен или
софтуерен уникален потребителски
идентификатор) за защита на комуникациите, ако те са прихванати или
системите са компрометирани.

Обработка на данни от
доставчика и плащания
Разширяването на ядрото от доставчици до широка мрежа с множество участници в нея може да
обърка текущите процеси по приемане на доставки, тъй като новите партньори могат да донесат
със себе си и своите собствени системи. По тази причина софтуерът
за управление на риска и съответствието, който следи приемането
на доставки от трети страни,
трябва да реагира по-бързо и дори
автономно. Освен това е необходимо служителите, които използват
тези приложения и отговарят за
информационната сигурност и управлението на риска, да разработят нови политики и насоки за защита от фалшиви доставчици, доставчици с международни санкции
и дистрибутори на продукти с пониско качество.
Решение на тези проблеми, както и на предизвикателствата,
свързани с цифровите разплащания,
предлага технологията блокчейн.
Процесът на създаване на хронологични валутни записи и съхранението им в защитени блокови вериги е
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Проблеми с
актуализацията

добре известен, благодарение на
криптовалутата bitcoin. Компании
от други сфери обаче също търсят
начини да използват тази технология, за да определят потока на стоки от производствената линия в
съответствие с направените покупки. Създаването на споделен
дневник с хронология на разплащанията установява доверие и видимост, осигурява защита за купувачи и продавачи чрез сертификация
за автентичност на стоката, дава
възможност за проследяване на движението на стоки за логистични
цели, както и за по-конкретно категоризиране на продукти извън
партидите при изтегляния или дефекти.

Разширяване на
рисковете към
физическия обект
Според прогнозите на специалисти, над 20 млрд. IoT устройства ще
бъдат въведени в експлоатация до
2020 г. в цял свят. Много от тези
устройства може да намерят своя
път в производствени съоръжения и
производствени линии, но много други се очаква да бъдат предложени на
пазар, където клиентите, независимо крайни или не, могат да ги закупят и използват. Поради разширената употреба и интегриране на IoT
устройства в производствените
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съоръжения става все по-важно да се
обмислят рисковете за сигурността, които тези устройства могат
да донесат в производствените и
бизнес мрежите.

Традиционно управление
на уязвимостите
Програмите за откриване и справяне с уязвимости могат ефективно да намалят идентифицираните
проблеми чрез сканиране и актуализации на защитата, но множество
обекти на атака често остават
незащитени. Сред тези обекти могат да бъдат отворен TCP/IP или
UDP порт или незащитена технология, които, макар да не са уязвими
днес, могат да имат неизвестна
уязвимост, която тепърва да бъде
открита от хакера.

Намаляване на броя
обекти на атака
Намаляването на потенциалните
обекти на атака започва, когато
производителят проектира, конструира и въвежда в експлоатация защитени IoT устройства, които
имат достъп само да базови услуги
с цел гарантиране на сигурността.
Отговорността за сигурността не
трябва да тежи единствено върху
производителя на IoT оборудването,
а да бъде споделена и от потребителите.

Друго предизвикателство в производствените съоръжения е т. нар.
„парадокс“ на актуализациите. Множество индустриални мрежи биват
рядко актуализирани, защото това
често е съпроводено със спиране на
производството. За някои непрекъснати производства изключванията и
спиранията могат да доведат до
загуба на скъпи производствени суровини.
Проблемът се усложнява заради
това, че редица от свързаните устройства се очаква да останат в
експлоатация през следващите 1020 години. В същото време едно интернет устройство не може да
остане сигурно за такъв дълъг период, без софтуерната му защита да
бъде актуализирана. В производствени съоръжения е важно да се
намери баланс между максималното
оползотворяване на производственото оборудване и минимален престой. Производителите на IoT оборудване имат отговорност да
създават продукти, които в същността си са сигурни и защитени,
имат минимален брой обекти на
нападение, а потребителските им
настройки по подразбиране са конфигурирани с най-висока степен на
защита.

Дефицит на кадри
Според проучване от 2017 г., 75%
от производствените мениджъри
отбелязват, че им липсват квалифицирани кадри, необходими за ефективно изпълнение и поддръжка на
свързано и сигурно производство.
Хакерските атаки стават все посложни и усъвършенствани, а намирането на добре обучен специалист
по киберсигурност, който да проектира устойчиви решения за сигурност - все по-трудно. Специалистите по сигурност в предприятията
срещат сериозни затруднения при
справянето с усъвършенствания злонамерен софтуер с нови методи за
нападение, който атакува автономно уязвими устройства и се разпространява с минимална човешка намеса. Тази смущаваща тенденция
подчертава необходимостта производителите на IoT оборудване да
произвеждат защитени устройства.
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