ИНДУСТРИЈА 4.0:
ДИГИТАЛНИ
БЛИЗАНЦИ У
„ПАМЕТНОЈ“
ПРОИЗВОДЊИ

ПРОФ. ДР БОЈАН БАБИЋ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, МАШИНСКИ
ФАКУЛТЕТ
ШЕФ КАТЕДРЕ ЗА ПРОИЗВОДНО
МАШИНСТВО

ИНДУСТРИЈА 4.0

 Термин Индустрија 4.0 иницијално је осмишљен од стране Немачке владе (2011) како би се

описао и рекапитулирао низ технолошких промена у производњи али исто тако и поставили
приоритети заједничке политике у циљу одржања глобалне компететивности немачке
привреде.

 У производном домену има општу улогу да

под једним именом интегрише
интелигентне машине, роботе, физичке
објекте, производне линије и процесе који
се могу контролисати са једног
централизованог места посредством велике
количине података који се процесирају у
реалном времену уз минимално учешће
људског фактора.
 Континуирана потреба за променама и

усвајањем нових знања како би се успешно
дошло до свега претходно наведеног.

ИНДУСТРИЈА 4.0
 Размена података у производним технологијама укључујући
 кибернетско – физичке системе,
 IoT (Internet of Things),

 Big Data,
 VR (Virtual Reality),
 адитивну производњу,
 симулацију,
 аутономне роботе
 Cloud Computing.

Аутор (година)
Kagermann, Wahlster & Johannes
(2013)
Qin, Liu & Grosvenor (2013)

Schumacher, Erol & Sihn (2016)

Дефиниција / Резиме
Индустрија 4.0 искоришћава на најбољи начин
комуникационе технологије и иновативна открића
ради унапређења развоја производње.
Индустрија 4.0 повећава ефикасност производње
кроз „паметно“ скупљање података, доношење и
спровођење правовремених и исправних одлука.
Коришћењем најнапреднијих технологија процедуре
за прикупљање и интерпретирање података биће
неупоредиво лакше. Компатибилност оперативних
способности понаша се као „повезујући мост“ који
обезбеђује
поуздану
производну
околину
за
Индустрију 4.0. Ова свест даје Индустрији 4.0
најбитнији аспект вештачких интелигентних функција.
Индустрија 4.0 окружена је широком мрежом
напредних технологија кроз ланце вредности.
Опслуживање машина, обрада, аутоматизација,
интелигентни роботи, IoT и адитивна производња
уносе велике промене у производне процесе.
Границе између стварног света и виртуелне
реалности постају замућене и стварају феномен
познат као кибернетско – физички производни
системи (Cyber – Physical Production Systems - CPPS)

ИНДУСТРИЈА 4.0
НАЈЦИТИРАНИЈЕ
ДЕФИНИЦИЈЕ

Аутор (година)
Schwab (2016)

Wang et Al. (2016)

Дефиниција / Резиме
Индустрија 4.0 подељена је на основу неколико
карактеристика нових технологија на: физички,
дигитални и биолошки свет. Напредак нових
технологија доноси значајне промене у индустрији,
економији али и у развојним програмима бројних
влада у свету. Schwab истиче да је Идустрија 4.0
најбитнији
концепт
у
развоју
глобалне
индустрије и светске економије.
Индустрија 4.0 укључује тоталну примену све
напреднијих технологија и убрзани развој
машина и алата који ће бити у стању да одговоре
на глобалне изазове у циљу побољшања
садашњег нивоа индустрије. Основни концепт
Индустрије
4.0
је
искоришћење
напредних
информационих технологија како би се све више
развијали IoT сервиси. Аутомобилска индустрија
напредује све брже, лакше и са минималним
застојима интегришући сва могућа инжењерска
знања. Поред тога, крајњи производ који се добија је
бољег квалитета, производни системи су ефикаснији
и лакши за одржавање а целокупан процес прате
константне уштеде.

ИНДУСТРИЈА 4.0
НАЈЦИТИРАНИЈЕ
ДЕФИНИЦИЈЕ

Аутор (година)

Дефиниција / Резиме

Mrugalska & Magdalena Све модерније и софистицираније машине
(2017)
и алати уз напредне софтвере и повезане
сензоре могу се користити за планирање,
предикцију, прилагођавање и контролу
прихода и бизнис модела ради креирања
још једне фазе у вредносном ланцу
организације а могу се и користити за
управљање животног циклуса производа.
Такође важно је напоменути да Индустрија
4.0
представља
тренд
за
праћење
конкурентности на било ком тржишту и у било
којој
грани
индустрије.
За
креирање
динамичнијег
процеса
производње
и
оптимизације ланца вредности
компаније
мора се користити аутономни процес
непрекидне
контроле
свих
аспеката
производње који је могућ једино кроз
постулате Индустрије 4.0.

ИНДУСТРИЈА 4.0
НАЈЦИТИРАНИЈЕ
ДЕФИНИЦИЈЕ

РАЗВОЈ КОНЦЕПТА ИНДУСТРИЈА 4.0
 Традиционални производни процеси све више се осавремењују или потпуно замењују новим

дигиталним процесима који се убрзано развијају услед скоро експоненцијалног раста нових
технологија (интелигентни роботи, аутономна возила, различити сензори итд.).
 1970 – их година креће наглим развој у области електронике и информационих технологија.
 Неопходност прихватања иновација из области информационо – комуникационих технологија у

циљу коначне интеграције са производним технологијама на свим нивоима (развој производа,
израда, ланац снабдевања, складиштење). Та синтеза поставила је темеље за почетак и развој
четврте индустријско – технолошке револуције обједињене под једним већ општеприхваћеним
термином - Индустрија 4.0.

ФАЗЕ РАЗВОЈА
ИНДУСТРИЈЕ


Четврта индустријска
револуција (Industry 4.0) као
последња у низу само је
наставила оно што је започето
развојем електронике,
усвајањем рачунара и
аутоматизације у трећој
индустријској револуцији.
Технолошка трансформација,
као полазна основа и
платформа за Индустрију 4.0,
подразумева нов начин
организације производних
процеса при чему излаз из
целокупног процеса на крају
треба да буду различити
високософистицирани
производи, услуге и решења.

УТИЦАЈ ИНДУСТРИЈЕ 4.0

 Индустрија 4.0, посебно у комбинацији са

машинским учењем и вештачком интелигенцијом,
битно ће променити услове за раднике: „Многи
послови ће нестати док ћемо ми добити пуно нових
послова, а многи задаци који се понављају прећи ће
са ручног на аутоматизацију. Имаће велики утицај“

ВРСТЕ
АУТОМАТИЗАЦИЈЕ И
ПРОИЗВОДНЕ
ПАРАДИГМЕ
ВРСТЕ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ КОЈЕ
ЕГЗИСТИРАЈУ У САВРЕМЕНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ УСКО СУ
ПОВЕЗАНЕ СА
ОДГОВАРАЈУЋОМ
ПРОИЗВОДНОМ ПАРАДИГМОМ
КОЈА СА ПРИМЕЊУЈЕ У
КОМПАНИЈИ. КРОЗ ИСТОРИЈУ,
ПРИЛАГОЂАВАЈУЋИ СЕ
ПОТРЕБАМА И ЗАХТЕВИМА
ТРЖИШТА, РАЗВИЛЕ СУ СЕ
ЧЕТИРИ ОСНОВНЕ ПАРАДИГМЕ
ПРОИЗВОДЊЕ:

Појединачна
(занатска)
производња,

Масовна
производња,

Флексибилна
производња,

Масовна
кастомизација.

РАЗВОЈ
ПРОИЗВОДНИХ
ПАРАДИГМИ


Позиције парадигми производње
у зависности од обима
производње и варијантности
производа.



Временска оса приказује
историјски тренутак појављивања
одговарајуће парадигме.



Без обзира на различите
временске тренутке њиховог
настанка, све ове парадигме
производње су присутне у
савременој производњи у
зависности од пословне и
стратешке оријентације
компаније.

 Хоризонтална интеграција која доноси концепт новог

САСТАВНЕ
КОМПОНЕНТЕ
ИНДУСТРИЈЕ 4.0

ИНДУСТРИЈА 4.0 МОЖЕ
СЕ ДИВЕРЗИФИКОВАТИ
У ТРИ ОБЛАСТИ.

ланца вредности који је признат широм света.
 Вертикална интеграција која има за циљ постизање

хијерархијских подсистема унутар производног система
ради остваривања лако конфигуришућег и високо
флексибилног производног процеса.
 Инжењерска интеграција кроз потпуни ланац трансфера

знања од почетка до краја процеса обезбеђујући на тај
начин масовну кастомизацију производа као данашњу
водећу парадигму производње која омогућава одговор на
све захтевније потребе тржишта.

КАРАКТЕРИСТИКЕ И
ОБЛАСТИ
ОБУХВАЋЕНЕ
ТЕРМИНОМ
ИНДУСТРИЈА 4.0


Индустрија 4.0 је неминовно
будућност светске производње и
као таква представља доба
потпуне аутоматизације,
дигиталних фабрика и
дигитализованих процеса. Ипак,
научна и академска заједница још
увек имају бројне недоумице по
питању термина Индустрије 4.0
као сублимирајућег фактора
четврте индустријске револуције.
Из тога проистичу бројне
потешкоће за разликовање
главних карактеристика и области
које су покривене поменутим
термином.

 Индустрија 4.0 може се идентификовати као студија

КИБЕРНЕТСКО –
ФИЗИЧКИ
СИСТЕМ
(CYBER –
PHYSICAL
SYSTEM - CPS)

кибернетско – физичког система коју обликују напредак и
развој информационих и производних технологија. Сваки
производни систем CPS-а поседује бројне сензоре
постављене широм система како би се сваки његов
физички део успешно повезао и пратио унутар
виртуелног модела. Како би CPS био што прихватљивији,
у циљу интеграције са људским фактором, мора се
осигурати њихова стабилност и поузданост одређеним
алгоритмима вештачке интелигенције.

 Индустрија 4.0 је нов термин за комбинацију постојећих

INTERNET OF
THINGS (IOT)

IoT технологија и производних система. Генерално, IoT
технологије могу обезбедити напредно повезивање
система, сервиса, физичких објеката обезбеђујући
комуникацију од агента до агента и дељење података. IoT
унутар производних система имплементира се кроз
аутоматизацију аспеката као што су загревање,
осветљење, обрада, контрола, мониторинг итд.

 IoS је посебно веома важна компонента у аутомобилској

INTERNET OF
SERVICES (IOS)

индустрији. Активности се иницирају кроз пренос
података информационим технологијама како би
свакодневна вожња постала угоднија, сигурнија и лакша.
IoS обезбеђује различите типове дигиталних услуга и
информација путем интернета чија се аквизиција и
процесирање врши у реалном времену тако да је на тај
начин обезбеђено континуално праћење интерних
параметара и стања возила у експлоатацији.

 У оквиру Индустрије 4.0, Big Data Analytics је велика

BIG DATA
ANALYTICS

предност за планирање производње и важан правац за
развој индустријских технологија у кораку са развојем
интернета. Ова област омогућава да се велике количине
информација које настају на дневном нивоу успешно
обраде а чије процесирање и обрада иначе не би било
могуће коришћењем традиоционалних техника обраде
података. Уколико овај Big Data Analytics концепт почне са
широком применом у индустрији, његов капацитет може
несумњиво да допринесе стварању вишка вредности и
добити у свакој компанији јер је уштеда времена која се
остварује немерљива у поређењу са постојећим начином
руковања и обраде података.

 АR постала је једна од најперспективнијих области у коју

AUGMENTED
REALITY (AR) –
“ПРОШИРЕНА
СТВАРНОСТ”

су технолошке компаније почеле да инвестирају. Ова
технологија може обезбедити велику подршку за
одржавање система смањењем времена потребног за
одржавање јер може унапред предвидети грешке које
могу настати. Оне се могу предвидети са великом
поузданошћу при чему редовни периоди сервисирања и
одржавања постају знатно ређи а самим тим и застоји у
производњи. Све то доводи до смањења трошкова
одржавања и наравно производње.

 Постојећи роботи у експлоатацији имају већу

АУТОНОМНИ
РОБОТИ

флексибилност, напредне функције и лако извршавају
најразличитије типове задатака. У блиској будућности,
роботи ће имати способности међусобне колаборације
али и активне сарадње са људима на основу уграђених
софистицираних алгоритама вештачке интелигенције.
Предвиђа се да ће ови типови робота бити широко
распрострањени у најразличитијим сферама индустријске
производње, јефтинији и са бољим перформансама од
робота који се тренутно користе.

 Овај начин израде производа стимулисан је употребом

АДИТИВНА
ПРОИЗВОДЊА
(3D PRINTING)

напредних технологија и паметних производних система.
У складу са тим, адитивна производња постаје битна
карика у ланцу Индустрије 4.0. Тренд проналажења нових
материјала који се могу спајати на овај начин у циљу
добијања готових производа је у константном порасту и
скоро сви истраживачки напори су усмерени у том смеру.

 CM је релативно нова рачунарско – технолошка област

CLOUD COMPUTING
(CM)

која омогућава велики простор за складиштење података.
За малу количину новца предузећу се може обезбедити
приступ овом ресурсу. Временом, количина података који
се складиште и чувају на овај начин ће омогућити
производним системима да буду све више управљиви и
покретани снагом тих података. Коришћење CM-а
постала је стварност у бројним компанијама широм света,
а са развојем све већег броја софтвера који оперишу
искључиво подацима са Cloud-а, готово да неће бити
компаније која ће бити у могућности да не користи бар
делимично услуге ове технологије.

 Симулационо моделирање представља начин да се

реални процеси из физичког домена верно преведу у
виртуелни свет како би се извршила што боља
предикција перформанси моделованог система у
експлоатацији.
 Симулацијa се врше у реалном времену како би добијени

СИМУЛАЦИЈА

подаци што боље представљали репрезентацију стварног
света, укључујући машине, производе, радну снагу...
 Последњи истраживачки напори довели су до тога да се

моделирање производних система и производних линија
може извршити кроз концепт виртуелне фабрике како би
се целокупан процес могао заокружити.
 Интегрисање вештачке интелигенције (AI – Artificial

Inteligence) се користи за контролисање процеса,
предвиђање отказа машина.

КОМПЈУТЕРСКА СИМУЛАЦИЈА


Симулација се, као надређени термин, односи на широк спектар метода и
техника које се користе за моделирање стварних, реалних система.
Упоредо са наглим развојем рачунарксих и управљачких система
последњих година, и област симулације проширила је свој домен
примене почевши од симулације рада производних система, банака,
осигуравајућих друштава, симулације летења, па све до разних
симулатора спортских и видео игара.



Компјутерска симулација, као подређени термин, односи се на методе
проучавања широког спектра модела реалних система кроз нумеричку
евалуацију, коришћењем софтверских алата креираних тако да
имитирају рад система или неке његове карактеристике у току времена.



С практичног становишта, симулација је процес креирања компјутерског
модела реалног или предложеног система са циљем извођења
нумеричких експеримената који треба да имају за циљ боље разумевање
понашања система који се моделује за дати скуп услова. Снага
компјутерске симулације нарочито долази до изражаја при проучавању
комплексних система који уједно и представљају највећи домен њене
примене.

РАЗЛОЗИ ЗА ПРИМЕНУ СИМУЛАЦИЈЕ

 Процена

перформанси
система
у
уобичајеним и неуобичајеним сценаријима,

 Предвиђање перформанси система који се

креира,
 Рангирање и анализа предности и мана

различитих пројеката,
 Помоћ менаџменту у свакодневном раду.

ПРЕДНОСТИ
СИМУЛАЦИЈЕ
У ОДНОСЕ НА
ОСТАЛЕ
ВРСТЕ
МОДЕЛА

Променљивост модела,

Рестриктивне претпоставке,
Транспарентност,
Цена.

Цена софтвера који се користи за симулацију може
бити прилично висока,

МОГУЋИ
НЕДОСТАЦИ
СИМУЛАЦИЈЕ

Време потребно за креирање и извршење симулације
може бити велико,
Симулациони модели захтевају велику количину
података који не морају увек бити на располагању,

Услед опасности од превеликог поверења у све што
рачунар генерише, може се превидети да коришћени
модел није валидан.

КОМПЈУТЕРСКА СИМУЛАЦИЈА ИМА ЧЕТИРИ ОСНОВНЕ
ФАЗЕ
Изградња апстрактног логичког модела система који
описује унутрашње понашање његових компонената и
њихових међузависности укључујући и стохастичке
промене – концептуално моделирање,
Имплементација развијеног модела у изабраном
програмском језику (програмирање модела) –
компјутерско моделирање,

Реализација симулационих експеримената,

Интерпретација резултата експеримената.

СИМУЛАЦИОНО
МОДЕЛИРАЊЕ

Дефиниција
Модел је поједностављени
или идеализовани опис
система, ситуације или
процеса, често у
математичком облику,
формиран да би омогућио
прорачуне и предвиђања.

МЕТОДЕ У СИМУЛАЦИОНОМ МОДЕЛИРАЊУ
Моделирање
дискретних
догађаја (Discrete
Event Modeling)

Моделирање
засновано на
агентима (Agent
Based Modeling)

Динамика
система (System
Dynamics)

Као што су индустријске револуције представљале значајне прекретница у историји
човечанства, дигитални близанац и индустријски IoT (Internet of Things – Интернет
ствари) представљају значајне промене у производњи.

Четири фазе еволуције дигиталног близанца су:

ДИГИТАЛНИ
БЛИЗАНЦИ У
ИНДУСТРИЈИ

1.

Читав производни процес постоји само у физичкој верзији.

2.

Додата је дигитална верзија која физичкој верзији обезбеђује додатне
информације.

3.

Започиње интеракција између физичке и дигиталне верзије.

4.

Постоји даља интеракција и конвергенција између физичке и дигиталне
верзије.

ДИГИТАЛНИ
БЛИЗАНЦИ

Вредновање производних одлукa на основу аналитике

ДИГИТАЛНИ
БЛИЗАНЦИ
ОМОГУЋАВАЈУ

Пуштање у рад машина из удаљених сервисних центара,
чиме се смањују трошкови услуге
Повезивање одвојених система / процеса за побољшано
праћење и надгледање
Решавање проблема са опремом на удаљеним локацијама
како би се смањило време решавања отказа
Стицање контроле над сложеним процесима и системима

УТИЦАЈ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
ДИГИТАЛНИХ
БЛИЗАНАЦА
МОЖЕ СЕ
СВРСТАТИ У ТРИ
ГЛАВНЕ
ОБЛАСТИ:

Развој нових производа – анализа понашања постојећих производа при примени у
реалном окружењу може да представља добру основу за развој нових производа.
Перформансе при експлоатацији огледају се у близанцу и користе се у развој
производа и процес производње

Производња – дигитални близанци подижу ефикасност предвиђањем отказа у
производњи, тако да се они могу благовремено отклонити и на тај начин се
минимизира утицај отказа на циљеве производње. Такође се могу симулирати
побољшања кроз подешавање параметара дуж производне линије у близанцу без
ризика да дође до поремећаја производње. Успешне симулације се тада могу
применити на систем стварног живота. Поред тога, пројектантски тимови могу
анализирати дигиталне близанце производа како би упоредили стварно понашање
производа са пројектованим.
Експлоатација производа – Пројектантски тимови могу да анализирају дигиталне
близанце производа како би упоредили понашање производа при експлоатацији са
пројектованим. Такође, дигитални близанци омогућавају даљинско пуштање у рад и
дијагностику производа који су већ на терену - смањујући трошкове услуге и
побољшавајући задовољство купаца.

РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ БЛИЗАНАЦА У ПРОГРАМСКОМ ОКРУЖЕЊУ
ANYLOGIC

 AnyLogic је софтверски пакет за симулацију који подржава

све различите методе моделирања. У оквиру овог
софтверског пакета, пројектант може изабрати методу и
ниво апстракције који најбоље описује проблематику
стварног система при чему ће на тај начин обухватити
сложеност производње, људских ресурса и њихове
интеракције, пословних процеса итд.

СТАТИЧКИ
ДИГИТАЛНИ
БЛИЗАНАЦ

Статички модел представља „снимак“ реалности. Постоји
статичка информација о распореду опреме унутар система,
начина њихове интеракције и моделирање се врши кроз слагање
блокова симулационог софтвера („Drag and Drop“). Затим се
додају „живи“ подаци тј. променљиви подаци, нпр. број делова
који улази у систем, времена обраде, поузданост машина, итд.
На овај начин се добија „статички“ дигитални близанац

Подаци за поставку модела су променљиве („живи подаци“). (подаци о
броју машина, њиховој позицији, њиховим интеракцијама, итд. су
променљиви и користе се за аутоматско креирање модела).

ДИНАМИЧКИ
ДИГИТАЛНИ
БЛИЗАНАЦ

Модел се само-конфигурише на основу података. Затим се у модел уносе
„живи“ подаци о процесу (број делова, редослед обраде, времена обраде,
итд.) и на тај начин се долази до динамичког дигиталног близанца

СИМУЛАЦИЈА
РАДА ПОГОНА
ЛИВЕНИХ
ПОЛИМЕРА У
КОМПАНИЈИ
„МЕТАЛАЦ ИНКО“

 Пример развоја „статичког“ дигиталног близанца је

компјутерска симулација производње и тока материјала у
оквиру погона ливених полимера компаније „Металац Инко“.
 Производња кварцних судопера

ПОДЛОГА ЗА ГРАФИЧКИ ЕДИТОР ANYLOGIC – А
И 3D ПРИКАЗ

ПРИМЕРИ
ТЕХНОЛОШКИХ
ОПЕРАЦИЈА У
ПРОИЗВОДЊИ
СУДОПЕРА
a) палетирање,
b) CNC обрада,
c) ручна дорада,
d) палетирање готових

производа и припрема за
транспорт.

ЛОГИЧКА ШЕМА СИМУЛАЦИОНОГ МОДЕЛА

КЛИЗАЧИ ЗА ПРОМЕНУ ПАРАМЕТАРА ПРОЦЕСА

АНИМИРАНИ 3D ПРИКАЗ ТОКОМ СИМУЛАЦИЈЕ

АУТОМАТИЗОВАНА СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА
ПРИМЕР

Креирање дигиталне реплике
диспозиционог плана.

РАЗВОЈ
ДИНАМИЧКОГ
ДИГИТАЛНОГ
БЛИЗАНЦА

Креирање агената и њиховог понашања - логике
модела. Креирају се динамички ентитети:

машине
алатке

конвејери

транспортери

Разлика између статичких и динамичких симулационих модела је у томе што се код динамичких модела не користе неке
уграђене опције софтвера, већ се сваки агент креира програмски, како би се задржала потпуна контрола над њим, док
се код статичких модела агенти једноставно превлаче на радни простор (“Drag and Drop”) и у њиховим постојећим
интерфејсима подешавају карактеристике. Поред динамичког креирања агената, такође се и неки параметри, попут
времена трајања обраде, позивају из екстерне базе података

ПРИМЕР ДИНАМИЧКО КРЕИРАЊЕ МАШИНА АЛАТКИ

 Дефинисање базе података (db_machines): основни параметри

машина у погону.
 Креирање агента Машина (Machine) и празне популације

машина (pop_machines), која ће се при иницијализацији
модела попунити машинама из базе података.
 У циљу повезивања креираног агента Машина унутар агента

потребно је креирати параметре, чији типови одговарају
типовима података из табеле.

ДИНАМИЧКО ПОДЕШАВАЊЕ ВИДЉИВОСТИ
АНИМАЦИЈА АГЕНАТА МАШИНА

ПРОЦЕСНИ ДИЈАГРАМИ
1.

Главни агент

2. Агент Машина

РЕЗУЛТАТИ СИМУЛАЦИЈЕ

3D АНИМИРАНИ ПРИКАЗ

ЗАКЉУЧАК


Израз „дигитални близанац“ настао
је као део велике маркетиншке
кампање у оквиру концепта
Индустрија 4.0, како би се убрзала
дигитализација у производњи и
логистици.



Правци даљих истраживања:


развој комплексних динамичких
модела уз примену вештачке
интелигенције.



коришћење отворене
архитектуре коришћеног
симулационог софтвера за
прихват улаза са паметних
сензора уместо, за сада
примењених, коришћења
улазних података из базе
података.
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