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Το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία του ΣΕΒ για τη ψηφιακή και τεχνολογική

προσαρμογή της οικονομίας και των επιχειρήσεων στις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Το Παρατηρητήριο
Ψηφιακού Μετασχηματισμού έχει ως στόχο τη συστηματική και ουσιαστική παρακολούθηση της ψηφιακής ωριμότητας και της
πορείας του ψηφιακού μετασχηματισμού στις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία και κοινωνία γενικότερα.
Το Παρατηρητήριο αποτελεί ένα μόνιμο μηχανισμό του ΣΕΒ για την παρακολούθηση του ψηφιακού και τεχνολογικού
μετασχηματισμού στην Ελλάδα και τη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών και προτάσεων με στόχο την ενίσχυση της
ψηφιακής ωριμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα και της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας.
Αναλυτικότερα το Παρατηρητήριο αποσκοπεί:
▪ Στην παρακολούθηση της πορείας του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα, μέσω της σύνθεσης και ανάλυσης
δημοσιευμένων δεικτών από αξιόπιστες πηγές, διαχρονικά και σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ένας νέος σύνθετος δείκτης, προσαρμοσμένος στις ανάγκες και τους στόχους
του Παρατηρητηρίου, ο SEV Digital Maturity Index.
▪ Πρωτογενή έρευνα για το ψηφιακό μετασχηματισμό στις ελληνικές επιχειρήσεις.
▪ Επισκόπηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, κυρίως της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής
Στρατηγικής 2016-2021.
Επιπλέον, καθώς η έλλειψη τεχνογνωσίας και καλής κατανόησης των ωφελειών που μπορούν να αποφέρουν οι νέες
ψηφιακές τεχνολογίες έχει αναγνωριστεί ως σημαντικό εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής ωριμότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων, το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού έχει αναλάβει την πρωτοβουλία δημοσίευσης μίας
σειράς ενημερωτικού χαρακτήρα συνοπτικών μελετών επί θεμάτων που άπτονται της νέας ψηφιακής εποχής. Στόχος είναι
να παρουσιαστούν νέες ψηφιακές τεχνολογίες, τα οφέλη που πηγάζουν από αυτές, πρακτικοί τρόποι προσέγγισης του
ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς επίσης και διεθνείς και ελληνικές βέλτιστες πρακτικές.

Η παρούσα μελέτη, με την ονομασία Ψηφιακός & Τεχνολογικός Μετασχηματισμός – Βιομηχανία 4.0, έχει εκπονηθεί σε
συνεργασία με τη διεθνή εταιρία συμβουλευτικών υπηρεσιών Deloitte και εστιάζει στις ευκαιρίες για τις ελληνικές
μεταποιητικές επιχειρήσεις από την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων της 4ης βιομηχανικής
επανάστασης στην παραγωγική τους διαδικασία.

Το παρόν κείμενο, εστιάζει στο
ψηφιακό μετασχηματισμό της
παραγωγής (Βιομηχανία 4.0) και
αποτελεί μέρος μίας σειράς
συνοπτικών μελετών που εκδίδει
το Παρατηρητήριο Ψηφιακού
Μετασχηματισμού του ΣΕΒ σε
συνεργασία με τη διεθνή εταιρία
συμβουλευτικών υπηρεσιών
Deloitte, με στόχο την
ενημέρωση / επιμόρφωση
στελεχών των ελληνικών
επιχειρήσεων σε θέματα που
άπτονται του ψηφιακού
μετασχηματισμού.
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Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση
και το «Έξυπνο» Εργοστάσιο
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4η Βιομηχανική Επανάσταση | μία νέα εποχή…
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0 ή I4.0) σηματοδοτεί μία νέα εποχή για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις όπου προηγμένες
τεχνικές παραγωγής και λειτουργίας συνδυάζονται με έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες.
Ιστορική αναδρομή βιομηχανικών επαναστάσεων

Αρχές 19ου αιώνα

Αρχές 20ου αιώνα

1970 - 2000

Μετά το 2010

1η

2η

3η

4η επανάσταση
«Έξυπνη»
αυτοματοματοποίηση

επανάσταση
Παραγωγή ηλεκτρισμού

επανάσταση
Εκβιομηχάνιση

επανάσταση
Ηλεκτρονική
αυτοματοματοποίηση

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση χαρακτηρίζεται από την άνθιση
τεχνολογιών αιχμής όπως τα αυτόνομα «έξυπνα» ρομπότ, οι
προηγμένες τεχνικές ανάλυσης (advanced analytics) επί μεγάλου
όγκου δεδομένων (big data), η τεχνητή νοημοσύνη (artificial
intelligence) και οι γνωσιακές τεχνολογίες (cognitive technologies),
οι κβαντικοί υπολογιστές, η επαυξημένη και εικονική
πραγματικότητα (augmented & virtual reality), οι «φορετές»
συσκευές (wearables), οι σένσορες και οι διασυνδεδεμένες
συσκευές (Internet of Things – IoT), η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D
printing), τα προηγμένα υλικά (advanced materials), κ.α.

Ενώ οι ρίζες της μπορεί να βρίσκονται στη μεταποίηση, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση δεν αφορά μόνο την παραγωγή. Οι έξυπνες, συνδεδεμένες τεχνολογίες
μπορούν να μεταμορφώσουν τον τρόπο σχεδιασμού, κατασκευής, χρήσης και συντήρησης προϊόντων, μπορούν επίσης όμως να μετασχηματίζουν ριζικά τις ίδιες
τις επιχειρήσεις σε όλο το φάσμα των λειτουργιών τους. Μέσω της αξιοποίησης δεδομένων, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναλάβουν κατάλληλες δράσεις
προκειμένου να ενισχύσουν τη λειτουργική αποδοτικότητά τους και να βελτιώνουν συνεχώς την εμπειρία πελατών και συνεργατών.
Με λίγα λόγια, οι τεχνολογίες που χαρακτηρίζουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση εισάγουν μια νέα «ψηφιακή» πραγματικότητα που μπορεί να μεταβάλει τους
κανόνες παραγωγής, τις επιχειρήσεις συνολικά, το εργατικό δυναμικό, ακόμα και την ίδια την κοινωνία.
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση φαίνεται να αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και, κατ‘ επέκταση, τους όρους με τους οποίους αναγκάζονται να
ανταγωνιστούν. Οι εταιρίες πρέπει να αποφασίσουν πώς και πού θα επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες και να προσδιορίσουν ποιες τεχνολογίες ανταποκρίνονται
καλύτερα στις ανάγκες τους. Χωρίς πλήρη κατανόηση των επερχόμενων αλλαγών και των ευκαιριών που προσφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, οι ελληνικές
μεταποιητικές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να χάσουν έδαφος έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού. Η παρούσα μελέτη του ΣΕΒ στοχεύει πρωτίστως να ενημερώσει
σχετικά με τις ευκαιρίες και τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της παραγωγής,
παρουσιάζοντας τις επερχόμενες τεχνολογίες και λύσεις καθώς και βέλτιστες πρακτικές υιοθέτησης αυτών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.
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4η Βιομηχανική Επανάσταση | …με εκθετικούς ρυθμούς αλλαγής…
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση αποτελεί μια εποχή τελείως διαφορετική από τις προηγούμενες, ειδικά για τον κλάδο μεταποίησης, καθώς ο
ρυθμός της αλλαγής είναι ταχύτερος από ποτέ και η συνεχής μείωση του κόστους των διαθέσιμων τεχνολογιών δημιουργεί σημαντικές
ευκαιρίες που οφείλουν να αξιοποιηθούν, αλλά και απειλές, καθώς τα παραδοσιακά όρια κλάδων διευρύνονται, δημιουργώντας νέες
ανταγωνιστικές πιέσεις για τις επιχειρήσεις.

Η σημαντική μείωση του κόστους της
υπολογιστικής ισχύος, της αποθήκευσης
δεδομένων, της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών
και λοιπών επιμέρους τεχνολογιών οδηγούν σε ...

… εκθετικό ρυθμό αλλαγής ο οποίος υπερβαίνει τα
όρια κλάδων και γεωγραφιών…

… δημιουργώντας ευκαιρίες αλλά και διαταραχή
(disruption) σε πολλούς κλάδους και ειδικότερα
στον κλάδο μεταποίησης.

$1.245 ανά Gbps

$222 ανά εκατ.
τρανζίστορ
< $10
< $0,06
< $0,01

1992

Σήμερα

Ρυθμός καινοτομίας

Κόστος

$569 ανά GB

Εμπόριο

αλλά η
πραγματικότητα
είναι εκθετική…
Αεροναυπηγική

Μεταφορές

Μεταποίηση

Χρονική περίοδος (έτη)

Φιλοξενία

Αυτοκίνηση
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4η Βιομηχανική Επανάσταση | …που επηρεάζει σημαντικά τον κλάδο της μεταποίησης…
Οι ψηφιακές τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και η διαταραχή / αλλαγή που επιφέρουν (digital disruption) αναμένεται να
επηρεάσουν όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ένας από τους κλάδους δέχεται άμεση και ισχυρή επίδραση είναι ο κλάδος της
μεταποίησης, γεγονός που δημιουργεί άμεση ανάγκη για λήψη δράσης από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Χαρτογράφηση της «ψηφιακής διαταραχής» στους κλάδους της οικονομίας
Η Deloitte έχει αναπτύξει έναν χάρτη Ψηφιακής Διαταραχής (Digital
Disruption Map), ο οποίος απεικονίζει το βαθμό στον οποίο δύναται να
επηρεαστούν 17 κλάδοι μίας οικονομίας στο πλαίσιο δύο διαστάσεων:
▪ την ένταση των επιπτώσεων της «ψηφιακής διαταραχής» («Τhe Βang»)

▪ τον χρονισμό των επιπτώσεων της «ψηφιακής διαταραχής» («The Fuse»)
Ορισμένοι κλάδοι αναμένεται να επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλους
ή αναμένεται να δεχθούν τις αλλαγές που προκαλούν οι ψηφιακές τεχνολογίες
νωρίτερα σε σχέση με άλλους.
Βάσει της άνω απεικόνισης, συγκεκριμένοι κλάδοι οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί
και για την ελληνική οικονομία όπως το λιανεμπόριο, ο κλάδος ΤΠΕ, ο
τουρισμός, τα τρόφιμα και ο τραπεζικός κλάδος βρίσκονται ήδη ή αναμένεται
να εισέλθουν άμεσα σε μία φάση έντονου μετασχηματισμού (Short Fuse / Big
Bang).
Λοιποί κλάδοι που επίσης έχουν μεγάλη σημασία για την ελληνική οικονομία και
πρωτίστως ο κλάδος της μεταποίησης, αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά
τα επόμενα χρόνια (Long Fuse / Big Bang), και ως εκ τούτου οφείλουν από
σήμερα να σχεδιάζουν τρόπους καλύτερης αξιοποίησης των ψηφιακών
τεχνολογιών προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί διεθνώς.

Ως «ψηφιακή διαταραχή» (digital disruption) μπορεί να οριστεί ο θεμελιώδης
μετασχηματισμός που λαμβάνει χώρα σε έναν κλάδο της οικονομίας καθώς νέες ψηφιακές
τεχνολογίες οδηγούν στην δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων και «προτάσεων αξίας»
που με τη σειρά τους αλλάζουν ριζικά τις προσδοκίες, συνήθειες και συμπεριφορές πελατών,
συνεργατών και γενικότερα όλων των συμμετεχόντων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου.
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4η Βιομηχανική Επανάσταση | …και θέτει ως κύριο ζητούμενο την ευελιξία…
Η ευελιξία είναι ένα στρατηγικό χαρακτηριστικό που γίνεται ολοένα και σημαντικότερο για τις επιτυχημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις
According
to ourτην
interviewed
executives, several
barriersκαι
exist—some
logical,
some psychological
καθώς
επιτρέπει
έγκαιρη προσαρμογή
στις ολοένα
πιο γρήγορα
μεταβαλλόμενες
ανάγκες και προσδοκίες πελατών και αγορών.
Διαδικασία ανταπόκρισης μεταποιητικής επιχείρησης σε ένα γεγονός
Η ευελιξία υποδηλώνει την ικανότητα μίας επιχείρησης να αντιλαμβάνεται σε
πραγματικό χρόνο και να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε γεγονότα /
συμβάντα που προέρχονται τόσο από την εσωτερική της λειτουργία (π.χ. παραγωγική
διαδικασία, συντήρηση, ποιοτικός έλεγχος), όσο και από το εξωτερικό της περιβάλλον
(πελάτες, προμηθευτές, συνθήκες αγοράς, κτλ.).

Το γεγονός
λαμβάνει χώρα

Τα δεδομένα για
το γεγονός
γίνονται
διαθέσιμα

Η ανάλυση των
δεδομένων για
το γεγονός
ολοκληρώνεται

Η απόφαση για
την ανταπόκριση
στο γεγονός
λαμβάνεται

Αναλαμβάνεται
δράση και η
απόφαση
υλοποιείται

1

2

3

4

5

Όσο ταχύτερα και αποτελεσματικότερα καταφέρνει μία επιχείρηση να προσαρμοστεί σε
γεγονότα που αλλάζουν, σε μεγάλο ή μικρό βαθμό, τις συνθήκες λειτουργίας της και την
ανταγωνιστική της θέση στην αγορά, τόσο μεγαλύτερα μπορεί να είναι τα οφέλη που
λαμβάνει σε επίπεδο επίτευξης εσόδων, μείωσης κόστους, ικανοποίησης πελατών, κτλ.
Τα γεγονότα που καλείται να αντιμετωπίσει μία μεταποιητική επιχείρηση μπορεί να έχουν
βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και συγκριτικά μικρές επιπτώσεις (π.χ. βλάβη σε γραμμή
παραγωγής, ποιοτικό πρόβλημα, εξειδικευμένες / μεμονωμένες παραγγελίες) ή μέσομακροπρόθεσμο χαρακτήρα και πιο ουσιαστικές επιπτώσεις (π.χ. συχνότερες αλλαγές
στις προδιαγραφές των προϊόντων, επέκταση του επιχειρηματικού μοντέλου για τη
δημιουργία νέων πηγών εσόδων).

Το βασικό όφελος της ολοκληρωμένης μετάβασης μια επιχείρησης στην 4η Βιομηχανική
Επανάσταση είναι η δραματική μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ανταπόκριση
σε ένα συμβάν – πολλές φορές και η πρόγνωση και ανάληψη προληπτικής δράσης – μέσω
της ταχύτατης (ακόμη και σε πραγματικό χρόνο) συλλογής των κατάλληλων
δεδομένων (π.χ. μέσω sensors), της ανάλυσής τους με προηγμένες μεθόδους
(advanced analytics) που επιτρέπει την έγκαιρη (εφόσον απαιτείται και προληπτική) λήψη
αποφάσεων (ακόμη και αυτοματοποιημένα) και την αποτελεσματική υλοποίηση των
αποφάσεων αυτών στις γραμμές παραγωγής και γενικότερα εντός του εργοστασίου (π.χ.
αυτοματοποιημένη ρύθμιση των παραμέτρων της παραγωγής).

Τεχνολογικές λύσεις I4.0 που
βελτιώνουν την ταχύτητα
ανταπόκρισης σε γεγονότα

Την παρούσα στιγμή, στις περισσότερες μεταποιητικές επιχειρήσεις, από τη στιγμή που ένα
συμβάν θα λάβει χώρα παρουσιάζονται καθυστερήσεις σε όλα τα στάδια μέχρι να
αναληφθεί δράση (αναγνώριση ότι το συμβάν έλαβε χώρα και λήψη των κατάλληλων
δεδομένων, ανάλυση των δεδομένων και λήψη απόφασης για το πως θα αντιμετωπιστεί το
συμβάν).

Καθυστερήσεις
στη συγκέντρωση
δεδομένων

▪ Sensors, RealTime Location
Systems, RFID,
κτλ. για τη
συλλογή
δεδομένων σε
πραγματικό χρόνο
▪ Συνδεδεμένα
συστήματα και
μηχανές /
εξοπλισμός για την
άμεση μεταφορά
και ανταλλαγή
δεδομένων

Καθυστερήσεις
στην ανάλυση
των δεδομένων

▪ Προηγμένη
ανάλυση
δεδομένων επί
μεγάλου όγκου
δεδομένων (big
data analytics)
▪ Μηχανική μάθηση
(machine learning)
και τεχνητή
νοημοσύνη
(artificial
intelligence)

Καθυστερήσεις
στη λήψη
απόφασης

▪ Συστήματα
υποστήριξης
λήψης
αποφάσεων, για
παράδειγμα μέσω
προηγμένων
συστημάτων
απεικόνισης
(visualization)

Καθυστερήσεις
στην υλοποίηση
της απόφασης

▪ Cyber-physical
συστήματα (π.χ.
έξυπνες μηχανές
παραγωγής,
αυτόνομα / AI
robots & cobots)
και ευέλικτες
διαδικασίες
παραγωγής

▪ Αυτοματοποιημένη
λήψη αποφάσεων

Στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, στόχος των μεταποιητικών επιχειρήσεων πρέπει να
είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου μεταξύ της εμφάνισης ενός γεγονότος και της ανάληψης δράσης
για την αντιμετώπισή του. Η αύξηση της της ταχύτητας και της ευελιξίας (π.χ. αλλαγές σε μία γραμμή
παραγωγής) και η ικανότητα προληπτικής δράσης (π.χ. πρόγνωση ενός γεγονότος πριν εμφανιστεί)
αποτελούν την ουσία της «έξυπνης μεταποίησης» (smart manufacturing) της νέας ψηφιακής εποχής.
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4η Βιομηχανική Επανάσταση | …μέσω της διασύνδεσης του «φυσικού» με τον «ψηφιακό» κόσμο
Οι νέες τεχνολογίες του I4.0 επιτρέπουν την ταχεία λήψη αποφάσεων και την άμεση ανταπόκριση της επιχείρησης σε γεγονότα μέσω της
συνεχούς και σε πραγματικό χρόνο ροής πληροφορίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ του «φυσικού» και του «ψηφιακού» κόσμου.
Διασύνδεση φυσικού και ψηφιακού κόσμου μέσω
Physical-to-Digital-to-Physical Loop (PDP Loop)
2. Ανάλυση και οπτικοποίηση
δεδομένων
Επικοινωνία μεταξύ μηχανών και
συστημάτων που επιτρέπει τον
διαμοιρασμό, την ανάλυση και την
οπτικοποίηση (visualization) δεδομένων
από πολλαπλές πηγές και σε
πραγματικό χρόνο, όπως επίσης και την
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

1. Δημιουργία
ψηφιακού αρχείου
Συλλογή δεδομένων από
τον «φυσικό» κόσμο και
δημιουργία ψηφιακού
«αντίτυπου» της
λειτουργίας της
επιχείρησης (π.χ.
εργοστάσιο, διαδικασίες
παραγωγής) και της
εφοδιαστικής της
αλυσίδας.

3. Δράση στον «φυσικό» κόσμο
Μέσω αλγορίθμων και αυτοματισμών, οι
αποφάσεις και τα δεδομένα από τον
«ψηφιακό» κόσμο μετατρέπονται σε κίνηση
και δράση στον «φυσικό» κόσμο.

Η ουσία του I4.0 είναι η δυνατότητα που δίνεται στις επιχειρήσεις να γεφυρώσουν τον
«φυσικό» με τον «ψηφιακό» κόσμο σε διαρκή βάση και πραγματικό χρόνο, μέσω ενός
συνεχούς «βρόχου» (loop) διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας μεταξύ αντικειμένων με
φυσική υπόσταση (μηχανήματα, συσκευές, εξοπλισμός, προϊόντα, υλικά, οχήματα, κτλ.) και
ψηφιακών συστημάτων.
Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται δυναμικά cyber-physical συστήματα που επιτρέπουν την
αυξημένη ευελιξία και ταχύτητα κατά τη λήψη των αποφάσεων και τη μετάφραση των
αποφάσεων αυτών σε πραγματικές ενέργειες στον «φυσικό» κόσμο. Τα εν λόγω cyber-physical
συστήματα ακολουθούν τη λογική του Physical-to-Digital-to-Physical Loop (PDP Loop)
καθώς:
▪

Συγκεντρώνουν πληροφορίες από τον «φυσικό» κόσμο και καθιστούν δυνατή τη μετατροπή
τους σε ψηφιακά δεδομένα και τη δημιουργία ψηφιακών «αντιτύπων» / «διδύμων» (digital
twins) φυσικών αντικειμένων (Physical-to-Digital).

▪

Αναλύουν και οπτικοποιούν τα συλλεχθέντα δεδομένα επιτρέποντας την υποστήριξη της
ταχείας λήψης αποφάσεων από ανθρώπους ή ακόμη και την αυτοματοποιημένη λήψη
αποφάσεων από ψηφιακά συστήματα (Digital-to-Digital).

▪

Μεταφράζουν τα δεδομένα και τις αποφάσεις από τον «ψηφιακό» κόσμο σε ενέργειες που
εκτελούνται στον «φυσικό» κόσμο από αυτοματοποιημένες μηχανές και εργαλεία (Digitalto-Physical).

Η εν λόγω εναλλαγή ανάμεσα στον «φυσικό» και στον «ψηφιακό» κόσμο πραγματοποιείται με
τη χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών όπως οι προηγμένες συσκευές συλλογής και
μεταφοράς δεδομένων (π.χ. σένσορες, IoT συστήματα) τα συστήματα προηγμένης ανάλυσης
δεδομένων (advances analytics), η προσθετική παραγωγή (additive manufacturing / 3D
printing), τα ρομποτικά μηχανήματα, οι υπολογιστές υψηλής απόδοσης, οι τεχνολογίες
επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, η τεχνητή νοημοσύνη, οι γνωστικές τεχνολογίες, κ.α.
Βεβαίως, η διασυνδεσιμότητα μεταξύ διάφορων συστημάτων και οργανωτικών μονάδων που
επιτρέπει τη ροή πληροφορίας εντός των οργανισμών δεν είναι κάτι νέο. Πολλές εταιρίες έχουν
ήδη ορισμένα τμήματα του κύκλου π.χ. ροή δεδομένων από το «φυσικό» κόσμο προς το
«ψηφιακό» κόσμο ή τη «ψηφιακή» ροή δεδομένων ανάμεσα σε διαφορετικά πληροφοριακά
συστήματα.
Ωστόσο η πραγματική αξία του I4.0 έγκειται στην υιοθέτηση τεχνολογιών που επιτρέπουν την
εναλλαγή από το «ψηφιακό» κόσμο πίσω στο «φυσικό» κόσμο, με άλλα λόγια, την ικανότητα
να αντιδρά / αναλαμβάνει δράση ένας οργανισμός σχεδόν αυτόματα και σε
πραγματικό χρόνο βάσει πληθώρας δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί και αναλυθεί
τόσο σε βάθος όσο και συνδυαστικά.
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4η Βιομηχανική Επανάσταση | … σε όλο το εύρος των ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων
Η παρούσα συνοπτική μελέτη του I4.0 για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις εστιάζεται κυρίως στο θέμα του «Έξυπνου» Εργοστασίου. Θα
πρέπει όμως να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, η επίτευξη ευελιξίας μέσω της άμεσης ανταλλαγής
πληροφορίας για την ταχεία λήψη αποφάσεων και την έγκαιρη ανάληψη δράσης αφορά το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας
επιχείρησης, η οποία από το παραδοσιακό σειριακό μοντέλο, εξελίσσεται λαμβάνοντας μία ψηφιακή, αλληλοσυνδεμένη μορφή.
Ψηφιακή εφοδιαστική αλυσίδα

Παραδοσιακό μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας

Συγχρονισμένος προγραμματισμός

Δυναμική
εξυπηρέτηση

Αυτοματοποιημένος
έλεγχος ποιότητας

Ανάπτυξη

Προγραμματισμός

Προμήθεια

Παραγωγή

Διανομή

Διασυνδεδεμένοι
πελάτες

Ψηφιακός
Πυρήνας

Υποστήριξη

3D εκτύπωση
Αυτοματοποίηση ανεφοδιασμού
μέσω αισθητήρων

Ψηφιακή
Ανάπτυξη
προϊόντων

«Έξυπνο»
εργοστάσιο

Περιοχή εστίασης
παρούσας μελέτης

Αυτοματοποιημένος
προγραμματισμός

Έξυπνα δίκτυα
προμηθευτών
Την εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, το παραδοσιακό σειριακό γραμμικό μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας μετατρέπεται σε ένα νέο δυναμικό, διασυνδεδεμένο σύστημα,
στο οποίο όλοι οι εταίροι / συμμετέχοντες ενός οικοσυστήματος μπορούν να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους για την ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών και δεδομένων / πληροφορίας.
Αναπόσπαστο και σημαντικότατο μέρος των νέων ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων είναι και το «έξυπνο» εργοστάσιο, το οποίο εκτός της ευέλικτης και συνεχούς
βελτιστοποιούμενης εσωτερικής λειτουργίας του, θα πρέπει επιτρέπει τη διασύνδεση και με τα υπόλοιπα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας.
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Το «Έξυπνο» Εργοστάσιο | ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά
Το «έξυπνο» εργοστάσιο είναι ένα ευέλικτο σύστημα που μπορεί να
αυτοβελτιστοποιεί την απόδοσή του εντός του ευρύτερου δικτύου της
ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας μιας μεταποιητικής επιχείρησης, να
προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες σε πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο
και να εκτελεί αυτόνομα ολόκληρες διαδικασίες παραγωγής και αποφάσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά / δυνατότητες ενός «Έξυπνου Εργοστασίου»
Διασυνδεδεμένο (Connected)
▪

Πληροφοριακά συστήματα, μηχανήματα και εργαλεία, εργαζόμενοι, προϊόντα και υλικά, διασυνδέονται και επικοινωνούν αμφίδρομα
συλλέγοντας και ανταλλάσσοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

▪

Ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με πελάτες και προμηθευτές, ενδυναμώνοντας τη συνεργασία με τρίτους στην αλυσίδα αξίας.

▪

Βελτιστοποιημένη συνεργασία, διευκολυνόμενη μέσω νέων τεχνολογιών, μεταξύ διαφορετικών τμημάτων και ομάδων.

Βελτιστοποιημένο (Optimized)
▪

Αξιόπιστη και προβλέψιμη παραγωγική δυναμικότητα.

▪

Αυξημένος χρόνος λειτουργικότητας μηχανών (uptime) και αποδοτικότητα παραγωγής.

▪

Αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία με ελαχιστοποιημένη την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης και χειρωνακτικών εργασιών.

▪

Ελαχιστοποίηση κόστους παραγωγής και ποιοτικών προβλημάτων.

Ευέλικτο (Agile)
▪

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές στον προγραμματισμό και σε περιπτώσεις αναπροσαρμογής των μηχανών.

▪

Δυνατότητα γρήγορης υλοποίησης αλλαγών στα χαρακτηριστικά του προϊόντος (π.χ. BoM) και καταγραφής επιπτώσεων στην παραγωγική
διαδικασία σε πραγματικό χρόνο.

▪

Εύκολα διαμορφώσιμη διαρρύθμιση (layout) του εργοστασίου και (επανά)ρύθμιση εξοπλισμού κα εργαλείων.

Διάφανο (Transparent)
▪

Συλλογή δεδομένων από πληθώρα πηγών και εργαλεία που επιτρέπουν την ταχεία λήψη αποφάσεων, ακόμη και αυτοματοποιημένα.

▪

Δυνατότητα εντοπισμού και παρακολούθησης της θέσης φυσικών αντικειμένων και ανθρώπων.

▪

Διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο με πελάτες (π.χ. δεδομένα προβλέψεων ζήτησης) και προμηθευτές (π.χ. δεδομένα προβλέψεων
παραδόσεων) και δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης μίας παραγγελίας πελάτη από την αρχή μέχρι το τέλος.

Προδραστικό (Proactive)
▪

Δυνατότητα προληπτικής αναγνώρισης και επίλυσης ανωμαλιών στη λειτουργία (π.χ. βλάβες), την ποιότητα, κτλ.

▪

Αυτοματοποίηση στην αναπλήρωση υλικών, κτλ.

▪

Δυνατότητα γρήγορου ή ακόμη και προληπτικού εντοπισμού ποιοτικών προβλημάτων σε παραλαβές από προμηθευτές

▪

Παρακολούθηση παραμέτρων υγιεινής και ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο
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Το «Έξυπνο» Εργοστάσιο | κύριες ψηφιακές τεχνολογίες
Οι παρακάτω νέες ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν χρήσιμα εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν τις εταιρίες μεταποίησης να
αναπτύξουν χαρακτηριστικά ενός «έξυπνου» εργοστασίου.

3D printing
(Additive Manufacturing)

Internet of Things

Advanced Analytics

Artificial Intelligence

Advanced Robotics &
Cognitive Automation

Digital Twin

Machine Learning

Digital Design,
Simulation, & Integration

Geo-fencing

Wearables

Interface-of-Things
(AR/VR/Mixed Reality)

Ενδεικτικά παραδείγματα αξιοποίησης των παραπάνω επερχόμενων ψηφιακών τεχνολογιών από τα «έξυπνα εργοστάσια» παρουσιάζονται στην επόμενη σελίδα, ενώ λεπτομερέστερη περιγραφή της κάθε
τεχνολογίας και των ωφελειών της περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσης.
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Το «Έξυπνο» Εργοστάσιο | λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις
Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολύπλοκα θέματα που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την παραγωγικότητά τους. Η αξιοποίηση νέων
ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων «έξυπνου» εργοστασίου, βοηθούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων με απτά οφέλη.
Ενδεικτικές προκλήσεις

Ενδεικτικές δυνατότητες «Έξυπνου» Εργοστασίου

Ενδεικτικά παραδείγματα

Ενδεικτικά ποσοτικά οφέλη

Θέματα διαχείρισης
ποιότητας (π.χ.
ελαττωματικά προϊόντα)

Προβλεψιμότητα στη διαχείριση ποιότητας
Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων ποιότητας τόσο κατά την παραγωγική διαδικασία
όσο και μετά την πώληση, κατά τη χρήση των προϊόντων από τους τελικούς πελάτες (π.χ.
αυτόματη σάρωση κοινωνικών δικτύων), προκειμένου να ανιχνεύονται εκ των προτέρων
ζητήματα ποιότητας και να περιορίζονται αρνητικές επιπτώσεις όπως π.χ. ανακλήσεις
προϊόντων με απώτερο στόχο την επίτευξη “zero defect manufacturing”.

• Ανάπτυξη ψηφιακού «αντιτύπου» της παραγωγικής
διαδικασίας (digital twin) με την υποστήριξη αισθητήρων
και οπτικών μέσων (π.χ. βίντεο) με στόχο την ανίχνευση
θεμάτων ποιότητας σε πραγματικό χρόνο.

• 7-12% μείωση σε δαπάνες ελέγχων
ποιότητας, σε φύρα και σε κόστος
εγγυήσεων

Χρονοβόρες διαδικασίες
σχεδιασμού νέων
προϊόντων

Ταχείς διαδικασίες ανάπτυξης πρωτοτύπων μέσω Rapid Prototyping
Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών προκειμένου να επιτευχθεί επιτάχυνση της διαδικασίας
ανάπτυξης πρωτοτύπων μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος δημιουργίας πρωτοτύπων
καθώς και την εξάρτηση από τρίτους. Άμεση μεταφορά πληροφορίας από το σχεδιασμό
στην παραγωγική διαδικασία

• Ψηφιακός σχεδιασμός προϊόντων, ανάπτυξη πρωτοτύπων
μέσω τρισδιάστατων εκτυπώσεων (3D Printing) και
αυτοματοποιημένη μεταβίβαση σχετικών πληροφοριών
(π.χ. BoM) στην παραγωγή.

• Έως και 30% μείωση συνολικού
χρόνου από το σχεδιασμό έως τη
μαζική παραγωγή (time-to-market)

Συχνές μηχανικές
βλάβες και νεκροί χρόνοι
κατά τη συντήρηση
μηχανών

Προληπτική συντήρηση
Αξιοποίηση προηγμένων analytics στη βάση δεδομένων που συγκεντρώνονται από
μηχανήματα με εγκατεστημένους αισθητήρες προκειμένου να προβλεφθεί πότε η
συντήρηση είναι απαραίτητη, μειώνοντας περιπτώσεις έκτακτων συντηρήσεων, «νεκρούς»
χρόνους και τις συνολικές δαπάνες συντήρησης.

• Μέσω αισθητήρων IoT επιτρέπεται η απομακρυσμένη
παρακολούθηση μηχανημάτων και συγκεντρώνονται
δεδομένα για την πρόβλεψη και προειδοποίηση για
αναμενόμενες βλάβες.

• Έως και 60% βελτίωση στον
παραγωγικό χρόνο μηχανημάτων
• 5-10% μείωση δαπανών συντήρησης
• 10-20% βελτίωση του παραγωγικού
αποτελέσματος (throughput)

Υψηλό κόστος διατήρησης
αποθεμάτων

Προληπτική / αυτοματοποιημένη αναπλήρωση αποθεμάτων
Χρήση αισθητήρων σε τοποθεσίες διατήρησης αποθεμάτων για να σηματοδοτούν τη στιγμή
της αναπλήρωσης, εκκινώντας μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Επιπρόσθετα, τα
δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να συσχετιστούν με αλγόριθμους για να προβλεφθεί
πότε θα χρειαστούν μελλοντικές αναπληρώσεις βάσει ιστορικών προγνωστικών.

• Μέσω εικόνας και αισθητήρων πρόβλεψη ελλείψεων
υλικών
• Αυτοματοποιημένο workflow που ενεργοποιείται στη βάση
δεδομένων που συγκεντρώνονται από αισθητήρες για την
αναπλήρωση αποθεμάτων

• 20-30% βελτίωση στη διαθεσιμότητα α’
υλών

Αυτοματοποίηση & Επαυξημένη πραγματικότητα
Αξιοποίηση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας για τη βελτίωση της απόδοσης στο
εργοστάσιο κατά την εκτέλεση εργασιών καθώς και αξιοποίηση συνεργατικών ρομπότ για
την αποτελεσματική εκτέλεση διεργασιών με μειωμένο κόστος, μεγαλύτερη ακρίβεια στη
λεπτομέρεια, μείωση ανθρώπινου λάθους, αντιμετώπιση θεμάτων ποιότητας.

• Παροχή οδηγιών για εργασίες συναρμολόγησης /
συντήρησης μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, καθώς
και παρακολούθηση προόδου εργασιών (work tracking)
• Υποστήριξη του προσωπικού αποθηκών κατά τις εργασίες
picking, αποθήκευσης και απογραφής

• 10-20% μείωση στο κόστος
πωληθέντων (άμεσες δαπάνες εργασίας
& γενικά έξοδα)
• 10-20% βελτιωμένη απόδοση
στοιχείων ενεργητικού
• 10-35% βελτιωμένη ποιότητα

Υψηλοί χρόνοι αλλαγών
(changeovers) στις
γραμμές παραγωγής και
ανταπόκρισης σε
παραγγελίες

Βελτιστοποίηση προγραμματισμού παραγωγής
Βελτιστοποιημένος προγραμματισμός για την εκπλήρωση της ζήτησης των πελατών με τη
χρήση προηγμένων analytics μέσα από την ευθυγράμμιση των στοιχείων παραγωγής και
των αποθεμάτων με τις προβλεπόμενες πωλήσεις. Μέσα από ανάλυση μοντέλων και
προσομοιώσεων μελετάται το κόστος παραγωγής και το κόστος και η ικανότητα
διατήρησης αποθεμάτων προκειμένου να προσδιοριστεί ο βέλτιστος συνδυασμός του τι
πρέπει να παραχθεί, πότε και σε ποιο όγκο.

• Ανάπτυξη ψηφιακού αποτυπώματος (digital twin) της
παραγωγικής μονάδας για την πρόβλεψη της
δυναμικότητας
• Στοχαστικές απαιτήσεις γραμμών παραγωγής σε επίπεδο
πόρων
• Στατιστικά βελτιστοποιημένοι και προσομοιωμένοι στόχοι
αποθεμάτων ανά SKU / αποθήκη

• 10%-20% μείωση χρόνων αλλαγής
γραμμών παραγωγής (changeover)
• 15-25% μείωση στη διατήρηση
αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων
(όφελος κεφαλαίου κίνησης και
πιθανώς εξάλειψη κάποιων αναγκαίων
αποθηκευτικών χώρων)

Αυστηρά πρότυπα
ασφαλείας και προστασίας
περιβάλλοντος

Βελτιωμένη παρακολούθηση συνθηκών ασφάλειας και περιβαλλοντικών όρων
Αξιοποίηση τεχνολογιών για την υποστήριξη του εργοστασίου στη συμμόρφωσή του με
αυστηρά πρότυπα προστασίας περιβάλλοντος (όπως π.χ. παρακολούθηση εκπομπών CO2)
αλλά και για την περισσότερο ολοκληρωμένη προστασία του προσωπικού.

• Αισθητήρες και Geo-fencing για την προστασία του
προσωπικού από επικίνδυνο εξοπλισμό ή Wearables – για
τη βιομετρική παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών
εντός του εργοστασίου για την ασφάλεια

• 3-10% βελτίωση στην ασφάλεια και
στη βιωσιμότητα

Μειωμένη αυτοματοποίηση
/ ανθρώπινα λάθη κατά
την παραγωγή
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Texmark | δημιουργώντας το «Διυλιστήριο του Μέλλοντος»
Η εταιρεία παραγωγής πετροχημικών Texmark, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οράματός της για το «Διυλιστήριο του Μέλλοντος» υλοποίησε λύσεις
predictive maintenance και asset monitoring επιτυγχάνοντας σημαντικά οφέλη σε επίπεδο λειτουργίας των αντλιών της (20% μείωση των «νεκρών
χρόνων» και εξάλειψη διακοπών λειτουργίας), κόστους συντήρησης (50% μείωση) και ασφάλειας (εξάλειψη εργατικών ατυχημάτων).
Σχηματική απεικόνιση των αρχικών φάσεων υλοποίησης του «Διυλιστηρίου του Μέλλοντος» της Texmark

Η πρόκληση
Η Texmark είναι μία εταιρεία με έδρα στο Τέξας των ΗΠΑ που
παράγει πετροχημικά όπως είναι το Δικυκλοπενταδιένιο (DCPD), οι
Ρητίνες (Resins), Αλκοόλες (π.χ. n-propanol, n-butanol), Αρωματικούς
Διαλύτες (Aromatic Solvents), κ.α.
Επίσης, η Texmark παρέχει λύσεις παραγωγής χημικών κατά παραγγελία (contract manufacturing) και
υπηρεσίες χρήσης αποθήκευσης χημικών στις εξειδικευμένες εγκαταστάσεις της.
Καθώς αποτελεί σημαντικό κρίκο στην εφοδιαστική αλυσίδα μερικών από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές
και χημικές εταιρείες παγκοσμίως και διαχειρίζεται μία πολύ σύνθετη παραγωγική διαδικασία και υλικά
που μπορεί να είναι επικίνδυνα αλλά και ελεγχόμενα από τη νομοθεσία, η επιτυχία της Texmark
προϋποθέτει αξιοπιστία, αποδοτικότητα και υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Κατά συνέπεια, η
παραγωγική διαδικασία της εταιρείας απαιτεί σχολαστικό και αυστηρό έλεγχο, πλήρη, ξεκάθαρη και
λεπτομερή εικόνα σε κάθε πιθανό σημείο, αδιάκοπη και αποδοτική λειτουργία και δυνατότητα
συμμόρφωσης με αυστηρά νομοθετικά πλαίσια, πρότυπα και οδηγίες.

Για να αντιμετωπίσει την πρόκληση αυτή, η Texmark έθεσε ως όραμα τη δημιουργία του
«Διυλιστηρίου του Μέλλοντος» και ξεκίνησε ένα ευρύ πρόγραμμα πολλαπλών φάσεων για την
υλοποίηση μίας συνολικής λύσης βασισμένης σε τεχνολογίες Industrial Internet-of-Things (IΙοΤ).
Για το σκοπό αυτό ανέθεσε στην Deloitte το συνολικό συντονισμό και σχεδιασμό της προσπάθειας
υλοποίησης του εν λόγω οράματος και γύρω από την Deloitte δημιουργήθηκε ένα ευρύ οικοσύστημα
συνεργαζόμενων εταιρειών με αρχικό στόχο την υλοποίηση λύσεων «προγνωστικής συντήρησης»
(predictive maintenance) και παρακολούθησης των εγκαταστάσεων (asset monitoring).
Το οικοσύστημα υλοποίησης του «Διυλιστηρίου του Μέλλοντος»

Μείωση κατά
50% στο κόστος
δικτύου

Φάση 3

Δυνατότητα
ταχείας συλλογής
και ανάλυσης
δεδομένων

Φάση 1
Ανάπτυξη «ψηφιακής υποδομής
βάσης» (digital foundation) με
εγκατάσταση sensors στις
αντλίες και ασφαλούς
ασύρματου δικτύου, και τη
χρήση λύσης location-based
services για αυξημένη ασφάλεια.

Ιστορικά, η Texmark βασιζόταν στην εμπειρία του προσωπικού της και στην ικανότητά του να
πραγματοποιεί επιτόπιες αυτοψίες και ελέγχους. Για τις 130 αντλίες που λειτουργούν στο εργοστάσιο της
εταιρείας απαιτούνταν ετησίως πλέον των 1.000 ωρών για μετακινήσεις εντός των εγκαταστάσεων και
μετρήσεις / αναλύσεις των δονήσεων ώστε να διαπιστωθεί εάν μία αντλία παρουσίαζε δυσλειτουργία.
Εκτός του αυξημένου χρόνου και της χειρωνακτικής προσπάθειας που απαιτούνταν, η διαδικασία
αυτή εμπεριείχε και σημαντικά αυξημένο ρίσκο για τους εργαζόμενους που την επιτελούσαν.

Η λύση

Βελτιωμένη
ασφάλεια
εγκαταστάσεων

Υλοποίηση προηγμένων λύσεων
predictive maintenance και asset
monitoring.

Ψηφιακό αντίτυπο (digital twin)
για κάθε αντλία επιτρέπει τη
real time αντιπαραβολή του
ψηφιακού μοντέλου με τις
πραγματικές μετρήσεις

Επένδυση
• $1 εκατ. αρχική επένδυση
• $5- $10 εκατ. επένδυση για
επέκταση σε όλες τις αντλίες

Advanced Analytics και Machine
Learning παράγουν αυτόματα
πληροφορία για την κατάσταση
των αντλιών και τις ανάγκες
συντήρησής τους

Φάση 2
Υλοποίηση πλατφόρμας Edge
Analytics και IIoT για πλήρη
διασυνδεσιμότητα των επιμέρους
σημείων με τα κεντρικά
συστήματα (edge-to-core) και
ταχεία ανάλυση των δεδομένων
που συλλέγονται στις αντλίες.

Πλήρης
συμμόρφωση με
τις απαιτήσεις
ασφάλειας

Ανάπτυξη personas και προηγμένων
λύσεων οπτικοποίησης πληροφορίας
για την παροχή προσωποποιημένης
πληροφορίας στους εργαζόμενους

Οφέλη
20% μείωση των «νεκρών
χρόνων» (downtime) των
αντλιών

Εξάλειψη εργατικών
ατυχημάτων και μη
προγραμματισμένων διακοπών
λειτουργίας

Σημαντική μείωση των 1.000
ωρών ετησίως για φυσική
αυτοψία των αντλιών

50% μείωση του κόστους των
προγραμματισμένων
συντηρήσεων
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One Aviation | Digital Twin & 3D Printing για το σχεδιασμό και την παραγωγή εξαρτημάτων
Η εταιρεία κατασκευής ιδιωτικών τζετ One Aviation εφαρμόζει λύσεις ψηφιακών αντιτύπων (digital twins), αυτοματοποιημένης βελτιστοποίησης
σχεδιασμού (π.χ. topology optimization) και τρισδιάστατης εκτύπωσης, σε συνδυασμό με ολοκληρωμένη μεταβίβαση πληροφορίας από φάση σε φάση
(digital thread) ώστε να μειώσει στο ελάχιστο το χρόνο που απαιτείται για το σχεδιασμό και την παραγωγή ενός εξαρτήματος αεροσκάφους.
Σχηματική απεικόνιση του «Ψηφιακού Νήματος» (Digital Thread) που εφαρμόζει η One Aviation

Η πρόκληση
Η One Aviation είναι μία μια μικρή, για τα δεδομένα των ΗΠΑ,
επιχείρηση, με περίπου 65 εργαζόμενους και $35 εκατ. έσοδα, που
σχεδιάζει, παράγει και διανέμει ελαφρά ιδιωτικά τζετ.
Λειτουργώντας σε έναν άκρως ανταγωνιστικό και απαιτητικό κλάδο, η One Aviation βρίσκεται σε μία
συνεχή προσπάθεια δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, σε ό,τι αφορά τόσο το προϊόν της
(π.χ. γρηγορότερα, με μικρότερη κατανάλωση, πιο ανθεκτικά στη χρήση), όσο και το κόστος
παραγωγής της, ώστε να είναι όσο πιο ανταγωνιστική στις τιμές πώλησης των αεροσκαφών.

Με στόχο την παραγωγή προϊόντων που ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό ως προς την απόδοσή τους,
η One Aviation σχεδιάζει κάθε μεμονωμένο εξάρτημα του αεροσκάφους ώστε να είναι όσο το δυνατόν
πιο ελαφρύ και ανθεκτικό, με άριστη απόδοση και να λειτουργεί άψογα σε συνεργασία με όλα τα
υπόλοιπα εξαρτήματα στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού του αεροσκάφους.
Παράλληλα, για να πετύχει εξοικονόμηση κόστους προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο που
απαιτείται στην εφοδιαστική της αλυσίδα για την παραγωγή κάθε εξαρτήματος.
Με τις παραδοσιακές μεθόδους σχεδιασμού και παραγωγής, θα ήταν αδύνατο για μία μικρή επιχείρηση
όπως είναι η One Aviation να καταφέρει να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή.

Η λύση
Για το σκοπό αυτό ανέπτυξε μία πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής
των εξαρτημάτων των αεροσκαφών της που ονομάζεται «Ψηφιακό Νήμα» (Digital Thread) και αφορά το
συνδυασμό:
▪

Ψηφιακών αντιτύπων (digital twins) τόσο για κάθε εξάρτημα ξεχωριστά, όσο και για το σύνολο του
αεροσκάφους.

▪

Προηγμένων λύσεων σχεδιασμού και προσομοίωσης για τη συνεχή βελτιστοποίηση όχι μόνο του
προϊόντος, αλλά και της παραγωγής του και του ελέγχου της ποιότητάς του.

▪

Συστήματα τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing) που επιτρέπουν την παραγωγή
βελτιστοποιημένων εξαρτημάτων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να παραχθούν με συμβατικές
μεθόδους, και επίσης δίνουν τεράστια ευελιξία παραγωγής.

▪

Σένσορες στο τελικό προϊόν / εξάρτημα που επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας
του σε πραγματικές συνθήκες και την ανατροφοδότηση του «Ψηφιακού Νήματος» με πραγματικά
δεδομένα, με στόχο τη συνεχή βελτιστοποίηση του σχεδιασμού.

Ακριβώς αυτή συνεχής ροή πληροφορίας και η ανατροφοδότηση με δεδομένα από κάθε φάση που
επιτρέπει τη συσσώρευση γνώσης με αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και τη συνεχή
βελτιστοποίηση προϊόντος / εξαρτήματος και παραγωγικής διαδικασίας είναι το σημαντικότερο στοιχείο
της λύσης του «Ψηφιακού Νήματος».

Scan/Design + Analyze
• Το εξάρτημα σκανάρεται ή
σχεδιάζεται από την αρχή και
δημιουργείται το ψηφιακό
αντίτυπό του (digital twin) σε
ειδικό σύστημα PLM.
• Βελτιστοποιείται αυτόματα ο
σχεδιασμός με τοπολογική
βελτιστοποίηση (topology
optimization).
• Επιπλέον βελτιστοποίηση
επιτυγχάνεται μέσω μεθόδων
προσομοίωσης (π.χ. Finite
Element Analysis, Motion
Model) της χρήσης του
εξαρτήματος σε digital twin
του αεροσκάφους.

• Δημιουργείται “As-Designed”
ψηφιακό αντίτυπο του
εξαρτήματος.

Build + Monitor
• Προσαρμόζεται ο σχεδιασμός
(με μεθόδους που
προσομοιάζουν μαγνητική
τομογραφία) με σκοπό την
παραγωγή του εξαρτήματος σε
3D Printer και βελτιστοποιείται
η παραγωγή μέσω
προσομοιώσεων της
παραγωγικής διαδικασίας.
• Το προϊόν παράγεται μέσω
τρισδιάστατης εκτύπωσης και
επεξεργασίας.
• Συλλέγονται δεδομένα κατά τη
διάρκεια της παραγωγής (Insitu monitoring) για να
υποστηριχθεί ο ποιοτικός
έλεγχος και να βελτιωθεί η
διαδικασία.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα μίνι ντοκιμαντέρ της Deloitte για το Digital Thread της One Aviation στον εξής διαδικτυακό σύνδεσμο: https://www2.deloitte.com/insights/us/en/learn/following-the-digital-thread.html

Test + Validate
• Το παραχθέν εξάρτημα
σκανάρεται και δημιουργείται
ένα “As-Manufactured”
ψηφιακό αντίτυπό του.
• Πραγματοποιείται σύγκριση
μεταξύ των “As-Designed” και
“As-Manufactured” ψηφιακών
αντιτύπων για να
διαπιστωθούν τυχόν ποιοτικά
προβλήματα κατά την
παραγωγή.

Deliver + Manage
• Το εξάρτημα τοποθετείται στο
αεροσκάφος και ξεκινά η
χρήση του.

• Κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής του συλλέγονται
συνεχώς στοιχεία από ειδικούς
σένσορες και τροφοδοτούνται
στο σύστημα του «Ψηφιακού
Νήματος”.
• Δημιουργείται με τον τρόπο
αυτό ένα “As-Maintained”
ψηφιακό αντίτυπο του
εξαρτήματος.
• Τα δεδομένα που συλλέγονται
και το εν λόγω ψηφιακό
αντίτυπο χρησιμοποιούνται για
τη βελτιστοποίηση του
σχεδιασμού αλλά και όλων
των φάσεων της διαδικασίας.
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Αλουμίνιον της Ελλάδος | Ψηφιακό Χυτήριο
H εταιρεία «Αλουμίνιον της Ελλάδος», θυγατρική του ομίλου Μυτιληναίος αναπτύσσει την πρώτη διεθνώς ψηφιακή λύση στην ηλεκτρόλυση αλουμινίου,
αξιοποιώντας τα οφέλη τεχνολογιών όπως το υπολογιστικό νέφος και το IoT, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης και της
παραγωγικότητας μίας εργοστασιακής μονάδας της εταιρίας.

Η πρόκληση

Η πρωτοβουλία

Τα οφέλη

H Αλουμίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. αποτελεί μέλος
του Ομίλου επιχειρήσεων Μυτιληναίος Α.Ε και
δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλουμινίου
(πρωτόχυτο αλουμίνιο μέσω της διαδικασίας της
ηλεκτρόλυσης της άνυδρης αλουμίνας). Με έδρα την
Ελλάδα, και μέσω του εργοστασίου αλουμινίου που
βρίσκεται στη Βοιωτία, η εταιρία παραμένει ένας από
τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας, με
ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους
182.000 τόνους σε αλουμίνιο και τους 820.000 τόνους
σε αλουμίνα. Το εργοστασιακό συγκρότημα της
εταιρίας απασχολεί άμεσα 1.100 άτομα και, έμμεσα
περισσότερα από 400, και εφαρμόζει παραγωγικές και
εμπορικές πρακτικές εφάμιλλες των κορυφαίων
μεταλλουργικών βιομηχανιών παγκοσμίως.

Η Μυτιληναίος Α.Ε υπέγραψε δεκαετή συμφωνία με
αντικείμενο την υλοποίηση του πρώτου στον κόσμο
Digital Smelter (Ψηφιακό Χυτήριο) - της πρώτης
διεθνώς ψηφιακής λύσης στην ηλεκτρόλυση.

✓ Οφελος από τη μείωση του αριθμού των
απροειδοποίητων διαρροών μετάλλου από τα
τοιχώματα των λεκανών ηλεκτρόλυσης
(τρυπημάτων λεκάνης) – 43% βελτίωση στην
πρόβλεψη απροειδοποίητων τρυπημάτων λεκανών
για όλες τις σειρές.

Η στρατηγική της επιχείρησης είναι να παραμείνει
ισχυρή, πρωτοπόρος και ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή
εταιρία στη βαριά βιομηχανία της Μεταλλουργίας και
για αυτό το σκοπό εξετάζει συνεχώς καινοτόμες
τεχνολογίες ώστε να βελτιώσει τις επιδόσεις της.

Η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής περιλαμβάνει τη
στροφή προς το Ιndustry 4.0 και ιδιαίτερα μέσα από
τη μετάβαση στον τομέα της ψηφιοποίησης της
Ηλεκτρόλυσης.

Μέσω της ανάπτυξης της ψηφιακής λύσης, δίνεται η
δυνατότητα διαρκούς αξιολόγησης παραμέτρων
λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα την
εκ των προτέρων εκτίμηση της βιωσιμότητας και της
συνολικής κατάστασης των λεκανών ηλεκτρόλυσης.
Μέσω εικονικών αισθητήρων θα διευκολύνεται η
διαρκής αξιολόγηση παραμέτρων όπως η θερμοκρασία
και η χημική ισορροπία, που συνήθως δεν
παρακολουθούνται σε συνεχή βάση, σε πραγματικό
χρόνο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα έγκαιρης παροχής
αναφορών παρακολούθησης των λειτουργιών των
σειρών Ηλεκτρόλυσης.
Η λύση θα επιτρέψει στο εργοστάσιο της Αλουμίνιον
της Ελλάδος να βελτιστοποιήσει περαιτέρω τη
διεργασία ηλεκτρόλυσης του αλουμινίου και θα
συμβάλει στην αύξηση της λειτουργικής απόδοσης και
της παραγωγικότητας της εταιρίας.
Η ψηφιακή λύση στις εργασίες ηλεκτρόλυσης
λειτουργεί στο υπολογιστικό νέφος (cloud),
βασισμένη στο Predix, ένα λειτουργικό σύστημα της
GE (General Electric) για Βιομηχανικά Συστήματα.

✓ Όφελος από τη μείωση κατανάλωσης Α’ υλών
(συγκεκριμένα του φθοριούχου αλουμινίου που
χρησιμοποιείται σαν πρόσθετο για τη θερμική
ρύθμιση της λεκάνης).
✓ Όφελος από τη μείωση της ειδικής
κατανάλωσης ενέργειας (KWh ανά τόνο
παραγόμενου αλουμίνιου) – παρατηρείται συνεχής
μείωση 0,22%.
Εκτιμάται ότι η επένδυση, που υλοποιείται
συνεργατικά με τη GE, θα έχει αποσβεστεί κατά το 3ο
έτος.
Πλην των οικονομικών, υπήρξαν και επιπλέον οφέλη όπως:
✓ Ανάπτυξη τεχνογνωσίας των ομάδων Ηλεκτρόλυσης
(καθώς υπήρχε η ανάγκη ερμηνείας δεδομένων,
διαδικασιών και φαινομένων για μεταφορά πληροφορίας
στη GE)
✓ Αξιολόγηση του τρόπου υπολογισμού όλων των
υφισταμένων δεικτών προόδου και προσθήκη νέων
✓ Τέλος, όλο το προσωπικό μυήθηκε σε μία νέα νοοτροπία
οδήγησης και εκτέλεσης, των εργασιών μέσω των
στοχευμένων δράσεων
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Αλουμίνιον της Ελλάδος | Ψηφιακό Χυτήριο
Ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα για την εταιρία ήταν το γεγονός ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός οφείλει να συνοδεύεται από ένα οργανωμένο
πλαίσιο διαχείρισης αλλαγής, προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η όποια προσπάθεια.

Οργάνωση έργου

Εμπόδια που αντιμετωπίστηκαν

Διδάγματα και συστατικά επιτυχίας

Για την υλοποίηση του έργου η εταιρεία
συνεργάστηκε με τη GE, ενώ εσωτερικά
δημιουργήθηκε μία «ομάδα οδήγησης»
απαρτιζόμενη από στελέχη διαφορετικών
λειτουργιών της εταιρίας. Αναλυτικότερα:

• Καθώς το έργο είναι πρωτοπόρο, δεν υπήρχαν
δοκιμασμένες κατευθυντήριες γραμμές που θα μπορεί να
ακολουθήσει η ομάδα οδήγησης. Συνεπώς η ομάδα
χρειάστηκε να αφιερώσει σημαντικό χρόνο στο σχεδιασμό
της στρατηγικής αντιμετώπισης του θέματος.

Κατά την υλοποίηση του έργου, η εταιρία αποκόμισε
τα παρακάτω σημαντικά διδάγματα:

• Η ψηφιακή λύση για τις εργασίες
ηλεκτρόλυσης αναπτύσσεται από ομάδες
μηχανικών και στελεχών ανάπτυξης
λογισμικού που εργάζονται στο Digital
Smelter Center of Excellence (COE) της
GE Power στο Ντουμπάι (ΗΑΕ) και στο
Διεθνές Κέντρο Ερευνών της GE Power στο
Μπανγκαλόρ (Ινδία), ενώ την πιστοποίηση
και την εγκατάσταση του συστήματος στο
εργοστάσιο αλουμινίου έχει αναλάβει μία
ομάδα στελεχών της Μυτιληναίος που έχει
συσταθεί ειδικά για αυτόν το σκοπό

• Έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ασφαλούς μεταφοράς
μεγάλου όγκου δεδομένων που αποθηκεύονται, από τη
βάση της ΜΥΤ στη βάση της GE. Για το λόγο αυτό
δημιουργήθηκε ειδική διαδικτυακή υποδομή, η οποία
διασφαλίζει την ακέραιη διακίνηση δεδομένων μεταξύ των
δύο πλευρών.

• Την ομάδα οδήγησης της Μυτιληναίος
απαρτίζουν στελέχη με εμπειρία από διάφορα
τμήματα όπως Παραγωγής αλουμινίου
(Ηλεκτρόλυση), Υποστήριξης Παραγωγής,
Πληροφορικής (ΙΤ), Βιομηχανικής
Πληροφορικής (ΟΤ), Χημείου κ.α.

• Εκμεταλλευόμενη τα δεδομένα, η GE δημιούργησε
μοντέλα πρόβλεψης και βελτιστοποίησης τα οποία ωστόσο
για να εφαρμοστούν στην πράξη έπρεπε να
πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές και μετρήσεις.
Οι εν λόγω δοκιμές απαιτούσαν σημαντικό χρόνο από την
ομάδα οδήγησης της ΜΥΤ, η οποία έπρεπε να
αποδευσμευτεί από την παρακολούθηση της παραγωγικής
διεργασίας, επενδύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον
απαραίτητο χρόνο στο έργο.
• Το έργο απαιτούσε σημαντική «διαχείριση της
αλλαγής» που επέρχεται, έπρεπε δηλαδή να
αντιμετωπιστούν εμπόδια που αφορούν πρωτίστως σε
θέματα νοοτροπίας και κουλτούρας. Ως εκ τούτου
σχεδιάστηκε και εκτελείται ειδικό σχέδιο ενεργειών με
κλιμακούμενες δράσεις διαχείρισης αλλαγής.

• ανάγκη δημιουργίας μίας κοινής εικόνας του
μέλλοντος, να υπάρχει δηλαδή κοινό όραμα από
όλους τους εμπλεκόμενους
• ανάγκη ύπαρξης σαφών μετρήσιμων στόχων για
την απεικόνιση της πρόοδο του έργου (σωστή
αποτύπωση δεικτών και η επιλογή των κατάλληλων
στόχων για τη μέτρηση του οφέλους της ψηφιακής
λύσης)

• ανάγκη επαρκούς στελεχωμένης, σταθερής και
αφοσιωμένης «ομάδας οδήγησης».
• ανάγκη επαρκούς επικοινωνίας – ειδικότερα οι
συναντήσεις δια ζώσης βοήθησαν στη βελτίωση της
παραγωγικότητας και στην πιο άμεση εφαρμογή
των συμφωνηθέντων λύσεων
• ανάγκη δημιουργίας μίας κουλτούρας προόδου
και καινοτομίας καθώς και μίας λογικής «think
big, start small, scale fast»
• ανάγκη ανάπτυξης ενός πλαισίου διαχείρισης
της αλλαγής και από την πρώτη ημέρα της
προσπάθειας έμφαση στην αλλαγή της νοοτροπίας
στο προσωπικό ώστε να ενστερνιστούν ευκολότερα
την επερχόμενη αλλαγή και να κατανοήσουν τη
συμβολή τους στην υλοποίηση και επιτυχία του
έργου
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ΤΙΤΑΝ | Βελτιστοποίηση αποδοτικότητας παγίων
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου και δομικών υλικών με έδρα την Ελλάδα, πέτυχε βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των παγίων
του με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης.

Η πρόκληση

Η πρωτοβουλία

Τα οφέλη

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ανεξάρτητος παραγωγός
τσιμέντου και δομικών υλικών με καθετοποιημένη
παραγωγή και 117 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Με
έδρα την Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει εργοστάσια
τσιμέντου σε δέκα χώρες ενώ απασχολεί συνολικά
πάνω από 5 χιλ. εργαζομένους και έχει κύκλο
εργασιών ~€1.5δισ. (2018)

Η εφαρμογή εργαλείων μηχανικής μάθησης στις
επιχειρησιακές λειτουργίες παραγωγής του τσιμέντου
αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού στόχου
του Ομίλου να επιτύχει επιχειρησιακή αριστεία και
ικανοποίηση των αναγκών των πελατών του.

✓ Συνεχής βελτίωση του ρυθμού τροφοδοσίας
(τόνοι / ώρα) του VRM και της αποδοτικότητας 7.8% αύξηση της ταχύτητας τροφοδοσίας από
την έναρξη λειτουργίας του συστήματος

Ο Όμιλος έχει ξεκινήσει ένα ταξίδι προς τo Ψηφιακό
Μετασχηματισμό με τη χρήση big data και ψηφιακών
τεχνολογιών για τη βελτίωση των επιδόσεων στις
λειτουργίες παραγωγής τσιμέντου και στο δίκτυο
εφοδιαστικής αλυσίδας.
Υιοθετώντας μία προσέγγιση μάθησης μέσω
πειραματισμού ("test & learn”), ο Όμιλος διευκολύνει
τον πειραματισμό με διαφορετικές ιδέες και
τεχνολογίες. Υπό αυτό το πλαίσιο, ένας από τους πιο
επιτυχημένους πιλότους μέχρι σήμερα ήταν η
ανάπτυξη ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης, για
τη βελτιστοποίηση διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο
που εφαρμόστηκε σε έναν κατακόρυφο μύλο άλεσης
Α’ υλών (VRM) σε ένα από τα εργοστάσια τσιμέντου
του Ομίλου.
Οι μύλοι αυτοί χρησιμοποιούνται στην παραγωγή
τσιμέντου για την άλεση Α’ υλών (ασβεστόλιθων,
αργίλων κ.α.) προκειμένου να παραχθεί ένα πλήρως
αλεσμένο προϊόν που στη συνέχεια τροφοδοτείται
στον περιστροφικό κλίβανο ώστε να μετατραπεί σε
τσιμέντο.

Συγκεκριμένα οι στόχοι της πρωτοβουλίας
επικεντρώνονται στα μέτωπα:
• των άμεσων χρηματικών επιπτώσεων λόγω
βελτίωσης αποδοτικότητας των παγίων στοιχείων –
Καταγραφή εξοικονομήσεων μέσω της
βελτιστοποίησης των λειτουργιών
(συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της
ποιότητας, της αύξησης του ρυθμού τροφοδοσίας
και της μείωσης ενεργειακού κόστους)
• της βελτίωσης λειτουργιών - Συνεχής βελτίωση
της αποτελεσματικότητας και της σταθερότητας των
λειτουργιών, ευελιξία βελτιστοποίησης
διαφορετικών στόχων ανά πάσα στιγμή και
παρακολούθηση της απόδοσης του εξοπλισμού σε
όλα τα επίπεδα

✓ Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας - 2.6% μείωση
της ειδικής ενέργειας (kWh) ανά τόνο

✓ Απόδοση επένδυσης: Το σύστημα τέθηκε σε
λειτουργία σε κλειστό βρόχο εντός 6 μηνών από την
έναρξη του έργου. Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα
σχετικά με το ρυθμό τροφοδοσίας και την
κατανάλωση ενέργειας παρατηρήθηκαν μέσα σε
λίγες ημέρες μετά τη λειτουργία του συστήματος. Η
περίοδος αποπληρωμής ήταν λιγότερο από 6
μήνες από την έναρξη λειτουργίας του
συστήματος.

• της παροχής μίας υποστήριξης «νέας γενιάς»
προς τους χειριστές – Αυτοματοποιημένη και
αυτόνομη λειτουργία εξοπλισμού που διευκολύνει
το έργο των χειριστών όλο το εικοσιτετράωρο,
μέσω της ικανότητας του συστήματος να «μαθαίνει»
και να βελτιώνει την ακρίβειά του χρησιμοποιώντας
μηχανική μάθηση και προηγμένη ανάλυση
δεδομένων (machine learning & analytics)
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ΤΙΤΑΝ | Βελτιστοποίηση αποδοτικότητας παγίων
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει ενσωματώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον ευρύτερο στρατηγικό στόχο του Ομίλου, που συνδυάζει επίτευξη επιχειρησιακής
αριστείας και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, αναπτύσσοντας επιπλέον έργα βελτιστοποίησης των λειτουργιών παραγωγής τσιμέντου με χρήση
analytics και νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Διδάγματα και συστατικά επιτυχίας

Μελλοντικά έργα

Τα δεδομένα είναι το πιο σημαντικό
συστατικό - Τα ψηφιακά εργαλεία
χρειάζονται μεγάλα και ακριβή σύνολα
ιστορικών δεδομένων (τουλάχιστον 6 μηνών)
ώστε να χρησιμοποιηθούν ως βάση αναφοράς,
ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται επίσης η
δυνατότητα διασύνδεσης δεδομένων και
αποθήκευσης αυτών

Εξερεύνηση ευκαιριών συνεργασίας με
διάφορους εταίρους - εκτός της επιχείρησης
και του κλάδου (π.χ. με Κατασκευαστές
Πρωτότυπου Εξοπλισμού – OEMs, start-ups,
ακαδημαϊκούς, συμβούλους, κ.α.) που
μπορούν να αποφέρουν σημαντική αξία και να
επιταχύνουν τη διαδικασία ψηφιακού
μετασχηματισμού

Πολυδιάστατες Ομάδες - Τα βέλτιστα
αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσα από τη
συνεργασία / συνδυασμό συμπληρωματικών
δεξιοτήτων και προφίλ ατόμων

Διασφάλιση δέσμευσης και υποστήριξης
της Διοίκησης - ισχυρή δέσμευση που πρέπει
να κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη

Προσέγγιση «Test & Learn» - Η εταιρία θα
πρέπει αρχικά να πειραματίζεται με πολλούς
πιλότους, να επαληθεύει τα οφέλη και τις
απαιτήσεις εφαρμογής και να αρχίσει να
αναπτύσσει τις ψηφιακές δεξιότητες που είναι
απαραίτητες για την ανάπτυξη των
επιτυχημένων πιλότων
Θα πρέπει να υπάρχει επιβράβευση των
επιτυχιών – έτσι ώστε να διευρύνεται το
ενδιαφέρον σε ολόκληρο τον οργανισμό,
ευνοώντας τη διαδικασία συνεχούς μάθησης
Δημιουργία μίας ομάδας «disruptors &
dreamers», άτομα δηλαδή που κατανοούν
την επιχείρηση ενώ από την άλλη
παρακινούνται και είναι αφοσιωμένα σε
θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού

Βήματα υλοποίησης έργου
Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου ακολουθήθηκε μία
σταδιακή προσέγγιση επιβεβαίωσης και επικύρωσης:
1. Προετοιμασία και επικύρωση δεδομένων (επιτόπου
διάγνωση για τον προσδιορισμό του προβλήματος, συλλογή,
διαμόρφωση και καθαρισμός δεδομένων)
2. Proof of Concept (ανάλυση δεδομένων, σχεδιασμός
μοντέλου βελτιστοποίησης, προσομοίωση - εργαστηριακή
φάση & αξιολόγηση επιπτώσεων)
3. Δοκιμές ανοιχτού βρόχου (έλεγχος και επανα-ρύθμιση
του συστήματος)

Μία σειρά επιπλέον έργων βρίσκεται σε φάση
υλοποίησης ή επέκτασης (scale-up):
• Εργαλείο βελτιστοποίησης διαδικασίας σε
πραγματικό χρόνο για κλιβάνους και μύλους
τσιμέντου - παρόμοια ιδέα με τη βελτιστοποίηση
VRM
• Εργαλείο πρόβλεψης αποτυχίας εξοπλισμού βελτίωση των εγκαταστάσεων εργοστασίου
βελτιώνοντας την ανίχνευση βλαβών και την
προβλεπτική ικανότητα
• Μοντελοποίηση πληροφοριών κτιρίων (BIM) χρήση πλατφόρμας BIM για σχεδιασμό, κατασκευή
και διαχείριση παγίων σε 5D
• Βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας χρήση προηγμένων analytics για τη βελτίωση των
επιπέδων αποθέματος και το σχεδιασμό ενός
μοντέλου βελτιστοποίησης δικτύου εφοδιαστικής
αλυσίδας
• Ολοκληρωμένο σύστημα επιθεωρήσεων
συντήρησης - αυτοματοποιημένη διαδικασία για
τις τεχνικές επιθεωρήσεις (μηχανικά και ηλεκτρικά
έργα)
• Επέκταση δύο επιτυχημένων πιλότων, σε 4-5
επιπλέον τοποθεσίες
• Διαχείριση Ταλέντου – Η εταιρία βρίσκεται σε
διαδικασία απόκτησης νέων ταλέντων / επέκταση
ομάδας στον τομέα των analytics

4. Κλείσιμο βρόχου (έναρξη λειτουργίας – go live)
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Cosmos Aluminium | Ρομποτικά συστήματα
H Cosmos Aluminium, ελληνική βιομηχανία η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής προφίλ αλουμινίου, αυτοματοποίησε πλήρως τη
διαχείριση προϊόντων στην αποθήκη της, καθώς ένα πλήρως ανεπτυγμένο σύστημα διαχείρισης αποθήκης (W.M.S.) ελέγχει με ρομπότ όλη τη διαδικασία
αποθήκευσης, συσκευασίας και προετοιμασίας αποστολής των παραχθέντων προφίλ.

Η πρόκληση

Η λύση

H Cosmos Aluminium ΑΕ Βιομηχανία Αλουμινίου,
με έδρα τη Λάρισα, δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό,
την παραγωγή και τη συσκευασία προφίλ αλουμινίου.
Η εταιρία έχει κύκλο εργασιών ~€100εκατ. (2018) και
με κριτήριο την ποιότητα του τεχνολογικού της
εξοπλισμού κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο
προηγμένες τεχνολογικά εταιρίες του κλάδου στην
Ευρώπη.

Για την ελαχιστοποίηση των νεκρών χρόνων στις τρεις
γραμμές διέλασης που λειτουργεί, η εταιρία προέβη σε
επένδυση μίας ρομποτικής τεχνολογίας αποθήκη
μητρών χωρητικότητας άνω των 6000 μητρών και
ένα αυτόματο σύστημα διακίνησης και τοποθέτησης
μητρών προς παραγωγή. Αναλυτικότερα:

Η επιχείρηση αναγνώρισε την ανάγκη αύξησης του
όγκου προϊόντων που διαχειρίζεται, στοχεύοντας
παράλληλα στη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη
διακίνησή τους, στην απλούστευση των διαδικασιών
της και στη βελτίωση του ελέγχου της παραγωγικής
διαδικασίας με απώτερο σκοπό την αποστολή
προϊόντων στον πελάτη, ικανοποιώντας τόσο τις
ποιοτικές προδιαγραφές όσο και τα δεσμευτικά
χρονοδιαγράμματα παραδόσεων.
Στρατηγική της επιχείρησης είναι δημιουργία ενός
δικτύου ικανοποιημένων και αφοσιωμένων πελατών.
Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ψηφιακού
μετασχηματισμού αυτοματοποιήσεων μέσω
ρομποτικών συστημάτων, που παρουσιάζεται στη
συνέχεια, με τα οφέλη που προσφέρει, δημιουργεί
όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη
αυτού του στρατηγικού στόχου της επιχείρησης

✓ Η επιχείρηση αυτοματοποίησε πλήρως τη
διακίνηση των προϊόντων, από την παραγωγή
έως και τη φόρτωση, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση
παρά μόνο στην εποπτεία του λογισμικού που
διαχειρίζεται την όλη διαδικασία.
✓ Με τη χρήση barcode καθίσταται δυνατή η
ιχνηλασιμότητα και η σωστή δρομολόγηση κάθε
τελάρου προϊόντος καθ’ όλη την πορεία παραγωγής
(π.χ. εισαγωγή στο σωστό φούρνο και στο σωστό
πρόγραμμα γήρανσης, ώστε να αποκτήσει το
προφίλ τις μηχανικές του ιδιότητες).
✓ Στην κλειστού τύπου αποθήκη που διαθέτει η
εταιρία, ένα πλήρως ανεπτυγμένο σύστημα
διαχείρισης αποθηκών (WMS) ελέγχει με ρομπότ
όλη τη διαδικασία αποθήκευσης των προφίλ.
✓ Η διαδικασία τοποθέτησης των συσκευασμένων
δεμάτων στα φορτηγά είναι επίσης
αυτοματοποιημένη, καθώς η θέση τοποθέτησης
καθορίζεται από το πρόγραμμα λαμβάνοντας
υπόψιν ποιοτικά στοιχεία του προϊόντος (σχήμα,
μήκος, βάρος, όγκος κ.α.)
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Cosmos Aluminium | Ρομποτικά συστήματα
H Cosmos Aluminium μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας στοχεύει να επενδύσει
σε νέες πρωτοβουλίες ολοκλήρωσης με συμμετέχοντες στην αλυσίδα αξίας της εταιρείας.

Τα οφέλη
Απλούστευση διαδικασιών και καλύτερος
έλεγχος, με αποτέλεσμα τη μείωση του
χρόνου προετοιμασίας και αποστολής της
παραγγελίας

Αυτοματοποίηση διακίνησης και μείωση
ανθρώπινης παρέμβασης επιτυγχάνοντας
σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και αποφυγή
λαθών που γίνονταν στο παρελθόν
Η πληροφορία είναι διαθέσιμη σε
οποιονδήποτε χρήστη έχει πρόσβαση στο
σύστημα, προσφέροντας ορατότητα ανά πάσα
ώρα και στιγμή
Οφέλη από την πρώτη ημερά έναρξης
λειτουργίας του έργου. Εκτίμηση απόσβεσης
του όλου εγχειρήματος στα αμέσως επόμενα
3-4 χρόνια

Διδάγματα και συστατικά επιτυχίας

Εμπόδια που αντιμετωπίστηκαν

Κατά την υλοποίηση του εν λόγω έργου η εταιρία
αποκόμισε σημαντικά διδάγματα. Αυτά περιλαμβάνουν
την αναγνώριση ότι:

Κατά την υλοποίηση του έργου η εταιρία αντιμετώπισε
συγκεκριμένα προβλήματα όπως:

✓ Η υλοποίηση τέτοιων έργων απαιτούν σχεδιασμό
σε βάθος και σε πολλαπλά επίπεδα αλλά και
αποφασιστικότητα και επιμονή στην υλοποίηση
από όλο το προσωπικό

✓ Η έλλειψη γενικών ψηφιακών δεξιοτήτων
ενδοεταιρικά

✓ Απαιτούμενο για την επιτυχία έργων ψηφιακού
μετασχηματισμού είναι η ένταξή τους στην
ευρύτερη στρατηγική της επιχείρησης και η μη
αντιμετώπισή τους ως «μέσα» μόνο για τη
διαχείριση / μείωση του κόστους
✓ Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η καινοτομία
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως βασικός
παράγοντας επιτυχίας και διαφοροποίησης από
τον ανταγωνισμό

✓ Η έλλειψη γνώσης των νέων τεχνολογιών

✓ Αντίδραση στην αλλαγή

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων
επιστρατεύθηκαν εξωτερικοί σύμβουλοι, οι οποίοι
σε συνεργασία με στελέχη της επιχείρησης, σχεδίασαν
και υλοποίησαν το έργο ενώ υποστήριξαν την
εκπαίδευση του προσωπικού στη νέα αυτή
τεχνολογία. Παράλληλα ο εξωτερικός σύμβουλος
συνέβαλε στην ενημέρωση των εργαζομένων
σχετικά με τα αναμενόμενα οφέλη του έργου, με
στόχο τον περιορισμό της όποιας αντίδρασης στην
αλλαγή.

Επόμενα βήματα
Τα μελλοντικά σχέδια της εταιρίας για περαιτέρω αυτοματοποίηση αφορούν στην πλήρη ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η προμήθεια των α’ και β’ υλών που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων της εταιρίας θα πραγματοποιείται αυτόματα με την καταχώρηση των παραγγελιών των πελατών λαμβάνοντας υπόψη τα
απαιτούμενα υλικά καθώς και τα διαθέσιμα αποθέματα. Προβλέπεται να αναπτυχθεί σύνδεση EDI με τους προμηθευτές για άμεση παραγγελία των α’ και β’ υλών. Επίσης η εταιρία
στοχεύει στην αξιοποίηση τεχνολογιών Internet of Things κατά την παραγωγική διαδικασία, ήτοι συγκέντρωση δεδομένων παραγωγής (θερμοκρασία, ταχύτητες, αισθητήρες
επιφάνειας των προφίλ αλουμίνιου, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, κλπ, προκειμένου μέσω analytics να μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις της παραγωγής.
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Ορίζοντες μετάβασης στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση για μεταποιητικές επιχειρήσεις
Η ολοκληρωμένη μετάβαση στην I4.0 εποχή για μια μεταποιητική επιχείρηση μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις «ορίζοντες», με τον πρώτο να
αφορά τη μετάβαση σε ένα «έξυπνο» εργοστάσιο, τον δεύτερο τη συμμετοχή σε μια ψηφιακά διασυνδεδεμένη εφοδιαστική αλυσίδα, και τον
τρίτο την αξιοποίηση των τεχνολογιών I4.0 για την δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων.
1ος Ορίζοντας I4.0: «Έξυπνο» Εργοστάσιο
Βασικός στόχος είναι η αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών για τη μείωση
κόστους ή/και την επίλυση προβλημάτων στο επίπεδο του εργοστασίου ή της γραμμής
παραγωγής. Προς την κατεύθυνση αυτή βασικοί τομείς εστίασης είναι οι εξής:
•

Προγνωστική συντήρηση (predictive maintenance): λύσεις για τη μείωση των «νεκρών
χρόνων» (downtime) μηχανών παραγωγής.

•

Ρομποτικά συστήματα (robotics): εξελιγμένα μηχανήματα για την αυτοματοποίηση
πολύπλοκων εργασιών.

•

Προσθετική κατασκευή (additive manufacturing): χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών (3D
printing) και λοιπών σχετικών συστημάτων στην παραγωγική διαδικασία.

•

Υγιεινή και ασφάλεια: προηγμένα συστήματα για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής
και ασφάλειας των εργαζομένων.

•

Ποιότητα: νέες τεχνολογικές λύσεις για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων
ποιότητας και προβλημάτων στην παραγωγή (Zero-Defect Manufacturing).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και οι ορίζοντες μετάβασης στην 4η Βιομηχανική
Επανάσταση ακολουθούν μία σειριακή λογική, δεν είναι απαραίτητα αμοιβαία
αποκλειόμενοι. Μία μεταποιητική επιχείρηση μπορεί να έχει πρωτοβουλίες ψηφιακού
μετασχηματισμού που ανήκουν σε διαφορετικούς ορίζοντες.
Στάδια υλοποίησης «Έξυπνου» Εργοστασίου

Αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών της κάθε μεταποιητικής
επιχείρησης, τα στάδια μετάβασης σε ένα «έξυπνο» εργοστάσιο, όπως επίσης και οι
λύσεις και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν, μπορεί να είναι ποικίλα και
διαφορετικά. Για το λόγο αυτό το παρόν μοντέλο μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως
ενδεικτικό και να αποτελέσει μόνο ένα γενικό οδηγό για την πορεία μίας
μεταποιητικής επιχείρησης στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

2ος Ορίζοντας I4.0: «Διασυνδεδεμένη εφοδιαστική αλυσίδα»
Στόχος είναι η ολοκληρωμένη διασύνδεση με πελάτες και προμηθευτές στο πλαίσιο μιας
ψηφιακά διασυνδεδεμένης εφοδιαστικής αλυσίδας (digital supply network) για την
απρόσκοπτη μεταφορά πληροφορίας από και προς όλα τα μέρη και την επίτευξη αυξημένης
ταχύτητας απόκρισης (responsiveness). Κύρια θέματα προς αντιμετώπιση αποτελούν:

•

Συστήματα διασύνδεσης: λύσεις για την απρόσκοπτη και σε πραγματικό χρόνο
ανταλλαγή δεδομένων με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, κτλ.

•

Διαχείριση δεδομένων: λύσεις, πρότυπα και μέθοδοι για τη διασφάλιση της ασφαλούς
και απρόσκοπτης ανταλλαγής ευαίσθητων δεδομένων.

•

Κυβερνοασφάλεια (cybersecurity): η αυξημένη συνδεσιμότητα με εξωτερικά μέρη
δημιουργεί επιπλέον τρωτά σημεία (attack surface) και απαιτεί προηγμένες λύσεις
προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις.

3ος Ορίζοντας I4.0: «Νέα επιχειρηματικά μοντέλα»
Στόχος είναι η δημιουργία νέων προτάσεων αξίας προς τους πελάτες και νέων πηγών
εσόδων για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις (π.χ. «έξυπνα» προϊόντα, «προϊόντα ως
υπηρεσίες», νέες υπηρεσίες προς πελάτες) μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και
του μεγάλου όγκου δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο του I4.0.

Στάδιο 1
Βιομηχανικός
αυτοματισμός
Μεμονωμένα και μη
συνδεδεμένα
πληροφοριακά
συστήματα (π.χ. ERP,
PLM) και συστήματα
PLC επί των μηχανών.

Στάδιο 2
Ρομποτικός
αυτοματισμός
Μετάβαση σε
ρομποτικά συστήματα
παραγωγής αλλά
επίσης μεμονωμένα
και μη συνδεδεμένα
με τα υπόλοιπα
συστήματα.

Στάδιο 3
Συνδεδεμένα
συστήματα
Διασυνδεδεμένα
συστήματα και
μηχανές (π.χ. μέσω
συστήματος MES) που
επιτρέπουν την
απρόσκοπτη και
αυτοματοποιημένη
ανταλλαγή
πληροφορίας.

Στάδιο 4
Ψηφιακό αντίτυπο
εργοστασίου
Καταγραφή και
συλλογή δεδομένων
από πολλαπλά σημεία
και πηγές και
κατάλληλη
αποθήκευσή τους,
ώστε να δημιουργηθεί
ένα πλήρες ψηφιακό
«αντίτυπο» του
εργοστασίου.

Στάδιο 5
Προηγμένη
αξιοποίηση
δεδομένων
Χρήση λύσεων και
μεθόδων (π.χ.
simulation, root-cause
analysis, what-if
scenarios, stochastic
analysis) ανάλυσης
δεδομένων (advanced
analytics) για
απεικόνιση /
περιγραφή, διάγνωση
αλλά και πρόγνωση
γεγονότων και
καταστάσεων.

Στάδιο 6
Αυτοματοποίηση
λήψης αποφάσεων
& έξυπνα
συστήματα
Χρήση προηγμένων
λύσεων μηχανικής
μάθησης (machine
learning) και τεχνητής
νοημοσύνης (artificial
intelligence) για την
αυτοματοποιημένη
λήψη αποφάσεων,
όπως επίσης και
έξυπνων, αυτόνομων
μηχανών και
εξοπλισμού (π.χ. ΑΙ
robots και cobots,
αυτόνομα οχήματα,
έξυπνα συστήματα
διαχείρισης
ενέργειας).

Για την υλοποίηση ενός «έξυπνου» εργοστασίου μία μεταποιητική επιχείρηση εκτιμάται ότι θα πρέπει να εστιαστεί σε
πέντε κύρια δομικά στοιχεία που περιλαμβάνουν την τεχνολογία (μηχανήματα & εξοπλισμός και πληροφοριακά
συστήματα), αλλά και τα σημαντικά θέματα της στρατηγικής, των ανθρώπων και της εταιρικής κουλτούρας και
της οργάνωσης και των διαδικασιών. Στη συνέχεια, τα δομικά αυτά στοιχεία αναλύονται περαιτέρω.
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Στάδια υλοποίησης ενός «Έξυπνου» Εργοστασίου
Η υλοποίηση ενός «έξυπνου» εργοστασίου απαιτεί την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου υπόβαθρου πληροφοριακών συστημάτων και
συνδεσιμότητας, ώστε να είναι δυνατή η συλλογή δεδομένων από τον «φυσικό» κόσμο στον «ψηφιακό», η προηγμένη ανάλυσή τους και
στη συνέχεια η αυτοματοποιημένη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων μέσω «έξυπνων» μηχανών και συστημάτων.
Στάδιο 1
Βιομηχανικός
αυτοματισμός
• Μηχανές παραγωγής που διαθέτουν
συστήματα αυτοματισμού, όπως
για παράδειγμα σένσορες,
ενεργοποιητές (actuators) και
λοιπές συσκευές που ελέγχονται
από PLCs / PIDs, ενδεχομένως
συνδεδεμένα μέσω συστήματος
Supervisory Control and Data
Acquisition (SCADA) αλλά όχι και
με τα πληροφοριακά συστήματα.

• Μεμονωμένα πληροφοριακά
συστήματα όπως PLM. ERP, QMS,
κτλ. χωρίς όμως σύνδεση μεταξύ
τους ή με τα PLCs.
• Αρκετές διεργασίες διενεργούνται
χειρωνακτικά τόσο σε επίπεδο
διαχείρισης πληροφορίας (π.χ.
τροφοδότηση δεδομένων όπως
SKU, BOM, Work Orders, quality
test results, κτλ. στα επιμέρους
συστήματα), όσο και σε επίπεδο
παραγωγής (π.χ. τροφοδότηση
υλικών στις μηχανές παραγωγής).
• Διάφορες ημιαυτόματες εργασίες
(π.χ. quality testing), ενδεχομένων
και με μερική χρήση κινητών
συσκευών (π.χ. scanners), αλλά
αδυναμία ολοκληρωμένης
παρακολούθησης (π.χ. ενός work
order) διεργασιών από την αρχή
μέχρι το τέλος.

Στάδιο 2
Ρομποτικός
αυτοματισμός
• Αντικατάσταση χειρωνακτικών
παραγωγικών εργασιών με
βιομηχανικά ρομπότ (industrial
robots), όπου κρίνεται σκόπιμο και
η απόδοση της σχετικής επένδυσης
(ROI) μπορεί να δικαιολογηθεί.
Ενδεχομένως σε συγκεκριμένες
μεταποιητικές επιχειρήσεις να μην
κρίνεται αποδοτική η χρήση
ρομποτικών συστημάτων και
συνεπώς το εν λόγω Στάδιο να μην
είναι εφαρμόσιμο.
• Στο συγκεκριμένο Στάδιο, αν δεν
πραγματοποιηθούν επιπλέον
παρεμβάσεις που θεωρητικά
ανήκουν σε άλλα Στάδια,
παραμένει ο μεμονωμένος
χαρακτήρας και μη
συνδεδεμένος τρόπος
λειτουργιάς των διαφόρων
συστημάτων και συσκευών, με
αποτέλεσμα να παραμένουν σε
μεγάλο βαθμό οι αδυναμίες που
εντοπίζονται στο Στάδιο 1.

Στάδιο 3
Συνδεδεμένα
συστήματα
• Τα διάφορα πληροφοριακά
συστήματα και οι μηχανές
παραγωγής συνδέονται
αποτελεσματικά μεταξύ τους
επιτρέποντας την απρόσκοπτη και
αυτοματοποιημένη ροή
πληροφορίας μεταξύ τους.
• Για το σκοπό αυτό συνήθως
υλοποιείται λύση Manufacturing
Execution System (MES) και
διασυνδέεται με όλα τα υπόλοιπα
συστήματα (Robots, PLCs, ERP,
PLM, QMS, κτλ.) επιτρέποντας την
αμφίδρομη ανταλλαγή
πληροφορίας. Για παράδειγμά, στο
PLM δημιουργούνται τα SKUs και
BOMs και τροφοδοτούνται στο
MES. Αντίστοιχα στο ERP
δημιουργούνται work orders και
τροφοδοτούνται αυτόματα στο MES
που μέσω των PLCs/Robots τα
εκτελεί και επιστρέφει την σχετική
πληροφορία στο ERP.
• Μέσω λύσεων στην γραμμή
παραγωγής και στον έλεγχο
ποιότητας (π.χ. ενσωματωμένα
scanners σε όλα τα σημεία, RFIDs)
ένα work order
παρακολουθείται από την αρχή
μέχρι το τέλος.
• Λύσεις SPC (Statistical Process
System) συλλέγουν και αναλύουν
δεδομένα από την παραγωγική
διαδικασία με στόχο την βελτίωση
του OEE (Overall Equipment
Effectiveness).

Στάδιο 4
Ψηφιακό αντίτυπο
εργοστασίου

Στάδιο 5
Προηγμένη
αξιοποίηση
δεδομένων

• Οι ενσωματωμένοι στις μηχανές
• Υλοποίηση λύσεων και μεθόδων
σένσορες συμπληρώνονται από
(π.χ. simulation, root-cause
επιπλέον λύσεις συλλογής
analysis, what-if scenarios,
δεδομένων (π.χ. Real-Time
stochastic analysis) προηγμένης
Location Systems) σε όλο το φάσμα
ανάλυσης δεδομένων (advanced
λειτουργίας του εργοστασίου.
analytics) σε πραγματικό χρόνο
(real time).
• Υφίσταται συγκεκριμένο σύστημα
διαχείρισης δεδομένων (data
management system) που
επιτρέπει την τυποποιημένη και
αποτελεσματική συλλογή και
αποθήκευση τα δεδομένα, ώστε να
υπάρχει μόνο μία «μοναδική
πηγή αλήθειας» (single source of
truth) για όλη την πληροφορία που
αφορά το εργοστάσιο και όλα τα
δεδομένα να είναι προσβάσιμα από
όλα τα συστήματα.

• Συνήθως υλοποιούνται λύσεις
Cloud για την αποτελεσματική και
λιγότερο κοστοβόρα αποθήκευση
του μεγάλου όγκου δεδομένων που
συλλέγονται ανά πάσα στιγμή στο
εργοστάσιο.
• Ως αποτέλεσμα, είναι δυνατή η
δημιουργία και συνεχή διατήρηση
σε ενημερωμένη μορφή, ενός
ψηφιακού «αντιτύπου» το
συνόλου του εργοστασίου που
στη συνέχεια μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στο επόμενο Στάδιο
των advanced analytics.

• Αρχικά ο στόχος είναι η
διαμόρφωση πλήρους εικόνας
αναφορικά με το τι συμβαίνει στο
εργοστάσιο (descriptive analytics)
και γιατί αυτό συμβαίνει
(diagnostic analytics).

• Σε επόμενο επίπεδο χρησιμοποιείται
προγνωστική (predictive) και
καθοδηγητική (prescriptive)
ανάλυση ώστε να προβλεφθούν
γεγονότα (π.χ. ανάγκη
συντήρησης, ποιοτικό πρόβλημα)
και να υποβοηθηθεί η λήψη
σχετικών αποφάσεων.

• Αναλόγως των αναγκών, οι
επιχειρήσεις μπορούν να
υλοποιήσουν διάφορες
«περιπτώσεις χρήσης» (use
cases) όπως προληπτική
συντήρηση, διαχείριση ενέργειας,
προληπτική διαχείριση και
ελαχιστοποίηση λαθών και
ποιοτικών προβλημάτων,
βελτιστοποίηση προγραμματισμού
παραγωγής, κ.α.

• Το Στάδιο αυτό είναι ουσιαστικά η
• Το Στάδιο αυτό αποτελεί επί της
πρώτη φάση του I4.0 PDP Loop
ουσίας τη δεύτερη φάση του I4.0
(“Physical-to-Digital”, μεταβίβαση
PDP Loop (“Digital-to-Digital” που
της πληροφορίας από τον «φυσικό»
αφορά την επικοινωνία ψηφιακών
στον «ψηφιακό» κόσμο).
συστημάτων και την προηγμένη
ανάλυση δεδομένων).

Στάδιο 6
Αυτοματοποίηση
λήψης αποφάσεων &
έξυπνα συστήματα
• Η πλήρης διασύνδεση των μηχανών
/ εξοπλισμού και των
πληροφοριακών συστημάτων, σε
συνδυασμό με λύσεις μηχανικής
μάθησης (machine learning) και
τεχνητής νοημοσύνης (artificial
intelligence) επιτρέπει την
αυτοματοποιημένη λήψη
αποφάσεων, τη συνεχή
αυτορρύθμιση και αυτοβελτίωση
διαδικασιών (ένα βασικό
χαρακτηριστικό των έξυπνων
εργοστασίων), και την υλοποίηση
έξυπνων cyber-physical
συστημάτων παραγωγής (Cyber
Physical Production System CPPS), όπως για παράδειγμα ΑΙ
robots και cobots, αυτόνομα
οχήματα, λύσεις διαχείρισης
ενέργειας, κτλ.
• Όπως και στο Στάδιο 5, οι
μεταποιητικές επιχειρήσεις
καλούνται να επιλέξουν
«περιπτώσεις χρήσης» (use
cases) για πλήρη αυτοματοποίηση,
να μελετήσουν την απόδοση της
σχετικής επένδυσης (ROI) και να
υλοποιήσουν αναλόγως.

• Το Στάδιο αυτό ουσιαστικά κλείνει
το I4.0 PDP Loop (“Digital-toPhysical” που αφορά την
αυτοματοποιημένη λήψη
αποφάσεων στον «ψηφιακό» κόσμο
και την αντίστοιχα
αυτοματοποιημένη υλοποίηση των
σχετικών ενεργειών στον «φυσικό»
κόσμο).
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Δομικά στοιχεία υλοποίησης ενός «Έξυπνου» Εργοστασίου
Κανένα «έξυπνο» εργοστάσιο δεν μπορεί να είναι ακριβώς ίδιο με το άλλο, καθώς αναλόγως των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της
μεταποιητικής επιχείρησης θα παρατηρούνται αλλαγές σε μεθόδους και γραμμές παραγωγής, αυτοματισμούς, προϊόντα και λοιπούς
παράγοντές. Είναι όμως γενικά αποδεκτό ότι υφίστανται ορισμένα δομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ενός «έξυπνου»
εργοστασίου στη βάση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής, η τεχνολογία, οι άνθρωποι και η οργάνωση / διαδικασίες.
Στρατηγική
• Η μεταποιητική επιχείρηση διαθέτει μια
συγκεκριμένη και πλήρως καταγεγραμμένη
στρατηγική Ι4.0 η οποία πηγάζει από τη
συνολική επιχειρηματική της στρατηγική,
υποστηρίζεται από τη Διοίκηση και είναι πλήρως
κατανοητή και αποδεκτή από τον οργανισμό.
• Η Στρατηγική I4.0 αφορά τόσο την περαιτέρω
εξέλιξη του «έξυπνου» εργοστασίου,
καθώς ενδεχομένως υφίστανται use cases ή/και
γραμμές παραγωγής που δεν έχουν φτάσει στο
Στάδιο 6, όσο και συγκεκριμένο πλάνο για τη
μετάβαση στους επόμενους ορίζοντες του
I4.0 (διασυνδεδεμένη εφοδιαστική αλυσίδα και
νέα επιχειρηματικά μοντέλα).
• Η Στρατηγική I4.0 περιλαμβάνει σαφή
καθορισμό στόχων, συγκεκριμένο οδικό
χάρτη και μηχανισμό παρακολούθησης της
υλοποίησης των σχετικών δράσεων και
επενδύσεων αλλά και της απόδοσής τους.

Η παρούσα ανάλυση επιχειρεί μία
ενδεικτική και γενική προσέγγιση
των χαρακτηριστικών καθενός από
τα πέντε βασικά δομικά υλοποίησης
ενός «έξυπνου» εργοστασίου για
μία υποθετική μεταποιητική
επιχείρηση που έχει επιτύχει το
Στάδιο 6 «Αυτοματοποίηση λήψης
αποφάσεων & έξυπνα συστήματα».
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε μία
ενδεχόμενη υλοποίηση ενός
«έξυπνου» εργοστασίου κάθε
μεταποιητική επιχείρηση θα
παρουσιάζει τις δικές της
ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά
με αποτέλεσμα να μην ταυτίζεται
απόλυτα ή και καθόλου με την
παρούσα ανάλυση.

Μηχανήματα & εξοπλισμός

Πληροφοριακά Συστήματα

• Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός έχουν τη
δυνατότητα να αποτελούν μέρος cyberphysical συστημάτων παραγωγής, διαθέτουν
δηλαδή σένσορες για τη συλλογή δεδομένων
και την αναγνώριση αντικειμένων (υλικά, work
in progress, κτλ.), ενσωματωμένα υπολογιστικά
συστήματα και δυνατότητα σύνδεσης και
επικοινωνίας με τα υπόλοιπα συστήματα και
μηχανήματα του εργοστασίου.

• Προηγμένα πληροφοριακά συστήματα (ERP,
PLM, MES, κτλ.) πλήρως διασυνδεδεμένα
μεταξύ τους και με τα μηχανήματα / εξοπλισμό
παραγωγής ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη
ανταλλαγή και διαχείριση πληροφορίας.
Ενδεχομένως υλοποίηση ενός «πύργου
ελέγχου» (manufacturing control tower) μέσω
του οποίου επιτυγχάνεται πλήρης
παρακολούθηση της πορείας της παραγωγής και
της κατάστασης / απόδοσης των μηχανών και
του λοιπού εξοπλισμού παραγωγής και
διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων.

• Έξυπνα μηχανήματα και συσκευές που
ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη (π.χ. ΑΙ
robots / cobots, αυτόνομα οχήματα, συσκευές
smart building) χρησιμοποιούνται όπου κρίνεται
αποδοτικό.
• Υποδομές και λύσεις μεταφοράς δεδομένων
επιτρέπουν την απρόσκοπτη, αποδοτική και
ασφαλή επικοινωνία μηχανών και συσκευών και
τη διασύνδεσή τους με τα πληροφοριακά
συστήματα.
• Δυνατότητα εντοπισμού αντικειμένων (π.χ.
υλικά, εργαλεία, εξοπλισμός, παραγόμενο
προϊόν) και ανθρώπων οπουδήποτε εντός του
εργοστασίου (Real-Time Location Systems,
RFID, κτλ.) και μεταβίβασης της σχετικής
πληροφορίας από τον «φυσικό» στον
«ψηφιακό» κόσμο. Σημαντική για παράδειγμα
είναι η δυνατότητα παρακολούθησης ενός
work order από την αρχή μέχρι το τέλος.
• Συσκευές προηγμένης τεχνολογίας (π.χ.
φορητές συσκευές, AR γυαλιά) και
εξειδικευμένες λύσεις / εφαρμογές (π.χ.
visualization, επαυξημένη πραγματικότητα,
φωνητικές εντολές) επιτρέπουν την παροχή
της κατάλληλης πληροφορίας, στους
κατάλληλους ανθρώπους, την κατάλληλη
στιγμή και με την κατάλληλη μορφή.
• Αντίστοιχα, ειδικός εξοπλισμός (π.χ. wearables)
επιτρέπει τη διασφάλιση της υγιεινής και της
ασφάλειας των εργαζομένων.
• Αναλόγως των αναγκών, λύσεις
τρισδιάστατης εκτύπωσης ενδεχομένως
έχουν ενσωματωθεί στην παραγωγική
διαδικασία.

• Σχεδιασμός και υλοποίησης μίας στρατηγικής
και αντίστοιχα αρχιτεκτονικής
πληροφοριακών συστημάτων (π.χ.
αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων,
υπολογιστικά συστήματα, δίκτυα διασύνδεσης,
κυβερνοασφάλεια) που προσφέρει ευελιξία και
επεκτασιμότητα και επιτρέπει την
διασυνδεσιμότητα (ακόμη και με τρίτους όπως
είναι οι κατασκευαστές των μηχανών) και την
ύπαρξη μία «μοναδικής πηγής αλήθειας» για
όλο τον οργανισμό και ενός ολοκληρωμένου
«ψηφιακού αντίτυπου» του εργοστασίου.
• Λύσεις αυτόματης συλλογής και προηγμένης
ανάλυσης δεδομένων (advanced analytics,
πιθανώς σε συνδυασμό με edge analytics για
αποκεντρωμένη ανάλυση) με δυνατότητα
επεξεργασίας πληθώρας διαφορετικών
δεδομένων (big data) από τη λειτουργία του
εργοστασίου, ώστε να είναι γνωστό τι συμβαίνει
στο εργοστάσιο (descriptive analytics) και γιατί
αυτό συμβαίνει (diagnostic analytics), αλλά και
να υπάρχει η δυνατότητα πρόγνωσης
(predictive analytics) και καθοδήγησης στη
λήψη αποφάσεων (prescriptive analytics).
Ενίσχυση με συστήματα μηχανικής μάθησης
(machine learning) και τεχνητής νοημοσύνης
(artificial intelligence) για την
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την
αυτοματοποιημένη υλοποίηση τους στον
«φυσικό κόσμο» μέσω έξυπνων μηχανών. Προς
την κατεύθυνση αυτή ενδεχομένως έχει αξία η
δημιουργία «analytics lab» εντός της
επιχείρησης.

Άνθρωποι & κουλτούρα
• Το προσωπικό, σε όλα τα επίπεδα, διαθέτει
ικανές και κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες
και καλή κατανόηση των νέων τεχνολογιών και
των δεδομένων του I4.0 γεγονός που
επιτυγχάνεται μέσω της αναθεώρησης των
περιγραφών θέσεων εργασίας και των προφίλ
των εργαζομένων, της κατάλληλης εκπαίδευσης
του υφιστάμενου προσωπικού και της
πρόσληψης προσωπικού με τις κατάλληλες
δεξιότητες.
• Εξειδικευμένο προσωπικό απαιτείται για την
κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει από
την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και λύσεων
(π.χ. ειδικοί analytics / data scientists), το
προσωπικό παραγωγής έχει τις δεξιότητες για
ασφαλή χειρισμό πολλαπλών μηχανών και
συσκευών που γίνονται ολοένα και πιο
περίπλοκες, ενώ οι υπεύθυνοι παραγωγής
(προϊστάμενοι, εργοδηγοί, κτλ.) πρέπει να
διαθέτουν ανεπτυγμένη κριτική ικανότητα
καθώς ο ρόλος τους κυρίως αφορά τη λήψη
αποφάσεων, πιθανώς σε συνεργασία με τους
ειδικούς analytics, για θέματα που δεν μπορούν
να αυτοματοποιηθούν.
• Εταιρική κουλτούρα που καλλιεργείται
συστηματικά και οργανωμένα (π.χ. μέσω
κατάλληλης οργάνωσης, δομών διακυβέρνησης,
συστημάτων αμοιβών, κτλ.) και χαρακτηρίζεται
από αποδοχή της συνεχούς αλλαγής και της
αξίας του λάθους ως πηγή γνώσης, πάθος για
καινοτομία, λήψη αποφάσεων βασισμένη
σε δεδομένα και γεγονότα, συνεχή
προσπάθεια για βελτίωση και μάθηση,
δημοκρατικό στυλ διοίκησης (π.χ.
συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη
αποφάσεων), ανοιχτή συνεργασία και
επικοινωνία με αποφυγή δημιουργίας «σιλό»
και τέλος, εμπιστοσύνη στις
αυτοματοποιημένες διαδικασίες και τα
έξυπνα συστήματα που καλλιεργείται μέσω
της συμμετοχής του προσωπικού σε όλα τα
Στάδια της μετάβασης σε ένα «έξυπνο»
Εργοστάσιο.

Οργάνωση & διαδικασίες
• Η οργάνωση του εργοστασίου ακολουθεί τη
λογική του ευέλικτου οργανισμού (agile
organization) που χαρακτηρίζεται από:
o Δυναμική δημιουργία ομάδων ώστε να
είναι δυνατός ο συνδυασμός των
καταλληλότερων δεξιοτήτων σε κάθε
περίπτωση και να διασφαλίζεται η γρήγορη
ανταπόκριση σε νέες ανάγκες και γεγονότα,
αλλά και η συνεχής βελτίωση.
o Δομές λήψης αποφάσεων που ισορροπούν
μεταξύ αυτοματοποίησης, αποκέντρωσης και
κατάλληλου κεντρικού ελέγχου. Στόχος είναι
η ενδυνάμωση των εργαζομένων και η
ενίσχυση της ικανότητάς τους να λαμβάνουν
αποφάσεις βασισμένες σε συγκεκριμένες
αναλύσεις και δεδομένα.
o Συστήματα στοχοθέτησης και
παρακολούθησης της απόδοσης που
προάγουν την κατάλληλη κουλτούρα
καινοτομίας και την ευέλικτη, δυναμική
λειτουργία της επιχείρησης.
o Ευέλικτες (agile) πρακτικές εργασίας και
μέθοδοι διαχείρισης καταστάσεων (events),
και έργων / δράσεων συνεχούς βελτίωσης της
παραγωγικής διαδικασίας.
• Οι διαδικασίες του εργοστασίου
προσαρμόζονται και ανασχεδιάζονται με τη
λογική της ευελιξίας (π.χ. rapid prototype
development) σε θέματα που αφορούν
καινοτομία, επίλυση προβλημάτων προσαρμογή
σε νέες ανάγκες και συνεχή βελτίωση αλλά και
της αποδοτικότητας όταν πρόκειται για
επαναλαμβανόμενες εργασίες. Έμφαση δίνεται
στη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων με
στόχο την γρήγορη λήψη αποφάσεων για την
άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων και
γεγονότων ή ακόμη και την προληπτική
διάγνωση και λήψη δράσης. Επιπλέον,
εφαρμόζονται διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης /
βελτιστοποίησης της λειτουργίας του
εργοστασίου.
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Αρχικές φάσεις σχεδιασμού ενός «Έξυπνου» Εργοστασίου
Όπως δεν υπάρχει μόνο ένας συγκεκριμένος τύπος «έξυπνου» εργοστασίου, έτσι δεν υφίσταται και μία μοναδική πορεία προς την
υλοποίησή του. Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι κάθε επιχείρηση που στοχεύει να ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια είναι σκόπιμο να ακολουθήσει
ορισμένα διακριτά βήματα σχεδιασμού που θα της επιτρέψουν να καταστρώσει μία συγκεκριμένη στρατηγική και έναν κατάλληλο «οδικό
χάρτη» και να σχεδιάσει στην απαραίτητη λεπτομέρεια τις δράσεις υλοποίησης του «έξυπνου» εργοστασίου.
Συνεχής ενημέρωση για τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τα δεδομένα
του I4.0 προκειμένου να εντοπίζονται ευκαιρίες με βάση τις τρέχουσες τάσεις
του Digital Manufacturing αλλά και να είναι κατανοητές οι εφαρμογές των
διαφόρων νέων ψηφιακών τεχνολογιών και οι πιθανές επιπτώσεις τους στην
επιχείρηση και στην παραγωγική της διαδικασία.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου «ψηφιακού οράματος» της
επιχείρησης, καθορισμός συγκεκριμένου οράματος
για την υλοποίηση του «έξυπνου» εργοστασίου και
ευρύτερα για την μετάβαση στην I4.0 εποχή βάσει
των οριζόντων που παρουσιάστηκαν προηγούμενα.

Φάση «Οραματισμού»

Εντοπισμός κύριων προβλημάτων (pain points)
και ευκαιριών βελτίωσης της απόδοσης της
παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. αντιμετώπιση συχνών
βλαβών, ανάγκη μείωσης υψηλών αποθεμάτων,
ανάγκη βελτίωσης χρόνων ανταπόκρισης στις
παραγγελίες πελατών, ανάγκη βελτίωσης της
ποιότητας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας).

Αναζήτηση κατάλληλων λύσεων «έξυπνου» εργοστασίου που
μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ή/και τις ευκαιρίες που
έχουν εντοπιστεί και ανάπτυξη / ανάλυση συγκεκριμένων
«περιπτώσεων χρήσης» (use cases), όπως για παράδειγμά
«προβλεπτική / προγνωστική διαχείριση ποιότητας» (quality sensing
& prediction), «προβλεπτική / προγνωστική συντήρηση» (predictive
maintenance), «αυτοματοποιημένη αναπλήρωση αποθέματος», κτλ.
Για κάθε επιλεγμένη
«περίπτωση χρήσης» (use
case), αξιολόγηση της
υφιστάμενης ετοιμότητας
και ωριμότητας της
επιχείρησης και των
παραγωγικών της
εγκαταστάσεων και ανάλυση
της απόστασης με την
επιθυμητή κατάσταση
(gap analysis).

Πολύ συχνά επενδύσεις σε τεχνολογίες «έξυπνου»
εργοστασίου ξεκινούν με έμφαση σε συγκεκριμένες
ευκαιρίες βελτίωσης.

Φάση «Αξιολόγησης»
Ιεράρχηση των διαφορετικών
«περιπτώσεων χρήσης» (use cases) βάσει
των αναλύσεων του προηγούμενου βήματος
(business cases) και απόφαση αναφορικά με
το ποιες θα επιλεχθούν για περαιτέρω
σχεδιασμό και υλοποίηση.

Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης και
παρακολούθησης των αποτελεσμάτων
και της απόδοσης των επενδύσεων
υλοποίησης του «έξυπνου» εργοστασίου
στη βάση συγκεκριμένων δεικτών
απόδοσης (KPIs).

Φάση «Σχεδιασμού»
Αντίστοιχα, για κάθε «περίπτωση χρήσης» (use case), διενέργεια
ανάλυσης κόστους / οφέλους και σκοπιμότητας (business
case) με αξιολόγηση των λειτουργικών δεικτών (KPIs) που
μπορούν να βελτιωθούν και των ωφελειών / εξοικονομήσεων που
μπορούν να επιτευχθούν καθώς και του κόστος των
απαιτούμενων επενδύσεων.

Για κάθε προκριμένη «περίπτωση χρήσης» (use case), σχεδιασμός
αναλυτικού πλάνου υλοποίησης (εκτίμηση απαραίτητων βημάτων και
χρόνων υλοποίησης, επιλογή προμηθευτών τεχνολογίας, ανάπτυξη
προϋπολογισμού, κ.α.). Επιπλέον, έναρξη σχεδιασμού της συνολικής
«αρχιτεκτονικής» του «έξυπνου» εργοστασίου (π.χ. τεχνολογίες,
πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα / υποδομές, λοιπά δομικά στοιχεία) ώστε
να υπάρχει πρόβλεψη για την ολοκληρωμένη υλοποίησή του.
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Η λογική της πιλοτικής εφαρμογής λύσεων «Έξυπνου» Εργοστασίου
Η υλοποίηση ενός «έξυπνου» εργοστασίου αποτελεί μεγάλη πρόκληση για οποιαδήποτε μεταποιητική επιχείρηση, ιδιαίτερα όταν η
επιχείρηση βρίσκεται στα αρχικά της βήματα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι πιο αποτελεσματικό κάθε προσπάθεια να ξεκινά σε μικρή
κλίμακα, πιλοτικά, και να επεκτείνεται όταν τα αρχικά προβλήματα έχουν λυθεί και τα οφέλη της έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά.

Πιλοτικό στάδιο

Aαξία για την επιχείρηση

Αρχικά έμφαση μπορεί να δοθεί στην υλοποίηση «περιπτώσεων χρήσης» (use
cases) σε μεμονωμένα μηχανήματα ή γραμμές παραγωγής παρουσιάζουν όμοια
χαρακτηριστικά και ανάγκες με άλλα σημεία του εργοστασίου προκειμένου εν
συνεχεία να είναι ευκολότερη η επέκταση της υλοποίησης στο επόμενο επίπεδο.

Επέκταση σε όλο το
εργοστάσιο

Επέκταση σε πολλαπλά
εργοστάσια

Επέκταση της υλοποίησης στο
σύνολο του εργοστασίου μόλις
επιλυθούν τα αρχικά προβλήματα
και φανεί η αξία της λύσης.

Υλοποίηση της λύσης σε επιπλέον
εργοστάσια, αφού έχει υλοποιηθεί
ομαλά και έχει αποδείξει τα οφέλη
της στο αρχικό εργοστάσιο.

Μεμονωμένο πάγιο στοιχείο

Γραμμή Παραγωγής

Εργοστάσιο

Δίκτυο Εργοστασίων

Μεγιστοποίηση της απόδοσης ενός
μεμονωμένου σημείου της
παραγωγής (π.χ. μηχάνημα,
εργαλείο, εξοπλισμός, διαδικασία)

Βελτίωση της απόδοσης μίας
σειράς αλληλεξαρτώμενων
μηχανημάτων / εργαλείων /
εξοπλισμού (π.χ. γραμμή
παραγωγής, αυτοτελείς
«κυψέλες» παραγωγής)

Βελτιστοποίηση των επιδόσεων
μιας μεμονωμένης παραγωγικής
μονάδας μέσω ολοκληρωμένης
υλοποίησης της λύσης και
πλήρους διασύνδεσης μηχανών
και πληροφοριακών συστημάτων.

Μεγιστοποίηση της απόδοσης του
συνόλου του δικτύου εργοστασίων
μέσω της διασύνδεσης των
διαφορετικών μονάδων σε
πραγματικό χρόνο.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι
υφίστανται αρκετοί παράγοντες που
μπορούν να θεωρηθούν σημαντικοί
για την επιτυχή υλοποίηση
δράσεων / έργων ψηφιακού
μετασχηματισμού σε ένα
εργοστάσιο. Ενδεικτικά μεταξύ
αυτών περιλαμβάνονται:
▪

Η αναγνώριση πιλοτικών
υλοποιήσεων με τη μεγαλύτερη
δυνατότητα επέκτασης και
χαρακτηριστικά που επιτρέπουν
την επαλήθευση / επιβεβαίωση
των ωφελειών που μπορούν να
προκύψουν από τη
συγκεκριμένη λύση.

▪

Εστίαση σε λύσεις που μπορούν
να αναπαραχθούν με τη
μεγαλύτερη ευκολία.

▪

Αξιολόγηση της συνολικής
ετοιμότητας πριν την έναρξη
υλοποίησης.

▪

Προσεκτικός σχεδιασμός του
πλάνου επέκτασης από το
πιλοτικό στάδιο στο σύνολο του
εργοστασίου και των τυχόν
επιπλέον μονάδων παραγωγής.

▪

Εκτός του τεχνολογικού τομέα,
εστίαση και στη διαχείριση της
αλλαγής, ώστε η υλοποίηση της
λύσης να γίνει αποδεκτή από
τους εμπλεκόμενους ανθρώπους
και να διευκολυνθεί η
υλοποίησή της.

Χρόνος
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Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην υλοποίηση ενός «Έξυπνου» Εργοστασίου
Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που ξεκινούν την πορεία τους προς ένα «έξυπνο» εργοστάσιο εκτιμάται ότι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
μια σειρά κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας που αναλόγως των χαρακτηριστικών της κάθε επιχείρησης και του σχεδιασμού που έχει
πραγματοποιηθεί μπορεί να έχουν διαφορετική βαρύνουσα σημασία.

Η οποιαδήποτε πρωτοβουλία ψηφιακού μετασχηματισμού στο πλαίσιο ενός
«έξυπνου» εργοστασίου θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει μίας συγκεκριμένης
και καταγεγραμμένης στρατηγικής, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται «τυχαίες»
δράσεις και έργα εκτός στρατηγικού πλάνου (“random acts of digital”).

Η υλοποίηση οποιασδήποτε λύσης «έξυπνου» εργοστασίου θα πρέπει να βασίζεται σε
μία σαφή εικόνα του επιχειρηματικού ή/και λειτουργικού θέματος προς
επίλυση/βελτίωση και για αυτό το λόγο προτείνεται η λογική της ανάπτυξης
«περιπτώσεων χρήσης» (use cases) και της ανάλυσης της σχέσης κόστους-ωφέλειας
(business case, cost-benefit analysis)

Θα πρέπει να είναι κατανοητό σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και σε όλους τους
εμπλεκόμενους ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και κατά συνέπεια η υλοποίηση
λύσεων «έξυπνου» εργοστασίου δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας αλλά αφορά
επίσης και την αλλαγή κουλτούρας, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την
μεταβολή του τρόπου και των διαδικασιών εργασίας. Ανάγκες εκπαίδευσης των
υφιστάμενων εργαζομένων (upskilling, reskilling) και προσέλκυσης νέου ταλέντου
θα πρέπει λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία των έργων
μετασχηματισμού.

Η οποιαδήποτε πρωτοβουλία ψηφιακού μετασχηματισμού θα πρέπει να συνοδεύεται
από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης αλλαγής με στόχο τη
μεγιστοποίηση των ωφελειών και την αμεσότερη επίτευξη αυτών.

Θα πρέπει εγκαίρως να σχεδιάζεται η καταλληλότερη προσέγγιση επέκτασης
(scaling) της υλοποίησης μια λύσης «έξυπνου» εργοστασίου από το πιλοτικό
στάδιο στην πλήρη εφαρμογή της, βάσει των αναγκών και χαρακτηριστικών της
επιχείρησης, χωρίς το φόβο της αποτυχίας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι επιχειρήσεις
που ακολουθούν μία φιλοσοφία “Think Big, Start Small, Scale Fast” έχουν
μεγαλύτερες πιθανότητες επίτευξης των στόχων τους τους.
Η οποιαδήποτε πρωτοβουλία ψηφιακού μετασχηματισμού στο πλαίσιο ενός
«έξυπνου» εργοστασίου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ευκαιρίες και μελλοντικές
προοπτικές διασύνδεσης σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας της
επιχείρησης, ώστε να υποστηρίζει τη μετάβαση στον επόμενο ορίζοντα του I4.0.
Η αξία των επιμέρους λύσεων και έργων ψηφιακού μετασχηματισμού δεν θα πρέπει
να αξιολογείται μεμονωμένα, αλλά ευρύτερα λαμβάνοντας υπόψη την αξία που
μπορεί να δημιουργηθεί και από επακόλουθα έργα στο πλαίσιο δημιουργίας ενός
ολοκληρωμένου «έξυπνου» εργοστασίου αλλά και μετάβασης της επιχείρησης στους
επόμενους ορίζοντες του I4.0.
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Προκλήσεις στην υλοποίηση ενός «Έξυπνου» Εργοστασίου
Το «έξυπνο» εργοστάσιο αποτελεί από μόνο του μία σημαντική πρόκληση για κάθε μεταποιητική επιχείρηση που θα αποφασίσει να
According to
our interviewed
several
exist—some
logical,
some psychological
προχωρήσει
στην
υλοποίηση. executives,
Παράγοντές
όπωςbarriers
η έλλειψη
ψηφιακών
δεξιοτήτων
και κουλτούρας καινοτομίας, η αντίσταση στην αλλαγή, η
αδυναμία τεκμηρίωσης της σχέσης κόστους-οφέλους και η δυσκολία στην προσαρμογή συστημάτων και διαδικασιών είναι παράγοντες που
εντείνουν αυτή την πρόκληση και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε αντίστοιχη προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού.
Οργάνωση & διαδικασίες

Άνθρωποι

•

Έλλειψη τεχνογνωσίας και ενδεχόμενη αντίσταση στην υιοθέτηση
νέων «ευέλικτων» (agile) πρακτικών εργασίας και μεθόδων
διαχείρισης έργων / πρωτοβουλιών.

•

Έλλειψη κοινής κατανόησης και οράματος αναφορικά με το τι
σημαίνει «έξυπνο» εργοστάσιο και ποια είναι η σημασία του για το
σύνολο της επιχείρησης.

•

Δυσκολία προσαρμογής των διαδικασιών παραγωγής που
ισχύουν στην επιχείρηση επί μακρόν στα νέα δεδομένα του ψηφιακού
μετασχηματισμού.

•

•

Οργανωτικές δομές που παραδοσιακά δεν οδηγούσαν σε ελλιπή
επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τμημάτων και ομάδων,
γεγονός σχετικά συνηθισμένο σε μεταποιητικές επιχειρήσεις,
δημιουργεί δυσκολίες στην υλοποίηση λύσεων που απαιτούν
συνεργατική προσέγγιση.

Έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων στο υφιστάμενο προσωπικό της
επιχείρησης και δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένων στελεχών
από την αγορά, τόσο για την υλοποίηση, όσο και για τη διαχείριση
των νέων ψηφιακών λύσεων.

•

Συχνές αποχωρήσεις εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς οι
δεξιότητές τους είναι συνήθως περιζήτητες στην αγορά, που
δημιουργούν δυσκολίες στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και στην
υλοποίηση έργων με διάρκεια, όπως απαιτεί η υλοποίηση ενός
ολοκληρωμένου «έξυπνου» εργοστασίου και γενικότερα η μετάβαση
στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Οργάνωση &
διαδικασίες
Τεχνολογία
•

Η περιπλοκότητα και το κόστος των νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι δεν έχουν ευρέως δοκιμαστεί στην αγορά,
δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς τα οφέλη και την απόδοση
των σχετικών επενδύσεων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι
αποφάσεις των διοικήσεων για χρηματοδότηση τέτοιων έργων.

•

Οι υφιστάμενες υποδομές και πληροφοριακά συστήματα σε
πολλές επιχειρήσεις απαιτούν σημαντικές αναβαθμίσεις για να
μπορέσουν να υποστηρίξουν λύσεις «έξυπνου» εργοστασίου, γεγονός
που αυξάνει το κόστος και το ρίσκο.

•

Οι συνεχείς και ραγδαίες εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα δημιουργεί
ανασφάλεια ως προς το ποια είναι η σωστή επιλογή τεχνολογίας
και ποια θα είναι η διάρκεια της λύσης που θα επιλεχθεί.

•

Δυσκολία κατανόησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα νέα
συστήματα και των μελλοντικών προοπτικών που δημιουργούνται για
την επιχείρηση, με αποτέλεσμα να χάνονται ευκαιρίες για περαιτέρω
οφέλη.

Τεχνολογία

Άνθρωποι
Κουλτούρα

Κουλτούρα
•

Έλλειψη κουλτούρας καινοτομίας και πειραματισμού, συνεχούς
μάθησης και βελτίωσης και αντίσταση στην αλλαγή, τόσο από το
προσωπικό, αλλά ορισμένες φορές και από τις διοικήσεις των
επιχειρήσεων.

•

Ελλιπής υποστήριξη από τη διοίκηση και του σύνολο του
οργανισμού καθώς πολλές φορές οι προσπάθειες ψηφιακού
μετασχηματισμού θεωρούνται αρμοδιότητα αποκλειστικά του
Τμήματος Μηχανογράφησης ή εναπόκεινται σε μεμονωμένες
πρωτοβουλίες.

~22%

…των ερωτηθέντων που εργάζονται σε εταιρίες μεταποίησης
απάντησαν στην πρωτογενή έρευνα του ΣΕΒ για τη ψηφιακή
ωριμότητα ελληνικών επιχειρήσεων ότι το κύριο εμπόδιο που
αντιμετωπίζει η επιχείρησή τους, στην υλοποίηση
πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η «έλλειψη
κατάλληλης κουλτούρας και η αντίσταση στην αλλαγή»,
καθιστώντας την τη δημοφιλέστερη απάντηση στη
συγκεκριμένη ερώτηση.
n=69
31

Παράρτημα

© 2018 Deloitte Business Solutions S.A.

32

Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΕΒ | Ψηφιακός & Τεχνολογικός Μετασχηματισμός – Βιομηχανία 4.0

Επεξηγήσεις νέων ψηφιακών τεχνολογιών

3D Εκτύπωση
Η 3D εκτύπωση είναι μια διαδικασία κατασκευής αντικειμένων, μέσω
της αξιοποίησης δεδομένων 3D μοντέλων. Η 3D εκτύπωση βοηθάει στη
δημιουργία περίπλοκων μοντέλων τα οποία είναι δύσκολο να
παραχθούν μέσω παραδοσιακών μεθόδων, εξοικονομώντας σημαντικό
χρόνο κατά τη διάρκεια των σταδίων σχεδιασμού και ανάπτυξης των
προϊόντων, εξοικονομώντας παράλληλα σημαντικούς πόρους όπως π.χ.
οι πρώτες ύλες.

Προηγμένα Analytics
Τα προηγμένα Analytics περιλαμβάνουν τη στατιστική ανάλυση και
επεξεργασία δεδομένων πέρα των παραδοσιακών μεθόδων για την
απόκτηση γνώσης μεγαλύτερης αξίας με απώτερο στόχο τη διενέργεια
προβλέψεων μέσω αυτοματοποιημένων ή ημιαυτοματοποιημένων
μοντέλων. Περιλαμβάνει μια σειρά στατιστικών μεθόδων ή διαδικασιών,
όπως αναγνώριση προτύπων, ανάλυση κειμένων, ομαδοποίηση,
πολλαπλή παλινδρόμηση, μηχανική μάθηση, προσομοιώσεις, νευρωνικά
δίκτυα κ.α.

Internet of Things - IoT
Το IoT αναφέρεται στη συγχώνευση προηγμένου λογισμικού με
οικονομικά αποδοτικούς αισθητήρες, που επιτρέπουν σε αντικείμενα
να αλληλοεπιδρούν ψηφιακά. Περιλαμβάνει τη διασύνδεση μηχανών,
εγκαταστάσεων, δικτύων ακόμη και ανθρώπων με αισθητήρες. Τα
δεδομένα που συλλέγονται από τους αισθητήρες τροφοδοτούν
προηγμένες εφαρμογές ανάλυσης και αλγόριθμους πρόβλεψης. Το
παραπάνω επιτρέπει την αυτοματοποίηση και τη βελτίωση της
συντήρησης και της λειτουργίας μηχανών καθώς και την ολοκλήρωση
συστημάτων.

Προηγμένη ρομποτική και γνωσιακή επιστήμη
Η προηγμένη ρομποτική είναι μηχανές ή συστήματα με δυνατότητα να
λαμβάνουν υψηλού επιπέδου εντολές - για παράδειγμα πλοήγηση σε
έναν χώρο εργασίας - και να εκτελούν σύνθετα καθήκοντα σε ένα
ημιδομημένο περιβάλλον με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Η
αυτοματοποίηση που χρησιμοποιεί τεχνολογίες ρομποτικής και
γνωσιακής επιστήμης οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
υιοθετώντας την ανθρώπινη κρίση.

Τεχνητή Νοημοσύνη - AI
Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρεται στην ανάπτυξη συστημάτων
πληροφορικής που εκτελούν καθήκοντα που συνήθως απαιτούν
ανθρώπινη νοημοσύνη. Τεχνολογίες που προέρχονται από AI, και οι
οποίες ονομάζονται γνωσιακές περιλαμβάνουν: machine learning,
computer vision, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, αναγνώριση ομιλίας,
ρομποτική, βελτιστοποίηση.

Machine Learning – Μηχανική Μάθηση
Η μηχανική μάθηση είναι μια περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης η
οποία αφορά αλγορίθμους και μεθόδους που επιτρέπουν στους
υπολογιστές να «μαθαίνουν» και να βελτιώνονται βάσει εμπειρίας από την έκθεση σε δεδομένα - χωρίς να έχουν προγραμματιστεί ρητά
για αυτό το σκοπό. Η εν λόγω τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί για
την αυτοματοποίηση αποφάσεων και τη διενέργεια προβλέψεων.

Digital Twin
Το ψηφιακό δίδυμο αφορά ουσιαστικά σε ένα εξελισσόμενο ψηφιακό
προφίλ / αποτύπωση της ιστορικής και της τρέχουσας συμπεριφοράς
ενός φυσικού αντικειμένου ή μιας φυσικής διαδικασίας και αναλύεται
με στόχο τη βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής απόδοσης. Το
ψηφιακό δίδυμο βασίζεται σε μαζικές, αθροιστικές, σε πραγματικό
χρόνο μετρήσεις δεδομένων επί μια σειρά διαστάσεων.

Geo-fencing
Η με τη βοήθεια τεχνολογίας GPS ή RFID δημιουργία ενός
«εικονικού» γεωγραφικού ορίου, επιτρέποντας σε τρίτο λογισμικό να
ενεργοποιεί ειδοποιήσεις όταν μια κινητή συσκευή εισέρχεται ή φεύγει
από τη συγκεκριμένη περιοχή του εικονικού γεωγραφικού ορίου. Η
ίδια τεχνολογία πέρα από εφαρμογές στο πλαίσιο της 4ης
βιομηχανικής επανάστασης αξιοποείται στο πλαίσιο του geolocation
marketing.
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Επεξηγήσεις επερχόμενων ψηφιακών τεχνολογιών

Ψηφιακός σχεδιασμός, προσομοίωση και ενοποίηση
Ο ψηφιακός σχεδιασμός, η προσομοίωση και η ενοποίηση (DDSI) είναι
η ιδέα και η ψηφιακή κατασκευή ενός εικονικού πρωτοτύπου ή μιας
διαδικασίας που επιτυγχάνεται μέσω υπολογιστή προσομοίωσης ενός
φυσικού προϊόντος ή μίας διαδικασίας. Τα μοντέλα προσομοίωσης
αναπτύσσονται μέσω λογικών και συμβολικών σχέσεων μεταξύ
οντοτήτων για να μελετήσουν τη συμπεριφορά ενός συστήματος και
πως αυτό εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου.

Interface of Things
Το Interface of Things περιλαμβάνει: την εικονική πραγματικότητα
(VR), η οποία αποτελεί ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον
αλληλεπίδρασης, την επαυξημένη πραγματικότητα (AR), στην οποία ο
χρήστης μπορεί να αλληλοεπιδράσει με ψηφιακό περιεχόμενο στο
πραγματικό περιβάλλον και τη μεικτή πραγματικότητα (MR), ένα
υποσύνολο επαυξημένης πραγματικότητας, το οποίο συνδυάζεται
άψογα με το πραγματικό περιβάλλον του χρήστη, όπου αμφότερα
μπορούν να συνυπάρχουν και να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους.

Wearables
Τα wearables είναι μια κατηγορία ηλεκτρονικών συσκευών που
μπορούν να φορεθούν ως αξεσουάρ ή μπορούν να ενσωματωθούν σε
ρουχισμό επιτρέποντας διάφορες πρακτικές χρήσεις. Οι εν λόγω
συσκευές διαθέτουν μικροεπεξεργαστή και έχουν τη δυνατότητα
αποστολής και λήψης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου.
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Επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων σε επερχόμενες ψηφιακές τεχνολογίες
Το Φεβρουάριο 2019, το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ διενήργησε πρωτογενή έρευνα σε υψηλόβαθμα στελέχη
ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά ευρήματα βάσει των
απαντήσεων των ερωτηθέντων σε μέρος του δείγματος που απασχολείται σε μεταποιητικές εταιρίες της χώρας.

Περιοχές επενδύσεων

Θέματα Στρατηγικής

Ωστόσο μόνο το

~37%

~57%

απάντησε ότι η εταιρία τους
διαθέτει μία ξεκάθαρα
ορισμένη και κατάλληλα
τεκμηριωμένη ψηφιακή
στρατηγική και πλάνο
υλοποίησης

των ερωτηθέντων που
εργάζονται σε εταιρίες
μεταποίησης θεωρούν το
Ψηφιακό Μετασχηματισμό ως
μία στρατηγικής σημασίας
προτεραιότητα (δήλωσαν
«συμφωνώ απόλυτα»)

n=60

n=60

Επιπλέον, μόλις το

~38%

απάντησε ότι η εταιρία
διαθέτει ένα ρόλο σε
διευθυντικό επίπεδο για τις
πρωτοβουλίες / έργα
ψηφιακού μετασχηματισμού

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικότερες περιοχές στις οποίες σκοπεύουν να επενδύσουν οι
ελληνικές μεταποιητικές εταιρίες τα επόμενα τρία χρόνια, βάσει των αποτελεσμάτων της
πρωτογενούς έρευνας του ΣΕΒ. Οι εν λόγω περιοχές περιλαμβάνουν σημαντικές
τεχνολογίες που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικό ψηφιακό μετασχηματισμό και την
ανάπτυξη «έξυπνων» εργοστασίων και διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων.

78%

68%

68%

Ψηφιακές λύσεις για
επικοινωνία με συνεργάτες
εφοδιαστικής αλυσίδας

Λύσεις
Predictive
Maintenance

IoT Λύσεις για
έλεγχο, εντοπισμό,
ποιοτικό έλεγχο

67%

61%

Προηγμένες Λύσεις
Προγραμματισμού &
Σχεδιασμού
(Scheduling & Planning)

Βιομηχανικά Ρομπότ για την
αυτοματοποίηση της
παραγωγής ή / και εργασιών
εφοδιαστικής αλυσίδας

n=60
Πηγή: Έρευνα Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΕΒ - Deloitte
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