SMART MANUFACTURING
Era Digitalisasi Industrial Machinery
Sektor manufaktur mesin industri mengalami lonjakan kemajuan teknologi berdasarkan smart manufacturing . Ini sebagai tanggapan terhadap tugas yang sering terjadi kesalahan untuk memvalidasi dan mengelola operasi manufaktur dan assemble
sementara untuk mencapai tingkat kualitas terbaik dalam mengoptimalkan biaya
produksi.
Dalam permesinan, produsen meminta source tambahan, sensor dan
feedback tentang bagaimana proses produksi dan manufaktur dicontoh.
Informasi ini dimanfaatkan ke dalam manufaktur digital twin. Misalnya, ketika membuat alat pemesinan, proses data inspeksi ditambahkan untuk
menciptakan perincian untuk merancang, memproduksi dan menutup
proses loop berdasarkan digital twin kesetiaan tinggi. Langkah penting
berikutnya adalah menghubungkan digital twin produk dengan digital
twin mesin.
Smart Manufacturing memungkinkan mesin industri manufacturers
untuk mengekstrak informasi dan mendorongnya ke dalam operasi manufacturing, termasuk pemrograman computer numerical
control (CNC) atau proses inspeksi dan perakitan. Informasi ini digunakan untuk merumuskan digital twin pada tingkat produksi.
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The manufacturing industry – process and trends
Ada kebutuhan untuk solusi komprehensif untuk mewujudkan setiap langkah dalam proses manufaktur, termasuk penciptaan ide,
mengembangkan produk melalui permesinan, mengeksekusi di
bidang manufaktur dan memperluas seluruh masa pakai berdasarkan digital twin. Proses ini memungkinkan produsen mesin
dan desainer untuk menciptakan value, menurunkan biaya dan
kompres jadwal pengiriman . Selain itu, memungkinkan untuk menutup loop lebih cepat antara operasi manufaktur dan teknik.
Industri manufaktur sedang dalam proses perubahan yang berkelanjutan karena tren berikut:

• Connectability – Pelanggan mengharapkan mesin untuk berkomunikasi dengan mesin lain di pabrik melalui produsen peralatan
asli mesin (OEM)
• Adaptability – Dengan informasi yang dihasilkan oleh sensor dan kemampuan, smart
machine dapat memperbaiki perubahan
dalam produk dan proses hulu dan menyesuaikan dengan kondisi produksi yang dinamis. Ini adalah jenis kecerdasan buatan

• Prediktability – Meningkatkan penekanan
pada simulasi dan prediktabilitas kinerja mesin di lapangan membutuhkan digital twin kesetiaan tinggi mesinnya. Proses ini rumit pada
kecepatan yang lebih tinggi, dengan kasus
penggunaan yang lebih signifikan dan mesin
yang sangat canggih.
• Extendability – Pemeliharaan prediktif dan
kinerja adaptif dapat memperpanjang umur
mesin di fasilitas pelanggan. Tujuannya ada-

Pergeseran signifikan lain untuk diatasi dengan pendekatan smart manufacturing adalah produksi sebagai layanan, di mana pelanggan membeli kapasitas mesin bukannya
membeli mesin. Dinamika yang muncul ini terutama terjadi dengan produsen peralatan
yang menyewa mesin. Perbedaannya adalah membayar untuk kinerja
Hanya saat menggunakan mesin. Oleh karena itu, OEM memiliki kepentingan dalam
memastikan mesin selalu berjalan dengan optimal. Jika mesin perlu ditingkatkan untuk
memenuhi persyaratan produksi atau memerlukan layanan umum,
OEM bertanggung jawab untuk memperbaiki perbaikan performa atau masalah downtime ini dan memiliki insentif untuk mendapatkannya dan berjalan dengan cepat untuk
memaksimalkan cashflow.
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3D Printing, Digital Twin and Smart
Manufacturing

Manufacturing Disciplines and the
Manufacturing Space

Dalam beberapa tahun terakhir, telah ada langkah menuju pencetakan 3D / manufaktur aditif.
Dari perspektif permesinan, memungkinkan perancang mesin untuk mengkonsolidasikan komponen melalui palka aditif. Proses manufacturing,
yang mengarah ke bagian yang lebih murah,
keandalan yang unggul dan peningkatan daya
tahan.

Apakah mekanik, listrik atau software, disiplin
manufacturing perlu menghasilkan coordinate
measuring machine (CMM) atau file inspeksi untuk mengotomatisasi proses pembuatan sistem
bagian. Di bidang teknik, sangat penting untuk
mensimulasikan software, mengeksekusi produk
dan menyediakan domain fisik. Dari perspektif
listrik, mungkin ada beragam persyaratan manufaktur, terutama jika peralatan manufaktur berasal dari beberapa vendor. Pelanggan mesin
sering memiliki persyaratan yang menentukan
mesin hanya perlu mengandung komponen
pabrikan tertentu. Hal ini umum terjadi di daerah
kelistrikan dan fluida, di mana pelanggan memiliki standar untuk mesin di pabrik mereka. pembuat mesin juga dapat memilih perangkat keras
yang berbeda berdasarkan ekspor ke berbagai
wilayah.

Digital twin memainkan peran dalam proses ini.
Dari perspektif manufaktur yang cerdas, digital
twin membutuhkan lebih dari sekadar manufaktur aditif. Ini juga termasuk mesin pascaproses
bersama dengan beberapa proses make-ready
untuk mesin industri assembly kelas mesin baru
yang bernilai investasi.
Digital twin mencakup lebih dari sekadar merancang bagian atau komponen mekanis, menambahkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi untuk mencerminkan bagian listrik, software
dan kontrol logika yang dapat diprogram (PLC).
Ketika pendekatan multidisiplin menggabungkan
digital twin, sangat penting untuk memiliki software yang tepat untuk mengelolanya. Siemens
Digital Industries Software menyediakan digital
twin yang dapat dieksekusi paling komprehensif dengan software untuk mewujudkan setiap
langkah dalam manufaktur proses, dari menciptakan ide dan memproduksinya dengan mesin
untuk menjalankan produksi, memproduksi dan
memperpanjang masa pakainya. Siemens telah
menjadi penyedia otomotif industri terkemuka
selama beberapa tahun dan hari ini kami adalah pemasok otomatisasi industri terbesar di dunia, memahami bagaimana teknologi perlu diintegrasikan ke dalam mesin.
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A comprehensive approach, low volume
and highly complex
Salah satu pembeda dari smart manufacturing
dan solusi aditif adalah pendekatan pembelajaran. Ini memperkuat proses dinamis manufaktur
aditif. Ini adalah pendekatan multidisiplin yang
dimasukkan ke dalam digital twin yang bersifat
penting, dan sangat penting untuk memiliki software yang tepat untuk mengelola semua ini.

Engineer menyediakan desain yang optimal untuk menyeimbangkan biaya dan daya tahan berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang dinamika mesin berdasarkan simulasi interface . Ada
juga pertimbangan untuk catatan dari manufactur. Saat ini, ada lingkungan loop tertutup di mana
manufaktur dapat menggunakan model yang sama untuk permesinan dan fabrikasi, dan berdasarkan simulasi permesinan, mereka memberikan perkiraan biaya yang akurat. Dengan menggunakan
proses manajemen perubahan terpadu, manufaktur dapat menginformasikan rekayasa tentang biaya sebenarnya untuk bagian tersebut. Pada gilirannya, engineer dapat iterasi dengan cepat pada
solusi yang memberikan daya tahan yang sama dengan biaya fabrikasi yang lebih rendah.
Siemens mengikuti pendekatan multidisiplin ini sehingga produsen terus mencari cara untuk mengambil keuntungan dari pemikiran inovatif terbaru. Metodologi ini bertujuan untuk memungkinkan
pengguna mendapatkan keuntungan dari setiap aspek proses manufaktur.
Juga, ada berbagai skala volume. Jadi ketika membangun PLC, antarmuka mesin manusia (HMI)
atau pengontrol motor, ada sebagian besar dan setiap detik menjadi peluang untuk menghemat
uang. Oleh karena itu, dengan memiliki kontrol operasi manufaktur eksekusi mengelola alat, Anda
akan memiliki analisis finegrain untuk membantu dalam mendorong nilai ke dalam proses manufaktur. Jadi mesin manufaktur, bersama dengan melihat perakitan, menghasilkan analisis rinci yang feed
information kembali ke ruang rekayasa untuk memberikan loop tertutup perbaikan terus menerus.
Bill-of-process and Quality
Bagian lain dari proses ini termasuk bill-of-process (BOP) atau petunjuk untuk membangun mesin. Ada
metodologi untuk membangun setiap bagian dan menggulirkan bagian itu untuk mengoptimalkan
proses perakitan. Hal ini menghasilkan menangkap apa yang dapat diimplementasikan ke dalam
jadwal, sementara beberapa divisi siap untuk memprosesnya.
Selain itu, kualitas merupakan bagian integral dari setiap langkah dalam proses ini. Untuk memastikan
persyaratan kualitas, semua mesin dan bagian yang dibuat harus mengakomodasi kondisi toko mesin. Sangat penting untuk menggunakan informasi ini untuk memenuhi syarat semua metode untuk
membuat bagian dengan benar. Juga, ada faktor-faktor penting dalam menggunakan mesin yang
tepat, mengevaluasi penjadwalan urutan dan memasukkan fleksibilitas ke dalam proses.
Pengetahuan kolaboratif dengan pemikiran ke depan, pola pikir inovatif berfungsi untuk mempromosikan produk berkualitas premium dalam manufaktur cerdas sambil mengoptimalkan biaya.
Pendekatan pembelajaran ini menciptakan keunggulan kompetitif bagi penyedia solusi untuk memiliki solusi end-to-end, mulai dari manufaktur, desain, layanan, dan kembali ke sistem bisnis.
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Smart manufacturing – assembly and layout of the shop floor
Smart manufacturing membutuhkan tata letak perakitan yang cerdas – mendapatkan bagian
dan mesin yang tepat di tempat yang tepat di assembly floor pada waktu yang tepat. Solusi software yang bermanfaat membutuhkan simulasi posisi mesin di lantai, menghilangkan high traffic.
area,
menghilangkan
kemacetan
karena
kelambatan
dalam
bahan piutang dan mengoptimalkan lokasi sel kerja untuk pemanfaatan kelas dunia.
Memiliki segala sesuatu yang kurang lebih dalam jangkauan meningkatkan efisiensi; Namun,
pabrik juga membutuhkan simulasi proses. Oleh karena itu, ketertiban dan fungsionalitas adalah standar untuk resolusi konflik secara keseluruhan untuk mendorong kemampuan beradaptasi,
prediktabilitas dan extendibility. Resolusi yang diperlukan ini berarti menemukan alat yang diperlukan, apakah itu melibatkan manusia atau mesin, untuk membentuk pekerjaan yang berkualitas.
Shop floor and Simulation
Tidak hanya ada fokus pada shopfloor capabilities, tetapi kebutuhan untuk simulasi proses di tingkat manusia untuk faktor dalam
bermasalah, yang biasanya tidak muncul sampai komplikasi terjadi di lapangan. Mensimulasikan masalah ini sangat berharga
untuk terus meningkatkan proses desain dan pengembangan
dan termasuk perakitan mesin dan penjadwalan mesin pada lini
produk.
Simulasi proses ini menghasilkan menghabiskan lebih sedikit waktu dalam commissioning dan debugging (masalah terkenal dengan pembuatan kode PLC) untuk menerapkan simulasi bagian
kinematika, termasuk stres fisik dan analisis fatigue sebelumnya
dalam proses desain dan pengembangan, yang membantu
membawa mesin ke pelanggan, lebih cepat.
Juga, salah satu alat yang paling kuat adalah kemampuan untuk mensimulasikan kontrol, atau kode
otomatisasi, dalam model dengan kinematika dan gerak sejati. Ada ratusan kasus penggunaan
dan urutan operasi kode PLC dimaksudkan untuk mengatasi. Dalam lingkungan pengiriman yang
compressed saat ini dan penerimaan pabrik tanpa cacat, risikonya terlalu tinggi dengan fungsi yang
kompleks dan digerakkan oleh software saat ini. Clash mesin berdasarkan software terlalu mahal
untuk diperbaiki selama komisi mesin, terutama untuk mesin multi-fungsi yang canggih, seperti yang
digunakan untuk pengemasan. Memiliki alat komisioning virtual yang dapat digunakan untuk menguji kasus penggunaan mesin menggunakan simulasi input HMI sangat kuat dan diperlukan. Jika
pembangun mesin memiliki digital twin, gerakan simulasi dalam model 3D juga dapat digunakan
dalam studi analisis elemen terbatas dinamis (FEA) untuk memastikan gerakan awal dan berhenti
yang cepat tidak mengakibatkan fatigue yang berlebihan.
Hasil positif ini berarti perusahaan menghasilkan lebih banyak pendapatan, mengurangi margin eror
dari kesalahan dan masalah kualitas. Namun, tidak satu pun dari manfaat ini dapat terjadi tanpa
digital twin. Ada contoh-contoh yang lebih sedikit dari perusahaan yang menerapkan digitalisasi
dari pusat permesinan atau manufaktur, menuai lebih banyak uang, sehingga membenarkan biaya
tambahan dalam investasi ini, yang kemudian menghasilkan mesin yang lebih cepat melalui digital
twin untuk pengembangan dan validasi software.
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Summary
Pembuatan mesin mungkin menjadi hal yang rumit antara rantai pasokan, manufaktur internal dan perakitan, sehingga bagian manajemen pengetahuan yang bersatu sangat penting
untuk kesuksesan dalam smart manufacturing. Smart manufacturing menyediakan portabilitas untuk membuat desain dan mengangkutnya ke fasilitas sambil mempertahankan kualitas
dan keandalan produk pabrikan. Fleksibilitas ini adalah nilai tambah yang dapat ditandai
untuk smart manufacturing mengikat baik dalam desain dan ekstensi ke dalam lingkup manufaktur dan manajemen operasi.
Smart manufacturing memungkinkan perusahaan untuk menyimpulkan informasi dan mendorongnya ke dalam operasi manufaktur, termasuk pemrograman CNC atau inspeksi dan
perakitan. Proses Informasi ini kemudian digunakan untuk merumuskan smart manufacturing
di tingkat produk.
Siemens terus bekerja untuk membantu industri di seluruh dunia memanfaatkan teknologi
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