Osnutek dokumenta in predstavitve

Industrija 5.0

Industrija 5.0 pomeni v prvi vrsti sodelovanje med kognitivnimi sistemi, roboti in koboti, med ljudmi, ter personalizirano proizvodnjo po želji in
zahtevah kupcev. Industrija 5.0 bo spremenila način interakcije ljudi s tehnologijo, pa tudi to, kako bodo podjetja s tehnologijo povečala
personalizacijo. Industrija 5.0 obljublja velike premike ne samo v industrijskih procesih, temveč tudi v poslovnih in potrošniških modelih. Prednosti
industrije 5.0 zadevajo dva glavna akterja: proizvajalce in potrošnike, ter tri pomembne vidike; gospodarski, okoljski in socialni .

Julij 2021

Za interno uporabo!

Industrija 5.0

Industrija 5.0 mora združiti ustvarjalnost in inovativnost človeškega uma z naprednimi,
sodobnimi in digitaliziranimi industrijskimi procesi.

Uvod in usmeritve industrije 5.0 v preoblikovanje nove industrijske paradigme
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5.0

Potrebe po
personalizirani
proizvodnji

Nova realnost
sodelovanje kobotov
in ljudi

Ponovna vključenost
človeka v proizvodne
procese

Kakšne bodo prednosti industrije 5.0?
Personalizirana proizvodnja po željah in
zahtevah kupca.
Personalizirana
aditivna
proizvodnja

Nove
metodologije

Novi
procesi

Optimizacija stroškov in dinamičnost proizvodnih
procesov in učinkovitejše varovanje okolja

Industrija 5.0 bo ustvarjala nova delovna mesta z večjo
vrednostjo, boljšo kreativnostjo in boljšimi procesi

Nove
tehnologije
Odprte inovacije

Industrijski blockchain
(industrijske blokovne verige)
Sistemsko
zmanjševanje
odpadkov in
recikliranje

Novi izdelki po
zahtevah kupcev

Večja optimizacija
in integracija
dobavnih verig

Ljudem in robotom (kobotom) bo omogočeno
skupno delo pri isti nalogi, oz. istem procesu

Učinkovitejša
strateška
partnerstva

Osredotočenost
na varstvo okolja
in trajnostni
razvoj

V industriji 4.0 je bil cilj čim bolj zmanjšati človeško udeležbo in dati prednost avtomatizaciji procesov. V primeru
industrije 5.0 je ta trend obrnjen: cilj je vzpostaviti ravnovesje, pri katerem lahko interakcija stroj-človek nudi največje
koristi. Industrija 5.0 bi ohranila tudi vse dobre lastnosti trenutno aktualne industrije 4.0

Industrija 5.0
Devet izstopajočih tehnologij za
industrijo 5.0
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5.0

Velike baze podatkov
in analiza

Industrijski internet
stvari IIoT

Kibernetska varnost

Razširjena
resničnost

Horizontalna in
vertikalna sistemska
integracija

Oblačne tehnologije in
shranjevanje podatkov

Industrijski
EKO sistem
Avtonomni roboti in
droni

Simulacije in
simulacijski sistemi

Kakšen bo vpliv industrije 5.0? Vpliv bo na storitvene in poslovne modele, na
donosnost poslovanja, na zanesljivost in nenehno povečevanje učinkovite
produktivnosti, na IT varnost, na varnost strojev in ljudi, na življenjske cikle izdelkov,
na zmanjševanje vpliva industrije na okolje in na industrijsko vrednostno verigo, na
izobraževanje, spretnosti in večjo vključenost delavcev ter izboljšanje socialno ekonomskih dejavnikov.

Aditivna proizvodnja
3D simetrija pri
oblikovanju
inovacijskih
ekosistemov

Industrija 5.0
Na poti k pametnejšim proizvodnim sistemom
Cilj je ustvarjanje pametnejših in učinkovitejših tovarn prihodnosti

Smernice industrije 5.0

The aspects which machine needs to learn
from Human being

Vidiki, ki se jih stroj mora naučiti od človeka

Internet of Everything

Digitalna transformacija in sodelovanje ljudi s kolaborativnimi roboti

Human and Robot Collaboration

Industrija 5.0 bo na daljši rok z masovnejšo uporabo nanotehnologije in biotehnologije, (še zlasti bio in nanosenzorjev) prinesla v proizvodne procese številne novosti, ki jih
doslej nismo poznali. Kot na primer: Internet of Everything (IoE), Internet of Nano-Things (IoNT), bio internet of nano-things (BIoNT); medical Internet of things (MIoT);
consumer internet of things (CIoT); industrial internet of things (IIoT); human internet of things (HIoT); narrow band internet of things (NB-IoT); identity of things (IDoT); Gre
seveda za najrazličnejše oblike interneta stvari, ki bo vključen v proizvodne procese, v zdravstveni in okoljski monitoring. Uporabljala se bo široka paleta protokolov, aplikacij in
domen. Z interneti stvari se bo Lahko spremljala tudi življenjska doba določene tehnologije.

Industrija 5.0, bo industrija sodelovanja kobotov in ljudi v skupnih proizvodnih procesih. Industrija 5.0 bo prinesla izjemne izzive na
področju interakcije človek-stroj (HMI), saj bo stroje postavila zelo blizu vsakdanjemu življenju katerega koli človeka. Industrija 5.0 bo
povečala produktivnost in operativno učinkovitost in bo okolju prijazna, zmanjšala poškodbe pri delu in skrajšala proizvodne časovne cikle.
Industrije 5.0 bo zgradila povsem nov ekosistem, ki bo po vsem svetu zagotavljal robotske rešitve po meri, tako v zvezi s strojno in
programsko opremo. To pa bo še okrepilo svetovno gospodarstvo in povečalo denarni tok po vsem svetu.

Infografika industrije 5.0

Svet tehnologije, množičnega prilagajanja in napredne proizvodnje se hitro spreminja. Roboti postajajo še pomembnejši, saj jih je zdaj mogoče
povezati s človeškim umom prek vmesnika možgani-stroj in napredka na področju umetne inteligence. Močna potreba po povečanju
produktivnosti, hkrati pa ne odstranjevanje človeških delavcev iz predelovalne industrije, nalaga izjemne izzive svetovnemu gospodarstvu. V
odgovor na te izzive prihaja koncept industrije 5.0, kjer so roboti prepleteni z zahtevnimi tehnologijami in delajo kot sodelavci v skupnih
proizvodnih procesih. O vplivu industrije 5.0 na predelovalno industrijo in celotno gospodarstvo se danes razpravlja tudi s ekonomskega in
produktivnega vidika, kjer industrijski strategi trdijo, da bo industrija 5.0 ustvarila več delovnih mest, kot jih bo odvzela.

Industrija 5.0
Value Sensitive Design (VSD)

Cyber-Physical Production Systems (CPPS))
Okoljski monitoring

The fifth industrial revolution, or industry 5.0, will bi fokused on the
co-operation betveen man and machine, as human intelligence
works in harmony with cognitive computing. By putting humans
back into industrial production with collaborative robots, workers
will be upskilled to provide value-added tasks in production, leading
to mass customisation and pesonalisation for costumer

Z razvojem nanotehnologije in biontehnologije (bio -nanosenzorjev) se
obeta inteligentni okoljski monitoring ljudi v proizvodnih procesih (vpliv
okolja na zdravje in počutje delavcev)

Industrija 5.0
Infografika procesov, gradnikov in
sistemov industrije 5.0

Industry 5.0

Factory of the future in Industry 5.0

AI

Artificial intelligence of Things

Industrija 5.0
Dopolnjena resničnost
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5.0

Izboljšano odločanje v
postopku dela

Prihranek časa, stroškovna
učinkovitost in natančnost

Zagotavljanje
informacij
delavcem in
sistemom v
realnem času

Industrija 5.0

Aditivna proizvodnja
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Optimiziran delovni proces 3D in
4D tiskanja prototipov in
posameznih izdelkov proizvodnje

Povečanje in zagotavljanje
popolne proizvodne v načrtovanih
serijah

5.0
V industriji 5.0 bo pomembna tudi integrirana avtomatizacija aditivne proizvodnje (IAAM) Integrated Automation & Additive Manufacturing , ta ponuja
poenostavljen in zanesljiv postopek od surovin do končnih izdelkov v nekaj dneh ali tednih v možnosti od malih do velikih količin.

4D Printing with ‘smart’ materials

Industrija 5.0
Spletna varnost
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Uporaba standardov
in komunikacijskih
protokolov

Specialno opredeljeni
industrijski sistemi

Sofisticirano
upravljanje
dostopnosti
identitet
Zmanjševanje
sistemskih
tveganj

5.0
Industrial 5.0 Cyber
Physical Systems

Industry ciber security

Industrija 5.0 in digitalni dvojčki (DTS - Digital Twin system)
Digitalni sistem dvojčkov je navidezna kopija fizičnega sistema (kot so na primer proizvodni obrati). Uporabljamo jih za nadzor obratov, za
izvajanje simulacij v realnem času in za izvajanje bistvenih sprememb, preden se spremembe tudi udejanijo.

Digitalni dvojček

Pravi stroj

Digitalni dvojček je integrirana multifizikalna simulacija sistema, naprave ali stroja. Za digitalni dvojček se uporabljajo najboljši razpoložljivi
fizični modeli. Digitalne dvojčke uporabljamo za simulacijske in testne rešitve za omogočanje izvedbe uspešnih kiber-fizičnih sistemov. V
industriji 5.0 bodo digitalne dvojčki razširjeni na različne sisteme delujoče na uporabi umetne inteligence (AI) in Industrijskega interneta stvari
(IIoT).

Industrija 5.0
Industrijski IoT

Industrial Internet of Things (IIoT)
Skrb za zdravje
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Proizvodnja

Centralizirani krmilniki z
omejenim računalništvom

Proizvodi

Analitični sistemi odločanja, ki
omogočajo odzive v realnem času

Industry 5.0 in agriculture sector

5.0
Storitve

Maloprodaja

Kmetijstvo

IIoT
Stopnja gospodarskega razvoja družbe je danes zelo močno povezana z
razvojem in njeno zmogljivostjo inovacijske in tehnološke proizvodne. Industrija
5.0 bo popolna realnost, ko se bodo njeni trije glavni elementi - inteligentne
naprave, inteligentni sistemi in inteligentna avtomatizacija - popolnoma združili
s fizičnim svetom v sodelovanju s človeško inteligenco.

Industrija 5.0
Oblak in odpiranje poti v industrijo 5.0
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Podatkovne
storitve za
proizvodni sistem

Poslovni proces in
potek dela v oblaku

5.0

Informacije o
poslovnih
procesih in
izmenjavi
podatkov
Safety In Collaborative Robot Systems

Industry 5.0

& 4D

Cobot Operation

Industrija 5.0

Veliki podatki in analiza podatkov
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Povezave

Oblak

Kibernetski sistemi

Senzorji in mreže

Računalništvo in podatki na zahtevo

Pomen in korelacija

Skupnosti

Skupna raba in sodelovanje

Personalizacija in vrednost
Odprte inovacije

Potreba po novem konceptu
simetričnih inovacij pri zasnovi
inovacijskih ekosistemov

Podatki o
proizvodni
opremi

Modeli & pomnilnik

Vsebinski kontekst

Prilagajanje

Vgrajena strategija varnega izstopa v primeru
propada hiperpovezanih zasidranih digitalnih
omrežji znanja

Big Data Analytics

Podatki o
konkurenci
na trgu

Podatki o
podjetju
kupca

Podatki o
sistemih za
podporo pri
odločanju

Industrija 5.0

Avtonomni roboti in droni
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Roboti in droni olajšajo
kvalitetni časovni načrt
dostave

Uporaba robotov in
dronov prinaša
stroškovno korist
Roboti in droni kot pomoč
v proizvodnji

5.0
Autonomous Industrial Drones

Autonomous Robots

Autonomous Robots drones

Autonomous Robots

Industrija 5.0
Simulacije
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Podatki o
proizvodnji

Natančna simulacija
stroškov in postopkov

Podatki o
kakovosti

Procesni
podatki

Podatki o
izdelkih

Sihronizirano simuliranje
podatkov v virtualnem
modelu v realnem času,
ki delujejo med stroji in
produkti

Simulacijski pas za
optimizacijo
produktivnosti v
virtualnem načinu

Industrija 5.0
Horizontalna/vertikalna sistemska integracija
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-

MRP 1 –
načrtovanje
materialnih
zahtev

MRP 2 –
planiranje
proizvodnih
zahtev

SIS
Strategic Industry Solution

Proizvodni
sistemi
- Viri
- Material
- stroški

Uspeh strank
Upravljanje
- Pomoč

-

Kohezivna
sistemska
integracija

CRM
Customer Relationship
Management

Integracija
podatkov v
podjetju

Podatkovna
analitika
Integracija vrednostnih verig
-

Veliki podatki
Podatki podjetja
- Analiza

5.0
„horizontal integration” and “vertical integration”

Horizontalne in vertikalne integracije so strategije, ki jih podjetja uporabljajo v isti panogi ali proizvodnem procesu.
V horizontalni integraciji podjetje prevzame drugo, ki deluje na isti ravni vrednostne verige v panogi.
Vertikalna integracija po drugi strani vključuje pridobivanje poslov znotraj iste proizvodne vertikale.
Odprte inovacije so modeli poslovnega upravljanja za vrhunske inovacije, ki spodbujajo sodelovanje med ljudmi in
organizacijami zunaj podjetja. Odprte inovacije so način za pospeševanje inovacijskega cikla za zmanjšanje
tveganj. Poudarek je tako na pospeševanju kot na upočasnjevanju inovacij, če postane očiten manjši donos.

INDUSTRIJA 5.0
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Industrija 5.0 je namenjena iskanju optimalnega ravnovesja
učinkovitosti in produktivnosti.

Vprašanja IT
varnosti

Pomanjkanje
jasnosti
ekonomskih koristi

Nadgraditev delovne sileCelovitost vodenja
delovne sile

Nedefiniran regulativni
okvir in zakonska
skladnost

5.0
Oblikovanje novih delovnih mest v proizvodnji. Vrhunsko izobražena delovna sila. Potrebno bo novo posebno delovno mesto specializirane osebe za
interakcijo med stroji in upravljavci. To bo tudi strokovnjak za robotiko in umetno inteligenco. Imenoval se bo CRO - Chief Robotics Officer
V industriji 5.0 lahko pričakujemo vrsto različnih digitalnih asistentov, kot na primer asistent za računovodstvo. To bo digitalni asistent v poslovni programski
opremi, ki bo inteligentno kategoriziral stroške in samodejno spremljal račune. Nadalje asistent za storitve strank, ki bo opravljal določene naloge brez
človekovega posredovanja. V industriji 5.0 bodo imeli pomembno vlogo tudi virtualni zasebni asistenti VPA (Virtual personal assistant ). Ki bodo vodilnim
V podjetjih pomagali pri opravljanju zamudnih nalog. VPA niso roboti, ampak so dinamični sistemi in algoritmi za interakcijo stroj – človek. VPA lahko spremlja
tudi delovanje vseh strojev, napoveduje okvare in predpisuje vrsto potrebnega vzdrževanja.

Industrija 5.0

Vpliv
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Storitveni in poslovni
modeli

Življenjski cikli izdelkov

Industrijska vrednostna
veriga

Usposobljena delovna
sila

Socialno-ekonomski
dejavniki

IT varnost

5.0

Cilj proizvodne industrije je že vrsto let preprost - ustvariti pametne,
avtomatizirane proizvodne tokove, ki poudarjajo digitalno komunikacijo in
zbiranje podatkov za nenehno optimizacijo proizvodnje.
V industriji 5.0 bodo številna delovna mesta ustvarjena na področju
inteligentnih sistemov, umetne inteligence in programiranja robotike,
vzdrževanja, usposabljanja, razporejanja, ter razvoja povsem novih vrst
proizvodnih robotov.

Industrija 5.0
Zakaj industrija 5.0?
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Produkti

Industrijsko pripravljena tehnološka rešitev
Prilagajanje poslovnega procesa, sistemu za
integracijo sistema

Projekti

Sistemi

Procesi

Metodologije

Tehnologije

Globalni model porazdeljene distribucije
Globalna prisotnost s strokovno usposobljeno
ekipo

Storitve
Uspeh kupcev po vsem svetu

Portfolio
Tehnološka
domena

Industrijska
domena

Domena
programske
opreme

Sistemska
domena

Cilj industrije 5.0 je vzpostavitev popolnega ravnovesja, pri katerem lahko interakcija stroj-človek nudi največje koristi. Industrijski internet
stvari (IIoT), v kombinaciji z umetno inteligenco (AI) ustvarja novo vrsto tehnologij in velike baze podatkov, ter njihovo koristno analizo, ki
podjetjem lahko ponudi znanje, ki temelji na podatkih. Vse to pa spreminja procese, kot sta Operativna inteligenca in Poslovna inteligenca,ki
ustvarjata modele, ki uporabljajo tehnologijo s ciljem sprejemanja vedno bolj natančnih in manj tveganih odločitev. Industrija 5.0 je nov
način razumevanja proizvodnje, ki ima proizvodne, gospodarske in komercialne posledice. Industrija 5.0 je usmerjena v ekstremno
optimizacijo stroškov, v varstvo okolja, ter trajnostni razvoj . V tej industriji bodo nastala interaktivna učna okolja, ki bodo spodbujala
komunikacijo in motivacijo zaposlenih.

Industrija 5.0

Safety In Collaborative Robot Systems

Interakcijo ljudi z aktivnimi roboti in napravami, ki so podobne robotom, lahko označimo na podlagi dveh parametrov interakcije: prostora in časa. Če ni
skupnega prostora in skupnega časa, v katerem se premikata človeško bitje in aktivni robot, premiki robota ne predstavljajo tveganja in situacija velja za "ne
interaktivno". Situacije, v katerih imajo ljudje in roboti skupen prostor, vendar v različnih obdobjih, veljajo za "zadružne". Situacije, v katerih si ljudje in roboti
delijo skupen prostor, vendar ob različnih časih se imenuje "zadruga". Izraz "sodelovalni" se uporablja za opis situacij, v katerih ljudje in roboti hkrati delajo v
istem prostoru.

Sodelovanje - pri nekaterih aplikacijah je potrebno, da ljudje in aktivni roboti hkrati delujejo v istem delovnem prostoru. V teh scenarijih, ki jih
imenujemo skupni, je treba silo, hitrost in poti gibanja robota omejiti. Če so na voljo, se lahko za zmanjšanje tveganja uporabijo lastni varnostni
ukrepi ali dodatni varnostni ukrepi, kot je omejevanje navora zaradi delovanja pogonov ali z varnostjo povezanih delov sistemskega krmilnika.
Poti sile, hitrosti in gibanja je treba spremljati in nadzorovati tudi glede na dejansko stopnjo tveganja. Ta stopnja tveganja je odvisna tudi od
razdalje med ljudmi in roboti. Interakcijo ljudi z aktivnimi roboti in napravami, ki so podobne robotom, lahko označimo na podlagi dveh
parametrov interakcije: prostora in časa.

Industrija 5.0

virtualizacija bo spremenila brezžično industrijo

network-function virtualization (NFV)

Industrija 5.0 je prihodnji, a že prodoren trend procesov in sprememb, ki usmerjajo k tesnejšemu sodelovanju med človekom in strojem ter
sistematičnemu preprečevanju industrijskih odpadkov. Prednost industrije 5.0 bo učinkovita uporaba delovne sile strojev in ljudi v sinergijskem okolju in
usmeritev v učinkovito personalizirano proizvodnjo po zahtevah in potrebah kupcev. Industrija 5.0 pa bi naj prinesla tudi unikatno oblikovanje izdelkov z
višjo dodano vrednostjo. Pričakuje se, da se bo industrija 5.0 usmerila v kiber fizične proizvodne obrate, zagotovo pa se bodo v tej industriji ohranile vse
dobre stvari, ki so nastale v industriji 4.0.

Industrija 5.0

Kako bodo kolaborativni roboti - coboti pomagali ljudem pri njihovih nalogah?

V industriji 5.0 bo potrebno še bistveno izboljšati senzorične tehnologije in njihove analize, da bo kobot dobil dovolj informacij, da ponovi neki scenarij,
ki bi ga sicer izvedel človeški operater. Ko bodo koboti v industriji 5.0 sodelovali s človekom v prisotnosti drugih ljudi in strojev, bodo morali imeti v svoj
sistem vgrajene podobne mehanizme odločanja kot jih ima človek, kar bo zahtevalo nadvse inteligentno napredno zaznavanje, lokalizacijo, vid in
kognitivne sposobnosti, skupaj z izboljšanjem računalniške moči v vgrajenih platformah. Trenutni tempo in trendi globokega učenja, strojnega učenja in
vgrajenih sistemov nakazujejo, da bo večji napredek na teh področjih v veliki meri pripomogel k doseganju teh potrebnih sposobnosti za kobota. Metode
globokega učenja v zadnjem času kažejo obetavne rezultate na področju robotskega in računalniškega vida. Te metode so robotom in inteligentnim
strojem omogočile zanesljivo sposobnost spoznavanja in vizualizacije, kar je potrebno pri avtonomnih aplikacijah, tudi pri kobotih. Strategije globokega
učenja v osnovi danes temeljijo na umetnih nevronskih mrežah s sorazmerno velikim številom plasti v njihovi strukturi.

Kobot bo prvo preučil, kaj počne človeški operater, nato se bo šele odločil, ali naj
pomaga človeku, na podlagi okolja in človekovih namenov (nekatere slike, ki so v
javni domeni, uporabljene iz pixabay).

Slika prikazuje tipično shemo večplastne
nevronske mreže, ki se običajno imenuje globoka
nevronska mreža (DNN).

Primer pametnega zaznavanja vključuje uporabo človeških možganov kot vira signalov. To lahko
dosežemo z elektroencefalografijo (EEG), funkcijsko slikanje z magnetno resonanco (FMRI) ali
funkcionalno infrardečo spektroskopijo (fNIRS). Zgornja slika prikazuje situacijo, ko robotsko roko,
opremljeno z ultrazvočno sondo, opravlja operater. Ukaz je zajet prek brezžične, na glavi
nameščene naprave za zaznavanje fNIRS. Pomembno vlogo pri interakciji med človekom in strojem
bodo imeli tudi vmesniki HMI (human-machine interface ). V industriji 5.0 bo zelo pomembna tudi
računalniška analiza človeških dejavnikov HCF (human capacity factor).

Industrija 5.0
V industriji 5.0 bodo izjemno
pomembne hibridne NBIC tehnologije:
Nanotehnologije, biotehnologije,
Informacijske tehnologije in
Kognitivne tehnologije, kar je
Ilustrativno predstavljeno na tej
prosojnici.

NBIC System

Industry 5.0
5G for future
Industry 5.0

Industrija 5.0

V industriji 5.0 bodo aplikacije umetne inteligence in strojnega
učenja igrale izjemno pomembno vlogo pri digitalni preobrazbi
proizvodnje. Podatkovna znanost se bo preselila iz raziskovalnih
laboratorijev v proizvodne linije in bo začela občutno vplivati
tudi na tekoče poslovanje. Tehnologije, kot so AI / ML, AR / VR
in blockchain se bodo združevale, da bi spodbudile nove koristne
primere uporabe. Napredek na področju umetne inteligence in
strojnega učenja skupaj s sistemom IIoT bo omogočil
učinkovitejše spremljanje, napovedovanje in odzivanje na
dogodke na proizvodnih linijah in v tovarniških okoljih, kar bo
izboljšalo varnost in donosnost naložb v proizvodne obrate.

5th Industrial
Revolution

Inteligentni proizvodni sistemi zajemajo ljudi (različne strokovnjake,
kibernetske sisteme in fizične sisteme z namenom doseči optimalne
proizvodne cilje. Ta vrsta inteligentnega sistema se imenuje človekkiber-fizični sistem (HCPS). HCPS tvorijo tehnološko arhitekturo za
inteligentno proizvodnjo. Z napredkom informacijske tehnologije je
inteligentna proizvodnja prešla iz faze digitalne proizvodnje v
digitalno mrežno proizvodnjo ter se razvija v povsem novo
generacijo inteligentne proizvodnje (NGIM). Za NGIM je značilna
poglobljena integracija tehnologije umetne inteligence nove
generacije.

Human–Cyber–Physical Systems (HCPSs) in the Context of New-Generation Intelligent Manufacturing

Predvidljivo vzdrževanje v pametnih tovarnah

Pametne tovarne so opremljene s tehnologijo, ki omogoča komunikacijo stroj-stroj (M2M) in
stroj-človek (M2H) v tandemu z analitičnimi in kognitivnimi tehnologijami, tako da se odločitve
sprejemajo pravilno in pravočasno.
PdM (ki obstaja že vrsto let) uporablja podatke iz različnih virov, kot so senzorji kritične
opreme, sistemi za načrtovanje virov v podjetju (ERP), računalniški sistemi za upravljanje
vzdrževanja (CMMS) in proizvodni podatki.
Pametni sistemi za upravljanje tovarn te podatke povezujejo z naprednimi modeli
napovedovanja in analitičnimi orodji za napovedovanje napak in njihovo proaktivno reševanje.
Poleg tega lahko sčasoma nova tehnologija strojnega učenja poveča natančnost napovednih
algoritmov, kar vodi do še boljše zmogljivosti.

Industrija 5.0 usmeritve in razlage
Industrija 5.0 združevanje moči ljudi in robotov ter inteligentnih naprav za boljšo in bolj zdravo proizvodnjo. Roboti se bodo učili od ljudi in delili bodo svoje
sposobnosti, za izvajanje skupnih nalog in tistih nalog, ki jih operaterji ne bodo mogli izvajati.
Digitally extended realities.
Digitalno razširjena realnost. Ta trend zajema virtualno resničnost, povečano resničnost in mešano resničnost, poudarja premik k ustvarjanju bolj poglobljenih
digitalnih izkušenj.
Natural language processing.
Ta tehnologija omogoča strojem, da razumejo človeški jezik, (ljudje komunicirajo s stroji).
Computer vision and facial recognition. Računalniški vid in prepoznavanje obrazov. Ta tehnologija omogoča strojem, da prepoznavajo obraze sodelujočih v
delovnih in proizvodnih procesih.
Machine co-creativity and augmented design. Strojna soustvarjalnost in razširjeno oblikovanje. Zahvaljujoč umetni inteligenci (AI) stroji naredijo veliko stvari,
(vključno z ustvarjanjem umetniških del in dizajnom. Kot rezultat lahko pričakujemo, da se bodo kreativni in oblikovalni procesi,
preusmerjali k večjemu sodelovanju s stroji.
Connected worker technologies (CBT). Povezane tehnologije delavcev, (so del razvoja tehnoloških trendov). Z uporabo prilagojenih kombinacij povezanih
delovnih tehnologij ali rešitev CBT zaposlenim strankam na terenu omogoča, da v realnem času sprejemajo odločitve na podlagi podatkov, ki koristijo
njihovemu poslovanju.
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Vzpon inteligentne avtomatizacije

Na trenutnem konkurenčnem trgu sta agilnost in inovativnost poslovnega modela ključ do uspeha.
Podjetja v predelovalni industriji si že prizadevajo odkriti, kaj zanje pomeni nastajajoča industrija 5.0? Na splošno pa 5.0 govori o ponovni
uvedbi komponente »človeški dotik« v sodobne proizvodne procese in sisteme. Potrebno je razumeti, da bodo digitalne in avtomatizirane
tehnologije prejšnje generacije industrije še vedno obstajale kot gonilo za razvoj. Industrija 5.0 pomeni predvsem prihodnost in industrijo
naslednje generacije, ki bo naravnana na veliko bolj naravni razvoj industrije in predvsem na personalizirano proizvodnjo izdelkov po
želji in zahtevah kupcev. Ta industrija bo strankam namreč omogočila, da lahko množično prilagodijo svoje potrebe in zahteve, tako glede
materialov, dizajna, zahtevnosti izdelka , tehničnih in tehnoloških lastnosti, preden izdelek sploh pride na trg.

Zaključek

I N D U S T R I J A 5.0

Industrija 5.0 prinaša torej izjemen napredek na področju umetne inteligence (AI), strojnega učenja (ML), robotike, industrijskega interneta
stvari (IIoT), avtonomnih vozil, 3D in 4D tiskanja (pametnih materialov), navidezne in razširjene resničnosti, nosljivih materialov (bioničnih
eksoskeletnih tehnologij), aditivne proizvodnje, nanotehnologije, biotehnologije, shranjevanja energije, kvantnega računalništva, in brišejo se
tradicionalne meje in ustvarjajo se povsem novi poslovni modeli. Prihajajoča industrija 5.0 naj bi premostila vrzel med roboti in visoko
usposobljeno delovno silo za proizvodnjo in zagotavljanje čim bolj individualiziranih izdelkov po želji in zahtevah kupcev.
Pripravil, Janez Škrlec, inž. mehatronike
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