Δελτίο Τύπου
Η Συστήματα SUNLIGHT, ως μέλος της κοινοπραξίας SatisFactory, συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του
εργασιακού περιβάλλοντος των βιομηχανικών μονάδων.
Μια κοινή προσπάθεια δημιουργίας βιομηχανικού περιβάλλοντος κατάλληλου να υποδεχτεί τη νέα
γενιά εργαζομένων με ελκυστικά τεχνολογικά συστήματα και να διευκολύνει τη μετάβαση της ήδη
υπάρχουσας γενιάς από τα παραδοσιακά εργοστάσια στα εργοστάσια του μέλλοντος.
Η ασφάλεια των εργαζομένων, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η χρήση τεχνολογιών αιχμής στην
άμεση επικοινωνία, η ενθάρρυνση και παρότρυνση των εργαζομένων να προτείνουν αλλαγές, η
βοήθεια στη λήψη αποφάσεων στις εργασίες καθώς και η παροχή κινήτρων μέσω παιχνιδοποίησης των
διαδικασιών παραγωγής είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα και στόχους που προσέγγισε και επέτυχε
το έργο SatisFactory.
Καινοτόμα προϊόντα και λογισμικά που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τους εταίρους της
κοινοπραξίας SatisFactory, εγκαταστάθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Συστήματα
SUNLIGHT. Μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω:

•

Αλληλεπίδραση εργαζόμενων με βιομηχανικά συστήματα εν ώρα εργασίας με χρήση μη
παρεμβατικών εργαλείων συλλογής δεδομένων
1. Χρήση Καμερών Βάθους

Με τη χρήση καμερών βάθους και ειδικού λογισμικού καθίσταται δυνατή η χρήση εργαλείων ανέπαφα
και από απόσταση, με κατάλληλες χειρονομίες. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα στον εργαζόμενο για
παράδειγμα, να καλέσει τηλεφωνικά τον επιβλέποντά του χωρίς να χρειαστεί να βγάλει τα γάντια του,
τα οποία αποτελούν εξοπλισμό ασφαλείας.

Εικόνα 1 Χρήση χειρονομίας για αναγνώριση ενέργειας από την κάμερα βάθους.

Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα άμεσου εντοπισμού ατυχημάτων, όπως συγκρούσεις ή πτώσεις, με
αποτέλεσμα την άμεση παροχή βοήθειας.

Εικόνα 1: Ειδοποιήσεις συμβάντων από τις κάμερες βάθους

2. Χρήση Θερμικών Καμερών
Διαδικασίες όπως είναι ο περιοδικός έλεγχος της θερμοκρασίας των ηλεκτρικών στοιχείων κατά τη
φόρτιση μπορούν να αυτοματοποιηθούν με θερμικές κάμερες. Πέραν τις αυτοματοποίησης,
ελαχιστοποιείται επίσης ο χρόνος εντοπισμού σφαλμάτων, καθώς η λήψη της θερμοκρασίας γίνεται
πλέον σε πραγματικό χρόνο.

Εικόνα 2: Εικόνες από τη θερμική κάμερα

•

Εισαγωγή ελκυστικότητας στο βιομηχανικό χώρο με γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας

Τα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας είναι κατά κύριο λόγο χρήσιμα στους τεχνικούς, αλλά και
στους εκπαιδευομένους, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο ό,τι
βλέπουν και ακούνε, ενώ παράλληλα, μέσω του συστήματος προβολής επαυξημένης πραγματικότητας
(AR) που διαθέτουν τα γυαλιά, παρέχεται οπτικοακουστικό υλικό ως βοήθεια στον εργαζόμενο.

Εικόνα 3: Γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας

•

Συσκευή Εντοπισμού Θέσης και Εργονομίας

Γνωρίζοντας τη θέση του εργαζομένου κατά την είσοδό του σε περιοχή όπου υπάρχουν σημεία με
αυξημένη επικινδυνότητα, παρέχεται η δυνατότητα προειδοποίησής του. Επιπλέον, με τον αισθητήρα
εργονομίας ελέγχεται εάν ο εργαζόμενος εκτελεί τις εργασίες με ασφάλεια, ώστε να αποφευχθούν
επιβλαβείς κινήσεις για την υγεία του.

Εικόνα 4: Συσκευή εντοπισμού θέσης και εργονομίας

•

Αυτόματη διαχείριση πολυμεσικού υλικού

Ο Διαχειριστής Πολυμέσων είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει τη ζωντανή μετάδοση βίντεο, τη
διαχείριση ηχητικών κλήσεων, καθώς και την καταγραφή όλων των συμβάντων που εντοπίζονται μέσω
οπτικοακουστικών μέσων.

Εικόνα 5: Διαχειριστής Πολυμέσων

•

Έγκυρη και άμεση ενημέρωση εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους με τη χρήση
του Digital Andon

To Digital Andon είναι ένα εργαλείο εμφάνισης πληροφοριών τις οποίες πρέπει να έχει άμεσα στη
διάθεσή του ο εργαζόμενος. Είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο κατά την υλοποίηση προϊόντων με
πολλές παραλλαγές. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ανέπαφης πλοήγησης στις πληροφορίες, με τη
χρήση χειρονομιών.

Εικόνα 6: Digital Andon

•

Ομαδικότητα, αλληλοβοήθεια και συνεργατικό πνεύμα μέσω της Πλατφόρμα Κοινωνικής
Δικτύωσης

Η πλατφόρμα αυτή έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να εμπλουτίσει την επικοινωνία μεταξύ των
εργαζομένων. Τους παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν νέα, γνώμες και
συμβουλές με άλλους εργαζόμενους, με τους οποίους δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν εύκολα πριν,
λόγω π.χ. απόστασης ή διαφορετικών ωραρίων.

Εικόνα 7: Πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης

•

Ενίσχυση αισθήματος δέσμευσης και δημιουργία διασκεδαστικού περιβάλλοντος εργασίας με
πλατφόρμα παιχνιδοποίησης.

Η εισαγωγή τεχνικών παιχνιδοποίησης στο βιομηχανικό περιβάλλον βοηθάει και παρέχει κίνητρα στους
εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τις διαδικασίες παραγωγής ή τους κανόνες υγιεινής θετικότερα και
με περισσότερο ενδιαφέρον. Επιπλέον, η συλλογή δεδομένων από τη συμπεριφορά των χρηστών στις
διάφορες παιχνιδοποιημένες διαδικασίες παρέχει γραφήματα κατάλληλα για τη μελέτη και ανάλυσή
τους.

Εικόνα 8: Στιγμιότυπο από την πλατφόρμα παιχνιδοποίησης και το dashboard με την περιγραφική ανάλυση δεδομένων

•

Δίκτυο Αισθητηρίων Άνεσης

Η παρακολούθηση και καταγραφή της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της φωτεινότητας και του
θορύβου στο χώρο εργασίας μέσω κατάλληλων αισθητηρίων προσφέρουν τα απαραίτητα δεδομένα
ώστε να λαμβάνονται τα αντίστοιχα μέτρα για να μην επιβαρύνονται οι εργαζόμενοι.

Εικόνα 9: Αισθητήρα Άνεσης

•

Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων – DSS

Το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support System) βοηθάει στη λήψη αποφάσεων στο
εργοστάσιο. Το σύστημα υλοποιήθηκε για τις διαδικασίες συντήρησης και μπορεί να προβλέψει
δυσλειτουργίες μηχανών με βάση τον τρόπο λειτουργίας τους, να προτείνει τον κατάλληλο χρόνο,
καθώς και την κατάλληλη διαδικασία συντήρησης. Το σημαντικότερο κομμάτι του συστήματος είναι η
άμεση αντίδρασή του σε συμβάντα εκτός κανονικής λειτουργίας και η δημιουργία προτάσεων και
εργασιών συντήρησης που μπορούν να τα επιλύσουν το συντομότερο δυνατό. Οι διάφοροι τύποι
συναγερμών που προέρχονται από τις μηχανές, αλλά και από τους αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί
στο εργοστάσιο τροφοδοτούν το DSS με δεδομένα. Το σύστημα χρησιμοποιεί αλγορίθμους διαχείρισης
γνώσης, δημιουργεί κανόνες και με βάση αυτούς προτείνει καινούργιες εργασίες ανάλογα με την
κρισιμότητα του συναγερμού.

Εικόνα 10: Σύστημα Υποστήρηξης αποφάσεων(DSS) - Δημιουργία κανόνων

•

Αυτόματος Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο αυτόματος χρονοπρογραμματισμός των εργασιών γίνεται μέσω της εργαλειοθήκης συντήρησης. Οι
ημερήσιες εργασίες επιλέγονται από τον/την διευθυντή συντήρησης και γίνεται ο αρχικός
χρονοπρογραμματισμός με βάση ορισμένα κριτήρια όπως: η κρισιμότητα της εργασίας, η εμπειρία των
εργαζομένων που απαιτούνται για την εργασία καθώς και την κρισιμότητα της μηχανής ή του
εργαλείου που πρέπει να συντηρηθεί. Τα κριτήρια ορίζονται από το διαχειριστή του συστήματος, αλλά
μπορούν να αλλάξουν με βάση τις απαιτήσεις του χρήστη μέσω της εύχρηστης εφαρμογής.

Εικόνα 11: Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών

Το πρόγραμμα των εργασιών φαίνεται στο ημερολόγιο της εργαλειοθήκης συντήρησης. Όταν
καινούργιες εργασίες δημιουργούνται έκτακτα, είτε από το DSS είτε από εργαζόμενους στην
εργαλειοθήκη συντήρησης, μέσα στην ημέρα, το πρόγραμμα του χρονοπρογραμματισμού την εντοπίζει
και αναδιοργανώνει τις εργασίες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις εμβόλιμες εργασίες.

Εικόνα 12: Ημερολόγιο Εργαλειοθήκης Συντήρησης με τη δημιουργία αυτόματου χρονοπρογραμματισμού εργασιών
ανθρώπινου δυναμικού

•

Πρόγραμμα Τροφοδότησης Πληροφοριών από το Εργοστάσιο

Το πρόγραμμα τροφοδότησης πληροφοριών από το Εργοστάσιο είναι μία εφαρμογή για κινητά που
αναπτύχθηκε, ώστε να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες
συντήρησης που πρέπει να εκτελέσει ή να μπορεί να δημιουργήσει καινούργιες εργασίες με βάση όσα
βλέπει να συμβαίνουν στο εργοστάσιο. Η εφαρμογή επιτρέπει τη λήψη ειδοποιήσεων για τις εργασίες,
τη χρήση φωτογραφιών και σχημάτων που βοηθούν να λυθεί το πρόβλημα. Η εργαλειοθήκη
συντήρησης είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα τροφοδότησης πληροφοριών στο εργοστάσιο και
στέλνει ή αντλεί πληροφορίες από την εφαρμογή.

Εικόνα 13: Πρόγραμμα Τροφοδότησης Πληροφοριών στο Εργοστάσιο

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο SatisFactory, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.satisfactoryproject.eu και ακολουθείστε μας στα social media (FB: SatisFactory H2020 Project, Twitter:
SatisFactoryEU, LinkedIn: SatisFactory H2020 Project, YouTube: SatisFactory Project).
Συντονιστής έργου: Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Διευθυντής του ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ - Τηλ.: +30 2310 257777 - email: dimitrios.tzovaras@iti.gr.
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