Hvordan programmeres fremtidens
maskine og hvem gør det?

SESAM seminar ● 21. november 2018

Er det IT udviklere der udvikler maskiner i fremtiden?

Seminaret afholdes hos:
NAVITAS
Aarhus School of Marine and Technical Engineering
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
Seminaret er udarbejdet i samarbejde med virksomhederne og organisationerne

På seminaret vil der være tilknyttet en mini udstilling, hvor automationsleverandører vil fremvise
deres programmeringsplatforme.

Fremtidens maskinprogrammering • 21. november 2018
Hvordan programmeres fremtidens maskine
og hvem gør det?
Er det IT udviklere der udvikler maskiner i fremtiden?
Seminaret vil fokusere på PLC programmering i dag og i
fremtiden. Hvad skal vi forvente fremadrettet ift. mere struktureret og objekt orienteret kode der matcher maskine udstyr eller proces udstyr. Hvordan programmeres fremtidens
maskine og hvem gør det? Er det IT udviklere der udvikler
maskiner i fremtiden? Hvad anbefaler forskellige virksomheder og organisationer?
Deltag i seminaret og få et billede af de krav der stilles til
softwareudviklingsplatform i dag, og hvad bliver fremtiden i
forhold til software udvikling af PLC kode til maskiner og procesudstyr.
Få indsigt i de programmeringsformer der findes i dag, og få
en indikation af hvilke programmeringssprog, der hovedsagelig vil blive brugt i forskelligt produktions udstyr. Hvilke
PLC sprog iht. IEC 61131 er velegnet til opbygning af maskinstyringer. Få indblik i hvorfor virksomheder skifter i større og større grad til struktureret tekst (ST) programmering og
Object Orienteret Programmering (OOP) frem for de traditionelle Ladderdiagrammet (LD) og Funktion blokdiagram
(FBD). Hvad er årsagen til dette skift?, og hvad stiller det af
krav til organisationen og efteruddannelse?
Du vil få præsentationer fra forskellige slut brugere og maskinbyggere samt en miniudstilling af automationsleverandører af PLC programmeringssystemer.
Få indblik i, hvad der kræves fremadrettet til PLC programmeringssystemer og hvorledes der kan udvikles software
standarder.
Der vil være fokus på følgende:
• Hvilke programmeringssprog er mest velegnet til autogenerering af PLC kode til maskiner og procesudstyr?
• Hvorledes skabes PLC standarder ?
• Hvorledes genanvendes PLC software kode og hvorledes kan koden kobles direkte til det fysiske udstyr?
• Hvorledes kan mekanik, proces, el-dokumentation og
PLC kode kobles sammen i en samlet løsning?
• Hvor anbefales det at bruge de forskellige PLC programmeringssprog?
• Hvem bliver fremtidens programmør af maskiner og
procesanlæg.
Kom og mød kollegaer og deltage i en dialog om fremtiden
for PLC programmering og autogenerering af kode i automationsbranchen.

Hvornår anbefales de forskellige programmeringssprog :
•
•
•
•
•
•

Ladderdiagrammet (LD)
Sekventiel funktion diagrammer (SFC)
Funktion blokdiagram (FBD)
Struktureret tekst (ST)
Instruktion liste (IL)
Object Orienteret Programmering (OOP)

Få et billede af fremtidens programmerings
sprog og værktøjer.
Hvilke programmeringssprog er velegnet til hvilke opgaver?
• Hvorledes kan kode gøres uafhængig af
hardware platformen?
• Hvad er muligt i forhold til autogenerering af kode til automationsløsninger?
• Hvad er muligt i forhold til automatisering af test?
•

Autogenerering af PLC kode:
•

Hvad er niveauet af automatisering af
kode i dag?

•

Hvilke værktøjer er der på markedet til at
autogenere PLC kode?

•

Hvad kommer automationsleverandørerne med af værktøjer, der kan øge hastigheden og kvaliteten af PLC software?

•

Få indsigt i forskellige virksomheders erfaringer med autogenerering af PLC kode.

Tilmelding: www.sesam-world.com/tilmelding

Hos Aarhus Maskinmesterskole, Aarhus

•

21. november 2018

Aarhus Maskinmeterskole, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus

Besøg Maskinmesterskolen i Aarhus, der arbejder med at uddanner maskinmestre (Marine- and Technical Engineers), automationsteknologer, produktionsteknologer og autoteknologer i tæt dialog med Industrien.

Mini udstilling
Der er mulighed for at få en dialog med udvalgte automationsleverandører og få en dialog med dem om deres værktøjer og hør hvorledes disse udvikler sig fremadrettet.

Tilmelding: www.sesam-world.com/tilmelding

Fremtidens maskinprogrammering • 21. november 2018
09:30 - 09:35

Velkomst og introduktion
Carsten Nøkleby, SESAM-World

09:35 - 09:45

Introduktion til Aarhus Maskinmesterskolen
Trine Schmelling , Videncenterleder, Aarhus Maskinmesterskole
Kort introduktion til Aarhus Maskinmesterskole som er host for mødet. Hør om uddannelsen af maskinmestre, automationsteknologer, produktionsteknologier og autoteknologer som foregår i tæt dialog med Industrien

09:45 - 10:15

PLC programmerings Standard — hvilket sprog bliver det førende?
Per Brath, Associate Professor, Aarhus Maskinmeterskole &
Carsten Nøkleby, Senior konsulent, SESAM-Wolrd
Få et billede af de eksisterende programmeringssprog der findes i dag og i fremtiden set ift. IEC 61131-3.
Hør om det fokus der fremover skal være på programmeringssprog og programmerings metoder. I dag findes der programmeringssprog der kun er eksisterende i PLC verden. Andre PLC programmeringssprog der er mere tekst baseret,
og ved at uddanne PLC programmører mere til tekst baseret programmering, vil der være mulighed for at få mere
alsidige programmører, som nemmere kan skifte mellem PLC brands og automationsopgaver (robotter, PC programmering, SQL,etc.).

10:15 - 11:00

Opbygning af software kode hos Beumer Group
Martin Minet Nielsen, Team Manager, Beumer Group
Hør om hvorledes BEUMER Group opbygger software til deres maskiner og deres anlæg
• Erfaringer med opbygning af software til maskiner – Eksempler på løsninger
• Standardisering af programmeringssprog - hvilke fordele er der ved valget?
• Udvikling og vedligeholdelse af PLC standarder
• Få et billede af den værdi denne standardisering giver BEUMER Group og kunderne
• Hør om erfaringer med autogenerering af PLC kode

11:00 - 11:30

Pause, udstilling & networking
Automationsleverandører og alle deltagere — Mini udstilling
• Få en dialog med de deltagende automationsleverandører om PLC programmering i dag

og i fremtiden. Hør om hvilke trend de ser i forhold til at anvende mere IT relaterede programmeringssprog, så som ST og OOP.

11:30 - 12:15

Autogenerering af software kode hos FLSmidth
Anders Noe Dam, Global Product Line Manager, FLSmidth A/S
Hør om FLSmidth standardiserende opbygning af software kode til styring af anlæg. Hvilke værktøjer anvendes til
opbygning af software kode og hvorledes er softwarekoden forbundet til hardwaren.
• Hvilke programmeringssprog er velegnet til hvilke opgaver?
• Hvorledes kan kode gøres uafhængig af hardware platformen?
• Hvad er muligt i forhold til autogenerering af kode til automationsløsninger?
• Hvad gør FLSmidth for at simplificer test?

Tilmelding: www.sesam-world.com/tilmelding

Hos Aarhus Maskinmesterskole, Aarhus

•

21. november 2018

12:15 - 13:00

ST programmering i VELUX
Lasse Hamer Hedeby, Automation Engineer, VELUX
Hør om hvorledes VELUX har udviklet et standard bibliotek til maskiner baseret på PLC ST programmering. Hør hvorledes bruges standarden internt i VELUX og eksternt over for maskinleverandører. Få et billede af de forskellige muligheder:
• ST programmering i VELUX
• ST programmering til modul opbyggede maskiner
• ST programmering og automatisk generering af kode til maskiner og moduler
• Hør om de fordele der er ved højniveau programmering til PLC - Teknisk og organisatorisk
• Hør om hvorledes kompetencer kan anvendes på flere automationsplatforme (PLC, SCADA, PC, SQL,…)

13:00 - 13:30

Frokost, udstilling & networking
13:30 - 14:30

Mød automationsleverandørerne og networking
Automationsleverandører og alle deltagere — Mini udstilling
• Få en dialog med de deltagende automationsleverandører om PLC programmering i

dag og i fremtiden. Hør om hvilke trends de ser i forhold til at anvende mere IT relaterede programmeringssprog, så som ST og OOP.

14:30 - 15:15

Hvordan programmeres fremtidens maskine?
Claus Norup, Manager Automation Software, Eltronic
Hør om PLC og styringsstrategien hos Eltronic og de valgte teknologiplatforme og tilhørende programmeringssprog.
• Hvorfor har Eltronic standardiseret software kode? (Udvikling, oplæring, Drift, support, osv.)
• Hvilke programmeringssprog har Eltronic valgt at anvende på deres maskiner og anlæg? Hvorfor er netop disse programmeringssprog valgt? (Multi disciplinær udviklere og et større forståelse af både IT og OT blandt software udviklere)
• Kort gennemgang af nuværende setup
• Hvad forventes i fremtiden?

15:15 - 16:00

Software udvikling hos Nordbo Robotics
Lukasz Zymla, Nordbo Robotics
Hør om de krav der stille til programmører der skal arbejde med automation i dag, hvor der ikke kun anvendes en
computer platform, men flere forskellige computersystemer (PLC, SCADA, Robot, etc.).
Hør om den proces som Nordbo Robotics Automation har været igennem for at udvikle en fælles styrings standard
baseret på forskellige system computersystemer.
•
Valg af programmeringssprog - Få indsigt i de anvendte programmeringssprog og hvorfor disse programmeringssprog er anvendt.
•
Krav til kompetencer - Hvilke kompetence bør en software udvikler i automation have i dag og i fremtiden?
•
Få et overblik over løsninger og de anvendte teknologier

16:00 - 16:30

Mød automationsleverandørerne
Automationsleverandører og alle deltagere — Mini udstilling
• Få en dialog med de deltagende automationsleverandører om PLC programmering i dag

og i fremtiden. Hør om hvilke trend de ser i forhold til at anvende mere IT relaterede programmeringssprog, så som ST og OOP.

Tilmelding: www.sesam-world.com/tilmelding
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Knowledge through networking
Information from SESAM
Kom med dit input til kommende arrangementer
SESAM har to typer af arrangementer:
1) SESAM seminarer – heldagskonferencer.
2) SESAM Tema-møder (Se beskrivelse af dette koncept på sidste side i programmet)
Tilmelding: Via hjemmeside www.sesam-world.com eller send mail til can@sesam-world.dk med titel på arrangement.
Oktober 2018
24.10.2018: Tema-møde: PackML & Line Integration workshop, VELUX, Østbirk.
November 2018
20.11.2018: Tema-møde: Informationssikkerhed workshop, Arla Foods, Slagelse
21.11.2018: SESAM seminar: Hvordan programmeres fremtidens maskine og hvem gør det?, AAMS, Århus.
December 2018
03-12-2018: Tema-møde: Produktionsdata til Cloud workshop, SESAM Silkeborg
05.12.2018: SESAM semiar: Energi Optimal production—hvorledes opnås dette med nye IoT teknologier
Kommende aktiviteter:
Block Chain - Hvordan vil det påvirke industrien i den nærmeste fremtid? Det besluttes senere om det bliver Seminar
eller Temagruppe. Kom med dit input.

PackML & Line Integration
Dato: 24-10-2018, kl. 9:30-14:00
Sted: VELUX, Rydalvej 2, 8752 Østbirk
Dagsorden:
• Knowledge sharing – 1½ time
• Hvad rører sig i den enkelte virksomhed
• Line Controller – Demo hos VELUX
• Hvorledes bygges en struktur på en
Line Controller
• VELUX
• ARLA

Informationssikkerhed
Dato: 20-11-2018, kl. 9:30-14:00
Sted: Arla Foods, Karolinevej 1, 4200
Slagelse
Dagsorden
• Asset Management (IT og OT)
• 5-10 minutter fra hver Virksomhed –
Hvad gøres ift. Asset Management?
• Novo Nordisk
• Dupont
• Danish Crown
• Tetra Pak
• Arla Foods
• Præsentation fra CISCO, Per Jensen
• CISCO ISE – hvad kan det give af
overblik over assets på netværket?
• Gennemgang af cases
• Hvorledes håndteres et multi
vender setup (e.g. switche fra
andre leverandører)
• CISCO SDN og Access
• Gennemgang af værktøjer (Evt. næste
workshop)
• Jørgen Jepsen og Jørgen Hartig, Securiot.dk
• Morten Kromann, Siemens – Asset
62443
• Novotek, Versiondog

Produktionsdata til Cloud
Dato: 03-12-2018, kl. 9:30-14:00
Sted: SESAM, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg
Abstrakt for workshop:
SESAM påtænker at oprette en arbejdsgruppe med formål at samle repræsentanter for virksomheder, som ønsker at udnytte de nye IIoT teknologier til opsamling og
analyse af produktionsdata.
Nedenfor er emner, hvor der på workshops
kan udveksles erfaringer:
Cloud og omegn:
• Hvilke Cloud platforme skal man vælge.
• Hvilke teknologier på disse platforme hvilke NoSQL databaser, Mongo, Kassandro
• Hvilke hot/coldstream teknologier
• Hvilke protokoller fra premise til Cloud
• Hvilke analyse værktøjer / AI / machine
learning er relevante og hvor går udviklingen hen ?
On premise:
• Protokoller – er der on-premise protokoller, som ligger laget under Premise2Cloud protokollerne
(MQTT mfl)
• Connection til classic MES og classic
automation
• Nye “spread-all-over” sensors med egne
connections, direkte til Cloud, eller indirekte.
• Security ?!
• Fog’s - Deploying cloud til premise, fx.
Som man kan med Azure, altså købe en
lokal onpremise Azure stack
• EDGE teknologier
• Etc.

Industri 4.0 - Kommende arrangementer
SESAM-DANMARK

Der er i fremtiden flere spændende arrangementer under planlægning i Danmark med fokus på INDUSTRY 4.0. Der vil komme et spørgeskema ud til alle medlemsvirksomheder. Her bliver det muligt at
angive hvilke temaer, som I ønsker SESAM skal varetage fremadrettet. Vi vil gerne have en tættere
dialog med netværket, for at sikre at jeres behov dækkes.

SESAM-SVERIGE

Der er i fremtiden flere spændende arrangementer under planlægning i Sverige og med fokus på INDUSTRY 4.0. Aktiviteterne vil blive koordineret med SESAM Danmark, og der søges en større samspil
mellem de Danske og Svenske aktiviteter.

Identificerede temaer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

IIOT- Internet of Things (Industry 4.0)
PackML standard - Standard kontra ikke standard
Informationssikkerhed
Strategi for Automation
Strategi for Automations IT
Strategi for automationsleverandører og system integratorer
MES leverance for automationsleverandører eller IT
leverandører
Energimanagement
Safety –traditionelt kontra SafePLC
Performance measurement, OEE – Line OEE kontra
maskine OEE
Automation i skyen
IT sikkerhed
Mobility i produktionen - er det pop?
Infrastruktur – trådløs kommunikation

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Hvorledes undgås 3. parts produkt i produktionen?
X-ray, metaldetektor mm.
Stregkoder kontra RFID
Projektledelse GAPP
Line controller – standard kontra egn udvikling
Fremtidens automations platform Arduino, Zigbee,
sensor & Raspberry Pi Minicomputer
Opbygning af maskinstyring
ISA88 kontra egen udvikling
Printerintegration
Integration af periferi equipment – printer, check
weight, scanner mm.
Hvordan kan bilindustrien automatiseres? Besøg
BMW, Audi, Volkswagen, Opel
Partnerskabs modellen inden for automation –
Trusted vendor setup
Hvordan opbygges pakkelinjer?
Obsolescense & Life Cycle Management

Praktiske oplysninger
Seminar onsdag 21-11-2018 afholde hos
Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
Tilmelding
www.sesam-world.com/tilmelding
Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.
Sidste tilmeldingsfrist
Mandag den 19-11-2018
Pris
Pris for deltagelse
1.800 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer af SESAM.
3.900 kr. ekskl. moms for ikke medlemmer.
(*) Prisen gælder alle Danske og Sverige medlemmer af SESAM.

Networking på seminaret
Benyt pauserne til at få en dialog med kollegaer og specialiser
inden for fagområdet.
Afmelding
Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afviklingen.
Ønsker du at blive medlem af SESAM, og/eller ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os venligst
SESAM-WORLD
Vejsøvej 51
8600 Silkeborg
Denmark
Tel. +45 7240 1464
info@sesam-world.com
www.sesam-world.com

SESAM-WORLD

Knowledge through networking
NYT OM MEDLEMSKAB AF SESAM
Seminarer & Temamøder
SESAM har to typer af arrangementer for et kontingent
• SESAM seminarer – heldagskonferencer.
• SESAM Tema-møder
Fra envejskommunikation til tovejskommunikation – Videndeling i øjenhøjde og
blandt ligestillede med relation til automation, produktions IT og digitalisering.
Vi ønsker at transformer SESAM til en netværksorganisation, hvor viden formidles
mellem medlemmerne via temamøder, workshops og Best practice beskrivelser.
Årsagen til transformationen er, at SESAM ikke skal være en konferencevirksomhed, men et netværk af medlemsvirksomheder, der mødes på temamøder og workshops, for her at udveksle erfaring og viden om nye teknologier, processer og organisationer. Denne viden kan samles i Best practice beskrivelser, der vil være tilgængelige for alle medlemmer.
Når dele af en Best practice er etableret, kan der afholdes et seminar, hvor netop
temaet behandles og medlemmerne kan præsenter deres erfaringer.
Ved denne transformation af SESAM opnår vi, at viden ikke sker ved envejskommunikation, men ved en tovejskommunikation mellem ligestillede medlemmer.
SESAM vil stadig afholde seminarer, som vi kender; men de vil være tættere relateret til de temagrupper der etableres.
I forbindelse med temamøder og workshops vil SESAM være moderator og temamøderne afholdes hos medlemsvirksomhederne. SESAM vil stå for alt det praktiske, så som koordinering, dagsorden, finde foredragsholder, referat, styre tilmeldinger til temamøder og seminar samt sikre, at materiale fra temagrupperne bliver
tilgængelig på hjemmesiden.
Hvorfor det nye tiltag?:
• De enkelte deltagere kan være med til at præge og være en del af en løsning via temamøderne.
• Koncentreret og konkret videnformidling bland medlemmer hvor man får
noget med hjem i form af viden, referat, mødemateriale og på sigt en Best
Practice.
• Deltage i de temagrupper fysisk eller via Skype, som giver værdi for den enkelte virksomhed og medarbejder, og samtidig kan der samles op på erfaringer da en temagruppe vil forløbe over en periode.
• Viden opsamling, erfaringsudveksling og Indflydelse = værdi for virksomheden
• Scenen sættes af SESAM som er tovholder
• Netværk – Kontaktformidling til ligestillende og dermed adgang til erfaring.

FAKTABOX (Temamøder)
Til hvert temamøder, vil der være en
dagsorden og en eller flere indlæg fra
medlemmerne samt en workshop for at
udveksle erfaringer og viden. Det er muligt at deltage i temamøderne via Skype,
der vil sikre at flere medlemmer kan være med i møderne.
For at en temagruppe kan etableres skal
der minimum være 10 deltagere i gruppen. Der kan max. deltage 2 medlemmer
fra hver virksomhed, af hensyn til plads
og for at tilgodese alle medlemmer.
Temamøderne afholdes og planlægges af
temagruppen, og det forventes at der
afholdes møder hver 2-3 måned i hver

FAKTABOX (Temagrupper)
Der kan etableres flere teamgrupper, og
der er nedenfor eksempler på udvalgte
grupper der er aktive, der er på pause,
der er på idéstadiet.
•
•
•
•

Informationssikkerhed (Aktiv)
PackML og Line Integration (Aktiv)
Projektledelse (Pause)
Maturity Model for digitalisering
(Idé)
• Softwareudvikling for maskiner og
udstyr - Agil maskinudvikling (Idé)
• Obsolescence & Life Cycle Management for Automation Systems (Idé)

FAKTABOX (Priser)
Årligt kontingent (Fra september til august)
Koncernmedlemskab (Flere virksomheder i samme gruppe)
Firmamedlemskab (>4 ansatte)
Firmamedlemskab (<=4 ansatte)
Uddannelsesinstitution

15.000 kr. ex. moms
7.500 kr. ex. moms
2.000 kr. ex. moms
2.000 kr. ex. Moms

Deltagelse i temamøder og workshops er som oftest gratis for medlemsvirksomheder, men der kan forekomme situationer,
hvor der skal betales et mindre beløb til forplejning.
Deltagergebyr for medlemmer til seminarerne er 1.800 kr. ex. moms/deltager.
Deltagergebyr for ikke medlemmer til semianrerne er 3.900 kr. ex. moms/deltager.

