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kontroludstyr, forbundet til SCADA-systemer (Supervisory
Control and Data Acquisition) via buskommunikation.
Sensorer, datakommunikation, lagring og computerkraft falder
i pris, og avancerede kontrolsystemer udvides i dag til nye dele
af industrien, hvor de anvendes mere bredt – hjulpet på vej af
trådløs kommunikation og intelligente enheder.
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FORMÅL
Formålet med denne rapport er at præsentere nogle af de centrale elementer i digitalisering relateret til
industrien. Rapporten beskriver fordele og muligheder ved at bruge data og databehandling samt de muligheder,
begrænsninger og forhindringer, der skal overvejes i forbindelse med digitalisering af industrielle installationer.
Digitalisering kan åbne dørene til nye områder af industrielle applikationer og udvide pumpeintegrationen til
hele installationen. Dette kan gøres ved at tilbyde energioptimering, overvågning, avanceret systembeskyttelse
og pumpestyring i forbindelse med procesydelsen for det omgivende udstyr.

GRUNDLÆGGENDE OM DIGITALISERING
Digitalisering kan generelt
opdeles i fire områder:

Dataindsamling,
analyse og
optimering
(f.eks. algoritmer)
Dataflow,
lagring og
sikkerhed
(ejerskab og
lovgivning)

Områderne kan overlappe hinanden,
men har dog stærke bånd til deres
enkelte dele af organisationen:

Kunde‑
kontaktpunkter,
salgskanaler (inter‑
netsalg) og salgs‑
strukturer (tjenester
og finansiering)

Udvikling og
service

Salg og
marketing

Produktions‑
teknologi,
planlægning og
distribution
(forsynings‑
kæde)

Infrastruktur,
IT, jura og
partnere

Produktion og
logistik

For at følge markedstendenserne og -kravene har industrien afsat store ressourcer til støtte for disse
fire områder. Udfordringen er imidlertid, at dette ikke kan håndteres som ét enkelt stort projekt. Da
digitaliseringen er spredt over et bredt område af funktioner, processer og produkter, kræver det en ny
tankegang, ikke-tildelte ressourcer, hurtige svartider og risikovillighed. Det forventes, at digitaliseringen
vil vokse organisk i organisationer, hvis forholdene er gunstige, og organisationen tillader det, og vi vil se
en transformation i forskellige hastigheder i forskellige områder af virksomheden.
Denne rapport dækker primært det første område beskrevet ovenfor – indsamling, analyse og optimering
af data og derefter beskyttelse og respons. Dette kaldes ofte tilstandsovervågning (Condition Monitoring)
og ses fra et Grundfos-industriperspektiv, selv om det gælder tekniske installationer generelt.
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DIGITALE BYGGESTEN
Grundfos har defineret følgende seks digitale byggesten:

Overvågning

Alarmer

Fjernstyring

Optimering

Forudsigelse af fejl

Intelligent respons

Overvågning
Dette omfatter måling, dataoverførsel, behandling af rå data, datalagring og datapræsentation og kan ofte
afhænge af, hvilke andre systemer der installeres, f.eks. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
eller andre overordnede kontrolstrukturer. Det er nødvendigt at vurdere, hvilke data og hvilken kvalitet der
er behov for – nøjagtighed, målehastighed og tid.
• Dataoverførsel kan være enten analog eller digital, kablet eller trådløs afhængigt af forbruget, kvaliteten
og mængden af data, der er behov for.
• Behandling af rådata er nødvendig for filtrering, klargøring, kompensation og reduktion af datamængden
før overførsel og lagring. Det kan være linearisering, gennemsnit og hændelsesstyret datapakning.
• Datalagring kan være i en lokal måleenhed, i SCADA-systemer, lokale servere eller i cloud-baserede
lagerfaciliteter, enten proprietære eller hostede.
• Datapræsentation kan være som enkle dashboards, regneark, CSV-filer eller andre databaserede formater.
Et eksempel er en tilsvarende måling af tryk, flow og strømforbrug, hvor den faktiske værdi, stikprøveværdier
over en periode, gennemsnit samt minimums- og maksimumsværdier kan bruges til at foretage en beregning
af belastningsprofil, virkningsgrad og driftsomkostninger.

Alarmer
Det kan være direkte digitale tænd/sluk-kontakter, udstyrsalarmer eller målte værdier, som overskrider
grænserne. Disse signaler kan enten slukke for udstyr, starte skadesbegrænsende processer eller advare
om afvigelser fra normale forhold.
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For at give nemt overblik og forenkling repræsenteres de ofte af farverne grøn, gul eller rød, som svarer til
Normal, Advarsel og Alarm, og vises enten lokalt på maskinen, i kontrolrummet, på SCADA-systemet eller
videresendt til fjernovervågningsudstyr, overvågning eller intelligente enheder.
Et eksempel på disse niveauer er for motortemperatur:

Normal

Motortemperatur overskredet

Alarm ved høj temperatur

=> Ingen handling

=> Advarsel

=> Stop

Fjernstyring
Giver mulighed for hurtig reaktion for at undgå besværet, udgiften og ressourcerne ved fysisk at befinde sig
på stedet. Dette kan skaleres fra fjernstart/-stop, ændring af sætpunkt og systemnulstilling til fuld adgang til
kontrolsystemet. Dette kan omfatte en ændring af konfiguration, underalgoritmer og firmware. Disse funktioner
er vigtige som katalysatorer for Remote Service, Facility Management, Central Control Centers, tredjeparts
tjenesteudbydere og en masse nye tjenester, der adresserer ubemandede automatiserede operationer.
Eksempler på dette er: Ændring af sætpunkt, ændring af indstillinger for PI-controller, ændring af firmware
og ekstern fejlanalyse.

Optimering
Forbedring af systemerne efter idriftsættelse kræver analyse af data. Dette kan gøres manuelt af kvalificerede
operatører, men det største potentiale ligger i automatiseret optimering.
Automatiske forbedringer af et system kræver virtuelle modeller eller repræsentative algoritmer, der
emulerer det faktiske system, ofte kaldet Digital Twin. Kvaliteten af modellen og præcisionen af dataene
åbner mulighed for forbedringer. Analysen kan enten foreslå ændringer af systemet eller aktivt ændre
parameterindstillingerne. Automatisk optimering er knyttet til intelligent respons, hvilket betyder, at
systemet skal kunne og have tilladelse til at ændre relaterede parametre.
Eksempler på optimering: Autojustering af PI-controller og afgangstryk relateret til systemets belastningskurve.

Forudsigelse af fejl
Pålidelig forudsigelse af systemskader og udstyrsnedbrud er en funktion, som er meget efterspurgt af
branchen til at minimere nedetid og planlagt vedligeholdelse.
Forudsigelse af fejl kræver store mængder referencedata, en detaljeret analyse og stor viden om fejlmekanismer
samt gode algoritmer og modeller af udstyret. Dette forventes at blive udviklet og udvidet med digitalisering
på grund af hurtigere og billigere dataoverførsel, lagring og beregningskraft. Det er dog meget afhængigt af
de rigtige data og ressourcer for at lave forudsigelsesmodeller.
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Dette gælder især for fejlforudsigelser, hvor brugen af kunstig intelligens i fremtiden vil spille en stor rolle
og kræver store mængder data kombineret med behovet for mønstergenkendelse.
Et eksempel på fejlforudsigelser er overvågning af udviklingen af slitage i pumpen ved at sammenligne
målt hydrauliske ydelse med elektrisk strøm, sammenligne niveauet af slitage med tidligere nedbrud og
forudsige den forventede tid til kritisk service. Udviklingen af støjmønstre i kuglelejer kan være tegn på et
eventuelt nedbrud.

Intelligent respons
Viden om, hvilke forhold der kan skade udstyret, eller hvornår det svigter, gør det muligt at formindske
skaden. Produktets levetid kan forlænges ved at ændre driftsbetingelser og automatisk aktivere
beskyttelsesforanstaltninger eller ved at foreslå operatørerne handlinger. Dette medfører besparelser på
vedligeholdelse og omkostninger i forbindelse med ikke-planlagt nedetid. Dette kræver igen indgående
viden om installation, applikation, de kritiske parametre og prioriteter for at opretholde driften under
beskyttelsesforanstaltninger.
Et eksempel:
• I et dampkedelsystem med en to-pumpes drifts-/reservekonfiguration, der er tæt på kavitation,
kan en automatisk start af reservepumpen føre systemet ud af kavitationszonen.
• Registrering af luft i én pumpe i et trykforøgeranlæg med flere pumper gør det muligt for de andre
pumper at reducere hastigheden, mens den luftfyldte pumpe øger flowet for at skylle luften ud.

OVERSIGT – DIGITALE BYGGESTEN
En hurtig vurdering viser, at:
• Overvågning og alarmhåndtering er relativt let at implementere, og markedet har gjort det i årevis.
• Fjernstyring indebærer visse tekniske og juridiske udfordringer, medmindre systemet er direkte tilsluttet
et lokalt bus-/SCADA-system.
• Optimering, fejlforudsigelse og intelligent respons kræver de rigtige data, gode modeller og dygtige
analytikere med applikationsviden.
Derudover kræver fejlforudsigelse også en enorm mængde referencedata om både fungerende og svigtende
udstyr samt målings- og fejludviklingsanalyser på systemer fra installation til nedbrud.
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IOT – INTERNET OF THINGS
Boostet i digitaliseringen nævnes ofte i forbindelse med tre akronymer:

IoT – Internet of Things

IoP – Internet of People

IIoT – Industrial Internet of Things

IoT henviser til den tendens, at flere og flere enheder, f.eks. almindelige forbrugerobjekter og industrielt
udstyr, har indbygget forbindelse, Ethernet, bus, Wi-Fi, Bluetooth osv. Det betyder, at et stort antal elektriske
enheder nu kan forbindes for at dele data og let styres af brugere og andet udstyr. Det er denne forbindelse,
der er én af katalysatorerne for digitalisering.

IoP henviser til den kendsgerning, at det er muligt at oprette forbindelse til andre eller til udstyr nærmest
hvor som helst. Telefondækningen og dataforbindelser er nærmest eksploderet siden århundredeskiftet.
Alle er vant til at være online og kunne kontaktes eller komme i kontakt med andre. I dag har de fleste
verden over en smart-enhed, der kan oprette forbindelse til mennesker, udstyr og datalagring, og flere og
flere tjenester er tilgængelige online – hvilket ændrer samfundets infrastruktur.

IIoT henviser til ovennævnte tendenser og udviklinger, der foregår i industrien.

Det er vigtigt at forstå, at tilslutning
af udstyr, cloud-baseret datalagring
og Smart Device-grænseflader ikke er
grundlaget for digitalisering. De er bare
praktiske værktøjer.

Væksten i computerkraft, kommunikation og datalagring er foregået med enorm hastighed, og det er blevet
stadig billigere, og vi har set nye standarder og platforme komme og gå i løbet af det sidste årti. Dette
har hidtil begrænset den globale digitalisering. Intet har hidtil tydet på, at denne teknologiske udvikling
vil aftage – tværtimod. For ikke at spilde for mange ressourcer på dette udviklingspotentiale oplevede
industrien et stort behov for en standardiseret udvikling – en ramme for, hvordan digitaliseringsaspekterne
håndteres globalt for alle interessegrupper og enheder på tværs af grænserne.
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Industry 4.0 – Standardisering af digitalisering
Industry 4.0 er et europæisk forsøg iværksat af den tyske industri på at forsøge at fastsætte nogle
standarder og generelle retningslinjer for digitalisering. I USA kører der parallelt en lignende tilgang kaldet
Industrial IIC (Internet Consortium), og Kina har også udviklet en ramme kaldet ”Made in China 2025”.

Erkendelsen er, at individuelle initiativer og standarder for anstændighed er forældede, fordi det, der trives
i denne verden, er den brede fordeling af data og information – jo mere adgang, jo større levedygtighed. Jo
mere vi kan forbinde os med andre systemer og strukturer, jo bedre. Vi skal følge de nuværende standarder,
vel vidende at en ny opdatering er lige om hjørnet.

Industry 4.0 henviser til de store fremskridt i den industrielle revolution, hvor det fjerde er digitalisering

1st

2nd

Mechanization,
water power,
steam power

Mass production,
assembly line,
electricity

3rd
Computer and
automation

4th
Cyber Physical
Systems

Digitalisering, tingenes internet og globaliseringen af information er ikke noget, der skal tages stilling til
i fremtiden, men noget, vi befinder os midt i. Det er allerede begyndt og er findes overalt omkring os.

På den anden side er overvågning og procesovervågning ikke noget nyt i industrien. Dataindsamling,
-analyse, -optimering og -respons har udviklet sig gradvist, siden vi begyndte at styre maskiner og processer
ved hjælp af computere. Indsamling af data elektronisk til analyse og optimering er foregået bredt i løbet af
de seneste årtier via BMS, CTS og SCADA-systemer eller lokale kontrolsystemer.

Det, der er under forandring, er den mængde data, lagring og tilgængelighed, som moderne elektronik- og
kommunikationsteknologi muliggør, samt selvlæringsalgoritmer, visionssystemer og kunstig intelligens.
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GRUNDFOS I DEN DIGITALE
VERDEN
Digitalisering er heller ikke nyt for Grundfos, og vi startede udviklingen af grænseflademodulerne til
buskommunikation, CIM/CIU, i begyndelsen af århundredet. I 2008 introducerede vi GRM (Grundfos Remote
Management) og CR Monitor og satte dermed digitaliseringsretningen for pumpeindustrien.
GRM er en kommunikationsplatform, som kan videresende alarmer og driftsdata og udføre grundlæggende
fjernstyring på Grundfos-pumper, -motorer og -styringer, til en proprietær Grundfos-cloud eller til en
mobiltelefon via SMS. Hvis værdierne overskred de fastsatte grænser, kunne systemet gemme data og
præsentere dem for kunden samt vise og afgive advarsler og alarmer, . GRM omfattede overvågning, alarmer
og grundlæggende fjernstyring, som matcher de digitale byggesten 1, 2 og 3.
CR Monitor var en enhed, som kunne indsamle enorme mængder data, foretage avanceret dataanalyse,
udlede konklusioner og generere alarmer og advarsler samt indlede forebyggende foranstaltninger. CR
Monitor brugte et selvlæringssystem til at registrere fald i virkningsgraden, forhindre tørløb, undgå kavitation
og registrere drift uden for det normale driftsområde. Alarmer, advarsler og data kan distribueres til et lokalt
SCADA-system eller videresendes via GRM til Grundfos’ cloud-tjeneste.
Nøglen til udrulning af digitalisering i industrien vil være at følge de globale standarder for konnektivitet,
datalagring, tilgængelighed og lovgivning og give nem integration til andre systemer.
Vi tror på, at Grundfos kan gøre en forskel ved at udnytte vores knowhow om egenudviklede pumper og applikationer
i fjernstyring, optimering og især i fejlforudsigelse og intelligent respons.
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Det er naturligvis vanskeligt at forudsige fremtiden, men med de ressourcer og den fokus, der er rettet mod
automatisering, konnektivitet og digitalisering inden for alle områder af forbruger- og industriel udvikling
og produktion, kan vi forvente at have enorm indvirkning på alle niveauer.

Uanset hvor dette fører os hen, er det vigtigt at fokusere på, hvad der kan tilføre reel værdi til kunderne
og os, og fokusere mere på kundernes krav end på de nye teknologiske muligheder alene. Det vil sikre
Grundfos en ledende rolle i de kommende år at have de rigtige produkter, forstå kundernes behov og
applikationsviden (hjørnestenene i Grundfos iSOLUTIONS) kombineret med intelligent konnektivitet.
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BILAG:

GENNEMGANG AF
DIGITALISERINGSELEMENTER

Dataoverførsel
I en mindre skala foregår dataindsamling normalt via kabelforbundne forbindelser. I en større proces- og
fabriksskala indsamles dataene hovedsageligt i lokale bussystemer, men Wi-Fi og andre trådløse forbindelser
forventes dog at dominere produktionsområdet i de kommende år.
Data distribueres mellem forskellige dele af virksomheden via lukkede og godt beskyttede kommunikationslinjer.
For at kunne reagere på globalt plan er det nødvendigt at dele data med andre virksomheder og enheder, hvor
dataindholdet er begrænset for at beskytte vores egen virksomhed eller interesse. En masse gratis data er
tilgængeligt på globalt plan, som kan kombineres med en virksomheds egne data og bruges til at fastlægge
retning, strategier og mål.

Cloud-forbindelse
En stor bidragyder til den hurtige vækst i digitaliseringen er udviklingen inden for overførselshastighed,
datalagringskapacitet og pris. Vi må forvente, at alle data i fremtiden vil blive indsamlet i realtid af en
cloud-tjeneste. 5G er et stort skridt i denne retning. Men nu og i den nærmeste fremtid vil vi have brug for
lokal databehandling og autonom drift af kritisk udstyr, ganske enkelt på grund af prisen og de tekniske
begrænsninger ved central behandling.
Indsamling af masser af data vil være nøglen til analyse, auto-korrektion, trendudvikling og fejlforudsigelse.
Men det kræver lokal computerkraft at knuse store mængder af data i realtid og reagere på dem med det
samme. Vibrationsanalyse på et svigtende kugleleje kræver FFT (Fast Fourier Transmission) i en dedikeret
signalprocessor, som indtil videre skal være lokal. Den kan dog sammenligne resultater eller støjmønsteret
med en cloud-baseret reference.
En praktisk måde at indsamle data til fejlanalyse på kunne være at gemme en 10 sekunders sekvens af alle
relevante data hver time og sende den til et centralt datalager, hvor ændringer i driftsbetingelserne kan spores
over tid, gemme et datavindue 10 sekunder før og efter alle alarmer eller afvigende tilstande, eller bare lagre data,
der overskrider visse grænser – ”levende hændelseslogning”. På den måde kan vi registrere og lære skadelige
mønstre og fejlmekanismer på udstyr og dermed udvikle forudsigelsesalgoritmer til kritiske komponenter.
Indtil videre bruges cloud-forbindelser hovedsageligt til at videresende driftsstatus, alarmer og nøgledriftsdata
samt simpel fjernstyring. Ét aktuelt problem, der skal løses, er evnen til at fjernstyre. I dag er det ikke muligt
at overføre data via cloud-laget, men flere virksomheder arbejder på det. Dette vil åbne en hel verden af
muligheder for fjernservice, styring og opgraderinger.
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Modeller
Dataforbrug er normalt altid baseret på en model afledt af en forståelse af, hvordan det hele fungerer eller
sammenkædes. Jo bedre modellen er, og jo mere præcise de tilføjede data er, jo bedre kan vi præstere.
Med en konstant trykstyret pumpe er PID-feedback-styringen (Proportional-Integral-Derivative) en simpel
model af systemet. Det er nødvendigt at trimme PID-parametrene for at de kan fungere, og jo hurtigere og
mere præcist vi kan måle trykket, jo lettere er det for pumpen at holde et konstant tryk. For at kompensere for
eksterne faktorer skal modellen udvides ved påvirkning af sætpunkt eller fjernmåling.
Hvis vi gerne vil kontrollere større systemer, har vi brug for mere komplekse modeller med meget flere data.
Det kræver stor indsigt at oprette modellen og indsamle de rigtige data for at lykkes. Forbedring af et system
kræver normalt mere komplekse modeller og større mængder data samt øget behandlingskapacitet.
Et godt eksempel på dette er vejrudsigter. Tidligere var de lokale, ofte forkerte og forudsagde kun et par
dage frem, sammenlignet med i dag, hvor data fra hele verden indføres i begrænsede elementmodeller og
behandles på supercomputere, der kan forudsige vejret med meget højere præcision.

Data og datakvalitet
For at indsamle værdifulde oplysninger om et system har vi brug for en model, der kan beregne de
nødvendige data, og for at det kan fungere, er vi nødt til at fodre det med det rigtige datainput.
Til måling af strømforbrug har vi brug for tilsvarende målinger af strøm og spænding. Hvis vi måler flow
og tryk før og efter pumpen, kan vi beregne systemets hydrauliske output. Det gør det muligt at beregne
anlæggets virkningsgrad ved hjælp af et simpelt output/input-forhold. Dette kan måles en gang om året for
at bestemme værdien for kW pr. m³/t ved et givent tryk. Vi kan måle det hver time for at få oplysninger om
dets virkningsgrad under ændring af belastning. Vi kan også måle det hvert sekund og sammenligne det med
pumpens ydelsesdata fra dengang, den var ny. Så får vi oplysninger om slitage på pumpeanlægget, som kan
bruges til forebyggende vedligeholdelse. Hvis strømforbruget kombineres med tab i motoren og på drevet,
kan vi beregne akselkraft, og akselkraft kombineret med akslens omdrejninger giver os mulighed for at skelne
mellem, om tabene sker i pumpen eller motoren.
Dette sidste eksempel åbner en masse muligheder, men modellen er ubrugelig, hvis vi ikke har målingerne
fra nøjagtig samme tidspunkt, eller hvis en måling falder ud eller er beskadiget.
Normalt er de fleste analyser af pumpeydelse relateret til flow, og hvis vi ikke har en præcis flowmåling, er
mulighederne for at bruge indsamlede data til systemoptimering, forebyggende vedligeholdelse og andre
tjenester kun begrænsede. Vi kan bruge andre data til alarmer, advarsler og overvågning til at beskytte
systemet og installationen og udtrække værdifulde oplysninger (ved hjælp af virtuelle sensorer), men dette
er i øjeblikket en topmoderne funktion.
Det er afgørende at få de rigtige data på det rigtige tidspunkt.
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Tilslutningsmuligheder og Big Data
Digitalisering og Industry 4.0 handler i høj grad om at indsamle masser af data og bruge dem på forskellige
måder. Salg af data, udvikling af modeller, salg af behandlede data og relaterede tjenester er områder, hvor
mange nye virksomheder og konsulenter trives med digitalisering. Fremtidens kampe vil sandsynligvis
omhandle ejerskab af data og modeller, og hvad der betragtes som en vare og er indlejret i produkter og
systemer, kontra det, der kan sælges som en ekstra værdi.
I industrien betragtes data ofte som privat ejendom, og industrien gør kun deres data tilgængelige i
begrænsede mængder, som andre kan administrere og bruge. Salg af modeller og algoritmer til inkorporering
i industrielle systemer og udstyr, der er kompatible med deres system og modeller, handler også om at sælge
de rigtige pumper, sensorer og algoritmer, der kan levere de nødvendige data. I den forbindelse er det vigtigt
at kunne oprette forbindelse til alle bussystemer og trådløse systemer. Om dataene overføres via internettet
er et sekundært punkt.

IoT – Internet of Things
En stor del af den forventede udvikling inden for digitalisering, Industry 4.0 og Big Data er baseret på
frit tilgængelige data, nye modeller og nye anvendelser og kombinationer af data. Det har vi allerede set
interessante eksempler på, især på områder som medicinsk diagnostik og på det seneste om spredning
og udvikling af smitsomme sygdomme. Men bare at have nok data skaber ikke værdi, men med de rigtige
data og de rigtige modeller kan algoritmerne ændre alt.

Dataflow, lagring og datasikkerhed
Inden for industriel digitalisering er data og dataflow af afgørende betydning. Med større integration i
forsyningskæden og tættere grænseoverskridende samarbejde og globalisering skal der imidlertid tages
fat på en række spørgsmål. Især spørgsmål som:
•

Hvem ejer dataene?

•

Hvor gemmes dataene?

•

Hvem har adgang til data?

Det er vigtige spørgsmål, men vi er også nødt til at besvare følgende:
•

Hvilke data skal gemmes?

•

Hvordan indsamler vi dataene?

•

Hvor ofte skal dataene gemmes?

Lad os se på dataene, og hvor de genereres. Der kræves en stor mængde data under produktionsprocessen.
Nogle data indeholder ordreoplysningerne, og andre data genereres gennem produktionen, herunder
resultater fra testudstyr og andre typer produktionsudstyr, data, som viser, at der er styr på produktionen
osv. Det betyder, at der er en enorm mængde data til rådighed.
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I Industry 4.0 indsamles data ved at fokusere på IoT (Internet of Things), hvilket betyder, at fremtidige
produkter skal være forbundet til internettet. Det giver dog ingen mening bare at gemme alle tilgængelige
data. Én ting at gemme de data, der er nødvendige for at styre en produktion, men noget helt andet er at
gemme data til senere analyse.
Lad os se på et eksempel: kørsel med konstant tryk i pumpen under produktion. Det faktiske tryk måles
hvert andet minut, og kontrollen fungerer i overensstemmelse hermed. Det er dog højst usandsynligt,
at en analyse af produktionen kræver data hvert andet minut – det kan være tilstrækkeligt med data hvert
minut eller hvert 5. til 10. minut.
Behovet for data ændrer sig i løbet af et produkts livscyklus. Der kræves typisk flere data og en højere
datafrekvens under opstart af produktionen sammenlignet med en produktion, der har kørt med stabil
hastighed i en længere periode. Det kræver en omhyggelig analyse for at finde de rigtige data og den
korrekte datalagringsfrekvens samt finde de nøgler, der forbinder de forskellige data med hinanden.
Hvad der er relevant i én applikation, er det måske ikke i en anden.
Når vi taler om Industry 4.0, er funktionerne til dataanalyse i en virksomhed eller en forsyningskæde
afgørende. Data er bare data, hvis de ikke bruges til noget – den reelle værdi ligger i anvendelsen af de
analyserede data. Analytiske færdigheder er afgørende for Industry 4.0, og virksomhederne er nødt til at
arbejde på at udvikle disse færdigheder for at få succes.

Kunstig intelligens
Når vi arbejder med digitalisering og Big Data, er vi udfordret af mængden af data, der skal behandles,
hvilket er langt over, hvad der kan håndteres med menneskelige evner og ressourcer. Det kræver algoritmer,
der kan lave mønstergenkendelse og finde tendenser, uregelmæssigheder og tilfældigheder i enorme
mængder data, hvor de naturligvis er relaterede og også mere undvigende påvirkninger. Dette skal
kombineres med applikationsviden om de faktiske omgivelser for at bevæge sig i retning af værdifulde
konklusioner. Eksempelvis kan kombinationen af data såsom lavt indløbstryk, høj væsketemperatur,
højt flow, væskeacceleration, væskekogepunkt og specifikke støjmønstre gøre det muligt at forudsige og
konkludere kavitation i en pumpe og forklare årsagen.
Løsningen på analyse- og mønstergenkendelse i store mængder data er normalt knyttet til selvlærende
systemer og kunstig intelligens. Men desværre er det ikke nok bare at fodre en stor computer med
tilfældige data og vente på et resultat. Algoritmerne skal skræddersys til applikationen med definerede
grænser, og systemet kræver løbende feedback om, hvorvidt det er på rette spor eller skal rettes til under
læringsprocessen og efterfølgende. Etableringen af systemet kræver omfattende viden og en dybdegående
forståelse af processen, indflydelsesrige faktorer, mekanismer og mulige resultater.
Selvlærende systemer og kunstig intelligens kræver store mængder af de rigtige data for at nå frem til nyttige
konklusioner. Og som tidligere nævnt kræver fejlforudsigelse referencedata, der er målt fra idriftsættelse til
nedbrud, hvilket giver systemet en væsentlig tidsfaktor. Vi har behov for data indsamlet over en periode med
både primære og påvirkende parametre for at få en pålidelig forudsigelse.
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Vi vil sandsynligvis snart se nye computersystemer, som automatisk kan søge, få adgang til og behandle
relevante data til nye opgaver og problemer. De første forsøg som f.eks. IBM’s Watson – en medicinsk
diagnostisk system – har stadig en tendens til at generalisere.

Store datamængder
Indsamling, behandling og lagring af data er blevet nemt og billigt i de senere år, hvilket gør det muligt at
indsamle nyttige data, der kan bruges til at forbedre virkningsgrad, procesoptimering og asset management,
reducere vedligeholdelses- og serviceomkostninger og meget mere. Det skal dog ske forsigtigt og med
omtanke, fordi der med indsamling, behandling og lagring af data følger en ulempe i form af ressourceforbrug
og miljøpåvirkning.
Analyse af dataindsamling og -brug i 2020 viser, at:
•

Halvdelen af data i verden blev skabt inden for de sidste to år

•

20 % er strukturerede (behandlet og tilgængelige)

•

Kun 6 % af dataene er blevet brugt

•

Datacentre står for omkring 2 % af verdens elektricitetsforbrug, men forventes at nå 8 % i 2030

•

Brugen af internettet tegner sig for 3,7 % af de globale emissioner, hvilket svarer til al lufttrafik
i verden (før corona)
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