
1

IOTשיפור פיריון והתייעלות באמצעות מערכות 
המפעל החכם/ ברצפת הייצור 

smart-sense, אלי שראל
התאחדות התעשיינים–9/7/2019



smart sense

smart senseויישום  מלווה חברות בזיהוי
בתהליך -ההזדמנויות הטכנולוגיות והעיסקיות  

.  industry 4.0" / מפעל החכם"ההפיכה ל

 industryהתובנות העמוקות שלנו והנסיון ב 
,  מאפשרות לייצר עבורכם כלים ותהליכים,  4.0

לשלב בהן טכנולוגיות מתאימות ולהפוך גם אתכם 
אשר יאפשר  , יעיל וחסכוני, מודרני, למפעל חכם

לחסוך ולהיות במגמת שיפור , לכם להתייעל
.טכנולוגי ולצפות פני עתיד-מתמיד  עיסקי 

המפעל החכם  

4.0industry
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industrialבמתמחים• IoT (IIoT) , IoT
ארכיטקטורותטכנולוגיות,מתודולוגיות

המפעל החכם/industry 4.0מומחים •
פרוייקטאלי( מנטור)וליווי , יישום, הדרכה

(IIoT)מדידה מדוייקים לקווי הייצור פתרונות•

פתרונותשל(שותפיםעם)אינטגרציה•
ולאנליטיקהלענןעד,הייצורשבקומהסנסור

מאושרים לייעוץ בנושאי המפעל החכם מטעם  
רשות החדשנות ומשרד הכלכלה  

industryהסמכהתעודה מטעם4.0

Hong Kong Polytechnic University

IIoTמומחי
המפעל החכם  

4.0industry
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smart sense

https://courses.edx.org/certificates/d185fa73b2134ae3b4d968c90ee4eb8d


וניתוחאיכותבאבטחתשניתואר,המחשבמדעי+מכונותמהנדס,אלקטרוניקהטכנאי❖

מערכות

.מילאלוף)אווירחילממפקדהוקרהתעודת–האווירבחילמוטסמבצעיטכנולוגימערךניהול❖

.(ל"זנבוןיצחקמר)המדינהומנשיא(עברידוד

עבורלייצורספקיםהסמכת)א"בחמכניותלבדיקותומעבדהלייצורמדידותמעבדתניהול❖

(א"ח

להקראשפרס–(מחושבת/חזויהאחזקה)טיסהבספקטרוםהתעייפותלניסויימערכתפיתוח❖

(גתיצחק.מילל"תא)האווירבחילציוד

א"ממכמפקדפרס–(ל"סא)ITמערךהקמת❖

בתעשייהלהנהלותאסטרטגיוייעוץTOCהאילוציםלתורתהכשרה❖

(ירוקהאנרגיה+חיישנים)מדגל–חכםברזסטרטאפניהול❖

שונותבתעשיותפיסיקליותלמדידותחיישנים–הנדסיותמכירות❖

שנות טכנולוגיה40–אלי שראל 

2016smartמשנת  sense      -המפעל החכם , חיישנים אלחוטיים למדידות בתעשייה ,industry 4.0

שירות ב

(ל"סא)ל "צה

1978-2003
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?מה המשותף
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IOTשל החפיצים

:  מערכת של"

/  מכניים מיחשובהתקני •

דיגיטליים

אובייקטים•

אנשים/חיות•

שיש להם ,(IP)מזהה ייחודי בעלי 

יכולת  

ברשת האינטרנט  להעביר נתונים 

באינטרקציהללא צורך 

-עם אדם או התערבות של אדם

"  מחשב

ויקיפדיה

IoT
INTERNET OF THINGS



people

Data

Processes

THE 

INTERNET OF 

everyTHING

Things

THE 

INTERNET OF THINGS
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IOTהגדרה רחבה

Internet of (every)Thing

9
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OPC-UA
MQTT

MQTT

MQTT

node

IOTתצורה

Big
Data
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Connected
Health

Connected
Cities

Connected
Industry

Connected
Energy

Connected
Car

Connected
Living &
Working

IoT world “things”

Connected
Agriculture



IOT/IIOTהעקרונות של עולם ה  7
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#1IOT
דיגיטציה של מידע 

אנלוגי
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#2IOT
קישוריות תמידית

עיסקימודל 
IP

SMART
(=Onboard analytics)

20



Monitor Maintain Monetize

M3 שלIOT
עיסקימודל = 
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#3IOT
-הוא באמת 

זמן אמת
22
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המהפיכות התעשייתיות



עמדות במיקום קבוע

מונוליטי

היררכיה של חומרה
חוטי

לא מסומןג"חו
24

Ethernet

- 2019I3.0המפעל 

setup production

קיצור הסבב

מחיר 

מוצרים ייחודיים

תחרות בינלאומית

דרישות איכות 

ה/הלקוח
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Data
נתונים

Information
מידע

Knowledge
ידע

Wisdom
תבונה

~1970

~1990

~2000 ~2015

תועלות שלהן/המערכות במפעלים והתפוקה

Sensors/

Actuators

PLC

(Vibration,

Temp.)

Process-
OEE

SCADA/HMI

MES/WMS
ERP

CRM

CMM

PLM

Cloud

Bi

Predictive 
Analytics

M2M

Machine 
Learning 
(ML)

Expert 
systems 
(human 
skills)

BI



- I3.0המערכות בארגונים

מפעל

2019



Industrial revolution 3rd , Production – timing  gap

27

מפעל

2019



#4IOT
שיתוף מידע ברמה  

:אחרת

-תן מה שאתה יכול 

קבל את מה שאתה 

צריך

לקוחותשיווקהנהלהייצורהנדסהתפעולספקים
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#5IOT
מידע גולמי 

מידע מנותח  מול

ומעובד

מהירותמול עומק 
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#6IOT
הנוסףVה 

BIקלאסיIOT

דטהמגוון של 

ופורמטים  
varietyvariety

volumevolumeנפח עצום  

מהירות גישה 

גדולה 
velocityvelocity

ערך עצום  

לאנליזה של 

הנתונים

valuevalue

לכל )ניראות

אורך שרשרת  

(הערך

Visibility

value chain

30



#7IOT
מיזוג מידע  

מהרצפהOTה 

&

ITשל הארגון
(VERTICAL)

שיתוף+ 

ספקים ולקוחות
(HORIZONTAL)

32
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service



לדיגיטלי<-אנלוגי , חשים מידע. 1

מתחברים לרשת עם מזהה ייחודי . 2

IPונשארים מקושרים 
Realtime monitoring .3

שיתוף מידע משרשרת הערך. 4

(וורטיקלי)עומק מול מהירות . 5

כל הזמן–לכולם ניראות. 6

OT .7&IT , אינטגרציהV&H

IOT/IIOTהעקרונות של עולם ה  7
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The

Internet

Of

Things

Anything

Any device

Anyone

Anybody

Any service

Any 

Business

Any Path

Any 
Network

Any place

Anywhere

Anytime

Any 
Context

35
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?מה המשותף
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עמדות במיקום קבוע

מונוליטי

היררכיה של חומרה
חוטי

לא מסומןג"חו
41

Ethernet

המפעל המסורתי

setup production

ה/הלקוח

קיצור הסבב 

מוצרים ייחודיים

תחרות בינלאומית

דרישות איכות 



Root Cause Analysis (RCA)

(i3.0)



3%

5%

19%

73%

searching %

> 4hr 3-4 hr 1-2 hr 0.5-1 hr

?ציוד/כמה שעות ביום מחפשים מוצר,  2019שנת 
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תגי מידע מאסדת קידוח30,000מידע מ 
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2

3

( חברות מובילות בגרמניה52)מקנזי עבור ממשלת גרמניה ' בדיקת חב

ניתוח המידע של  
נכשל-הלקוח דרישות 

המידע מהאב טיפוס מגיע לאט  

מדי הרישומים נעשים ידנית

המידע המועבר אינו ברור

העברת מידע נכשלת

מידע לתחזית אינו נאסף

מידע לשימוש אינו נאסף

מידע אינו הופך לפעולות ומטלות

46

Wearhouse

marketing
R&D

SERVICE

46

Production
&

manufacturing

4
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הבלתי מעורער המשמש ככלי לניהול"המלך“
(גם במפעל שלכם)



מדינות מפותחות–ג "הירידה המתמדת בתמ

48

1960 - 2014 Zoom: 1991 - 2010

Gross domestic product( ג"תמ)תוצר מקומי גולמי
הוא מונח כלכלי המציין מדידה של הערך הכולל של 

והשירותים שיוצרו בשטח טריטוריאלי  ( מוצרים)הסחורות 

במהלך תקופה נתונה  ( לרוב מדובר על מדינה)מסוים 

נתונים אלו  . לפני הפחתת הבלאי, (לרוב מדובר על שנה)

.מבוטאים במונחים של כסף

המדדים המשמשים להערכת  מהווה את אחד ג"התמ

של האזור הנבדקחוסנו הכלכלי
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3

( חברות מובילות בגרמניה52)מקנזי עבור ממשלת גרמניה ' בדיקת חב

ניתוח המידע של  
נכשל-הלקוח דרישות 

המידע מהאב טיפוס מגיע לאט  

מדי הרישומים נעשים ידנית

המידע המועבר אינו ברור

העברת מידע נכשלת

מידע לתחזית אינו נאסף

מידע לשימוש אינו נאסף

מידע אינו הופך לפעולות ומטלות

50

Wearhouse

marketing
R&D

SERVICE

50

Production
&

manufacturing

4
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זליגת המידע  
הדיגיטלי

ג מדינות מפותחות בדעיכה"תמ•

חוסר במידע עדכני במקום ובזמן•

רישומים ידניים•

אחזקה לא מתוכננת מול הייצור•

מלאי לא  תמיד נכון•

ממוקדות( קיימות)מערכות מידע •

לא מקושרות•

שכבות של מידע•

מימשקים•

אקסל•

(i3.0)
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Real world Virtual  world

Give what you can, get what you need

Collaboration

The 4th industrial revelation  (Industrie 4.0)
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I4.0 

is about automating
the business itself

is about automation and control 
systems for the plant or factory

I3.0 



ייצור גמיש< -עמדות במיקום קבוע 

מודולרי< -מונוליטי

תוכנה< -היררכיה של חומרה
אלחוטי-חוטי

מסומן-לא מסומן ג"חו
59

Ethernet

Industry 4.0
setup production

קיצור הסבב 

מוצרים ייחודיים

תחרות בינלאומית

דרישות איכות 

OPCUA
setup production

59
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Industry 4.0 
Building blocks

IoT

City
Buildings
Home
Agriculture
Car
Energy
Health

Industry = Industrial IoT



Industry 4.0 - Engines

industrial internet

IoT
RFID, UGV, WSN

Cobots

o
u

tco
m

e
in

fr
as

tr
u

ct
u

re
s

analytics
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service



Industrial IoT

66

Industry 4.0
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Industry 4.0

??? 

is like teenager sex:

Everyone talks about it,

Nobody really knows how to do it,

Everyone thinks everyone else is doing it,

so 

Everyone claims they are doing it

Prof. Dan Ariely
(About digital)



ת

ה

לי

כי

ם  

ע

י

ס

ק

יי

ם

פיסי

וירטואלי

עבור עצמו  " חושב"

וממשיך להיות בקשר עם 

היצרן גם לאחר שנמצא  

אצל הלקוח

מוצר חכם

מאפשר תכנון וייצור  

גמיש

תפעול חכם

האינטגרציה שבין  

היצרן והלקוח  , המוצר

מאפשרים מודלים 

חדשיםעיסקיים

שרותי מידע נגזרים

דיגיטציה

בכל נכס קיים סנסור  

אינטגרלי ליצירת מידע

מפעל חכם

הגדלת היעילות באמצעות  

האוטומציה

במחיר מקוסטמיםמוצרים 

של ייצור מסיבי

תפעוליתמצויינות

רווחים גבוהים יותר  

מהמוצרים הדיגיטליים

כניסה לשווקים חדשים

After sale

68
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Industry 4.0

69



70 Industry 4.0 and Smart Manufacturing capabilities & Security 



71

The Industry 4.0 ecosystem

services
Real time maintenance
Remote maintenance
Remote setup
AR
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Create value via simpler, more 
efficient operations and sales
manager uses data to optimize 
throughput

• Advanced HMI’s allow operators 
to access data anytime, any 
where

• Single operator can manage 
multiple machines located in 
different sites

Create value through choice:
Mass product customization results in 
bespoke products for every customer

End users

Machine monitoring:
• Analyzing realtime data

from cloud, helps increase 
machine uptime and 
prevents faults

• Constant data analysis 
allows future 
improvements to machine 
design

New business models:
• pay- per use – charge for time on 

machine
• Pay- per outcome – charge per 

unit produce
• Smart energy management,

reduces your customer’s
bills Machine data

Industry 4.0 – value chainMarketing / sales

Managers

Shop floor

Maintenance/ service (after sale)

Intelligent devices 
transmit all 
information from 
existing machine 
components 
sensors

Faster, more responsive lean 
supply chain, complete 
traceabilityWearhouse

72



המהפיכותי "הנדרשים מהציודים עפהשידרוגים% 

77
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Use Cases
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Jan 14th 2017
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Open the right CAN 
with App and PW

1

8 Optimize routing 

Empty and Reset the CAN9

Collect the data in the cloud

Optimization of routing 
waste collection (online)

cloud

5

6

Municipally

Citizen’s balance sheet
(by weight and volume):

+ for recycling
- for hiding 

7

Smart CAN: wifi, weighting , compressing, App opening

2

3

4

Weight and volume measuring 
by sensors
After closing , auto compressing 
(the packages)

Transmit CAN’s status to 
municipally  IT systems

Echo     System     Waste     Recycling



Cloud
BIG DATA

Warning message:
Bearing

1

1- Service -1 (~100$ , 20min)
2- Ignore -2 (~1000$ – 2W)

2

OPC-UA
mqtt

Consumer
Bosch 

washing 
machine

Just in 
time

service

5

7

Bosch 
Wearhouse

Bosch 
Manufacturing plant

Real time
Inventory level

• Manufacturing 
on demand

• Customize 
manufacturing

• Small batches

6

Job is done

3

4

Alert
sms

I’m coming

82
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Industrial Nexo cordless wifi nutrunner

http://blogs.boschrexroth.com/en/connected-automation-en/connected-industry-empowering-tightening-experts-starter-kit-for-improved-process-quality/
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It’s all about  

Connectivity88
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Industry 4.0
דוגמאות לקריטריונים

(?מה עושים מחר בבוקר)

למוצר•
לקו הייצור•

לאחזקה•



Product

1. Integration of sensors / actuators

2. Communication / connectivity

3. Monitoring

4. Functionalities for data storage and information exchange

5. Product related IT services

6.     Business model around the product

91



Production

1. Data processing in the production

2. Machine to machine communication (M2M)

3. Company wide networking with the production

4. ICT infrastructure in the production 

5. Man machine interface

6. Efficiency with small batches
92



/תהליכים

משאבים 

ניהול 

אמצעים
...(כלים,מכונות)

מיומנות

עובדים

עלויות

החזקת מלאי

איכות

ניהול

מלאי

שרות
(לאחר מכירה)

זמן יציאה

לשוק

3-5%

גידול בתפוקה

30-50%

ירידה בזמני 

השבתת מכונות

45-55%

גידול בתפוקות

עובדים מקצועיים

20-50%

ירידה

10-20%

ירידה בעלויות 

איכות-אי

85%

גידול הדיוק בתחזית

20-50%

ירידה

10-40%

ירידה בעלויות

תוצאות אמיתיות מהעולם
שנות יישום3לאחר 
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2015מדינות מפותחות מ –ג "תמ
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המרות והתאמות פורמטים ופרוטוקולים  •

קיימים

•ROI

סייבר•

Big Dataטיפול ב •

חדשים  עיסקייםמודלים •
•As a service  ,Platforms ,IPR ,Data-

driven

אינטראקציה אופקית ואנכית של כל  •

הארגון

אפליקציות מובייל•

(הכשרות/ החלפה לא רצוי )א "טיוב כ•

האתגרים
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industry 4.0מה זה לא 

במוצר

IPללא 
ללא יכולת התקשרות פנימה והחוצה

בענןDATAללא יכולת יצירת 

עיסקיללא מודל 

בייצור

מתוך האינטגרציה האופקית והאנכית בארגון( עכשיו או עתידי)כל מה שהיא לא חלק 
small batchesללא אפשרות לייצור 

י דרישות הלקוח"ללא אפשרות לייצור גמיש עפ

לענן( או עתידיתעכשיווית)לא עונה על דרישות סייבר ותקשורת 
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Industry 4.0 Integrated Industry reaches the next level

bringing new vision to elevator maintenance with 

Microsoft HoloLens

https://www.youtube.com/watch?v=Q4BK4qy0Ts4
https://www.youtube.com/watch?v=8OWhGiyR4Ns


052-6011457www.he.smart-sense.co.ileli@smart-sense.co.ilשראלאלי 

כי גם אתם יכולים-המפעל החכם 
think  big  ·  act  local  ·  start  now

שנת המפנה אצלכם–2019

–המותאמות למפעל שלכם  industry 4.0/על המפעל החכם-סדנאות /הדרכות

אצלכם במפעל

הבעיות המרכזיות  , הפערים, הצרכים-מיפוי וניתוח המצב קיים 

 industry 4.0מפת דרכים לסגירת הפערים המרכזיים ואבני דרך ל -התמונה הגדולה 

מה ואיך עושים מחר בבוקר-הפעולה תוכנית

(תוך הפרעה מינימלית)שתניב ערך מהיר -התחלה קטנה ומקומית 

(משרד הכלכלה, רשות החדשנות)חיבור למקורות ממשלתיים -מקורות מימון 

נעשה על ידנו-הפרוייקטכל ניהול  ;יודעים שהזמן שלך יקר מאוד, המנהל-ליווי התהליך 

בך ובמפעל שעובד  מירביתתוך התחשבות 

,  SEAGON GLOBAL, שיפור-רוזנשטוק, PTCמטריקס -שותפים אסטרטגיים
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תודה רבה על ההקשבה

ועל הזמן שלכם

.....שאלות


