
 شرکرت 

 

 

 

 

 

 

 

 برچسب هوشمند؟چرا  .1

 شیش

 اجزا مختلف برچسب .2

 

2020 

Farshad Barazandeh 

www.memsrasa.com 

2/7/2020 

برچسب هوشمندکاربردهای فناوری   



 

ه ح ف   1|  ص
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سامانه های سبز 
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 چرا برچسب هوشمند؟ .1

 رداتوا و داخلی تولیدات دقیق کنترل و ریزی برنامه به نیاز و مقاومتی اقتصااااد مباحث گرفتن نظر در با

 حجم  .شدمیبا برخوردار بسیاری اهمیت از رطوبت و دما خصوصا داشت نگهکارکرد و  شرایط کنترل امکان کاال،

ست به اینکه از قبل شده تولید/وارداتی کاالهای از بزرگی صرف/صنعتگر د سد، کننده م  لطغ شرایط دلیل به بر

سب،  حمل یا و، عدم یکنواختی دما و رطوبت محیط انبار در گوشه های مختلف انبارداری سدنامنا  زا یا و شده فا

  .میشود کاسته تاثیرآن

قبل از آنکه عمر کاری خود را پشت سر گذاشته باشند تعویض می گردند. همچنین تعداد زیادی از قطعات 

شین آالت می  سیب زدن به ما ستفاده بیش از از اندازه از کاال و ا شرایط کارکرد باعث ا گاهی نیز عدم اطالع از 

 شدت بهها و یا عمر استفاده از آن کاالهانوع  این از شده ساخته محصوالت کیفیت میشود باعث مسئله اینگردد. 

همچنین در بعضی از تاسیسات سرکشی به همه  .نباشد خارجی رقیب محصوالت با مقایسه قابل و یافته کاهش

ست سنل خطرآفرین ا ست و یا برای پر سات  .نقاط امکان پذیر نی سی سمتی از تا سیب دیدن ق این خود باعث آ

 کارخانه و استهالک زود هنگام آن می شود.

، رایشیآ بهداشتی، اقالم لبنی، پروتئینی، و گوشتی غذایی مواد واردات و تولید ثیرک حجم به توجه با امروزه

صنعتیلوازم خودرو، لوازم یدکی، تجهیزات نظامی ست الزم مرتبط موارد سایر و ،   رلکنت منظور به را ادواتی تا ا

شت شرایط ستفاده نگهدا شت نظر در اقالم قبیل این و یا ا  نترلک جهت شده گرفته نظر در عوامل. رایجترین دا

 .میباشد، فشار، نور، لرزش... رطوبت، ،دما فوق موارد نگهداشت شرایط

ستفاده یا ا شرکت ریز سامانه های سبز آینده موفق به ساخت برچسبی شده است که بتواند شرایط نگهداری

 نوان برچساب هوشامند باضابط و در هنگام نیاز به کاربر منتقل کند. این دساتاورد با ع از یک کاال یا وسایله را

ثبت اختراع شده است. بروی این برچسب می توان انواع مختلف از سنسورها را نصب نمود   96125شماره ثبت 

 توسط آن صورت گیرد. مختلفاندازه گیریهای  و
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 اجزا برچسب هوشمند .2

( که 1شکل از سه جز اصلی برچسب، اسکنر )قرائتگر( و نرم افزار تشکیل شده است )هوشمند  برچسب

 ،ارتباطیقسمت برچسب آن روی کاالی موردن نظر نصب می شود. برچسب شامل بسته بندی، باطری، مدول 

قسمت نصب تراشه و سنسور است. کار برچسب بسته به نوع سنسور نصب شده روی آن )مانند دما و رطوبت ،..( 

 ادهدمحیط تا اندازه گیری شرایط کاری و استفاده کاال در بازه تعیین شده  و انتقال  از حداقل ضبط شرایط دمای

 به صورت بی سیم از طریق اسکنر و نرم افزار به کاربر در هر زمان گسترده می باشد.

 
 ( قرائتگر6( سنسور 5تراشه  ( محل نصب4 ارتباطی( مدول 3( باطری 2( بسته بندی 1: قسمتهای مختلف برچسب 1شکل 

 برخی از دستاوردهای محصوالت مورد نظر طرح بشرح ذیل می باشند:

  برای توسعه در کابردهای پایش ظریفایجاد یک بستر 

 استفاده بهینه از قطعات در هنگام کارکرد و کاهش هزینه ها 

  امکان ایجاد سیستم تعمیر و نگهداری پیشگیرانه به صورت موثر 

 مت کاالهای مصرفی و در نتیجه جامعه به خصوص در کاالهای بهداشتی، غذایی، داروییافزایش سال 

 بهینه سازی مدیریت نگهداری، حمل و استفاده از کاال 

  و حمل مواد اولیه ، تولیدنگهداریافزایش کیفیت کاالهای تولید به دلیل بهبود شرایط 
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 و پیاده سازی مدیریت یکپارچه زیاد امکان ایجاد سیستم خانه/کارخانه/اداره هوشمند با سهولت 

 ...و 

 زیرسااختهایدر حقیقت این سااختار چیزی شابیه به موبایل اسات که با ترییر نرم افزار، امکان ایجاد 

 مشخصات عمده محصول مورد نظر طرح به شرح ذیل می باشد: .را فراهم میکند متنوعی

 است. داده ینگهدار حافظهدارای  ی خود را از یک باطری نازک تامین میکند وانرژاین سیستم  .1

 قابل فعال و غیرفعال شدن توسط کاربر برای آغاز داده برداری و ضبط اطالعات است.  .2

 توانتوسط اسکنر و نرم افزار دستگاه می /قطعهدر هر زمان داده های برچسب را بدون جدا کردن آن از کاال .3

 خواند. 

 داده در حافظه نیز ضبط می گردد. همزمان با ضبط داده های سنسور، تاریخ و ساعت  .4

خ ، تاریبرچسب یادداشت های تولید کننده )مانند مواد تشکیل دهنده، شرایط مصرف، توصیه های ایمنی .5

 به صورت متن ضبط و به مشتری انتقال دهد.تواند میو...( را  انقضا/تولید

ی کاربر منتقل م و یا موبایل به کامپیوتر ،برچسب داده های ضبط شده خود را بدون سیم و از طریق اسکنر .6

 کند.

 مشتری در هر زمان می تواند داده های برچسب را پاک کند و مجدد برای هدف دیگر استفاده نماید. .7

 کند:کاربر برچسب را برای موارد زیر برنامه ریزی و شخصی سازی می .8

 گیری سنسورهتعیین حد مجاز باال و پایین برای محدوده مجاز انداز .8.1

 ساعت 24داده برداری از چند ثانیه تا  تعیین نرخ .8.2

 تنظیم ساعت و تاریخ .8.3

 ...و .8.4

 گردد.است که بسته به نیاز کاربر در ماژولهای مختلف ارائه میاین برچسب دارای نرم افزار برنامه ریزی  .9
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 معرفی تکنولوژی و حوزه های کاربری .3

های .  ساایسااتمو نانوالکترونیک اساات MEMSتکنولوژی اسااتفاده شااده در ساااخت برچسااب ترکیب 

د نتواندر ساااایز میکرون هساااتند که می ی، قطعات بعنوان فناوری غالب طرح ،(MEMS)میکروالکترومکانیکی 

 عوامل فیزیکی و مکانیکی را حس کنند و با آنها سر و کار داشته باشند.

ست ست. درست مانند موبایل که ب سنسورهای مختلف بروی آن ا ستر با قابلیت نصب  ی راین برچسب یک ب

سب برای انواع  صب  ی متنوعکاربری هابا  appمنا ست. با ن موبایل می توان برای از های مختلف  applicationا

اهداف مختلف استفاده نمود. به همین دلیل کاربردهای ذکر شده در این قسمت تنها کاربردهای قابل تصور برای 

سته به خالقیت کاربر از آن می تو ستفاده های مختلف نمود. مخترعین کاربردهای این اختراع نخواهد بود و ب ان ا

 این برچسب را به چهار گروه تقسیم بندی نموده اند:

 

   

 

 )ج( )ب( )الف(

 

 

 

 

 

 )و( )ه( )د(
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خاک )سنسور رطوبت(  انواع کاربردهای برچسب الف( نگهداری درست مواد غذایی )سنسوردما و رطوبت( ب( سنجش رطوبت : 2شکل 

ه( انبارداری هوشمند  (، دما و صدا( ارزیابی عمر مکانیک قطعات )سنسور شوکد( وزن( مانوتورینگ میزان کاالهای موجود )سنسور ج

 )سنسور دما و رطوبت( و( پایش تاسیسات )سنسور دما، لرزش، نور(

 رند: اقالم مصرفی روزانه و کاالهایی که قیمت نسبتا ارزانی دا1گروه  .1

 نمونه کاال: گوشت، مرغ، شیر، لوازم آرایشی ارزان، مواد شیمیایی، داروها و... .1.1

مثال: برچسب روی یک بسته بندی گوشت قرار گرفته است. با اسکن برچسب توسط اسکنر )در اینجا  .1.2

موبایل( تاریخچه دمای گوشت )انبارش در یخچال( در طول دو هفته گذشته به مصرف کننده نشان داده 

 الف(-2شکل ود. )می ش

 : اقالمی که در بازه های بیش از یکماه مصرف می شوند و قیمتی باالتر از متوسط دارند..2گروه  .2

نمونه کاال: اقالم مصرفی ماهیانه )برنج، روغن،...(، فیلترهای مصرفی )فیلتر آب، تهویه مطبوع،...(، بسته  .2.1

 د غذایی و میوه، بسته های بزرگ وبشکه های مواد شیمیایی، داروهای گران قیمت و...های بزرگ موا

مثال: برچسب روی یک بشکه مواد شیمیایی یا کارتن میوه نصب می گردد. با اسکن آن شرایط نگهداری  .2.2

کل بسته بندی )سنسور دما( و یا ضرباتی که به کاال وارد شده )نصب سنسور لرزش روی برچسب( 

 ی شود.مشخص م

: اقالمی که قیمتهای متوسط و باال دارند، مدت زمان مصرف آنها چندماه تا یکسال است و نیاز به 3گروه  .3

بازرسی های منظم دوره ای دارند. در این اقالم به غیر از مانیتورینگ شرایط نگهداری/کارکرد، می توان به 

ذیر خانه/دفتر/کارخانه هوشمند از برچسب با نوعی در مدیریت، تهیه لیست مصرف و... و یا در کاربردهایی ن

 تهیه نرم افزار مناسب استفاده کرد

نمونه کاال: کاالهای حجیم خانگی )برنج، روغن،...(، موجودی انبارهای بزرگ، مدیریت قسمتهای مختلف  .3.1

 خانه، دفتر، کارخانه...، مدیریت و کنترل تاسیسات، نصب و راه اندازی تجهیزات،...

داخل گلدان قرار داده می شود. با اسکن برچسب )موبایل(، میزان رطوبت خاک گلدان  : برچسب1مثال  .3.2

 ب(-2شکل و در نتیجه زمان آب دادن آن مشخص می شود. )
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: سنسور فشار روی برچسب نصب می شود. برچسب روی اقالم مصرفی مانند کیسه برنج، ظرف 2مثال  .3.3

و... نصب می شود. با اسکن برچسبها میزان مصرف آنها و لیست خرید  رنگ، رزین، کارتن کاغذ روغن،

 ج(-2شکل به صورت اتوماتیک مشخص می شود. ) کارخانه

ماه دارند،  12ا ت 3: اقالمی که قیمت آنها نسبتا باال است، معموال و نه همیشه دوره های مصرف بین 4گروه  .4

ای دارند، و معموال قطعات مستهلک شونده هستند. این کاربرد بیشتر متمرکز نیاز به نظارت و بازرسی دوره

 روی تعمیر و نگهدارنده پیشگیرانه است.

 نمونه کاال: قطعات خودرو، هواپیماها، تاسیسات کارخانه ها و .... .4.1

رچسب روی قطعات خودرو مانند ترمز، کمک فنر، : سنسور ارتعاش روی برچسب نصب می شود. ب4مثال  .4.2

موتور نصب می شود. با اسکن خودرو بدون نیاز به بازکردن اجزا، وضعیت کارکرد قطعات و نیاز به تعویض 

 د(-2شکل آنها مشخص می شود. )

 کننداز فناوری برچسب هوشمند استفاده  صنایع چرا باید .4

صالحی،  صنایع مختلف ، تولید کنندگان را وادار به انجام اقدامات ا ضر در  فضای اقتصادی و رقابتی حال حا

پروسااه تولید، بهینه سااازی و کنترل انرژی و افزایش کنترل بر کیفیت محصااول در بنگاه اقتصااادی خود بهبود 

شده پایین و صول با کیفیت، قیمت تمام  ست. هدف نهایی، تولید مح سهامداران  نموده ا افزایش بهره وری برای 

 هر کارخانه میباشد.

رفع عیب و عکس  و این امر به معنی دسترسی به اطالعات واقعی بصورت لحظه ای، اتخاذ تصمیمات سریع

ست که جز با العمل به موقع شمند مدیریت و تحلیل اطالعات اجتناب  ا ستم یکپارچه هو سی شتن  در اختیار دا

نوآوری های دیجیتال، فرصاات های فوق العاده ای برای ایجاد داده های  و عتی چهارم. انقالب صااناسااتناپذیر 

سمت فن آوری  سرعت به  شمند و افزایش بهره وری فرایندهای تولید را ایجاد مینماید. تولیدکنندگانی که به  ارز

  رند.می روند، می توانند در عرصه رقابت از همتایان خود پیشی بگی )هوش مصنوعی و تجاری( 4.0

فرآیند به نحو  هایمدیریت چالشها و پیچیدگی و انرژیمی توان مصارف عظیم  4.0راه حل با به طور خاص، 

از داده های زمان واقعی، مجموعه داده های ذخیره شااده و همچنین مدل  4.0بهتری انجام شااود. راه حل های 
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سیاری از متخ صنایع، علیرغم آگاهی از مزایای سازی برای مدیریت و پیش بینی آینده بهره می گیرد. ب صین  ص

هوش مصنوعی، از تمام توان یا پتانسیل های خود در راستای بهینه سازی و بهره مندی از این تکنولوژی استفاده 

نکرده اند. اولین اسااتفاده کنندگان از این تکنولوژی، بهره قابل توجهی خواهند برد و یک رقابت ساارعتی قوی را 

 .ایجاد خواهند کرد

ر حال حاضر تکنولوژی اطالعات، سطوح پیچیده ای از نرم افزارهای مختلف را برای انجام تحلیل های الزم  د

متمرکز  و هوشاامند   پاره ای از مزایای اجرای  ساایسااتم بروی تجهیزات و پروسااه های مختلف ارائه میدهد.

 :ب چهارم صنعتی به شرح زیر میباشدبر مبنای انقال فرایندمدیریت اطالعات تولید، مصارف انرژی و بهینه سازی 

 درصد 15الی  5میتوان در حدود  ،با اجرای تکنیک مدلسازی مصرف انرژی توسط یک سیستم هوشمند  

تاه مدت را برای کاهش مصرف انرژی و در نتیجه صرفه جویی در هزینه ها و برگشت سرمایه در کو

 . سازمان به ارمران آورد

 5  محصول با تکیه بر سنجش لحظه ای کیفیت تولید و ارتقاء کیفیت افزایش کیفیت  درصد 10الی

 محصول تولید شده  

 10  افزایش توان عملیاتی  درصد 30الی 

  با دستگیری از سیستم های پیشرفته  فرایندبهینه سازیAPC 

   قابلیت توسعه سیستم برای دیگر کارخانجات وابسته بصورت یکپارچه و همچنین ارتقاء قابلیتها 

 توفقات ناخواسته، افزایش اثر بخشی  و کارایی تجهیزات و طول عمر آنها  کاهش 

  کنترل مصرف قطعات یدکی و کاهش هزینه های انبار 

 از زمان مفید کارشناسان اختصاص به  % 20 :صرف زمان کوتاه جهت جمع آوری و دسته بندی اطالعات

 ندسی و نتیجه گیری خواهد شد .از زمان آنان صرف تجزیه تحلیل مه % 80جمع آوری اطالعات و 

 مجموعه  ارائه یک سیستم جامع و انعطاف پذیر که قابلیت مدیریت انرژی را بر اساس شرایط عملکرد

 در اختیار مدیران قرار میدهد   Real-Timeبصورت 

 اجرای پروژه بدون نیاز به تعویض تجهیزات موجود  با قابلیت اتصال به کلیه تجهیزات کنترلی )قدیمی و 

(، Ethernet TCP/IP or MPIجدید( با توجه به پشتیبانی پروتوکل استاندارد  اعم از زیمنس )
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Schneider ،ABB  ،EMERSON  ،Toshiba  ، یوکوگاوا ،Allen Bradley  و تجهیزات مختلف

 ,ABB, Socomec Siemens,BASET PAJOUHاتوماسیون و ابزار دقیق اعم از کنتورهای انرژی )

Elster له ها و .....( ، ر 

  تدوین اهداف پویا جهت دستیابی به مصارف انرژی هدف و بررسی لحظه ای مرایرتها با میزان مصارف

 در مقایس مطلوب

 کرد آزمایشگاه و تولید محصول با کیفیت و کنترل هزینه های تولیدلاستانداردسازی مدیریت بر عم 

 تطابق با استانداردهای سازنده و حفاظت از محیط زیست 

 راهم نمودن شرایط آسان و شفاف برای هماهنگی و تبادل اطالعات جهت کارشناسان بخشهای مختلف ف 

  افزایش راندمان نیروی انسانی و حس همکاری بین کارکنان و مدیران 

  برگشت هزینه های اجرای پروژه در قالب تحقیقاتReturn On Investment   با توجه به سود رسانی

 ر از یک سال از اجرای کار اجرای این سیستم درکمت

 مقایسه فناوری برچسب هوشمند با تکنولوژیهای مشابه .5

شده  شان داده  شابه ن شمند با تکنولوژیهای م سب هو ستفاده از فناوری برچ سه ای بین ا در جدول زیر مقای

 است:

Table 1: Benefits of smart tag technology for different applications 
روش جاری  اور  ن ی برچسب هوشمندف  
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س
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تا
ون

 م
 

 
 
 

Assembly= Risk of  Fai lure  in 
operation 

 
 

Assembly= No Fai lure  in 
operation 

ز یکدیگر مجزا و در  و... قطعات ا اع  ایع دف شانی، نفت، صن ند آتش ن ان ا م ز مشاغل و حرفه ه در بعضی ا

یست،  ه ن ا گ آ ری  ز شرایط نگهدا که تکنسین ا آنجا  ز  ر می شوند. ا ز روی یکدیگر سوا ا ی ار هستند و در هنگام ن ب ان

ر، ت یل ف اطری،  ری بد ب ریه... در هنگام عمل دچار شکست شود. وسیله ممکن است به علت نگهدا ا ن  

کار مشخص می ان  شودشکست در زم اژ مشخص می شود.  ت ز مون شکست قبل ا  

 نحوه استفاده از فن آوری .6

فناوری برچسااب هوشاامند ترکیبی اساات از یک تکنولوژی سااخت افزاری )برچسااب( و یک تکنولوژی نرم 

کاربری دارد. به همین دلیل فروش برچساااب در حل  افزاری که نحوه تعامل این دو فناوری بساااتگی به نوع

سخت افزار+ نرم افزار بعنوان یک  وارهو هم یستد نظر نممشکالت کاربران  سته  سخ به نیاز مشتری  واحدب در پا

ت به همین دلیل شرکمحتوای این بسته حتی برای دو مشتری از یک زمینه صنعتی متفاوت است.  شود.ارائه می

شرکای م سا دارای  سعه نرم افزار الزم برای انجام ر صنعت تجربه تو ست که هر کدام در بخشی از  ختلف تجاری ا

 به شکل زیر است:مناسب برای یک صنعت/نیاز مراحل تبیین خدمات مورد نیاز را دارند. 

 شناسایی نیازهای مشتری .1

 نوع تحلیل نرم افزاری مورد نیاز، شامل: .2

 ایل داده هاگزارش ساده داده ها به صورت نمودار یا ف .3

 سیستم مدیریت هوشمند اطالعات خطوط تولید و کیفیت، بهبود پروسس و بهینه سازی مصارف انرژی .4

 APC (Advanced Control System)سیستم کنترل هوشمند پروسس  .5
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 prescriptive and Predictiveتعمیرات پیشگیرانه  –سیستم مدیریت هوشمند تجهیزات و دارایی ها  .6

Maintenance 

 Process Simulation and Digital Twinsسازهای پروسس و مدلسازهای دیجیتال  شبیه .7

 Cognitive Analyticsسیستم تجزیه و تحلیل تشخیصی  .8

 Operations & Alarms Optimizationراهکار کنترل عملیات و بهینه سازی آالرم ها  .9

 Operator Training Simulatorsسیستم شبیه ساز اپراتوری  .10

11. Control Loop Tuning and Optimization 

 اجرای پروژه و نیازهای آنشرایط محل  .12

 )گرد و غبار، میدان مرناطیسی، نویز...( آلودگی های محیطی .13

 مورد نیاز برچسب عمرباطری .14

 بی سیم تبادل داده مورد نیاز برای فاصلهحداقل  .15

 بازه داده برداری .16

 به سیستم مرکزی تعداد گزارش دهی .17

 بزرگی حافظه .18

 جمع آوری داده از برچسبها نوع سیستم .19

 ....(، حمل و نقل، گمرک)فوالد، نفت، پتروشیمی، چوب و صنایع کاغذی نوع صنعت .20

 شناسایی محلهایی که نیاز به برچسب دارند .21

 شناسایی محدودیتهای محل نصب برچسب .22

 حداکثر ابعاد .23

 حجم فلز اطراف .24

 دما .25

 رطوبت .26
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 ()حرارت، دما، رطوبت، انعطاف پذیری... نوع بسته بندی .27

 همراه با تست و عیب یابی ی طرح در مجموعهاجرا .28

 هزینه های طرح .7

ست زیر  ی که درهزینه های طرح به عوامل شده ا ست  ستگی داردفهر . این یعنی برای تعیین دقیق قیمت ب

 چند جلسه فنی برای مشخص نمودن ابعاد پروژه است.نیاز به مطالعه اولیه و 

  که در بخش قبل راجع به آن صحبت شد تحلیل نرم افزاری مورد نیازنرم افزار و نوع 

 فاصله تبادل داده، بازه داده باطری نوع، محیطی )حفاظتهای شرایط محل اجرای پروژه و نیازهای آن ،

 برداری، تعداد گزارش دهی، حجم حافظه، سیستم جمع آوری داده از برچسبها، نازکی برچسب(

 تعداد برچسبهای مورد نیاز 

 ( انرژی، دما، رطوبت، گرد و  ینوع بسته بندی، حافظه، نوع و دقت سنسورها، بازیابمشخصات برچسب

 (غبار، میدان مرناطیسی، محیط فلزی...

 خدمات پس از نصب 

 برای تعیین قیمت طرح، به سواالت درج شده در پرسش نامه پیوست باید پاسخ داده شود.

 قعیبا مشتریان واها در مواجه کاربردنمونه  .8

شمند، به نمونه سب هو شن نمودن بهتر کاربردهای فناوری برچ سمت به منظور رو های واقعی در در این ق

اعم از نفت و گاز، پروژه ها و مراجعات انجام شااده به مجموعه رسااا و شاارکای تجاری آن در صاانایع مختلف 

ضالب سیمان، فوالد، آب و فا شیمی،  شاره مینیروگاه ،پترو شتریان،  شود. نظر به.... ا سرار کار م سیانت و ا حفظ 

 بدون ذکر نام، کاربرد فناوری به اختصار و به صورت مثال ذکر شده است:



 

ه ح ف   13|  ص

 

 کاربردهای فناوری برچسب هوشمند
یز شرکت ر

سامانه های سبز 

 آینده

ر دپیوسته دما و سطح لرزش موتورها، گیربکسها، پیلوبالکها، بلبرینگها، بدنه تجهیزات و.. اندازه گیری  .1

ور پایش شرایط کاری و پیش بینی به منظسوخت رسانی فرودگاهها و... ایستگاههای معادن، کارخانه ها، 

زمان مناسب برای تعمیر هر تجهیز و دوری از آسیب، خرابی و ازکار افتادگی پیش بینی نشده و اطمینان 

 .است برچسب هوشمند از کاربردهای شاخص فناوری تعمیر و نگهداری صحیحاز انجام 

گم شدن کاال، فاسد شدن  مانند با مشکالتی و ای بزرگ حجم کاالی زیادی دارندفروشگاههای زنجیره .2

 ثبت حجم زیاد کاالهای ورودی و خروجیاشتباه در در انبار،  /فراموشی از وجودکاالها به دلیل گم شدن

، تنظیم و جابجایی کاالهای قدیمی و جدید، سفارش گذاری، هاعدم مرایرت کنترل ، زمان بر بودنبه انبار

برچسب هوشمند راه حلی برای تمام این نیازها در زمانی کوتاه هستند.  هنگهداری نامناسب کاال و ... مواج

 خواهد بود.

قطعات یک وسیله از هم منفک  و... صنایع نظامی ،در برخی از صنایع مانند صنایع نفت، آتش نشانی .3

شوند. چون شرایط نگهداری هریک از قطعات )مانند باطری، هستند و در هنگام نیاز روی هم مونتاژ می

قطعه ممکن است کارایی خود در انبار را از دست داده باشد  ربین، مهمات و...( مشخص نیست،موتور، تو

ار زیاد بسیتواند میاین شکست هزینه  نماید.دچار شکست  را سیستمکل پس از مونتاژ و در حین کار،  و

رست کرد دتواند به خوبی کاهش دهد و تضمینی بر عمل. برچسب هوشمند تعداد این شکستها را میباشد

 وسیله باشد.

 در کارخانه های داروسازی و تولید لوازم شیمیایی و آرایشی، الزم است تا مواد در مراحل مختلف ساخته .4

شوند. کیفیت کاالی نهایی به کنترل شرایط تولید هریک از این مواد با یکدیگر ترکیب می انتهاو در  شوند

تا انبار مجموعه و نگهداری در خود  رایط حمل مواد اولیهاز انبار تا ترکیب و آماده سازی بستگی دارد. ش

ا انجام ر هابرچسب هوشمند به خوبی می تواند این کنترل انبار نیز از دیگر فاکتورهای تاثیر گذار است.

 دهد.

خواهد از محل گاهی پرسنل در شرایط دشواری باید ماموریت خود را انجام دهند. گاهی نیز مدیریت می .5

ود آگاهی داشته باشد. آگاهی مداوم از وضعیت سالمتی و نقاط تردد آنها برای مدیریت تردد پرسنل خ

این مسئله برای کارگران معدن، تکنسینها در سایت، سربازان در پستهای تواند بسیار مهم باشد. می

 برچسب هوشمند می تواند در کنترل وضعیت آنها و گزارش تواند صادق باشد.نگهبانی و زندانیان می

 مددرسان باشد. وضعیتپیوسته 
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بسیار اتفاق می افتد که کاال در قسمتهایی از یک انبار بزرگ با تهویه، فاسد می شود. دلیل آن می تواند  .6

 اب و یا تابش نور آفت حجم زیاد کاال در انبار و نبود جریان هوای مناسب در انبار یا شکستگی پنجره انبار

بی دقتی، به کاالها ضربه زده و باعث سقوط یا آسیب رساندن به آنها  و... باشد. گاهی نیز افراد به علت

 شرایط دمایی و رطوبتی نیاز به ، بذر، غالت...تنباکو اقالمی مانند میوه ها، شوند. برای مثال نگهداریمی

شود. برچسب هوشمند می تواند گزارش کاملی خاصی دارد و حجم زیادی از آن روی یکدیگر انباشته می

 ضعیت انبارداری کاالهای مختلف فراهم کند.از و

حفظ شرایط نگهداری گلهای مختلف از نظر رطوبت خاک، دما و نور است.  ،یکی از مشکالت گلخانه ها .7

برچسب هوشمند می تواند وضعیت نگهداری هر گل را گزارش کند و باغبان را از رطوبت، نور و دمای هر 

 مطلع کند.و نیازهای آن گل 

ا و شرکتهای تولید گوشت و لبنیات الزم است تا شرایط دام، شرایط محل نگهداری، ترذیه، در دامداریه .8

محصوالت بدست آمده از شیر/گوشت و... از بدو تولید تا تبدیل شرایط حمل، کشتار دام، شیر گرفته شده، 

 یبه محصول و حمل و رسیدن به دست مشتری کنترل شود تا از فساد و کاهش کیفیت آنها جلوگیر

 شود. برچسب هوشمند به خوبی می تواند این کنترل را انجام دهد.

از معضل گمرکات و کشتیرانی، کنترل شرایط نگهداری کاال، محل کاال، شرایط حمل کاال و.... است. گاهی  .9

شوند که مانع گردش درست هوا در سردخانه ای در سردخانه چیده میمحصوالت  در کشتی به گونه

ترتیب کاالهایی که در محل دمنده قرار دارند دچار یخ زدگی و کاالهای دورتر دچار شوند. به این می

انواع میوه و دارو اشاره  ، تنباکو،گوشت ،توان به موز. از جمله این کاالها می(3شکل ) شوندگندیدگی می

اهی گ ارداتی و یا صادراتی آسان نیست.، ثبت آمار کاالهای ویکرد. در خود گمرک نیز هنگام تخلیه کشت

هوشمند  برچسب نیز کاال گم می شود یا آسیب می بیند. در بعضی از مواقع نشتی مواد مشکل آفرین است.

 به خوبی در حل این مشکل کارا است.
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 )ب( )الف(

 

 

 )ت( )پ(

درست هوا بین دمنده و خروجی ب( کند شدن جریان هوا با افزایش حجم بسته ها و : جریان هوا در یک سردخانه الف( جریان 3شکل 

 افزایش دما برای بسته های دورتر پ( تراکم بسته ها از جریان درست هوا جلوگیری می کند ت( نیاز به جریان هوا برای کاالهای فله

 

. ضبط شرایط رانندگی ی کنندبیمه های جدید، شارژ خود را بر مبنای طرز رانندگی رانندگان تنظیم م .10

 تنها با وسیله ای مانند برچسب هوشمند امکان پذیر است.هر فرد 

در هر هواپیما در هنگام فرود باید قطعاتی تعویض شود. بعلت آنکه پرسنل از وضعیت بارگذاری قطعات  .11

ا می شوند. ب اطالع ندارند، یکسری از قطعات بدون توجه به اینکه هنوز می توانند کارا باشند، تعویض

نصب برچسب هوشمند، از وضعیت بارگذاری این قطعات هنگام فرود می توان اطالع کسب کرد و تنها 

 قطعاتی که عمر کاری آنها به پایان رسیده تعویض شوند.
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کنترل موجودی خود صرف کنند. برای طال فروشیها و فروشگاههای بزرگ پوشاک هر شب باید زمانی را  .12

توان از موجودی هر لحظه اطالع کسب کرد و مرایرتها را به سرعت پیدا د میبا نصب برچسب هوشمن

 نمود. 

با نصب برچسب هوشمند روی تایرهای خودرو، می توان از وضعیت ایمنی ناوگان حمل و نقل و بازاریابی  .13

 و تبلیغ برای فروش محصول استفاده کرد.

 حمایتهای طرح .9

ستور کار خود از مشتریان طرح برچسب هوشمند را در د در حال حاضر سازمان گسترش، حمایت ویژه ای

ل شکدر  سازمان گسترش قرار داده است و برای طرفهای قرار داد تسهیالت ویژه بانکی فراهم می کند. متن نامه

 نشان داده شده است. 4

 

 
 شرکتهای طرف قرارداد در پروژه برچسب هوشمند : نامه سازمان گسترش در حمایت از4شکل 
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 ...(معدن ،، سیماننفت، گاز، فوالد، پتروشیمیمادر ) کاربرد برچسب در صنایع .10

 مانند نفت و گاز، فوالد، پتروشیمی، سیمان و معدن از بزرگترین مصنوعات ساخت بشتر هستند مادرصنایع 

ست و با دقت . تجهیزات زیادی (5شکل ) شک شیر، هیتر، کوره، تانک، لوله... باید بدون  سور، موتور،  سن از قبیل 

 باال کار کنند تا خروجی مورد نظر با کیفیت مناسب از این سیستمها حاصل شود. 

توان از کارکرد درسات همه این تجهیزات اطمینان حاصال کرد و برنامه تعمیر و نگهداری آنها را چگونه می

کنند و تحت بارگذاری بیش توان اطمینان حاصل کرد که تک تک المانها درست کار میچگونه می مدیریت کرد؟

ا ب از حد قرار ندارند. آیا می توان برنامه تعمیر و نگهداری و کنترل نحوه انجام آن را اتوماتیک کرد؟ بعنوان مثال

 .(6شکل ) کها و برینگهاپیلوبال ،های ارتعاشی/دما در موتورها، گیربوکس هامانیتورینگ نقطه

 

 

   

 
 : پیچیدگی و تنوع تجهیزات در صنایع مادر5شکل 
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 : اندازه گیری نقاط ارتعاشی و دمایی به منظور بررسی وضعیت وسیله6شکل 

 

شود که در حال  ست مطرح  شیر، گیج... از تجهیزات حساس این نکته ممکن ا سنسور،  ضر تعداد زیادی  حا

کار پایش واحدها را انجام  SCADAو  SAPعالوه بر آن سااایساااتمهایی مانند  (.7شاااکل حفاظت می کنند )

 دهد. ولی توجه به چند نکته در اینجا مهم است:می

  سیستمهایی مانندSAP  وSCADA ود وابسته هستند که خود قادر به پر کردن و بروز به پایگاه داده خ

 رسانی آن نیستند.

 .آنها تجهیزات اصلی را مانیتور می کنند نه اجزا آن و ادوات کنترلی را 

 و پیاده سازی و و پیچیده است آنها نیاز به حجم سنگین سیم کشی برای انتقال داده دارند که گران 

 .(8شکل ) است مشکلتعمیر آن 
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 : تجهیزات حفاظتی مورد استفاده در اطراف یک واحد مهم7شکل 

 
 : حجم سنگین سیم کشی به همراه تبادل داده تنها با اجزا اصلی8شکل 
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 عالوه بر این چگونه می توان از هریک از موارد زیر اطمینان حاصل کرد:

 دهند؟سنل تعمیر و نگهداری کار خود را درست انجام میآیا پر 

 دهند و سیستم را تحت بارگذاری بیش از اندازه قرار آیا پرسنل تنظیمات را مطابق برنامه انجام می

 دهند؟نمی

 از هزینه های تولید را کاهش دهد %15دانید تعمیر و نگهداری به موقع و درست می تواند بیش از آیا می 

 .ین آالت و کیفیت تولید را افزایش دهدو عمر ماش

 توان از آن اطالع پیدا کرد؟چگونه می آیا شرایط سالمت پرسنل برای ما مهم است؟ 

  آیا اگر مدیریت و سرپرست تعمیر و نگهداری بوسیله یک تبلت بتواند از شرایط تعمیراتی تک تک

 (؟9شکل ییر نمی کند )تولید ترو هزینه های قسمتهای کارخانه اطالع پیدا کند، کیفیت 

 
 : کنترل شرایط تعمیر و نگهداری بوسیله سیستم هوشمند9شکل 

حجم این فعالیتها نشان دهنده وسعت کار و سختی مدیریت و کنترل متریرهای تمام قسمتها از نظر فنی و 

 :در این ارتباط چنین بیان شده است( 10شکل ) Metals & Miningدر مجله  اقتصادی است.

“Steelplants must constantly reduce production costs , but… maintain high quality 

and production standards. A prerequisite for this… is uniform information and data 

management between processes, plants and management. 
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The trend is therefore moving toward networking distributed intelligence and to 

master platforms (the so called manufacturing intelligence), to allow the manager to make 

rapid decisions. This gap is bridged by manufacturing execution systems (MES) on the 

operations management level.” 

 
 2006چاپ اکتبر  metals & mining: مجله 10شکل 

 ترجمه: 

شرکتهای فوالد باید پیوست هزینه های خود را کاهش دهند و در عین حال کیفیت محصول خود را حفظ "

اطالعات بین سایت تولید و مدیریت است. پاسخ در حرکت به سمت هوش  کنند.... الزمه این کار جریان پیوسته

 "توزیع شده در شبکه و سایتهای اصلی است...

ست اطالعات می تواند تا  شمند  هزینه ها را کاهش دهد. %20جریان در سب هو جریان  اینتواند به میبرچ

 ABC of Mine toدر مقاله ند. کمک ک SCADAو  SAPو پر کردن بانک اطالعاتی نرم افزارهایی مانند 

Mill (2019 اشاره به کاربرد برچسبهای هوشمند در افزایش راندمان و کاهش هزینه های تولید کنندگان فوالد )

 .(11شکل ) شده است
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 11شکل 

 

این  (.12شکل تنوع تجهیزات فراوان هستند )همانطور که پیشتر اشاره شد، صنایع مادر سایتهای بزرگ با 

به آن معنی اساات که صاانایع مادر دارای انبارهای بزرگی از مواد اولیه، تجهیزات و لوازم جانبی هسااتند. امکان 

 یت در هرزیادی وجود دارد که وسیله ای در این انبارهای گم شود یا در شرایط درستی نگهداری نشود. اگر مدیر

شد، چه تاثیری روی هزینه  شته با شرایط نگهداری آن اطالع دا لحظه از موجودی انبار، محل نگهداری هر جز و 

 (؟13شکل ها، کیفیت کاالها و تولید خواهد داشت )
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 : گستردگی تجهیزات و فعالیتها در فوالد سازی12شکل 

 
 کنترل یک انبار بزرگ: 13شکل 

)ترییر شرایط تولید، تست یک روش جدید، استفاده از مواد جدید  آیا گاهی نیاز به اجرای یک طرح پایلوت

و یا پایش موقت یک شاارایط بدون ساایم کشاای و پیچیدگی یا هزینه زیاد احساااس نمی شااود؟  در خط...(

 .و پاسخی مناسب برای این مسئله هستند کشی ندارندبرچسبهای هوشمند نیازی به سیم 

صنایع  ضی از  سنگین جزئی ، بلدوزرها، جرثقیلهاتردد تراکهامانند معادن، در بع ند مهم از فرای و کامیونهای 

شرایط تراکها و کامیونها از نظر مکانیکی ست که  صنایع مهم ا ست. در این  ستفاده راننده از آ ،تولید ا ن چگونگی ا

  تواند برای این منظور استفاده شود.برچسب هوشمند می .(14شکل ) کنترل شودای تردد و مکانه
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 : نمونه فعالیتها خودروهای سنگین در صنعت معدن و نمونه ای از تراک و مکان تردد آن14شکل 
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 بازار بالقوه محصول .11

 بازار جهانی:

  نوع کاربری برچسب

 هوشمند

فروش جهانی )میلیارد دالر( برچسب 

 2018پیشنهادی به تفکیک کاربری در سال 

 14/0 حمل ونقل

 27/0 دولت

 36/0 صنعت

 09/0 بهداشت و درمان

 2/0 سرویسهای مالی

 42/0 خرده فروشی

 04/0 سایر

 1.52 مجموع

 بازار ایران:

  نوع کاربری برچسب

 هوشمند

فروش برچسب پیشنهادی )میلیون  میزان

 2018دالر( به تفکیک کاربری در سال 

 4/1 حمل ونقل

 7/2 دولت

 6/3 صنعت

 9/0 بهداشت و درمان

 2 سرویسهای مالی

 2/4 خرده فروشی

 4/0 سایر

 15.2 مجموع
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 : پرسش نامه تعیین هزینه1پیوست  .12

 نوع صنعت چیست؟ .1

 فوالد .1.1

 نفت و گاز .1.2

 پتروشیمی .1.3

 چوب و کاغذ .1.4

 مل و نقلح .1.5

 معدن .1.6

 گمرک .1.7

 صنایع لبنی .1.8

 فروشگاههای زنجیره ای .1.9

 نظامی .1.10

 سایر با ذکر نام .1.11

 نوع کاربری چیست؟ .2

 مدیریت انبار .2.1

 ...CMتعمیر و نگهداری،  .2.2

 مدیریت تولید .2.3

 کنترل پرسنل .2.4

 مدیریت فروش .2.5

 کنترل مونتاژ قطعات .2.6

 سایر با ذکر نام .2.7
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 چه نوع تحلیل نرم افزاری مورد نیاز است؟ .3

 ترسیم نمودار ترییرات /گزارش داده های خام .3.1

 آنالیز هوشمند داده ها برای مدیریت تولید، کنترل کیفیت، بهبود فرایند، بهینه سازی مصرف انرژی .3.2

3.3. Advanced Process Control System APC (Advanced Control System) 

3.4. Intelligent Asset Management System - Prescriptive and Predictive Maintenance 

3.5. Process Simulation and Digital Twins 

3.6. Cognitive Analytics Diagnostic System 

3.7. Operations & Alarms Optimization Alarm Control and Optimization Solution 

3.8. Operator Training Simulators 

3.9. Control Loop Tuning and Optimization 

 چه میزان است؟ تعداد برچسب هوشمند مورد نیاز .4

 برچسب مورد نیاز چیست؟ نوع .5

 برچسب با امکان استفاده مجدد .5.1

 برچسب یکبار مصرف .5.2

 ست؟قد ابرد تبادل داده مورد نیاز چ .6

6.1. ~ 1m 

6.2. ~ 10m 

6.3. ~50m 

6.4. ~100m 

6.5. ~Km 

 نوع باطری موردنیاز چیست؟ .7

 قابل شارژ .7.1

 غیرقابل شارژ .7.2

 عمر باطری مورد نیاز چقدر است؟ .8
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 یک تا سه هفته .8.1

 یک تا دو ماه .8.2

 سه تا پنج ماه .8.3

 ماهشش تا نه  .8.4

 در حدود یکسال .8.5

 سایر با ذکر مقدار .8.6

 بازه داده برداری چه میزان است؟ .9

 پیوسته .9.1

 در بازه ثانیه .9.2

 در بازه دقیقه .9.3

 در بازه ساعت .9.4

 در بازه روز .9.5

 سایر با ذکر میزان .9.6

 بازه مورد نظر برای ارسال گزارش برای شما چه میزان است؟ .10

 پیوسته .10.1

 ثانیه محدودهدر  .10.2

 دقیقه محدودهدر  .10.3

 در بازه ساعت .10.4

 زه روزدر با .10.5

 سایر با ذکر میزان .10.6

 آیا محدودیتی روی ابعاد برچسب وجود دارد؟ .11
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 شرایط محل نصب برچسب چگونه است؟ .12

 محیط پر گرد و غبار .12.1

 وجود گرد فلزی؟ .12.2

 حداکثر و حداقل دما؟ .12.3

 حداکثر رطوبت؟ .12.4

 وجود میدانهای قوی مرناطیسی و فلزی .12.5

 نصب داخل محیط دربسته فلزی .12.6

 نصب در محیط با حجم زیاد فلز .12.7

 تشعشعات رادیو اکتیو وجود .12.8

 وجود منبع نویز و اغتشاش .12.9

 سایر با ذکر شرایط .12.10

 نوع بسته بندی مورد نیاز .13

 مقاوم به حرارت .13.1

 مقاوم به رطوبت .13.2

 مقاوم به عوامل شیمیایی .13.3

 بسته بندی انعطاف پذیر برای نصب روی سطوح منحنی .13.4

 سایر با ذکر شرایط .13.5

 نوع سنسور مورد نیاز .14

 بدون سنسور .14.1

 حرارت .14.2

 لرزش .14.3
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 آکوستیک .14.4

 وبترط .14.5

 ژیروسکوپ .14.6

14.7. GPS 

 شدت نور .14.8

 ضربان .14.9

 دبی .14.10

 ویسکوزیتی .14.11

14.12. PH 

 سایر با ذکر نام .14.13

 چیست؟ مشخصات هر سنسور .15

 

 


