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  كارخانه هوشمند؟چرا  .١

صنايع مختلف ، توليد كنندگان را وادار به انجام اقدامات اصالحي،  فضاي اقتصادي و رقابتي حال حاضر در 

پروســه توليد، بهينه ســازي و كنترل انرژي و افزايش كنترل بر كيفيت محصــول در بنگاه اقتصــادي خود بهبود 

صول با كيفيت، قيمت  ست. هدف نهايي، توليد مح سهامداران نموده ا شده پايين و افزايش بهره وري براي  تمام 

  هر كارخانه ميباشد.

اين امر به معني دسترسي به اطالعات واقعي بصورت لحظه اي، اتخاذ تصميمات سريع و رفع عيب و عكس 

شمند مديريت و تحليل اطالعات اجتناب  ستم يكپارچه هو سي شتن  ست كه جز با در اختيار دا العمل به موقع ا

ــنعتي چهارم وناپذي ــت. انقالب ص ــت هاي فوق العاده اي براي ايجاد داده هاي  ر اس نوآوري هاي ديجيتال، فرص

سمت فن آوري  سرعت به  شمند و افزايش بهره وري فرايندهاي توليد را ايجاد مينمايد. توليدكنندگاني كه به  ارز

   يان خود پيشي بگيرند.مي روند، مي توانند در عرصه رقابت از همتا (هوش مصنوعي و تجاري) 4.0

فرآيند به نحو  هايمديريت چالشها و پيچيدگي و انرژيمي توان مصارف عظيم  4.0راه حل با به طور خاص، 

ــود. راه حل هاي  ــده و همچنين مدل  4.0بهتري انجام ش از داده هاي زمان واقعي، مجموعه داده هاي ذخيره ش

صنايع، عليرغم آگاهي از مزاياي سازي براي مديريت و پيش بيني آينده بهره مي گير صين  ص سياري از متخ د. ب

هوش مصنوعي، از تمام توان يا پتانسيل هاي خود در راستاي بهينه سازي و بهره مندي از اين تكنولوژي استفاده 

ــتفاده كنندگان از اين تكنولوژي، بهره قابل توجهي خواهند برد و يك رقابت ســرعتي قوي را  نكرده اند. اولين اس

  .اد خواهند كردايج

در حال حاضر تكنولوژي اطالعات، سطوح پيچيده اي از نرم افزارهاي مختلف را براي انجام تحليل هاي الزم  

ــه هاي مختلف ارائه ميدهد. ــتم بروي تجهيزات و پروس ــيس ــمند   پاره اي از مزاياي اجراي  س متمركز  و هوش

  :بر مبناي انقالب چهارم صنعتي به شرح زير ميباشد ندفرايمديريت اطالعات توليد، مصارف انرژي و بهينه سازي 

 درصد ١٥الي  ٥ميتوان در حدود  ،با اجراي تكنيك مدلسازي مصرف انرژي توسط يك سيستم هوشمند  

تاه مدت را براي كاهش مصرف انرژي و در نتيجه صرفه جويي در هزينه ها و برگشت سرمايه در كو

 . سازمان به ارمغان آورد

 افزايش كيفيت محصول با تكيه بر سنجش لحظه اي كيفيت توليد و ارتقاء كيفيت  درصد ١٠الي  ٥

 محصول توليد شده  
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 افزايش توان عملياتي  درصد ٣٠الي  ١٠ 

  با دستگيري از سيستم هاي پيشرفته  فرايندبهينه سازيAPC 

 تها  اء قابليقابليت توسعه سيستم براي ديگر كارخانجات وابسته بصورت يكپارچه و همچنين ارتق 

  كاهش توفقات ناخواسته، افزايش اثر بخشي  و كارايي تجهيزات و طول عمر آنها 

  كنترل مصرف قطعات يدكي و كاهش هزينه هاي انبار 

 از زمان مفيد كارشناسان اختصاص به  % ٢٠ :صرف زمان كوتاه جهت جمع آوري و دسته بندي اطالعات

 صرف تجزيه تحليل مهندسي و نتيجه گيري خواهد شد .از زمان آنان  % ٨٠جمع آوري اطالعات و 

 مجموعه  ارائه يك سيستم جامع و انعطاف پذير كه قابليت مديريت انرژي را بر اساس شرايط عملكرد

  در اختيار مديران قرار ميدهد   Real-Timeبصورت 

 ديمي و ات كنترلي (قاجراي پروژه بدون نياز به تعويض تجهيزات موجود  با قابليت اتصال به كليه تجهيز

)، Ethernet TCP/IP or MPIجديد) با توجه به پشتيباني پروتوكل استاندارد  اعم از زيمنس (

Schneider ،ABB  ،EMERSON  ،Toshiba  ، يوكوگاوا ،Allen Bradley  و تجهيزات مختلف

 ,ABB, Socomec Siemens,BASET PAJOUHاتوماسيون و ابزار دقيق اعم از كنتورهاي انرژي (

Elster ..... رله ها و ، ( 

  تدوين اهداف پويا جهت دستيابي به مصارف انرژي هدف و بررسي لحظه اي مغايرتها با ميزان مصارف

 در مقايس مطلوب

 كرد آزمايشگاه و توليد محصول با كيفيت و كنترل هزينه هاي توليدلاستانداردسازي مديريت بر عم 

 اظت از محيط زيستتطابق با استانداردهاي سازنده و حف 

  فراهم نمودن شرايط آسان و شفاف براي هماهنگي و تبادل اطالعات جهت كارشناسان بخشهاي مختلف 

  افزايش راندمان نيروي انساني و حس همكاري بين كاركنان و مديران 

  برگشت هزينه هاي اجراي پروژه در قالب تحقيقاتReturn On Investment   با توجه به سود رساني

 اي اين سيستم دركمتر از يك سال از اجراي كار اجر
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  راه حل ما براي كارخانه هوشمند .٢

 يراهكار پيشنهادي ما براي اين حوزه استفاده تركيبي از مفاهيم اينترنت اشياء، هوش مصنوعي، دوقلو

به تصوير كشيده  ١-٢شكل كه در ديجيتال، كالن داده، روباتهاي پرنده و واقعيت افزوده است. اجزا اين راهكار 

  به شرح زير هستند:شده است، 

 رسا برچسب هوشمند .١

٢. Data Server Box (DSB)  وSmart Factory Kit (SFK) 

 ، عينك واقعيت افزوده)quadcopterثابت، قرائتگر (موبايل، تبلت، اسكنر پرتابل، اسكنر  .٣

 I4TWINS نرم افزار .٤

 سرور .٥

٦. Data Diode 

  
 : راه حل پيشنهادي در يك نگاه١-٢شكل 

 رسا برچسب هوشمند ٢,١

  يكي از محصــوالت شــركت رســا اســت كه با نصــب آن روي هر شــي، كاال يا تجهيز، آنرا به شــكل متصــل

)Connected( آورددر مي ) دسـتگاهها و قطعات  محصـوالت،برچسـب هوشـمند قابل نصـب روي  .)٢-٢شـكل

ست. با آن مي توان پارامترهاي عملكردي موتورها صوالت ا  ،تعميري، الكتروموتورها و تجهيزات خطوط توليد مح



 

ه ح ف   ٤|  ص

 

شركت ريز       

سامانه هاي سبز 

ــوالت و تجهيزات در داخل و خارج محدوده  ــته تجهيزات در  و كارخانهرديابي ناوگان حمل، محص ردگيري پيوس

 ز اين محصول مي توان بعنوان شناسه هوشمند استفاده كرد.. ابه شكل برخط انجام دادمحوطه واحد تعميرات را 

  
  : قابليتهاي برچسب هوشمند٢-٢شكل 

٢,٢ Data Server Box (DSB)  وSmart Factory Kit (SFK) 

سال داده به واحدكار اين  شمند فعال، ذخيره داده آنها و ار سب هو سرور  گرفتن ارتباط با تعداد زيادي برچ

ارائه مي  SFKو  DSB اين واحد به دو شكل به صورت بي سيم يا از طريق كابل است.و يا شبكه كارخانه مركزي 

ابليتهاي بيشتر در ارتباط داراي حجم بزرگتر با ق SFKداراي حجم كوچكتر و قابليتهاي محدودتر و  DSBشود. 

   با شبكه هاي صنعتي است.

 قرائتگر ٢,٣

صول براي  شود.اين مح ستفاده مي  صله كم ا سب در فا . قرائتگر در خوانش و نمايش تعداد محدودي از برچ

 سيستم واقعيت افزوده قابل ارائه است. و  Quadcopterتنوع اسكنر پرتابل، اسكنر ثابت،  چهار

ــط فرد  ــكنر پرتابل توس ــكلحمل مي گردد (اس در محوطه  كاالها يا بين ). فرد مي تواند در انبار از٣-٢ ش

تعميرات از بين تجهيزات حركت كند و شـــماره و اطالعات آنها را بخواند. اســـكنر ثابت روي تيركهايي در پلنت 

) و در زمان درخواست با برچسبها مرتبط مي شود و اطالعات را دريافت مي ٣-٢ شكلمورد نظر نصب مي شود (

  نمايد.

برچسب 
هوشمند

ارتباط بي 
سيم

Make 
things 

connected

كدگذاري

 مشخصه يابي
)سنسورينگ(

رديابي

نصب سريع

انعطاف پذيري
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سكنر ثابت مي تواند روي يك  شود Quadcopterا صب  ستفاده از )٣-٢ شكل( ن صورت به جاي ا . در اين 

سكنر ثابت در يك محيط بزرگ، از يك  شود  مجهز به Quadcopterتعداد زيادي ا ستفاده مي  سكنر ا قرائت  تاا

و تجهيزات تعميري يا در حال  صولتمحبا عبور از روي  Quadcopterرا پوشش دهد.  وطهبرچسبها در تمام مح

ستم دهدوظيفه خوانش را انجام ميكار،  سي ست،  Quadcopter. هرچند هزينه يك  سكنر ثابت ا چندين برابر ا

  ولي براي يك محيط بزرگ هزينه اجرا در كل كمتر از پياده سازي اسكنرهاي ثابت است.

كمك توراپرا ستفاده از موبايل يا تبلت) به، اروي چشم به طرق مختلف (نصب عينك سيستم واقعيت افزوده

صوالتبا عبور از بين  مي كند تا شاهده كند (و يا تجهيزات اطالعات آنها را  مح صورت واقعيت افزوده م  لشكبه 

٣-٢(.  

   
  اسكنر ثابت  اسكنر متحرك

    
  واقعيت افزوده Quadcopterاسكنر با 

 : انواع قرائتگر٣-٢ شكل

 نرم افزار ٢,٤

ـــت.  I4TWINSافزار، پلتفرم چند منظوره راهكار ما براي بخش نرم اينترنت  پلتفرميك  I4TWINSاس

شياء ابري ( سرويس ( ١٠٠) با بيش از Cloud Based IoT Platformا سه Micro serviceميكرو  شامل  ) و 

  ي زير است:اصلمحصول 
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 مجازي شگاهيزماآ )Virtual Lab:(  ها، سنسورها و تجهيزات ايده يو مشاهده خروج سازيشبيهكه امكان

 ينويسبرنامهبه دانش  ازيو بدون ن كاربرپسند و يكيگراف كامالً طيمح كيرا در  IoT مختلف در حوزه

 .كندميفراهم 

  اينترنت اشياءپلتفرم )IoT Platform :( پلتفرم كيبه  يبروز امكان دسترس هايتكنولوژيكه به كمك 

 گيريبا بهره I4TWINSپلتفرم . آوردميفراهم هاي مختلف سرويس در حوزهارائه  يا برار اريتمام ع افقي

 Big، )... پروژه وهاي يونيت ،هادستگاه، هاسنسور سازيشبيهدر ( هاي دوقلوي ديجيتالتكنولوژياز 

data ) ي (هوش مصنوع و )هاداده سازيذخيرهدرAIها)، داده اليشاو پ ليدر تحل( ) و يادگيري ماشين

اين قسمت از نرم  .باشدپذيري زياد را دارا ميهاي ويژه با قابليت مقياسامكان ارائه سرويس در پروژه

 سازد. افزار امكان انجام تعميرات پيش دستانه را ممكن مي

 ) پلتفرم تستTesting Platformپذيري و ...)، ): كه امكان ارائه خدماتي همچون تست (نفوذ، مقياس

 اندازيهاي توسعه داده شده براي يك پروژه خاص را قبل از راهبي و زير بار بردن تجهيزات و سامانهارزيا

 آورد.سازي طرح فراهم ميو تجاري

 سرور ٢,٥

سمتهاي مختلف سرورها، وظيفه مديريت داده ها، ذخيره و برنامه ريزي ق سيستم مانند همه  و ايجاد  سرور 

 بعهده خواهد داشت. ي كه به آن متصل مي شود رابا كمك سيستمهاي جانب را كالن داده

٢,٦ Data Diode 

سل ها دايود ديتا ستند. اين شبكه حفاظت تجهيزات از جديدي ن سط را مجزا شبكه تجهيزات دو ه  تو

 فيزيكي و افزاري سخت صورت به كه (One-way Communication) طرفه يك اطالعات كنش ترا پروتكل

 حياتي هاي قســمت ارتباط توان مي ســيســتم اين ســازي پياده با .ميكند متصــل يكديگر به را عمل ميكند

  . و آنها را از حمالت سايبري مصون داشت كرد قطع ديگر هاي شبكه از را كارخانه زيرساخت
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 Data Diodeنحوه استفاده از  ٤-٢شكل 

ـــنهادي  ـــنعت چهارم از تكنولوزيدر راه حل پيش ـــتانداردها و معماريهاي ص  ها و پروتكلهاي منطبق با اس

ا ر و سيستم اطالعاتي موجود موجود كارخانه يكپارچگي با پلتفرماستفاده شده است و انعطاف پذيري الزم جهت 

  دارد.

  اجزامعرفي  .٣

  شود.پرداخته مي  معرفي شده در باال در اين قسمت به توضيح هريك از اجزا

 هوشمند رسابرچسب  ٣,١

 ٩٦١٢٥محصول برچسب هوشمند يكي از اختراعات شركت ريزسامانه هاي سبز آينده است كه كه با شماره 

نصب مي گردد و بسته به  چسب هوشمند روي كاالالف). بر-١-٣ شكلدر اداره ثبت اختراعات ثبت شده است (

طراحي آن كدكاال، مكان، اطالعات محيطي (بسته به نوع سنسورهاي نصب شده) و .... را اندازه گيري و به شكل 

 ب برخي از انواع نمونه هاي برچسب هوشمند نشان داده شده است.-١-٣ شكلبي سيم منتقل مي كند. در 
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  پ  ب  الف

  براي محيطهاي سخت برچسب هوشمند Heavy dutyپ) مدل  برچسب هوشمند: الف) ثبت اختراع ب) بعضي از انواع مدلهاي ١-٣ شكل

ست و در مدلهاي آهنربايي به شكل  سريع ا ست. تقريبا  plug & workنصب برچسبها هوشمند آسان و  ا

در  connectedامكان نصب آن روي هر وسيله اي وجود دارد و با نصب آن روي هر وسيله يا كاال، آنرا به شكل 

صال به نو سب مي آورد. ميزان اين ات سال داده برچ ستگي دارد. زمان داده برداري/ار شده ب ستفاده  سب ا ع برچ

هوشــمند قابل برنامه ريزي بوســيله كاربر اســت. مدلهاي فعال مي توانند داراي حافظه نگهداري داده باشــند. در 

  دياگرام مشخصات انواع برچسب هوشمند ارائه شده است. ٢-٣شكل 

سته  صب در ب ست و حداكثر دماي محل ن صوالت داغ ني صب روي مح شمند قابل ن سب هو صول برچ مح

ست ١٥٠بنديهاي دما باال،  سيوس ا سيل سدرجه  شرايط خاص مي توان ب درجه نيز  ٣٠٠ته بندي تا دماي . تحت 

شت صب روي دا شمند قابل ن سب هو صوالت. برچ ستگاهها و قطعات تعميري، الكتروموتورها و تجهيزات مح ، د

ــعيت باري موتور،  ــرف انرژي، وض ــت. نوع فعال آن مي تواند پارامترهاي عملكردي موتورها (مص خطوط توليد اس

) را به صورت آنالين اندازه گيري و Bearingلرزش و شرايط صحت عملكرد روتور، دما و شرايط خنك كنندگي، 

ـــوالت و GPSگزارش نمايد. به دليل امكان تجهيز آن به ريز  ـــول براي رديابي ناوگان حمل، محص ، اين محص

ستفاده است. برچسبهاي هوشمند امكان ردگيري پيوسته  كارخانهتجهيزات در داخل و خارج محدوده  نيز قابل ا

طه واحد تعميرات به جاي دريافت اطالعات وضـــعيت موتورها به صـــورت آفالين و دوره اي را تجهيزات در محو

  ممكن مي سازد.
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  : مشخصات انواع برچسب هوشمند٢-٣شكل 

نصب

حداقل ضخامت
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امكان رديابي در خارج از محوطه 
فوالد
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قابليت نصب سنسور
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برد تبادل داده

مصرف انرژي
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٣,٢ Data Server Box (DSB)  وSmart Factory Kit (SFK) 

سرور  واحدكار اين  سال داده به  شمند فعال، ذخيره داده آنها و ار سب هو گرفتن ارتباط با تعداد زيادي برچ

  ارائه مي شود. SFKو  DSB اين واحد به دو شكل مركزي به صورت بي سيم يا از طريق كابل است.

DSB  سب فعال مجهز به ستفاده مي گردد كه برچ ست، در موردي ا سعه يافته ا سا تو شركت ر سط  كه تو

GPRS  نباشد، در محيط نويز زيادي وجود داشته باشد، امكان تخصيصStatic IP  وجود نداشته باشد و يا بطور

  كلي نگراني از تداخل داده برداري با ساير سيستمهاي موجود در كارخانه باشد. 

DSB  سب مي تواند ارتباط برقرار كند و داده هاي آنها را صد برچ سته به مدل آن حداكثر با يك يا  دريافتب

سي كند.  سبها را برنامه نوي شخص به  DSBبرچ سورها در زمان م سن سال داده هاي  قابل برنامه ريزي براي ار

و در  ، مشخصات يك نوع آن ذكر شده است٣-٣ شكلانواع متنوعي دارد. در جدول  DSBاست.  شبكه كارخانه

  اجزا آن نشان داده شده است. ٤-٣شكل 

  
  هاي رسا DSB: مشخصات يكي از ٣-٣ شكل
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  DSB: اجزا يك ٤-٣شكل 

  

SFK صوالت ست كه با عنوان  شريك راهبردي و تجاري ما از مح صنعتي ا شياء  مگفا در حوزه اينترنت ا

آوري و ارسال داده هاي كند تا جمعبه خطوط توليدي كمك مي SFKكيت كارخانه هوشمند شناخته مي شود. 

ـــبوردهاي مديريتي بهبخش ئه داش برداران نهايي بهره هاي مختلف خط توليد را به منطور تجريه و تحليل و ارا

  ). مشخصات اين محصول به شرح ذيل مي باشد: ٥-٣شكل انجام دهند (

  قابليت برقراري ارتباط باPLC   ها ، درايوها و موتورها با فناوري هاي PROFINET  ياOPC 

UA 
 مع آوري داده ها ، تبديل پروتكل هاي مختلف ارتباطي و برنامه ريزي شده ج 

  انتقال ايمن به سيستم هايIT  متصل يا برنامه هاي ابريOPC UA  ، MQTT   

  نظارت بر توليد ، تجزيه و تحليل و بهينه سازي تجزيه و تحليل مبتني بر ابر ، براي شناسايي
 پتانسيل بهينه سازي
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  IoT  اندمي توكيت IoT هاي ديگر و دستگاه هايي كه با PLC  ،drive يكديگر سنسورها به يا 
مي تواند در شرايط بد كاري (ارتعاشات، دماي باال و...) به صورت  كند. هدايت را اند شده مرتبط

 است.صنعتي باز  gateway يككيت  IoT   .ساعته كار كند ٢٤

  باال از جملهداراي قابليت برنامه نويسي با زبان هاي سطح C, C++, JAVA, Python, JSON 

همچنين داراي قابليت عملكرد صنعتي بااليي است ، بر اساس تكنولوژي پردازنده  .و... مي باشد
است و نشان دهنده يك پلتفرم جديد است كه به طور خاص براي طيف وسيعي  Quark اينتل

 .طراحي شده است Gateway از اپليكيشن هاي

 
  : كيت كارخانه هوشمند٥-٣شكل 

 قرائتگر ٣,٣

براي قرائت هر دو مدل برچسبهاي فعال و غيرفعال قابل استفاده است. قرائتگر در  شركت رسا اين محصول

سكنر ثابت،  چهار سكنر پرتابل، ا ست. از قرائتگر براي  و Quadcopterتنوع ا ستم واقعيت افزوده قابل ارائه ا سي

دل . بسته به م() خوانش برچسبها و نمايش داده آنها استفاده مي شود. اسكنر پرتابل توسط فرد حمل مي گردد

 متر مي تواند با برچسبها ارتباط برقرار كند و شماره و داده آنها ١٠سانتيمتر تا  ٥اسكنر و نوع برچسب از فاصله 
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صوالترا بخواند. فرد مي تواند از بين  سايت تعميرات  مح حركت كند و اطالعات يا در خط توليد يا تجهيزات در 

 .الف و ب) -٦-٣شكل ( متر شناسايي كند ١٠نزديك به خود را تا حداكثر فاصله  موارد

سكنر ثابت روي تيركهايي در  شده يا در  سايتا سكنر در زمانهاي برنامه ريزي  شود. ا صب مي  مورد نظر ن

شرايط كاركرد.... را  شماره، مكان، وضعيت كاال،  ست اپراتور با برچسبها ارتباط مي گيرد و اطالعات  هنگام درخوا

صب شده روي رولها، تختالها و يا تجهيزات در محل گرفته و ي قل ممنت كارخانهموجود  شبكه به از برچسبهاي ن

  .پ) -٦-٣شكل ( كند

  

      
  پ  ب الف

  
  ث  ت

ت واقعيت) سيستم  متحركپ) اسكنر  ثابت: برخي از انواع اسكنرهاي شركت رسا الف) اسكنر قابل اتصال به موبايل ب)اسكنر ٦-٣شكل 
(راهنمايي اپراتور از راه دور توسط  Tele Assistantث) سيستم واقعيت افزوده رسا براي  ، گلگهربراي پايش (مشاهده داده ها) افزوده رسا

  كارشناس)

سكنر ثابت  ستفاده از تعداد زيادي  Quadcopterمي تواند روي يك ا صورت به جاي ا شود. در اين  صب  ن

كيلوگرمي را  ٦كه يك اسكنر حدود  Quadcopterاسكنر ثابت كه در يك محيط بزرگ توزيع شده باشد، از يك 

شش مي دهد.  سبها در تمام محيط را پو شود و قرائت برچ ستفاده مي  عبور از  با Quadcopterحمل مي كند ا
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ضعيت كاركرد و... آنها را  سايي، و شنا روي تختالها، رولها و تجهيزات تعميري يا در حال كار، اطالعات مكان، كد

ستم  كارخانهموجود  شبكه بهجمع آوري و  سي چندين برابر  Quadcopterمنتقل مي كند. هرچند هزينه يك 

  كمتر از پياده سازي اسكنرهاي ثابت است. اسكنر ثابت است، ولي براي يك محيط بزرگ هزينه اجرا در كل

ــ يواقع يايدن طيمح كياز  يتجربه تعامل كي (AR) افزوده تيواقع ــت كه در آن اش  يايكه در دن يياياس

، از يحالت حســ نياوقات در چند ي، گاهوتريشــده توســط كامپ ديتول يكنند با اطالعات ادراك يم يزندگ يواقع

كرد  فيتعر يستميتوان به عنوان س يرا م AR .ابدي يم شيافزا ييايو بو ي، حسي، لمسيداري، شنيينايجمله ب

سه و س يژگيكه  سا  قيو ثبت دق ي، تعامل در زمان واقع يو مجاز يواقع ياياز دن يبيكند: ترك يرا برآورده م يا

  .يو واقع يمجاز اياش يسه بعد

ش ARمعنا كه در  ني) تفاوت دارد به اVR( يمجاز تي) با واقعARافزوده ( تيواقع  رامونيپ طياز مح يبخ

ست و فقط ال "يواقع"در واقع  ش ييها هيا ضافه م يواقع طيرا به مح يمجاز virtual اياز ا  VRدر  وليكند.  يا

  .)٧-٣شكل ( است ياطراف كامالً مجاز طيمح

ستفاده يشده ادراك يغن اتيو ارائه تجرب يعيطب يها تيموقع ايها  طيمح تيتقو يافزوده برا تيواقع  يم ا

در  AR يها نيدورب قي، تلفيا انهيرا يينايبه عنوان مثال افزودن ب( AR شرفتهيپ يها يشود. با كمك فن آور

و  ياطراف كاربر به صورت تعامل يواقع يايدن هاطالعات مربوط ب ا)ياش ييهوشمند و شناسا يتلفن ها يبرنامه ها

ستكار ش طيشود. اطالعات مربوط به مح يانجام م يتاليجيد يد ست.  يواقع يايدن يآن رو ايو ا شده ا شانده  پو

كه با هم  يســـيالكترومغناط ييويامواج راد دنيبه عنوان مثال. د .باشـــد يواقع اي يتواند مجاز ياطالعات م نيا

  با مكان واقع در فضا پوشانده شده اند. قاًيدق ييراستا

 ديگذر از داخل ســـاختمان جد يســـاز هيشـــب كي جاديا يتواند برا يم VR، يبه عنوان مثال، در معمار

شود. و  ستفاده  شان دادن  يتواند برا يم ARا شي و يا رنگ روي بر مناظر ن سيم ك  يساختمان واقع كيتابلو، 

 استفاده شود. 
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  (ب)  (الف)

افزوده )، جلوي چشم فرد كامال پوشيده شده است و تمام تصوير جلوي فرد مجازي است ب) واقعيت VR: الف) واقعيت مجازي (٧-٣شكل 
)ARجلوي چشم فرد باز است و اجزا مجازي روي محيط واقعي اعمال مي شوند ،(  

  

 ويژه به كارخانه در ناگهاني تعميرات و نگهداريكه توسط شركت رسا مدنظر است،  ARيكي از كاربردهاي 

 نفرات بعهده شب شيفتهاي ، تعميرات درروزكار متخصص نفر نبودن حاضر صورت در است. اپراتوري تعميرات

 به روزكار نفرات مستقيم فراخوان به مجبور الجرم پيچيدگي عمليات، علت به اوقات گاهي كه ميباشد تكنيسين

شند كارخانه صص نفر كامل آمادگي به نياز و شهر از كارخانه معمول دوري به توجه با .ميبا  اعزام، جهت متخ

 خط خوابيدن زمان در افزوده ارزش ايجاد و توليد گرانبهاي زمان دادن دســت از و زياد زمان صــرف مســتلزم

 نظير امن غير افزارهاي از نرم خرابي وقوع زمانهاي در تكنيســين يا اپراتور نفر و كاربر نفر اكنون هم ميگردد. 

 .ميكنند بر خط صورت به نياز مورد مدارك و عكس سالار به اقدام خارجي، ارتباطي هاست با تلگرام، اپ، واتس
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از  اســتفاده با باشــد.مي احســاس پوياتري خط بر ارتباط به نياز ،كارخانه جات ما در امنيتي مســايل به توجه با

 هوشمند، عينك طريق از بخصوص آن ويژه امكانات از استفاده و كاربر با باال تعامل وايجاد افزوده واقعيت فناوري

  .دهد تسريع را اشكاالت شدن برطرف سرعت هوشمند، با تلفن و تبلت

ستم واقعيت افزوده  سا سي صبر  لو موباي تشود (در حال توسعه) و يا از طريق تبلمي روي چشم اپراتور ن

صوالتاپراتور با عبور از بين  ت). -٦-٣شكل ( شودمياعمال  موبايل يا يا تجهيزات اطالعات آنها را از طريق  مح

عينك به شكل تصورير مي خواند و يا مي تواند با ارشد خود در ارتباط باشد و با نشان دادن تصوير، ارشد او را با 

 فلش، يادداشت، شكلهاي گرافيكي و... روي تصوير زنده راهنمايي كند.  گذاشتن

 نرم افزار ٣,٤

I4TWINS  ـــياء ابري ( پلتفرميك با بيش از Cloud Based IoT Platformاينترنت اش ميكرو  ١٠٠) 

  ي زير است:اصل) و شامل سه محصول Micro serviceسرويس (

 مجازي شگاهيزماآ )Virtual Lab:(  ها، سنسورها و تجهيزات ايده يو مشاهده خروج سازيشبيهكه امكان

 ينويسبرنامهبه دانش  ازيو بدون ن كاربرپسند و يكيگراف كامالً طيمح كيرا در  IoT مختلف در حوزه

 .كندميفراهم 

  
  Virtual Lab: شمايي از بخش ٨-٣شكل 
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  اشياءاينترنت پلتفرم )IoT Platform :( پلتفرم كيبه  يبروز امكان دسترس هايتكنولوژيكه به كمك 

 گيريبا بهره I4TWINSپلتفرم . آوردميفراهم هاي مختلف سرويس در حوزهارائه  يرا برا اريتمام ع افقي

 Big، )... پروژه وهاي يونيت ،هادستگاه، هاسنسور سازيشبيهدر ( هاي دوقلوي ديجيتالتكنولوژياز 

data ) ي (هوش مصنوع ها) وداده سازيذخيرهدرAIها)، داده و پااليش ليدر تحل( ) و يادگيري ماشين

 .باشدپذيري زياد را دارا ميهاي ويژه با قابليت مقياسامكان ارائه سرويس در پروژه

 

 
 اشيا: پلتفرم اينترنت ٩-٣ شكل

 

 ) پلتفرم تستTesting Platformپذيري و ...)، ): كه امكان ارائه خدماتي همچون تست (نفوذ، مقياس

 اندازيهاي توسعه داده شده براي يك پروژه خاص را قبل از راهارزيابي و زير بار بردن تجهيزات و سامانه

 آورد.سازي طرح فراهم ميو تجاري

 

 
  ي قابل ارائه توسط پلتفرم تستهايژگيو: ١٠-٣شكل 
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  ...)معدن ،، سيماننفت، گاز، فوالد، پتروشيميمادر ( صنايع .٤

 مانند نفت و گاز، فوالد، پتروشيمي، سيمان و معدن از بزرگترين مصنوعات ساخت بشتر هستند مادرصنايع 

. تجهيزات زيادي از قبيل سنسور، موتور، شير، هيتر، كوره، تانك، لوله... بايد بدون شكست و با دقت )١-٤شكل (

  باال كار كنند تا خروجي مورد نظر با كيفيت مناسب از اين سيستمها حاصل شود. 

ســت همه اين تجهيزات اطمينان حاصــل كرد و برنامه تعمير و نگهداري آنها را توان از كاركرد درچگونه مي

كنند و تحت بارگذاري بيش توان اطمينان حاصل كرد كه تك تك المانها درست كار ميمديريت كرد؟ چگونه مي

ا ب ؟ بعنوان مثالاز حد قرار ندارند. آيا مي توان برنامه تعمير و نگهداري و كنترل نحوه انجام آن را اتوماتيك كرد

  .)٢-٤شكل ( پيلوبالكها و برينگها ،هاي ارتعاشي/دما در موتورها، گيربوكس هامانيتورينگ نقطه

  : پيچيدگي و تنوع تجهيزات در صنايع مادر١-٤شكل 
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  : اندازه گيري نقاط ارتعاشي و دمايي به منظور بررسي وضعيت وسيله٢-٤شكل 

  

اين نكته ممكن است مطرح شود كه در حال حاضر تعداد زيادي سنسور، شير، گيج... از تجهيزات حساس 

كار پايش واحدها را انجام  SCADAو  SAPعالوه بر آن ســيســتمهايي مانند  ).٣-٤شــكل ي كنند (حفاظت م

  دهد. ولي توجه به چند نكته در اينجا مهم است:مي

  سيستمهايي مانندSAP  وSCADA  كردن و بروز به پايگاه داده خود وابسته هستند كه خود قادر به پر

 رساني آن نيستند.

 .آنها تجهيزات اصلي را مانيتور مي كنند نه اجزا آن و ادوات كنترلي را 

 و پياده سازي و و پيچيده است آنها نياز به حجم سنگين سيم كشي براي انتقال داده دارند كه گران 

  .)٤-٤شكل ( است مشكلتعمير آن 



 

ه ح ف   ٢٠|  ص

 

شركت ريز       

سامانه هاي سبز 

  
  : تجهيزات حفاظتي مورد استفاده در اطراف يك واحد مهم٣-٤شكل 

  
  اجزا اصلي : حجم سنگين سيم كشي به همراه تبادل داده تنها با٤-٤شكل 
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 : كنترل شرايط تعمير و نگهداري بوسيله كارخانه هوشمند٥-٤شكل 

  عالوه بر اين چگونه مي توان از هريك از موارد زير اطمينان حاصل كرد:

 دهند؟آيا پرسنل تعمير و نگهداري كار خود را درست انجام مي 

  دهند و سيستم را تحت بارگذاري بيش از اندازه قرار تنظيمات را مطابق برنامه انجام ميآيا پرسنل

 دهند؟نمي

 از هزينه هاي توليد را كاهش دهد %١٥دانيد تعمير و نگهداري به موقع و درست مي تواند بيش از آيا مي 

 .و عمر ماشين آالت و كيفيت توليد را افزايش دهد

 توان از آن اطالع پيدا كرد؟چگونه مي اي ما مهم است؟آيا شرايط سالمت پرسنل بر 

  آيا اگر مديريت و سرپرست تعمير و نگهداري بوسيله يك تبلت بتواند از شرايط تعميراتي تك تك

 )؟٥-٤شكل توليد تغيير نمي كند (و هزينه هاي قسمتهاي كارخانه اطالع پيدا كند، كيفيت 

حجم اين فعاليتها نشان دهنده وسعت كار و سختي مديريت و كنترل متغيرهاي تمام قسمتها از نظر فني و 

 :در اين ارتباط چنين بيان شده است) ٦-٤شكل ( Metals & Miningدر مجله  اقتصادي است.
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  ٢٠٠٦چاپ اكتبر  metals & mining: مجله ٦-٤شكل 

“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. 

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.” 

  ترجمه: 

حال كيفيت محصول خود را حفظ  شركتهاي فوالد بايد پيوست هزينه هاي خود را كاهش دهند و در عين"

كنند.... الزمه اين كار جريان پيوسته اطالعات بين سايت توليد و مديريت است. پاسخ در حركت به سمت هوش 

  "توزيع شده در شبكه و سايتهاي اصلي است...

ست اطالعات مي تواند تا  شمند  هزينه ها را كاهش دهد. %٢٠جريان در سب هو جريان  اينتواند به ميبرچ

 ABC of Mine toدر مقاله كمك كند.  SCADAو  SAPو پر كردن بانك اطالعاتي نرم افزارهايي مانند 

Mill )اشاره به كاربرد برچسبهاي هوشمند در افزايش راندمان و كاهش هزينه هاي توليد كنندگان فوالد ٢٠١٩ (

 .)٧-٤شكل ( شده است
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  ٧-٤شكل 

  

اين  ).٨-٤شكل همانطور كه پيشتر اشاره شد، صنايع مادر سايتهاي بزرگ با تنوع تجهيزات فراوان هستند (

ــتند. امكان  ــنايع مادر داراي انبارهاي بزرگي از مواد اوليه، تجهيزات و لوازم جانبي هس ــت كه ص به آن معني اس

مديريت در هر  زيادي وجود دارد كه وسيله اي در اين انبارهاي گم شود يا در شرايط درستي نگهداري نشود. اگر

شد، چه تاثيري روي هزينه  شته با شرايط نگهداري آن اطالع دا لحظه از موجودي انبار، محل نگهداري هر جز و 

  )؟٩-٤شكل ها، كيفيت كاالها و توليد خواهد داشت (
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  : گستردگي تجهيزات و فعاليتها در فوالد سازي٨-٤شكل 

  
  كنترل يك انبار بزرگ: ٩-٤شكل 

جديد  د(تغيير شرايط توليد، تست يك روش جديد، استفاده از موا آيا گاهي نياز به اجراي يك طرح پايلوت

و يا پايش موقت يك شـــرايط بدون ســـيم كشـــي و پيچيدگي يا هزينه زياد احســـاس نمي شـــود؟  در خط...)

  .و پاسخي مناسب براي اين مسئله هستند برچسبهاي هوشمند نيازي به سيم كشي ندارند

صنايع  ضي از  سنگين جزئي ، بلدوزرها، جرثقيلهاتردد تراكهامانند معادن، در بع يند م از فرامه و كاميونهاي 

ن چگونگي استفاده راننده از آ ،توليد است. در اين صنايع مهم است كه شرايط تراكها و كاميونها از نظر مكانيكي

   تواند براي اين منظور استفاده شود.برچسب هوشمند مي .)١٠-٤شكل ( كنترل شودو مكانهاي تردد 
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  آن: نمونه فعاليتها خودروهاي سنگين در صنعت معدن و نمونه اي از تراك و مكان تردد ١٠-٤شكل 

  

  


