
 

 هااز آن در کارخانه یبردارهوشمند و نحوه بهره دیتول یتکنولوژ

به  نهیو کاهش هز یوربهره شیمختلف جهان از جمله افزا یایمزا لیهوشمند به دل دیتول یتکنولوژ 

حل کارخانه هوشمند مطرح شد که راهSMART PLANTSمساله توسط  نیا .شد  رفتهیسرعت در بازار پذ

 اتیو جزئ کندیمختلف را فراهم م یها تیدر سا یدر زمان واقع نشیدهد و ب یرا ارائه م ابربر یمبتن

 .دهد یو استفاده از ابزار را ارائه م یو نگهدار ریتعم ،ینیبشیمانند پ لیتحل هیو تجز دیتول

Stig olsen  مدیر فروش درsmart plants :ی ها ستمیفقط سنه راه حل ها در اکثر موارد  می گوید

ERP ایشخص ثالث  یها ستمیو س API شده اند کپارچهی. 

 دیتولظیمات از تن یانواع مختلفمناسب   smart plants یهاحل راه Stig olsen یهابا توجه به گفته

با  یدیامکانات تول نیآالت و همچن نیفروشگاه ماش یبرا یتکنولوژ نیاگفت :   Stig olsen .باشند یم

ها و داده یآورجمع یمحور برااز روش انسان تواندیمو مناسب است  یمیو قد دیجد یها نیانواع ماش

را  قیعم یریادگیو  یبا هوش مصنوعتقابل  تیقابل نطوریشوند و هم مند هبهر دیتول یساز نهیبه یبرا

 .دارد زین

متصل شده و  یهاکه دستگاه HOT  ای ایاش یصنعت نترنتیا تیسخنان را در رابطه با محبوب نیااو 

از  نهیدر هز ییاز جمله صرفه جو ه،منظورچند  HOTمزایای  .کرده  انیب کندیم دیآنها را تول یهاداده

 :ریز یروش ها قیطر

 هزینه های انرژی پایین

کارخانه،  تنظیمات یکدر  digital disruptionبه گفته این شرکت بزرگترین صرفه جویی ناشی از 

صرفه جویی در هزینه های انرژی خواهد بود.بزرگترین مزیت ،داشتن یک مانیتور بصری از کل فرایند 



تولید تا سطح میکرو است به این معنی که اپراتور میتواند اقدامات سریع و موثرتری را برای کاهش 

 انرژی و افزایش کارایی خود انجام دهد.

 پایین آوردن هزینه نگهداری

شرکت گفت:هنگامی که بخش انبار و نگهداری بخشی از یک متصل است،برنامه کارخانه هوشمند این 

 می تواند به تجسم ساده و روان کاربر حتی در فرایندهای پیچیده منابع کمک کند.

 

 های پایین تر در کیفیتهزینه 

وب دارای توانایی قدرتمندی برای  از آنجاییکه کارخانه هوشمند در زمان واقعی کار می کند ، کاربران

مشاهده جزییات عملکرد و صرفه جویی در هزینه ها و زمان هستند و کاربران حتی می توانند به یک 

 نقطه خاص در آرشیو عملکرد دستگاه متصل شوند.

 ه خرابیکمترین هزین

میلیون دالربسته به  1دالر تا  10000به گفته این شرکت ،یک ساعت اززمان خاموشی می تواند از 

اندازه کارخانه و ارزش مادی آن اهمیت داشته باشد.نتایج یکی از مشتریان ما ثابت کرد کهیک ساعت 

 smart تولید است.زمان خاموشی در یک ماشین کوچک معادل یک ساعت خرابی برای کل خط 

plants به  می گوید: استفاده از یک داشبورد نمایش ساده برای نشان دادن وضعیت ماشین در راه حل ما

 کاهش خرابی ها کمک می کند.

 

 

 هزینه نگهداری پایین و حداکثر استفاده از دارایی



مده هشدارهای فوری سیستم دیجیتال در این است که مشکالت فورا شناسایی می شوند،و این مزیت ع

معنی است که اقدام اصالحی می تواند سریعتر انجام شود و از هزینه های اجرایی و جایگزینی جلوگیری 

 شود.

 کاهش هزینه های کار 

اجازه  می دهد تا نفر مسئول تنها تعداد پرسنلی  digital disruption با توجه به گفته های این شرکت ،

.  دیپخش نما فیوظا یقپرسنل را در با یو باق دهدیمقدار زمان خاص اختصاص م یرا برا مورد نیاز

 یها نهیدر هز ییباعث صرفه جو نیدهد همچن یکاربر کاهش م یرا برا یاضاف یها نهینه تنها هز نیا

 یدرگاه اتصال واحدها کیاز   smart plants یهاحلراه.خواهد شد  زین یاضاف یدر کارها یاضاف

 . است افتهیارتقا  Thales یرمزنگار یبر ساخته شده است که با درجه نظامبرا یتنمب گاهیمختلف به پا

آالت را از  نیارتباط برقرار کردن با انواع ماش تیاست و قابل یاختصاص ریو غ ریپذانعطاف  ستمیس نیا

انسان و  یرابط کاربر میتوان یما م.باشد  یمدرن دارا م CNC یصد ساله تا دستگاه ها یدستگاهها

 یهاگاهیاپ و...  ERPوMPشخص ثالث مانند  یها ستمیبا س نیو همچن میکن بیترک گریکدیمرکز را با 

 درصدی تولید کمک کرده ایم. 7.5ما تنها در سه ماه به رشد  گفت: olsen.میینما یهمکار زیداده ابزار ن

تولید می  ختلفی از تنظیماتمناسبانواع م smart plantsراه حل های  OLSENبا توجه به گفته های 

با انواع  یدیامکانات تول نیآالت و همچن نیماش یفروشگاهها یبرا یتکنولوژ نیا گفت: Olsenباشند. 

 یها و براداده یآورجمع یمحور برااز روش انسان تواندیمناسب است و م یمیو قد دیجد یها نیماش

 ددار زیرا ن قیعم یریادگیو  یتقابل با هوش مصنوع تیطور قابل نیمند شوند همبهره دیتول یساز نهیبه

 یبرا یدیکل یارهایمع لیو تحل هیتجز Bو دستگاه A دستگاه  دیتول یهاداده سهیکار با مقا نیو گفت ا

 یانجام م گریتدارکات و موارد د دیخر یرو نگهدا ریو زمان تعم نهیهز ینیب شیو پ دیتول یساز نهیبه

 .شود

 

 انیهوشمند مشتر یفروش ساختمان ها یبرجسته برا زایامت

 طیهوشمند سبز و سازگار با مح یسازگار و ارائه دهندگان راه حل در حوزه ساختمان ها یها ستمیدر س 

جهت متقاعد کردن آنها  یدربه موا ازین انیخود به مشتر یهاحلفروش راه یارائه دهندگان برا ستیز

کسب و کار خود مطمئن  یبرا ییسازه ها نیدر چن یگذار هیزگشت سرمابا ازتمام کاربران  یدارند برا

 .کسب و کار شدند نیاند وارد ا دهیگرد

از اتصال شبکه  ستیز طیهوشمند سازگار با مح یجامع ساختمان ها یایاز مزا یارائه روشن نجایدر ا

 .شودیمطرح م کنندیاستفاده م

Chhabra یکه در راستا شوندیم یهاپروژه جادیباعث ا یطیمح ستیز ی: ساختمان هادیگو یم 

 یباشند هدف از توسعه و ساخت و ساز برا یدر اطراف محل پروژه م یعیطب طیاز مح شتریحفاظت ب

را در داخل و اطراف  یآب منابع انرژ نیزم رساختیز نیموضوع که ا نیهمه است و توجه به ا

 .است ریناپذساختمان مختل نخواهد کرد اجتناب



در ساخت و  شرفتهیجامعه تر و پ یباعث ارائه روشها یافه کرد که گسترش مداوم فناوراض یو

 .شود  یسبز تر م یسازها

با اتخاذ  یو اجتماع یتا مسائل اقتصاد ستیز طیمح اعم ازسبک چندگانه است  یساختمانها یایمزا

. با اتخاذ روش های سبزتر می توان حداکثر مزیت عملکرد محیطی و اقتصادی شود یمسبزتر یهاوهیش

 کپارچهیگردند  یادغام م هوشمند مانساخت ونیبا اتوماس یساخت سبز هنگام را به کاربرد. روش های 

 .دهند  یممکن را ارائه م یایمزا نیتر

اند فعال شده یکه توسط تکنولوژ ستیز طیهوشمند سازگار با مح یساختمان ها زایایم یبه طور کل

 نیا یفروش محصول به مشتر د. کلیدگرد یاقتصاد و اجتماع طبقه بند ،ستیز طیبه تنوع مح تواندیم

مدت و بلندمدت خواهد   انیم یاقتصاد یایرده آن مزا نیو آخر نیاول تیکنند که در نها درکاست که آنها 

 .شتاد

 

 مزایای زیست محیطی

هوشمند  یهاستمیهوشمند است س یآب در ساختمان ها نییرابطه مصرف پا نیعمده در ا یایاز مزا یکی

تواند به  یم نیو زمان را بهبود بخشد ا ازیآب مورد ن نیروند تخم ندهیتوانند به طور فزا یم ونیاتوماس

 .کنند رهیذخگرانبها را  یکاال نیا نیو در دسترس بودن آب کمک کند و بنابرا ستمیکنترل س

است  یمعن نیاز قدرت آن به ا قیوجود دارد استفاده دق زین یگرید یایمزا یعیدر صحبت از منابع طب 

هوشمند  یامتروهچون هم یرا با استفاده از محصوالت یهوشمند قادر خواهند بود انرژ یکه ساختمان ها

 .ها حفظ کنند و شبکه



فیه حفظ کنند تص وارهایدر داخل د ژهیرا به و ستیز طیهوشمند مجهز تر خواهند شد تا مح یساختمانها

قادر خواهند بود عملکرد ساختمان ها  ردیهوشمند که ممکن است در ساختمان ها قرار گ ییهوا یکننده ها

 .کنند بهینهرا 

Chhabra هوا و درجه حرارت را  انیهستند که جر به این معنیهوشمند  یساختمان ها:دیگو یم

 یدارا شرفتهیساختمان پ تیریمد یها ستمیس نیکرد عالوه بر ا میتنظ یازیبر اساس هرگونه ن توانیم

 .نداستفاده مناسب ا یآب و هوا هستند که برا هیتصف ستمیس

 یاقتصاد یایمزا 

 هینصب اول یها نهیکه اگر چه هزاست اشاره کرد  ترنییپا یاتیعمل یهانهیرابطه هز نینقطه عطف ا

سپس در  .ابدی یمعامله بزرگ کاهش م کیدر دراز مدت با  اتیکل عمل یهانهیممکن است باال باشد هز

به دنبال  وجود دارد امروز سازمانها در سراسر جهان دائما   یاز بهره ور یمقابل حجم قابل توجه

دستگاه هوشمند به :دیگو یم Chhabra .خود هستند  یواحدها یور بهره زانیم شیافزا یبرا ییهاراه

 .دندگر یو مونتاژ م دیتول یدر واحدها یور بهره شیشبکه متصل شده اند و باعث کمک به افزا

هتر مصرف برق ریت بهمچنین باعث می شوند  پردازش موازی عملیات انجام شود.سرانجام نیز مدی

ساختمان ها با اصالح  نیا یطراح خاطر نشان کرد:Chhabra .منجر به هزینه های پایین تر خواهد شد

و  ریهمچون تعم یگریشود عوامل د یانجام م انیتوان و کاهش فاز اختالف ولتاژ و جر بیضر

ها در داخل حاصل کرد که دستگاه یاجرا قیاز آن طر توانیکه موجود دارد  زیشده ن ینیبشیپ ینگهدار

 .گردد یریمورد در آن جلوگ یمال یهاانیشوند تا از ز یم یساختمان در زمان مناسب بازرس

 

 مزایای اجتماعی



ساختمان  کی یهاتیاز اولو یکیکنند راحت هستند  یکه از ساختمان استفاده م یافراد نکهیاز ا نانیاطم

خواهد  یکل یوربهبود بهره جهیمنجر به بهبود عملکرد کارکنان و در نت یزندگ تیفیک شیهوشمند از افزا

ساختمان  Chhabra یهافتهاست با توجه به گ یسود اقتصاد یبه معنا نیکه ا میشد البته الزم است بگو

 یبهبود خدمات عموم نیرا کاهش دهند و همچن یمحل یهارساختیتوانند فشار و ز یهوشمند م یها

 .کمک کنند

 

 

 

 


