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Condition Monitoring Services 

TETA  ( تتــا )  بنیان تحقیق و توسعه ایرانیان شرکت دانش 

 

 تجهیزات پایش وضعیت در میس یب یاز سنسورها استفاده

صنعت  داغبه یکی از موضوعات  ییسالمت دارا تیریمد ای پایش وضعیت یبرا میس یب یسنسورهاطی سالهای اخیر استفاده از 

به حداکثر  ،تجهیزات یکند تا با به حداقل رساندن زمان خراب یبه شرکت ها کمک م امر نیاست. اپایش وضعیت تبدیل شده 

 خود ببرند.  یها ییبهره را از دارا نیشتری، بی تعمیراتها نهیو کاهش هز ماشین آالت دهی سرویسزمان رساندن 

 

 

 میس یب پایش وضعیت تیاهم

بسیار شرکت ها  یبراپایش وضعیت خوب  ستمیس کبکارگیری یبا پیشرفت صنایع و رقابت موجود در عرصه تجارت بین المللی، 

آنها را زودتر  ایو کند  یم یریاز حوادث جلوگ؛ همچنین بخشد یها را بهبود م ییاستفاده از داراراندمان  این امر است.حیاتی 

صرف نظارت بر عملکرد را  یزمان کمتر هاپراتورااست که  یمعن نیبه اعالوه بر این، استفاده از این سیستم کند.  یم ییشناسا

 کند.  یمراقبت م ها از آن پایش وضعیت ستمیس چرا که د؛نکن یم تجهیزات حیصح

طور مداوم و را به رهیهوشمند و غ یهایمانند اپل واچ، گوش ییاند که حسگرها، مردم عادت کردهکنونی یایدن دراز طرف دیگر و 

 سازه ها پایش وضعیت لحظه ای( در حوزهمستمر و ) پایش نوع نیکه ا میتوجه داشته باشباید اما  .کنند استفاده یاصورت لحظهبه

 نیتفاوت ب درک، بر این اساس را به بهره برداران آن تحمیل کند. یادیز های نهیهز ؛ چرا که ممکن استستین ازیمورد نهمواره 

 نهیدر وقت و هز ییمهم است و باعث صرفه جو هاندیفرآ (کنترل ایبرداری )و داده در پایش وضعیت  اطالعات مورد نیازالزامات 

 شود.  یم هاشرکت 
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 تجهیزات وسالمت پایش وضعیت  یبرا نانیاطم تیو قابل یو نگهدار ریتعم واحد هایاز  یاریبسبا توجه به توضیحات فوق، امروزه 

این امر منجر به افزایش ایمنی، . آورده اند یرو میسی باستفاده از تکنولوژی های مانیتورینگ  خود به سازه های کلیدی و حساس

 )راندمان عملکرد ماشین آالت( و صرفه جویی در هزینه ها و زمان می گردد. یوربهره

  

  میس یبپایش وضعیت  سنسورهایاز  حیاستفاده صح درنکات ضروری 

می گران ، کنند یارگذاراز تجهیزات و سازه ها جمع آوری کرده و در فضای ابری بداده ها را بطور کلی بکارگیری سنسورهایی که 

 یساز رهیذخداده برداری و صرف دالر هزاران ممکن است ما حین راه اندازی سیستم پایش وضعیت بدان معناست که  نی. اباشند

یی هزینه میگردد که معلوم نیست در ادامه واقعا به آنها نیاز هادادهبرای ثبت پول حجم باالی  نیادر عین حال . اطالعات کنیم

 خواهد بود یا خیر!

در این  .قرار داردداده ها  تیفیکتمرکز ما بر روی  شتریبلکه بیم؛ ستین اطالعات تیکمدنبال ه ما ب پایش وضعیت دراز این رو، 

 زیر ضروری میباشد: نکاتخصوص توجه به 

ها از داده یمیحجم عظممکن است با که  م؛ چرایندارلحظه ای وضعیت  پایشبه  یازینلزوما  در بسیاری از حالت ها ما -

 .و این موضوع عملیات ذخیره سازی و پردازش اطالعات را با مشکل روبرو کند مواجه شویم

  .میدار ازین تجهیزات یاتیبه اطالعات مرتبط و ح )عموما غیر ضروری( اتیتک تک جزئتوجه به  یبه جا ما -

قبل از  میتا بتوان ( یا خیر؛دارد یو نگهدار ریبه تعم ازین)قرار دارد  یدر آستانه خراب تجهیزمانکه  میبدان میخواه یمما  -

 یم.کن یابیارز را استفاده کرد منیبه طور ا تجهیز توان از آن یهنوز چقدر م این موضوع که ر،یتعم

 

 انتخاب نوع سیستم پایش وضعیت 

 داده ها یجمع آورتجهیزات و  نگیتوریمان( برای قابل حملاستفاده از سیستمهای پایش وضعیت پرتابل )، کاربردهااز  یاریدر بس

بدون  یها طیدر مح حساس اریبس یهایی دارا پایش وضعیت یبرامثال  - گرید یها تیدر موقعدر عین حال و است.  یکاف

می باشد؛ گران  غالبا سیستم ها نیاراه اندازی  )البتهتر باشد  ممکن است مناسب یمیس یدائم نیآنال ستمیس کی -دسترسی 

 استفاده گردد(. - میس یب یفناور بر پایه - تر مقرون به صرفه یها نهیگزبنابراین توصیه می گردد از 
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 جمع بندی:

 سرویسو در  ییکند تا حداکثر کارا یکمک م نانیاطم تیقابل تیریمد یبه استراتژبکارگیری یک سیستم پایش وضعیت موثر، 

از  یگسترده ا فیدر طروز دانش به بهره گیری از تواند  یم عالوه بر این، استفاده از چنین سیستمی کند. نیرا تضم زاتیبودن تجه

 شایانی بکند.کمک  یالملل نیو ب یداخل یبازارها در (سبزهای  یاز نفت و گاز تا انرژ)کاربردها 

در هر روز داده  هیدر هر ثانو به طور مداوم  سنسورهای ماکه  ستین یازین لزوما ،بهینه پایش وضعیتسیستم  کدر یدر عین حال 

که واقعاً  کنند یمو ذخیره  یآور ا را جمعه داده یتنها زمانموثر،  پایش وضعیتسنسورهای یک سیستم کنند.  یها را جمع آور

در یک چنین . تجهیزات را از دست بدهند پایش وضعیتبرنامه  یبرامورد نیاز اطالعات ارزشمند اینکه  بدوناست؛  ازیمورد ن

 بدین ترتیب تامی گردد  یساز نهیبه یابرفضای  پردازش شده و ارسال شده به شده، یآور جمع یها مقدار دادهسیستمی، 

 ارائه دهد. (هاه نیبا حداقل داده و حداقل هز)حل را  راه نیمؤثرتر

 خدمات پایش وضعیت تتا

ی آورمهم جمع یها دادهصرفا که د کنی م یاندازراهه شکلی را بمورد نیاز تجهیزات شما پایش وضعیت  های پیشرفته ستمیستتا 

 یاز سنسورها حیبا استفاده صحهمچنین، . دیکن ییجو صرفه ینگهدار یها نهیدر هز دهدی به شما امکان مبدین ترتیب  د.گرد

و داده های با اهمیت در عوض، اطالعات  نخواهد بود؛ بلکهها  داده یدائم انیجرنیازی به دریافت  م،یسیبپایش وضعیت باسیم و/یا 

 در دسترس خواهد بود. -و نتیجه گیری آسان ریتفس یبرا -ساده  یکیبه شکل گراف (باشد ازیکه ن یتنها زمان)

 


