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 4نسل : ستون صنعت تینظارت بر وضع

 4 نسلدر صنعت  وضعیتنظارت بر  تیاهم

 یروبر، (Industry 4.0) 4صنعت تمرکز  است. یشده متک یزیربرنامه هاییبه نگهدار یوربهره یساز نهیبه یبرافعلی  دیتول

 ینیاشم یریادگی نیو همچن یو شناخت ینیب شیپ یهالیاز تحل این صنعتاست.  ونیاتوماس قیاز طر یاتیعمل ییبهبود کارا

 د.کنیاستفاده م رانهیشگیپ یو نگهدار ریتعم یو ساده ساز یخودکارساز یبرا

 کیاشاره دارد که نشان دهنده سالمت  ینظارت یبه پارامترها(، Condition Monitoring) نظارت بر وضعیت به زبان ساده،

 کنندهینیبشیپ یاهداف نگهدار یو برا شوندیم استفاده IoT یهایبا استفاده از فناور تیوضع یهااست. داده ییدارا ای نیماش

 .دهندیارائه م وضعیتنظارت بر  یها ستمیکه س ستین یتیزمحصول تنها م تیفیحال، کنترل ک نی. با اشوندیم لیتحل

 

 شود: یاستفاده م نظارت بر وضعیتمختلف که در آنها از  عیصنا

 مختلف عبارتند از: عیدر صنا چند مورد از کاربردها

سخت است،  یدست یبازرس یبه آنها برا یو دسترس کنندیم تیریکه مواد خطرناک را مد یآالتنیو ماش زاتی: تجهساخت

 کنند،یم یریگآسفالت را اندازه یکه چگال ییهاجیشوند. گ تیریمد IoTبر  یمبتن تیحل نظارت بر وضعراه قیاز طر توانندیم

 نی. همچنرندیقرار گ قیتحت نظارت دق رهیقطعات و غ یناهماهنگ ،یخوردگاز نظر ترک دیهستند و با ویواکتیحامل مواد راد

 موتور کمک کند. تیوضع یبه بررس تواندیروغن موتور م تیفینظارت بر ک

کاغذ و  یهادر کارخانهمورد استفاده نورد  هایو ماشین هادوار مانند پرس زاتیتجه یتواند برایارتعاش م یهاداده :هاکارخانه

 مهم باشد. اریفوالد بس
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و  یساز رهیها، فشار در مخازن ذخمته یدما ،ینظارت بر نشت یها براسنسوراز  یاز شبکه ا ینفت ی: سکوهاینفت یها شرکت

 کنند.یاستفاده م رهیغ

. کند لیرا به کسب و کار تحم یادیز انیتواند زیها میاز حوادث و خراب یناش یهاو وقفه رهای: تاخنیتام رهیو زنج تدارکات

 تیمختلف عملکرد خودرو کمک کنند که در نها یهایژگیو یابیتوانند به نظارت و ردیخودرو م تینظارت بر وضع یهاستمیس

 کند.یکمک م رهمنتظ ریغ یهایاز خراب یریبه جلوگ

 ییهاتمرکز بر ساخت و توسعه راه یبرا یجهان یهاتوسط سازمان یادیز یهاکه تالش میدانی: همه ما مریدپذیتجد یهایانرژ

 یاهیانرژ دیو تول یلیفس یهادور شدن از سوخت یبرا ییهاراهنیز حال  نیدر ع. شودیانجام م داریسبز و پا یانرژ دیتول یبرا

ه بخش کرا  زاتیو هر بخش متحرک داخل تجه هانیسالمت تورب دیبا هاروگاهیکار، ن نیانجام ا یراکند. بیم دایپ دیقابل تجد ریغ

 کنند. یابیاست، رد یاز فناور یادهیچیپ

انند م ییدر پارامترها ینوسان جزئ کیاست.  یاتیح اریبس ییمواد غذا یو فرآور دیدر تول ینگهدار طی: شراییمواد غذا یفرآور

 شود. ییو هدر رفتن مواد غذا یتواند منجر به آلودگیدما و رطوبت م طیشرا

 شود؟ یم یساز ادهیچگونه پ وضعیتنظارت بر  ستمیس

فرهنگ  رییتغپذیرش  یبه معنا نیاست. ا دیجد یشیآزما یاز ابزارها شتریب اریاستفاده بس یبه معنا CMحل راه کی یساز ادهیپ

 یگذارهیرمابه س ازیند و شویشروع م تیریبا چشم انداز و تعهد مداین تغییر . ینیبشیپ یبه نگهدار رانهیشگیپ یاست: از نگهدار

انجام  و هاداده بر اساس یقاتیتحق یانجام کارها یها برانیمناسب گرفته تا آموزش تکنس زاتیتجه هیاز ته .دارد ههجب نیدر چند

 .کنندمند بهرهشما را  CM یایتا از تمام مزا .مداوم و به موقع در سراسر سازماناقدامات 

 :دارد ازین ریموفق به موارد ز وضعیتبرنامه نظارت بر  کی یاجرا

 آنها اتیمرتبط با عمل یبه نظارت دارند و خطرات احتمال ازیکه ن یاتیح یهاییدارا ییشناسا. 

 یهاداده یآور جمع CM کنندیم یریگها را اندازهیژگیاز و یاکه مجموعه کسانی یشیآزما یبا ابزارها. 

 تینظارت بر وضع یهاو گزارش داده ریتفس یها برانیتکنس آموزش. 

 ها باشدینشان دهنده ناهنجار تینظارت بر وضع یهاکه داده یدر زمان یاقدامات اصالح ییشناسا. 

 تیکه وضع یها را هنگامو هشدارها و اعالن کندیرا تجسم م تیوضع یهاداده یهاافتهی ت،یراه حل نظارت بر وضع کی ت،ینها در

 .کندیارسال م شود،یم خارج یاز حالت عاد

 :تینظارت بر وضع یراه حل ها یایمزا

 به دست آورند CM یهاحلراه قیاز طر شدهیآورجمع یهااز داده توانندیم یدیتول یهاکه شرکت ییایاز مزا یبرخبه  نجایا در

 :کندرا تقویت می 4.0که در مجموع انقالب صنعت  اشاره شده است.
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 محصول یطراح بهبود 

 دیمحصول جد توسعه 

 یاز خاموش یریشگیپ قیاز طر دیحداکثر رساندن بازده تول به 

 هوشمند یو نگهدار ریتعم یو اجرا یزیربرنامه 

 موثر حوادث تیریمد قیاز طر ینگهدار یهانهیهز کاهش 

 دستگاه  تینظارت بر وضع قیاز طر زاتیعمر تجه طول شیافزا 

 زاتیعمر تجه شیبا افزا یدکیقطعات  یموجود یساز نهیبه 

 همراه با عواقب  یطیمح ستیز یجد یایتواند منجر به بالیکه م یجد یهابا اجتناب از نقص یمنیبر حفظ ا تمرکز

 شود. یو مال یقانون

 


