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فهرست مطالب

اصول مدیریت هوشمند دارایی های فیزیکی•

یمعرفی فناوری اینترنت اشیا و کاربرد آن در مدیریت دارایی های فیزیک•

معرفی راهکارها و پروژه های اجراشده فرینه فناور در حوزه اینترنت اشیا•
مانیتورینگ سایت های فرستنده تلوزیونی•
مانیتورینگ ایستگاه های مخابراتی•
مانیتورینگ ترانسفورماتورهای توزیع•
خانه و ساختمان هوشمند•
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لزوم مدیریت هوشمند دارایی های فیزیکی

اجراقابلیتهوشمندپایشفناوری هایکمکبهکه(PdM)پیش بینانهنگهداشتاستراتژی•
استراتژی،ایندر.داردرابرابر10تافیزیکیهایدارایینگهداریهزینهکاهشقابلیتدارد،

.میشودمانجا(اصالحیودیرترنهوپیشگیرانهوزودترنه)استالزمکهموقعیفقطتعمیرات

هزینه های%40حدودتعمیرونگهداشتهزینه های•
.می دهدتشکیلراتولیدیواحدیک

بهتعمیرات%50حدودمتوسططوربهحاضرحالدر•
صورتبهتعمیرات%25واصالحیوواکنشیصورت

.است(PM)پیشگیرانه
بیهودهکامالً(PM)پیشگیرانهتعمیراتاز%60ازبیش•

!!نمی شودمنجرعملیهیچبهواست
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هرم بلوغ استراتژی های مدیریت دارایی های فیزیکی
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بخش های اصلی فناوری نگهداشت پیشبینانه

 وضعیت پایش(Condition Monitoring :) دما، )وظیفه این بخش جمع آوری اطالعات فیزیکی
یا onlineجمع آوری اطالعات می تواند بصورت . از دارایی فیزیکی تحت پایش است...( لرزش، 

offlineانجام شود.
 تحلیل و پردازش(Predictive Analytics :) در این بخش با استفاده از اطالعات جمع آوری شده

.و الگوریتم های تحلیلی، وضعیت سالمت دارایی فیزیکی مشخص می شود

 توصیه پیشبینانه(Prognosis :) اساس تحلیل انجام شده، عمل بهینه در رابطه با دارایی بر
.فیزیکی مورد پایش به مسئولین بهره برداری و تعمیرات ارائه می شود
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GEت مثالی از معماری کامل سیستم پایش وضعیت محصول شرک
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(IoT)توصیف مفهومی فناوری اینترنت اشیا 

ریقطازنهفتهگرهایپردازشاتصالازاستعبارتاشیااینترنت
یل،وساپیشرفتهاتصالفناوری،این.اینترنتموجودزیرساخت

ماشین،باماشینارتباطاتورایرا،هاسرویسوهاسیستم
هایبرنامهوهادامنهها،پروتکلازبزرگیگسترهوکردهپیشنهاد
.گیردمیبردرراکاربردی

ازاعمموجوداتتمامیبرایدادهارسالقابلیتفناوریایندر
وتاینترنازاعمارتباطی،شبکه هایطریقازاشیاوحیوانانسان،

درفراوانیاطالعاتطریقاینازوگردیدهفراهماینترانت،
.استآوریجمعقابلایشانوضعیتخصوص

وشرایطتحلیلبرایایپایهتواندمیشدهآوریجمعهایداده
هارایامکانحالعیندروبودهمرتبطموجوداتعملکردچگونگی
فراهمرانیازموردهایزماندرایشاننیازمورداطالعاتوخدمات

.آوردمی
ماشینباماشینارتباطاتماننددیگریتعابیرامروزه(M2M)،

هوشمندهایسیستمیاو(IoE)چیزهمهبرایاینترنت
(Smart Systems)بامتفاوتاندکییاوارزهمطوربهنیز

.رودمیکاربهاشیااینترنتفناوری
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اینترنت اشیا به مثابه انقالب صنعتی چهارم
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مفاهیم اولیه فناوری اینترنت اشیا
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الیه های مختلف فناوری اینترنت اشیا
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بین کاربردهای مختلفجهت هم افزایی گذار از مدل سنتی 
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Anything as a Service
Thrust as a Service      Imaging as a Service                  Farming as a Service
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(تریلیون دالر)IoTپتانسیل خلق ارزش توسط 
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(بیلیون)تعداد ادوات مجهز به تکنولوژی اینترنت اشیا 

رینه فناورشاهین حقی، قائم مقام مدیرعامل و مدیر ارشد عملیات در شرکت ف«            نقش اینترنت اشیا در مدیریت دارایی های فیزیکی»



www.ipamc.org

فراگیر شدن اینترنت اشیا
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فراگیر شدن اینترنت اشیا
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2025پیشبینی تاثیر اقتصادی اینترنت اشیا در سال 
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ده کاربرد مهم اینترنت اشیا

رینه فناورشاهین حقی، قائم مقام مدیرعامل و مدیر ارشد عملیات در شرکت ف«            نقش اینترنت اشیا در مدیریت دارایی های فیزیکی»



www.ipamc.org

مدل بلوغ دارایی های فیزیکی از منظر اینترنت اشیا
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ها و سبد محصوالت فرینه فناورحوزه فعالیت
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یاسبد محصوالت فرینه فناور بر پایه پلتفرم اینترنت اش
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راهکار اینترنت اشیای فرینه فناور

نیازهاواعانباانطباققابلیتباراخوداشیایاینترنتمنعطفومطمئنجامع،راهکارفناورفرینه
نترنتایراهکار.می کندعرضهاینترنتبهاشیاوماشینبهماشینارتباطراهکارهایتوسعهجهت
ماشینبهینماشارتباطپلتفرمتکنولوژیدوبرپایهانتهابهانتهاساختاردارایفناورفرینهاشیای

(M2M)اشیااینترنتپلتفرمو(IoT)است.
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اهداف و قابلیت های راهکار

 افزودههای با ارزش ارائه سرویسامکان

وجود آمدن امکان حمایت گسترده از به
های این حوزهاستارتاپ

 راهکار در کوتاه کردن زمان ارائه محصول و
در کشوراشیا زمینه اینترنت 

هایبرداری حداکثری از فرصتبهره
لفمختدر صنایع و کاربردهای اشیا اینترنت 

 از امکان حمایتو مستقل بودن از نوع کاربرد
مختلفکاربردهای 

Io
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la

tf
o

rm
M

2
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rm

IoT Platform Servers

Southbound API Gateway

Northbound API Gateway

Mobile and 

Tablet apps

Smart 
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Web-Based 

Dashboards
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Tools
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رکاربردهای پلتفرم اینترنت اشیای صنعتی فرینه فناو

Data Hub
and/or Gateway

Machines and Sensors

Server

Database

Machine Vendor

Asset Management &
Preemptive Service

Wireless 
HART

Manufacturing Site

Factory Manager

Maintenance & Service
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راهکار مانیتورینگ و کنترل از راه دور سایت ها

وافزاریسختاجزایازمتشکلسایت،دورراهازمانیتورینگبرایفناورفرینهجامعراهکار
یزیکی،فدارایی هایمدیریتهشدارها،تشدیدومدیریتمشاهدات،بهدستیابیمنظوربهنرم افزاری

.استتجهیزاتوامکاناتانواعبرایپیشگیرانهکنترلونگهداریوتعمیر
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سایت فرستنده تلویزیونی5000کنترل و مانیتورینگ 
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اهداف و قابلیت های راهکار

روژهپدرتأمین شدهفرستنده هایعملکردیاطالعاتبهامنوبهنگامدسترسیجهتراهکاراین
.استشدهایجادکارحالدرسامانه هایعملکردباتداخلیاوقفهایجادبدون

 اختالالت و رخدادهای ایستگاه هاو رصد مانیتورینگ
 نقاط قوت و ضعف زنجیره فنیشناسایی

 تاریخچه دقیق از عملکرد سامانه های موجود در زنجیره فنی رسانهایجاد

 مختلفمربوط به بخش های گزارش های تحلیلی و ارائه ایجاد
 عواملفرآیند نگهداری سیستم فنی رسانه توسط سهولت
 نیروی انسانی متخصصهزینه های بهره وری و کاهش افزایش
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نقشه قرارگیری ایستگاه ها

Googleباهمگامودینامیکصورتبهنقشه هانمایشقابلیت Map
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نمایش اطالعات تجهیزات فرستنده

رینه فناورشاهین حقی، قائم مقام مدیرعامل و مدیر ارشد عملیات در شرکت ف«            نقش اینترنت اشیا در مدیریت دارایی های فیزیکی»



www.ipamc.org

گزارش تحلیلی رخدادهای هر ایستگاه

رینه فناورشاهین حقی، قائم مقام مدیرعامل و مدیر ارشد عملیات در شرکت ف«            نقش اینترنت اشیا در مدیریت دارایی های فیزیکی»



www.ipamc.org

راهکار مدیریت دارایی های فیزیکی و انرژی

قابلیتابانرژیبهینه سازیوکنترلپایش،برایجامعیسامانهفناورفرینهانرژیمدیریتراهکار
ناناطمیضریبافزایشوفسیلیمنابعمصرفبهینهکاهشجهتدرکهاستمنابعمدیریت
.می رودکاربهسیستم
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اهداف و قابلیت های راهکار

کنترل، پایش و بهینه سازی انواع دارایی های فیزیکی تولید و ذخیره سازی انرژی

ارائه الگوریتم ها و نرم افزارهای کاربردی توسط پلتفرم ابری

ارائه راه حل جایگزین مناسب برای شبکه های تولید توان

امکان طراحی بهینه نیروگاه در نقاط مختلف

تعویض ژنراتورهای سنتی با نیروگاه های هوشمند

 باتری، دیزل ژنراتور و منابع تجدیدپذیرکنترل، مانیتورینگ و حفاظت

مدیریت یکسوسازها

قابلیت اطالع رسانی برای تعمیرات دوره ای دیزل
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در نیجریهسایت  مخابراتی 1000کنترل و مانیتورینگ 

عملکرد،بهبودبراینیجریهمخابراتیسایت 1000درهایبریدیواحدهایمانیتورینگوکنترل
سایتدرانرژیمصرفوتولیدسازیبهینهودسترسیافزایش
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مانیتورینگکاربرد راهکار اینترنت اشیا فرینه فناور در 
ترانسفورماتورهای توزیع

کاهش چشمگیر ریسک خرابیهای ناخواسته در ترانسفورماتورها•
برنامه ریزی صحیح جهت تعمیر و نگهداری جهت جلوگیری از قطع اجباری•
....جلوگیری از قطع برق در مراکز مهم مانند بیمارستانها، اماکن نظارتی و •
کاهش هزینه های مربوط به جمع آوری اطالعات بصورت دستی و سنتی•

 OLTC (On Load Tapبهینه سازی مصرف و صرفه جویی با تکنولوژی •

Changing)

ه آنالیز داده های جمع آوری شده جهت بررسی ترانس ها، شبکه توزیع، برنام•
مدیریتیریزی و گزارشهای 
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مانیتورینگکاربرد راهکار اینترنت اشیا فرینه فناور در 
ترانسفورماتورهای توزیع

مانیتورینگ دمای سیم •
پیچها

مانیتورینگ رطوبت•
در لرزشمانیتورینگ •

Tap Changer
مانیتورینگ پارامترهای •

خط های فشار قوی و فشار 
، ولتاژ، جریانضعیف مانند 

فرکانس، فازور ولتاژ و 
یوجریان، توان اکتیو و راکت

 Tapقابلیت کنترل •
Changer  های ترانس

(OLTC)
ارسال پیغام خطا در صورت•

بروز هر گونه اشکال در 
ترانس
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کاربرد راهکار اینترنت اشیا فرینه فناور در مانیتورینگ
ترانسفورماتورهای توزیع
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Secure 

VPN

Control Center 

Software

Trans Monitoring 

Device
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ع و کاربرد راهکار اینترنت اشیا فرینه فناور در مدیریت مناب
دارایی های فیزیکی ساختمان
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خانه هوشمند ساختمان هوشمند
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نمایش ساختمان ها بر روی نقشه
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