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5 فناوری مدرن و تاثیرگذار بر تولیدکنندگان 

آینده تولید را فناوری های پیشــرفته ای مانند هوش مصنوعی، 
اینترنت اشــیا و پرینت 3 بعدی در میان دیگر فناوری ها در صنایع 
با کاهش هزینه تولید، بهبود سرعت عملیات و به حداقل رساندن 
خطاها شــکل می دهند، با توجه به اینکه بهره وری برای موفقیت 
یک کارخانه تولیدی حیاتی است، انتظار می رود که هر تولیدکننده 

سرمایه گذاری قابل توجهی در این فناوری ها انجام دهد.
در اینجا پنــج فناوری که تأثیر مثبتی بــر صنعت تولید دارند 

بررسی شده اند:

1. اینترنت صنعتی اشیا
قابلیت های اینترنت اشیا )IoT( به سرعت در حوزه های صنعتی 
و تولیدی پیاده سازی می شــود، این فناوری راه هایی برای مدیران 
کارخانه ها جهت افزایش بهره وری و کاهش پیچیدگی های فرایندها 
ارائه می دهد. در ســال 2020 تعداد دستگاه های مجهز به اینترنت 

اشیا به مرز 25 میلیارد رسید.
اینترنت صنعتی اشیا )IIoT( ادغام فناوری های مختلفی از جمله 
یادگیری ماشین1، داده های بزرگ2، داده های حسگر3، ادغام رایانش 
ابری4 و اتوماســیون ماشین5 اســت. این فناوری ها در بخش هایی 
1 machine learning
2  big data
3  sensor data
4  cloud integration
5  machine automation

مانند نت کنشگرانه و پیشــگویانه6، نظارت بالدرنگ7، بهینه سازی 
منابع، زنجیره تامین، تجزیه وتحلیل عملیات متقابل و ایمنی استفاده 
می شــود و مدیران کارخانه را قادر می ســازد تا زمان خرابی را به 

حداقل رسانده و بهره وری فرایند را افزایش دهند.
به عنوان مثــال، نگهداری و تعمیر منظم بــرای عملکرد روان 
و خوب کارخانه ضروری اســت. با این حــال، همه تجهیزات و 
 IIoT  .دســتگاه ها به طور هم زمان به تعمیر و نگهداری نیاز ندارند
به مدیران کارخانه اجازه می دهــد تا به راحتی نظارت و پیش بینی 
تجهیــزات را انجام و جهت نگهداری و تعمیرات اســتفاده کنند. 
نظارت بر عملکرد در زمان واقعی اجرا به آنها کمک می کند تا برنامه 
تعمیــر و نگهداری خود را تقریبــاً در مواقع ضروری برنامه ریزی 
کرده و احتمال قطع و خرابی برنامه ریزی نشــده و از دست رفتن 

بهره وری را کاهش دهند.
به طور مشابه، داده های تجهیزات مجهز به IoT و سنسور تعبیه 
شده در تجهیزات می توانند به تیم زنجیره تامین کمک کند تا اموال 
و دارایی ها را با اســتفاده از سنسورها و فناوری هایی مانند RFI و 
GPS ردیابی کند تا فهرست موجودی، پیش بینی، سنجش روابط 

فروش و برنامه های نگهداری پیش بینی را برنامه ریزی کنند.

6   predictive and proactive maintenance
7 real-time monitoring

امروزه صنایع تولیدی اشتیاق به استفاده از فناوری های نوین و هوشمند دارند، به کارگیری تجزیه وتحلیل داده های 
بزرگ تا استفاده از ربات های پیشرفته در واحدهای تولیدی نمونه آن است. مزایای این تغییر بازی و به کارگیری 
فناوری های مدرن به تولیدکنندگان کمک می کند تا مداخله انسانی را کاهش داده و بهره وری کارخانه را افزایش و 

مزیت رقابتی کسب کنند.
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2. تجزیه وتحلیل داده های بزرگ 8
تجزیه وتحلیل داده های بزرگ این امکان را ایجاد کرده اســت 
تا چندین روش برای بهبود عملکرد دارایی، ساده سازی فرایندهای 
تولید و تسهیل سفارشی سازی محصول ارائه دهد. طبق نظرسنجی 
اخیر هانیول9، 68 درصد از تولیدکنندگان آمریکایی در حال حاضر 
در تجزیه وتحلیــل داده هــای بزرگ ســرمایه گذاری کرده اند. این 
تولیدکنندگان قادر هستند تا آگاهانه با استفاده از داده های بهره وری 
و عملکرد ضایعات ارائه شده توسط تجزیه وتحلیل داده های بزرگ 
تصمیم گیری کنند و نتیجه آن کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش 

عملکرد کلی بوده است.

3- هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
برای چندیــن دهه، رباتیک و مکانیزاســیون بــرای افزایش 
بهــره وری و به حداقل رســاندن هزینه های تولیــد در هر واحد، 
توسط کارخانه های سازنده به کار گرفته شده است. به نظر می رسد 
هوش مصنوعی )AI( و یادگیری ماشــین موج بعدی تولید باشــد. 
هوش مصنوعی به تیم های تولیدی در تجزیه وتحلیل داده ها کمک 
می کند و از اطالعات به دســت آمده بــرای جایگزینی موجودی، 
کاهــش هزینه های عملیاتی و ارائه کنتــرل بی نظیر کیفیت بر کل 

فرایند تولید استفاده کنند.
دوران ربات های غیرهوشمند که در کارهای چرخه تولید درگیر 
بودند به پایان رســیده اســت. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین 
این امکان را برای ربات ها و انســان ها فراهم می کند تا با یکدیگر 
همکاری کنند، ایجاد فرایندهای تولید ســریع تا یادگیری، بهبود و 
تصمیم گیری هوشمندانه در زمینه ســاخت را به دست آورند. در 
نتیجه، تولیدکننــدگان می توانند از رباتیک صنعتی و اتوماســیون 
هوشــمند برای مدیریت کارهای روزمره و پیش پا افتاده استفاده 
کنند و وقت و منابع خود را بر روی کارهای درآمدزا مانند تحقیق و 
توسعه، گسترش خط تولید و خدمات بهتر به مشتری متمرکز کنند.

4- پرینت سه بعدی
ساخت سه بعدی یا فناوری تولید الیه افزودنی تأثیر بسزایی در 
صنایع پیشرفته مانند هوافضا، ماشین آالت معدنی، اتومبیل، سالح 
گرم، بازرگانی و خدماتی ماشــین آالت و سایر تجهیزات صنعتی 
خواهد داشــت. این فناوری انقالبی به تولیدکنندگان این امکان را 
می دهد تا محصوالت فیزیکی بــا طراحی های پیچیده را با کمک 
رایانــه و برنامه هایــی نظیر )CAD( به صــورت 3D طراحی و با 

تجهیزات پیشرفته دیجیتال ایجاد کنند.
از موادی مانند الستیک، نایلون، پالستیک، شیشه و فلز می توان 
8  Big Data Analytics
9 Honeywell

برای چاپ اشیا واقعی اســتفاده کرد. چاپ سه بعدی بیولوژیکی، 
تولید بافت زنده و اندام های عملکردی را برای تحقیقات پزشکی 

امکان پذیر کرده است.
برخالف فرایند ســاخت سنتی، چاپگرهای 3 بعدی می توانند 
اشــکال و طرح های پیچیده ای را بدون هزینه اضافی ایجاد کنند و 
آزادی بیشتری را برای طراحان و مهندسان فراهم می کنند. عالوه بر 
این، افزایش کاربردهای چاپ 3 بعدی در ساخت، تولید به صورت 
یک سرویس )MaaS( را به وجود آورده است و شرکت ها را قادر 
ساخته تا زیرساخت های به روز داشته باشند و پاسخگوی چندین 
مشــتری باشــند و نیازی به خرید تجهیزات جدید برای تولیدات 

مختلف را حذف یا کاهش دهند.

5. واقعیت مجازی
واقعیــت مجازی )VR( ساده ســازی فرایند طراحی محصول 
اســت و نیاز به ســاخت نمونه های اولیه پیچیــده را حذف کرده 
اســت. طراحان و مهندســان از VR برای ایجاد مدل های واقعی 
محصول استفاده می کنند، به آنها اجازه می دهد قبل از شروع تولید، 
طرح های خود را به صورت دیجیتالی ببینند و مشکالت احتمالی را 
برطرف کنند. مشتریان همچنین می توانند این طرح های دیجیتالی، 
شبیه سازی ها و دســتگاه های یکپارچه را بررســی کرده و با آنها 
ارتباط برقرار کنند، به طور قابل توجهی زمان موردنیاز برای طراحی 

محصول نهایی را کاهش دهند.
به عنوان مثال، تولیدکنندگان اتومبیل اکنون از واقعیت مجازی 
اســتفاده می کنند تا اطمینان حاصل کنند که اتومبیل آنها در مرحله 
اولیه فرایند ساخت خودرو آزمایش می شود و باعث کاهش زمان و 

هزینه تغییر در طرح ها و ویژگی های ایمنی می شود.
ازآنجاکه پیش بینی تجزیه وتحلیل برای بهره وری عملیاتی یک 
مرکز تولید بسیار مهم اســت، انتظار می رود مدیران کارخانه برای 
بررسی روند کار به طور فزاینده ای به VR وابسته شوند، فرایندهای 
معیارگذاری و حفظ انطباق از طریق پروتکل های آموزشــی بهبود 

یابند.
در حالی که تولیدکنندگان بــرای کنترل تمام جنبه های فرایند 
تولید به اجرای این فناوری های مدرن ادامه می دهند، می توان انتظار 
داشت پیشــرفت هایی در بهره وری و سودآوری کلی وجود داشته 
باشد. شرکت هایی که قصد دارند در بازارهای همیشه رقابتی مطرح 
باقی بمانند نمی توانند تأثیر مثبت هر یک از این فناوری ها را نادیده 

بگیرند.
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