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الخاصة بهم , )ب( منهجية بناء أو تعديل المصنع  تتناول هذه األطروحة )أ( البحث والتطرق لنتائج المصانع الذكية والتقنيات التمكينية 

الذكي و )ج( بناء وتشغيل مصنع ذكي بسيط باستخدام المنهجية المستخدمة في األطروحة. المصنع عبارة عن موقع صناعي به مباني 

نع ذكية من خالل دمج قدرات كبيرة ومجموعة من اآلالت التي يقوم بالعمل عليها أشخاص لتصنيع السلع والخدمات. لقد أصبحت هذه المصا

تجري التطورات في أربعة مجاالت رئيسية )أ( القدرات االستشعارية )ب( قدرات االتصاالت  االستشعار عن بعد ,المعالجة واالستجابة الذاتية.

تطوير و هي عوامل ساهمت )ج( تخزين ومعالجة كمية هائلة من البيانات و )د( االستخدام األفضل للتقنيات الحديثة في اإلدارة ومواصلة ال

بشكل كبير في دمج هذا الذكاء للمصانع. هناك دراسات عديدة أُجريت على الموضوعات األربعة المذكورة أعاله منفردة ومترابطة مع 

 بعضها البعض. يمكن تلخيص نتائج الدراسات السابقة بالطريقة التالية. تقوم المستشعرات باكتشاف أو قياس إحدى الخواص ماديًا

ترنت نوتسجيلها أو اإلشارة إليها أو الرد والتفاعل معها بطريقة أخرى. حاليًا، يمكن عمل عدد كبير جًدا من المالحظات بناًء على ما سبق. اإل

، هو الربط البيني عبر شبكة االتصاالت IoTعبارة عن شبكة كمبيوتر عالمية تُوفر مجموعة متنوعة من مرافق المعلومات واالتصاالت. 

ر يهزة الحوسبة المضمنة في األجهزة المستخدمة يوميًا، مما يُتيح لها إرسال البيانات وتلقيها. يتم تحقيق معالجة البيانات الكبيرة وتوفألج

خدمات البيانات من خالل الحوسبة السحابية. نظًرا لقوة الحوسبة المتوفرة، يمكن معالجة البيانات الضخمة وتحليلها في ظل تصنيفات 

بعد  .باستخدام تحليالت مختلفة. يمكن استخدام نتائج هذه التحليالت لتحريك إجراءات االستجابة الذاتية والتي تجعل المصنع ذكيًامختلفة 

مراجعة عميقة للدراسات السابقة، تم إنشاء منهجية ذات سبع خطوات لبناء أو تعديل مصنع ذكي. الخطوات السبع هي )أ( تحليل الحالة 

لة التقنية المستخدمة حاليًا )ب( تحليل منع التوقف )ج( اختيار المستشعر )د( نقل البيانات واختيار نوعية التخزين حيث تتم دراسة حا

 سلّطت التجربة في مصنع المستخدمة )هـ( معالجة البيانات والتحليالت )و( شبكة العمل المستقلة )ز( التكامل مع وحدات المصنع األخرى.

الذي يحدث في ُمرتكز عمود التحمل والذي يؤدي بالضرورة إلى توقف المصنع وبالتالي الحاجة لوجود نظام  لألسمنت الضوء على التآكل

 ةذكي لمراقبة واتخاذ القرارات. تم استخدام التجربة لتطوير مصنع ذكي على نطاق المختبر لمراقبة تآكل نصف ُمرتكز عمود التحمل. لُمحاكا

بأوزان مدعوم بنصفي مرتكز عمود التحمل، ولمحاكاة مصنع ضم وحدتين تشغيليتين، تم اختيار اثنين  وحدة المصنع، تم اختيار عمود ُمثقل

التي تعمل  USB Logitech C920من هذه األعمدة. وبالتالي كان هناك أربعة من مرتكز أعمدة التحمل للرصد. تم استخدام كاميرا الويب 

فترات زمنية محددة. ثم يتم تحليل هذه الصور لدراسة التآكل في هذه الفواصل الزمنية. بكسل عالية الدقة اللتقاط الصور على  1080بدقة 

تستند و بعد التحليل األولي، تتوفر بيانات تُظهر العالقة بين التآكل و الزمن لمرتكزات أعمدة التحمل األربعة. واآلن يبدأ "صنع نشاط ذكي".

بيانات التآكل مع الزمن تحت تصنيفات مختلفة. ويُعتبر العمر االفتراضي الُمتبقي، وُمعامل  األنشطة الذاتية التحليالت المختلفة. يتم تحليل

التآكل الُمحّدد للمرتكزات، والتباين األسبوعي في التآكل وحالة المرتكزات المجاورة من بعض الخصائص التي يمكن الحصول عليها من 

ى قسم الصيانة واإلمدادات لتنبيههم إلى الحاجة إلى استبدالها قريبًا. يمكن أيًضا التحليالت. يمكن بعد ذلك استخدامها إلرسال رسالة إل

تنبيههم بشأن مرتكزات أعمدة التحمل األخرى التي تصل إلى مرحلة النضج )نهاية العمر االفتراضي( للتخطيط إلجراء إصالحات كبيرة إذا 

 لزم األمر.
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