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 ی در تکنولوژی دوقلوی دیجیتال ک ی ز ی جسم ف ک یاز  ی تالیجید  شی نما

تواند یک کپی از جسم فیزیکی باشد. در اصل  نمایش یک جسم فیزیکی به صورت مجازی است که می دوقلوی دیجیتال  
که عملکرد    سازند می هایی را  ها در دنیای واقعی شبیه سازی با استفاده از داده ای است که  دوقلوی دیجیتال یک برنامه رایانه 

های شبیه سازی و الگوهای مجازی به یک  ند. با پیشرفت علم و تکنولوژی این مدل نکمی یند را پیش بینی آفریک محصول یا 
  دوقلوی دیجیتال در این مقاله با فناوری    است.اصل مهم در مهندسی مدرن برای ایجاد نوآوری و بهبود عملکرد تبدیل شده  

 شوید.بیشتر آشنا می 

 دوقلوی دیجیتال چیست؟ 

قبل از شود. یک محصول استفاده می  ی های عملکرددوقلوی دیجیتال نمایش مجازی یک محصول است که برای درک ویژگی 
عمر محصول برای شبیه سازی، پیش بینی و بهینه  دوقلوی دیجیتال در طول چرخه    ، هیاول  یهانمونه   تولید   در  یگذار   هی سرما

را اجرا  دهیچ یپ یهاستم یتا به طور مشترک، س سازند ی را قادر م  هامی ت  یتالیجید  یدوقلوها شوند.ی استفاده م  سازی محصول
کنند.    یر ی جلوگ  ندهیو از مشکالت آ  در نظر بگیرند را    یفعل  طیکنند تا گذشته را درک کنند، شرای ها کمک مها به شرکت کنند. آن

 کنند.می  یر یگ  میتصم  یساز  هی شب و یسه بعد  تصویرسازی  ل،یو تحل ه یتجز  ،یاب یفروش و بازار  نش یب  قی ها از طر آن

 کاربرد دوقلوهای دیجیتال

  ی ر ی ادگی  یها ت یها و قابلداده   لیو تحل  هیتجز   با استفاده از  ،یکیز یفیک جسم    یساز   هیشب  بی با ترک  تالیجید  یدوقلوها 
کاهش زمان توسعه، و بهبود    ،یکیز یف هیاول  یهابه نمونه   ازی بردن ن نیاز بتاثیرگذار باشند.    یطیمح   طی شرا  توانند ی م ینیماش

 هاست. از کاربرد آن یتنها بخش   یینها   ند یفرآ ای محصول   تیفیک

نصب شده    یحسگرها  یهاآن از داده  د یتول  ایمحصول    کی طول عمر    قیدق  یساز   از مدل  نانیاطم  یبرا تال  ی جید  یدوقلوها 
با    تال یجیدوقلو د   کاربرد دارند.  ا یاش  یدر زمان واقع   رات یی عملکرد و تغ  ن ییتع  یبرا ها  این داده   .کنند ی استفاده م   ا یاش  یبر رو 

در طول چرخه  خود را    یک یز یف  ی در همتا  ریی شود تا هر گونه تغی و به طور مداوم به روز م   ابد یی ها تکامل مداده   نیاستفاده از ا
محصوالت،  توانند  می   براساس آن  هاکند که شرکت ی م   جادی ا  یمجاز   طیدر محنمونه    کی  سپس  .عمر محصول منعکس کند 

 کنند.   نه یو عملکرد خود را به طور مداوم به د یتول

  ، یکند. به طور کلی از چرخه عمر محصول را مدل م   یادارد که چه مرحله   ی بستگ نیبه ا تالیجیدوقلو د  کیبالقوه  یکاربردها 
  ب ی . ترکایمها را شرح داده عملکرد هرکدام از آن   ری ز قسمت  در  .  و عملکرد  د یمحصول، تول :وجود دارد  تال یجیسه نوع دوقلو د 
استفاده   لی دل  نیبه ا  شود. اصطالح نخی شناخته م  تالیجیبه عنوان نخ د  ابند یی که با هم تکامل م   یتالیجیو ادغام دوقلو د

 . آوردی ها را گرد هم مبافته شده و داده  د یشود که در تمام مراحل محصول و چرخه عمر تولی م
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 استفاده از دوقلوهای دیجیتال برای طراحی کارآمد محصوالت جدید 

برای م   یتال یجی د  ی دوقلوها  از دهد محصوالت در حال  ی نشان م   . این تکنولوژی عملکرد محصول استفاده کرد  د ییتا   یتوان 
نحوه   دهد ی به شما امکان م  ی مجاز  ی کی ز یاتصال ف ک یاز طریق   تالی جی کنند. دوقلو دی عمل م  یک یز یف ی ای حاضر چگونه در دن

  د ی تا مطمئن شو  د یانجام ده  یمجاز   یا یرا در دن  یمات یو تنظ  د یکن  ل یو تحل  هی مختلف تجز   طیمحصول را در شرا  کیعملکرد  
ف ن  برنامهمطابق    قایدق  آینده  یک ی ز یکه محصول  مهم  کرد.  خواهد  پستم یس  چقدر  که   ست یعمل  مواد  و    هستند   دهیچی ها 

 . د یر یممکن را بگ  میتصم  نیبهتر بتوانید   یدگیچی پ نیدر ا  اکنند تی محصول شما کمک م به   یتال یجی د یدوقلوها 

 استفاده از دوقلوهای دیجیتال در برنامه ریزی و تولید

شود، در فروشگاه چقدر خوب کار    د یواقعا وارد مرحله تول  یز یچ   نکهیقبل از ا  د یتول  ند یفرآ  کیبرای این که متوجه شوید در  
  ل ی و تحل  ه ی و تجز   تال یجی د  ی دوقلو  از طریق  ند یفرآ  ی ساز   هی با شبها  شرکت   استفاده کنید.  تال یجید   یدوقلو   خواهد کرد، باید از 

 مختلف کارآمد بماند. طی کنند که تحت شرا جادی ا د یروش تول ک ی توانند ی م  تال،یجیاتفاقات با استفاده از رشته د  ییچرا

محصول    یهاداده با استفاده از  و کارها  کسب .  دست یافتی شتر یب   د یتولبه  توان  ی محصول م   ی تال یجی د یدوقلوها  جادیا  با
  ر ی تعم  یکنند که چه زمان   ینیب  ش یپ   یکنند و حت  ی ر ی جلوگ  زاتیتجه  نه یهز   پر  خرابیاز    توانند ی م  تالیجی د  ی دوقلوها  د یو تول

کارآمدتر و    تر،ع یسازد که سر ی را قادر م  د یتول  فرایند   ق،یثابت اطالعات دق  ان یجر   نیاست. ا  یضرور   برای پیشگیری   یو نگهدار 
 قابل اعتمادتر باشد. 

 دوقلوهای دیجیتال  عملکرد 

دوقلوها  با از  کارخانه   محصوالت  .شوند ی م  لیو تحل   ه یتجز   و   ضبط  یات ی عمل  ی هاداده   تالیج ی د  ی استفاده  و    ی هاهوشمند 
و    یآور   جمع  هاها را از محصوالت و کارخانه داده   نیا  تالیجی د  یکنند. دوقلوی م  د یها را تولاز داده   یم یهوشمند، حجم عظ

  ی ارائه دهد. با استفاده از عملکرد دوقلوها   اهانهآگ  یر یگ  م ی تصم  یبرا را    نهایی  اطالعاتتا    کند ی م   ل یو تحل  ه یرا تجز ها  آن
 توانند:ی ها م شرکت  ،یتالیجید

 . د نکن جادی ا د یجد  یتجار  ی هاصت فر ▪
 . د نبه دست آور  اطالعاتی  یمجاز  ی هابهبود مدل  یبرا ▪
 .د نکن ل یو تحل هی و تجز  یرا جمع آور  یات ی عمل ی هاداده ▪
 . د نشو  د یتول  ستمیمحصول و س  ییکارا بهبودباعث   ▪

 ؟شوددوقلو دیجیتال توسط چه کسانی ساخته می

شوند. مهندسان و طراحان برای  قلوهای دیجیتالی توسط تیم بزرگی از مهندسان، طراحان و دانشمندان دیتا ساخته می دو
نرم افزار  در یک    مصالح، مواد، اندازه و ابعاد اجسام   در دست داشتنطراحی نمونه اولیه محصول فیزیکی مورد نظر، در ابتدا با  
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  جسم مورد نظر برای به  یاز دانش فیزیکاطالعاتی را  توانند  دانشمندان دیتا می .  توانند دوقلوی دیجیتال را طراحی کنند می 
 وجود آوردن یک نمونه ریاضی در دنیای مجازی جمع آوری و استخراج کنند. 

 کند؟دوقلو دیجیتال چگونه کار می 

توربین بادی   :طراحی شده است. برای مثال  اجسام فیزیکی دقیق   شبیه سازییک مدل مجازی است که برای دوقلو دیجیتال 
های مختلف عملکرد  هایی را در مورد جنبه مجهز شده است. این حسگرها داده   های مختلفب و هواآبا  ی مطابق  با حسگرهای 

  ستم یس  کی ها به  داده  نی. سپس ادهد ارائه می   گریو موارد د  ییآب و هوا  طی شراجسم فیزیکی مانند: انرژی خروجی، دما،  
 شود.ی م  تبدیل  تالیجی پردازش منتقل و به نسخه د

  اطالعات   جاد یهمه با هدف ا  ،یاحتمال  یمطالعه مسائل مربوط به عملکرد و بهبودها   ها،ی ساز   ه ی شب  یاجرا  یبرا   یمدل مجاز 
استفاده   اطالعات شودمی ارزشمند  این  تمام  نهایت  در  شد اعمال    یک ی ز یف  جسمبه    .  با    تال یجید   ی دوقلو  یزندگ   .خواهد 

ر    ستم یس  ای جسم    کی   ی اتیعمل  یهاو داده   ک ی ز یف  یشود که بر رو ی علوم داده شروع م   ا ی  ی کاربرد  اتیاضیمتخصصان در 
 کنند ی م   جادی ا  یتال یجی د  یکه دوقلوها   یدهندگان   توسعه  ساز را توسعه دهند.  هیشب  یاض یمدل ر   کیکنند تا  ی م   قی تحق  یکیز یف
 نید. انکن  یجمع آور   یواقع   یا یرا از نسخه دن  ییهاد داده نتوانی م  یمجاز   انهیمدل رای  حسگرهاکنند که    حاصل   نانیاطم  تا

 .دهد ی م  یدر زمان واقع را   یل نسخه اص  در  اتفاقات ی ساز  هیو شب د یامکان تقل یتال ی جیبه نسخه د 

 ند نکی م  نیی ها تعاز داده   یمتفاوت  ریمقاد.  ساده باشد   ای  دهیچیپ  د یدار   از یبه همان اندازه که شما ن  تواند ی م  یتال یجی دوقلو د  کی
  ه ینمونه اول  به عنوان یک  توانی دوقلو را م  نیا  .یا خیر  کند ی م   یساز   ه یرا شب  یواقع   یایدن  یکیز ینسخه ف  قایمدل دق  که آیا این

آنچه ممکن است در نسخه    یساز   مدل  یبرا  د توانی م  دوقلو دیجیتال  در واقع، این  .توسعه استفاده کرد  نیمحصول در ح 
 . مورد استفاده قرار بگیردهنگام ساخت رخ دهد،  ی کیز یف

 دوقلوهای دیجیتالانواع 

(،  DTP)  تال یجیدوقلو د   ه یاوقات عبارتند از: نمونه اول  یکه گاه   شوند ی م   م یتقس  ییهاگروه   ریمعموال به ز   تالیجی د  یدوقلوها 
است    ییندهایها و فرآل یو تحل  هی ها، تجز ی شامل طراح   DTP.  (DTA)  تالیجید   ی( و مجموع دوقلوDTIدوقلو )  تالیجینمونه د 

وجود دارد    DTP،  وجود داشته باشد   ی کی ز یمحصول ف  کی  نکهیبخشد. قبل از ای را تحقق م  یک ی ز یمحصول ف  کیتولید  که  
  DTAاست.    د ینمونه جداگانه از محصول پس از تول  یک  یتالیجیدوقلو د  DTI  .ستین  تالیجیدوقلو د  کی در واقع    نیبنابرا

استفاده شود.    ی ر ی ادگیو   یک یز یدر مورد محصول ف  ییبازجو  یبراتواند  ی ها و اطالعات آن م است که داده  DTIاز    یامجموعه 
موجود    گرید   ی هاممکن است در برنامه   یها و اطالعات واقع که داده   یمعن   نیاست، به ا  ی ساختار منطق  کی   تال یجی دوقلو د

 باشد.
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 دوقلوی دیجیتال چه تاثیری بر صنعت داشته است؟

  تال یجیها، دوقلو د با داده   یافزار   نرم   لی و تحل  ه یو تجز   ن یماش  ی ر ی ادگی  ، یهوش مصنوع   : مانند   ییهای ادغام فناور   قی طر   از
ها اجازه  به شرکت   نیشود. ا  یرسان   روز  به  ی کی ز یف  یهمتا   ی جا  به   ا یدر کنار    تواند ی که م   کند ی م  جادی ا  یساز   ه یمدل شب  کی
ها چارچوب   ،یک یز یف  ی هایی از دارا  د یتقل  با  کنند.  ی اب یارز   راه اندازیتا    ی را از طراح   یوتر یپچرخه توسعه کامال کام  کی دهد تا  ی م

کند، به    ینیب  شی را پ  یتا زمان خراب   دهد ی به صنعت اجازه م   تالیج یدوقلو د  ک ی  وسته،ی پ  یها داده   د یتول  یبرا   اتیو عمل
 .گریکند و موارد د  یواکنش نشان دهد، طراح  ری متغ  طیشرا

عرضه    نیو همچن   وستهیپ  د یتول  یندهایتبادل داده و فرآ   ون،ی ارائه اتوماس  یبرا  Industry 4.0توسعه    د یکل  تالیجی د  یدوقلو
و امکان    یاحتمال  یهای از خراب   یقبل   یارائه هشدارها  ،یدر زمان واقع  اتیمحصول است. کارکنان صنعت قادر به نظارت بر عمل

 هستند. یبا حداقل از دست دادن بهره ور  ی زمان واقع لکرد عم ی ابیو ارز  یساز  نهیبه

 نتیجه گیری

  ص ی تشخ  قابل  ر یغ  تالیجی د  یاست که به عنوان همتا   ی در زمان واقع  یک ی ز یف  ستمیس  ک ی  یمجاز   شی نما   ک ی   تال یجیدوقلو د 
برا   تال یجید   یدوقلوها   .کند ی عمل م   ینظارت و نگهدار   ش، ی آزما  ، یساز   کپارچه ی  ستم،یس  ی ساز   هی شب  :مانند   ی اهداف  یآن 

ها  مهارت  ی ر ی ادگیدائما در حال  این تکنولوژی هستند.  ی مهندس یهات یو فعال محصول  یطراح  جاد ی بهبود مستمر در ا جهینت
بهتر کردن محصوالت و کارآمد کردن    یبرا  ازین  وردم   اطالعات  د یبه تول  تواند ی که م  یمعن  نیبه ا  است؛   د یجد   ی هات یو قابل

 .ادامه دهد  ندهایفرآ

 

 

 

 

 

http://www.rahaco.net/

