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Tanıtım 

Symphony Industrial AI ile çalışmaya gösterdiğiniz ilgi ve önde gelen kestirimci bakım hizmetleri 

sağlayıcısı olarak yeteneklerimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Symphony Industrial AI'da, 

hizmet verdiğimiz pazarlarda güvenilirlik, çalışma süresi ve güvenlik için yüksek standartlar 

belirlemenin ve bunlara bağlı kalmanın önemini anlıyoruz ve bu tür hedeflerin 

gerçekleştirilmesinde güvenilirlik programınızı destekleme fırsatından heyecan duyuyoruz. Son 

derece uzmanlaşmış bir endüstriyel performans bilgi yazılımı ve hizmet işletmesi olarak 

Symphony Industrial AI, çalışmalarının hem kalitesi hem de güncelliği ile gurur duymaktadır ve 

bizim görevimiz bilgi ve uzmanlığımızı tesisinizin ihtiyaçlarına göre hızlı bir şekilde uygulamaktır. 

değer vermek. Sizinle çalışmak için sabırsızlanıyoruz. 

 
- Dominic Gallello, CEO 
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Farklılaştıran Unsurlar 

 

50 YILLIK TECRÜBE 
 

SIAI (Symphony Industrial Artificial Intelligence), makine bileşeni sağlığından tesis performans 

optimizasyonuna kadar endüstriyel içgörünün yenilikçileri olmuştur. Bu, süreç endüstrileri, ayrık 

üretim, IIoT ve yapay zeka alanlarında yetenekli ve hızla büyüyen derin alan uzmanlarından 

oluşan bir ekip tarafından sağlanmıştır. 1.000'den fazla müşterimiz ve ~450.000 varlığımız 

enstrümanlarımızdan, yazılımlarımızdan ve hizmetlerimizden olumlu şekilde etkilenmektedir. 

Titreşim analistlerimiz, tipik endüstri analistlerinden (ayda ortalama 1.200 makine) 3 ila 5 kat 

daha verimlidir ve bu da müşterilerimiz için önemli maliyet tasarrufları sağlar. Tüm Symphony 

Industrial AI analistleri, dördüncü Seviye IV eğitimli analist dahil olmak üzere ISO eğitimli Seviye II 

veya üstüdür. 

 

 
SIAI, aşağıdakileri içeren bir yenilik ve ilkler şirketidir: 
 

                         • Makine sağlığı için en geniş kural tabanı ve hata durumu kitaplığı 
                         • Yüksek doğrulukta veri yakalama cihazları 
                         • Sektörün ilk eksiksiz bulut özellikli PdM programı çözümü 
                         • Sektörün en büyük makine sağlığı verisi veri gölü – 81.000 benzersiz makine 
                         • Varlık performans yönetimi ve tesis operasyonları optimizasyonuna daha da yüksek doğruluk            
                           getirmek için 3. Nesil Yapay Zeka ve FMEA kullanımı. 
 
 
 

                   FAYDALAR 
                         Tipik müşterimiz aşağıdaki avantajları yaşar: 
                          Geliştirilmiş güvenlik ve çevresel performans 
                          Üretim kapasitesinde %2 artış 
                          Bakım harcamalarında %10 azalma 
                          Ekipman ömründe %10 artış 
                          Kurumsal vibrasyon programı maliyetlerinde %30    
                            azalma 
                          Öncelik ACİL ve ÖNEMLİ tip arızalarda %90'a varan   
                            azalma 
                          Yaklaşmakta olan arızayı aylar öncesinden tahmin  
                            edin.
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                Çözüm Portföyü Eureka Platformu 
 

Tüm tekliflerimiz güvenli, ölçeklenebilir, esnek ve performanslı Eureka Endüstriyel Yapay Zeka 

Platformunda çalışır. Platform, bulutta, özel bir veri merkezinde veya tamamen şirket içinde 

mevcuttur. Endüstriyel verilerin benzersiz zorluklarının üstesinden gelmek için oluşturulmuş 

tescilli bileşenlerle birlikte kanıtlanmış açık kaynak teknolojilerinden yararlanır. Eureka Platformu, 

tarihçiler, denetleyiciler ve SAP, IBM, Oracle vb. gibi kurumsal yazılım sistemlerini içeren çoğu 

endüstriyel BT/OT sistemine kolay bağlantı seçenekleri sunar. -işleme. 

 

 

Platform, büyük veri etkin analitik motorları aracılığıyla çeşitli veri türlerini (zaman serisi, metin, 

görüntüler vb.) toplama ve işleme yeteneğine sahiptir. Yapay zeka destekli bu analitikler 

tarafından sağlanan bilgiler, yerel uygulamalarımız tarafından görselleştirilir, ancak zengin REST 

API'miz aracılığıyla diğer görselleştirme yazılımlarına da aktarılabilir. Ek olarak, özel analizleri hızla 

oluşturmak ve bunları platformda dağıtmak için dijital bir ikiz çalışma tezgahı mevcuttur. 

 
                           Platformumuzda 3 uygulama sütunu bulunmaktadır: 
                          • Watchman 360™ 
                          • APM 360™ 
                          • Performance 360™ 

Eureka Endüstriyel Yapay Zeka Platformu
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PredictivePortal™ 
Varlık sağlığı, tanı sonuçları ve temel performans ölçümleri, PredictivePortal™ adlı çevrimiçi bir 

portalda sunulur. Birden fazla bağlantılı kullanıcı, süreç değişikliği ve onarım eylemlerini 

yönlendirebilir, üretime yönelik riskleri değerlendirebilir, gerçek bulgulara ilişkin geri bildirim 

sağlayabilir ve PdM programı için uyumluluk gerekliliklerini sağlayabilir. 

 

Watchman 360™ 
Watchman 360, bir titreşim analizi programıyla ilişkili varlıklar için kestirimci bakım temelli  

analitik ve iş düzeyinde ölçümler sağlayarak öncelikli bakım süreçlerini %90'a kadar azaltır. 

Programın özü, en gelişmiş otomatik tanılama motoru, 6000'den fazla kural ve 1200'den fazla 

hata koşulunun yanı sıra, manuel analizi azaltarak onarımları planlamak için öncelikli onarım 

eylemlerini ve erken arıza tespitini tarayan ve döndüren, dünyanın en büyük varlık veri gölünü 

kullanan gelişmiş yapay zekadır  ve kullanımın iyileştirilmesi. 
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Watchman 360™, teknisyenleri ve operatörleri kullanan rutin toplama için basit bir kullanıcı arayüzü 

ile tasarlanmış gelişmiş taşınabilir donanım, çalışan koşullu programlama ve erken arıza tespiti için 

tam tanılama ile gelişmiş kalıcı edinim donanımı dahil olmak üzere otomatik tanılama motoru için 

birden fazla veri kaynağı içerir, ve herhangi bir PdM programı için uygun maliyetli, erken ve gelişmiş 

tanılama yapabilen yüksek çözünürlüklü kablosuz sensörler. 

 

Watchman AIR™ 
Watchman AIR, eyleme geçirilebilir tanılama ve erken aşamada yatak aşınması için 

otomatik tanılama içeren en uygun maliyetli kablosuz titreşim sensörüdür. 

 
Symphony Industrial AI neden kablosuz? Hacim veri yönetimi, herhangi bir bağlı sistemde 

kritik öneme sahiptir ve ortaya çıkan karmaşık hataları anlamak önemliyse, yüksek 

çözünürlüklü toplama donanımı gerekir. Bu tür verilerin hacmini yönetmek, yalnızca 

Watchman 360 ve Eureka AI platformunda bulunan otomasyon ve yapay zeka uzmanlığı 

gerektirir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalıcı ve Kablosuz Veri Toplama Donanımı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taşınabilir Veri Toplama Donanımı 
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Symphony Industrial AI'ın kablosuz sensörleri, bir tesis genelinde sensörlerden hub'a kadar olan 

aralığı genişletmek için bir ağ ağı kullanır. Tehlikeli yerler de dahil olmak üzere endüstriyel bir 

alandaki varlıklara kurulan kablosuz ağ, geleneksel titreşim programlarının işgücü yükünü düşük 

maliyetli bir şekilde azaltırken daha fazla makineye genişletilmiş varlık sağlığı kapsamı sağlayabilir. 

 
Gelişmiş taşınabilir ve kalıcı algılama cihazlarında ortak olan yüksek çözünürlüklü titreşim 

verileri, bir dizi yaygın arıza durumunun yanı sıra oldukça istenen erken yatak aşınma tespitinin 

belirlenmesi için gereklidir. Bugün piyasadaki yaygın 1-2 kHz kablosuz sensörler, kritik varlıklar 

için yeterli tanılama sağlamak için yeterli güvenilirliğe sahip değildir. Symphony Industrial AI'ın 

sensör ağı, 10 kHz'e kadar kullanılabilir bir roll-off ile 6,3 kHz'e kadar düz verileri destekler ve 

erken arıza analizi için Darbe Demodülasyonu gibi tekniklere izin verir. 

 
 

ExpertALERT™ 
ExpertALERT, piyasadaki en gelişmiş, otomatik teşhis yazılımıdır. ExpertALERT, dünyanın en 

büyük hata koşulları ve varlık bilgileri veri kitaplığı, onlarca yıllık titreşim sonuçları ve 

doğrulanmış bulgular tarafından desteklenmektedir ve 1200'ün üzerinde arıza teşhis tipi ve 

yaklaşık 40 ortak makine bileşeni için 6000'den fazla eğitimli kural şablonu tarafından 

desteklenmektedir. 

 
Ortaya çıkan arızalar için planlama, sade bir dille, öncelikli ve eyleme geçirilebilir teşhis 

önerileriyle basittir. Tarihsel bilgi ve yapay zeka mantığına dayalı doğru bir başlangıç noktası ile 

kurulum hızlı ve basittir. ExpertALERT, kestirimci bakım programınızın birden fazla kullanıcısı için 

tek, yönetilebilir bir konumda tüm tesis için varlık sağlığı değerlendirmeleri almak üzere ortak bir 

konumda taşınabilir, kablosuz ve kalıcı olarak kurulu edinimi destekler. 
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Müşteri Vaka Çalışması 
Yüksek öncelikli onarım önerisini azaltma beklentisiyle merkezi yönetime geçiş yapan, küresel olarak 

dağıtılmış bir müşteri örneği, geç aşamadaki arızalarda ve acil çalışma, üretim kaybında %95 azalma 

sağladı. Bu, ilk 4 yılda 8 milyon dolardan fazla maliyet tasarrufu sağladı. 
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APM 360™ 
 

APM 360™ (Varlık Kestirimci Bakım) çözümü, genel makine sağlığı, gerçek zamanlı kuralcı 

izleme ve kompresörler, pompalar, dişli kutuları vb. gibi kritik tesis ekipmanları için 

kestirimci bakımı kapsar. Otomatik nedenli anormallik algılaması sağlayan IIOT, AI ve 

FMEA'dan yararlanır Kritik makinelerin en üst düzeyde çalışmasını sağlamak için karmaşık, 

dinamik makine modellerini hesaba katan analiz ve öneriler 

 
APM 360™, verileri analiz etmek, ekipman sorunlarını oluşmadan önce tespit etmek ve teşhis 

etmek için gelişmiş tahmine dayalı analitiği kullanır, böylece maliyetli acil onarımları ve 

planlanmamış arıza sürelerini azaltır. APM 360™, varlık durumuna ilişkin gerçek zamanlı bir 

görünüm sağlar ve fiili varlık koşullarının ve arıza risklerinin daha doğru bir şekilde 

değerlendirilmesiyle yönlendirilen yedek parça gereksinimlerini belirleyerek varlık ömrünü 

uzatmak ve envanteri azaltmak için operasyonel bilgiler sağlar. 

 
Bu neden bir atılım? Endüstri dünyası, sadece tahmin açısından öğrenme kalıplarında etkili olan 

2. Nesil derin öğrenmede sıkıştı. Deseni tanımlamadıysanız, bilinmeyen bilinmeyenleri 

yakalayamazsınız. Şimdi, makinenin tanımlanmamış olsa bile yorumlayabildiği, makine mantığına 

dayalı 3. Nesil AI'ya girdik. 

 
Neden eski sistemlerden bir atılım? 

 
• İşlem ve düşük frekanslı titreşim verilerinden işlem ve yüksek frekanslı titreşim verilerine  - 10khz+ titreşim 

verileriyle entegrasyon, tahmin için daha doğru bir AI modeli üretir. 

• AI ve FMEA ile yüksek hatalı pozitif oranlarından düşük hatalı pozitif oranlarına  - Örüntü tanıma rutinlerinin 

yüksek hata oranlarına sahip olduğu bilinmektedir. APM 360'ın yapay zeka tabanlı anomali motoru, anormallikleri 

arar. Ardından Arıza Modeli Etkileri ve Analizi (FMEA) motoru ve SIAI'nin özel puanlama teknik bilgisi, sahte 

anormallikler olmamasını sağlamak için çift filtre görevi görür. 

• Tanılama işaretlerinden otomatik görünür neden analizine - Makro düzeyinde tanılama işaretlerinden daha fazla 

eyleme dönüştürülebilir zeka sağlayan ayrıntılı mikro düzeyde tanılama değerlendirmesine. APM 360, motorun 

sorunun köküne inmesinin görünür nedenidir, akışı daraltan ve dolayısıyla soğutma sistemi sorunlarına yol açan 

belirli valfi tam olarak belirleyecektir. 

• Model tanıma ile hata algılamadan denetimli ve denetimsiz yapay zekaya kadar  - Sistemler bilinen hata 

imzalarını arar ve model eşleştirmesi yapmak için analitiği çalıştırır. Eşleşme olmaması durumunda bu sistemler 

kusur oluşturmaz. Bu, bir kusurun olmadığı anlamına gelmez. APM 360 AI modelleri, normal çalışma 

davranışından sapmaları arar ve "bilinmeyen bilinmeyenleri" tespit etmek ve teşhis etmek için hem denetimli hem 

de denetimsiz öğrenme modellerini kullanır.
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Müşteri kullanım durumları şunları içerir: 

 
Büyük Entegre Dişli Hava Kompresörleri - Bir petrokimya amonyak tesisi için. Yeni başlayan anormallikleri tespit 
etmek için yüksek frekanslı titreşimleri süreç verileriyle birleştiren, denetimsiz derin öğrenme modellerine 
dayanan bir dijital ikiz modeli devreye alındı. Sistem düzeyinde yaklaşım, mekanik arıza sorunlarına yol açabilecek 
önde gelen ön imleç süreç faktörlerini belirledi. APM, kompresördeki yüksek titreşim dalgalanmalarının arkasında 
doğrudan bir neden olarak intercooler performansını belirledi; Üretimden kaçınma nedeniyle 1 milyon dolar 
tasarruf 
LNG Çıkış Gazı Kompresörü – Planlanmayan bir arıza süresi durumuna yükselmelerini önlemek için 2 kademeli 
motor tahrikli kaynamalı çıkış gazı pistonlu kompresör için yeni başlayan arızaların erken tespiti ve tanımlanması. 
Denetimsiz ve yarı denetimli makine öğrenimi yöntemlerinden oluşan tescilli bir grup, anormal davranışları 
nedenleriyle birlikte tahmin etmek için bir süreç ve titreşim verileri karışımına uygulandı. Valfler, pistonlar, 
yataklar ve yağlama sistemi ile 3-4 hafta önceden tahmin edilen büyük arızalar; Kesinti önleme ve onarım 
maliyetlerinde 1-2 MM tasarruf sağlar. 
LNG Yüksek Basınçlı Yakıt Gaz Kompresörü Treni – Amaç, doğrudan tahrikli asenkron motorlu bir yüksek basınçlı 3 
kademeli santrifüj doğal gaz kompresörü için yeni başlayan arızaların erken tespitini ve tanımlanmasını sağlamak 
ve böylece planlanmamış arıza sürelerini ve kompresörün hasar görmesini önlemekti. Proses, titreşim ve motor 
elektrik sinyallerinin bir karışımı üzerinde denetimsiz ve denetimli makine öğrenimi yöntemlerinin iyi seçilmiş bir 
kombinasyonunu kullanan bir anormallik algılama motoru, contalar, soğutma sistemi ve kontrol sistemindeki 
birkaç günlük anormallikler tarafından erken tespit ile sonuçlanarak plansız kesintilerin önüne geçildi. 
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Performance 360™ 
 

Performance 360™ - Endüstriyel tesisler (kimya, petrol ve gaz, ilaç, vb.) için proses performans yönetimi 
uygulaması. Süreç durumu öngörülerini, performans ölçümlerini ve süreç geçmişini birleştirir. Bir sürecin 
gelecekte nasıl performans göstereceğini tahmin etmek ve potansiyel süreç kesintilerini, kalite sorunlarını 
ve yolculuk koşullarını belirlemek için IIOT ve özenle seçilmiş yapay zeka - süreç gezilerini, kayıp partileri, 
düşük kaliteyi ve kayıplarını önlemek için proaktif olarak harekete geçmek için yeterli zamana sahip azalan 
verim nedeniyle gelir. 
 

Bu neden bir atılım? Endüstri dünyası, sadece tahmin açısından öğrenme kalıplarında etkili olan 2. Nesil derin 
öğrenmede sıkıştı. Deseni tanımlamadıysanız, bilinmeyen bilinmeyenleri yakalayamazsınız. Şimdi, makinenin 
tanımlanmamış olsa bile yorumlayabildiği, makine mantığına dayalı 3. Nesil AI'ya girdik.  

 
Neden eski sistemlerden bir atılım? 
 

 Zaman alıcı süreç modellemeden yapay zeka güdümlü veri modeline - Belirli 

hesaplamaları çevrimiçi çalıştırmak için 6 ay süren büyük ekiplerin yerine, şablonlar 

süreçleri haftalar içinde çevrimiçi hale getirir. Fizik tabanlı modeller ayrıca farklı 

koşullara dayalı eğitim ve yeniden eğitim gerektirir. Performance 360, sürekli olarak 

AI motorumuzu kullanarak sürecin dinamiklerine uyum sağlar. Değer vermek için hızlı 

zaman. 

 KPI trendinden proses sağlığı ve anormallik algılamaya kadar - KPI'larla, örneğin bir 

kompresörün verimliliği, limitleri aşıp aşmadığını görmek için trendlerle tanımlanır. 

Performance 360'ın anormallik algılama özelliği, meydana gelen birden fazla olayın 

birbirine bağımlılığını yakalar ve daha önce bilinmeyen anormallikleri vurgular. Trend 

verileri, görünmeyen sapmaların/anomalilerin bulunabileceği Performance 360'a göre 

normalleştirilir. 

 Statik, kural tabanlı tavsiyeden dinamik, yapay zeka güdümlü optimize edicilere kadar - Kurulan şeye 
dayalı kural tabanlı uzman sistemlerin etkinliği hızla tükenebilir. Performance 360 AI odaklı optimize 
ediciler canlı ve süreç koşullarındaki herhangi bir değişikliğe sürekli olarak uyum sağlıyor. Eski. 
pompa gömleği aşınır, kompres verimi düşerFrom Empirical models/rules to supervised and 
unsupervised AI (unknown unknowns) 

- Modeller, bir dizi bilinen durumu veya proses hatalarını bulmak için eğitilmiştir. Bu, 

tanımlanmış hedefleri ve eğitim penceresi içinde çok iyi çalışır. Performance 360 AI modeli, 

sürekli olarak öğrenir ve bilinmeyen bilinmeyen çalışma bölgelerini bilinen çalışma 

bölgelerinden ayırır ve bunu operatöre somut bir şekilde vurgular. 
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Müşteri kullanım örnekleri şunları içerir: 

• Madencilik – ABD'nin önde gelen altın madenciliği ortaklarından biri – Değirmen stabilitesini korurken 
cevher ve operasyonel değişkenlik karşısında altın cevheri öğütme devresinin verimini en üst düzeye çıkarın. 
LSTM Digital Twin kullanarak AI/ML Öğütme Değirmeni Optimize Edici uygulandı. Verim %1'den fazla arttı ve 
geliri yılda 5 milyon ABD Dolarından fazla artırdı. 

• Petrol ve Gaz – ABD merkezli büyük proses lisans vereni – Amonyak prosesi çalışma süresinin 
maksimizasyonu. Proses değişkenliği karşısında, CO2 emicide kaçak köpürme nedeniyle Amonyak 
prosesinin plansız kesintilerini en aza indirin. Otomatik Kodlayıcılar, SVR ve KNN kullanarak Uygulanan 
Proses Anomali Tahmincisi. Önlenen her kesinti için 1,5 milyon dolar tasarruf edildi. 

• Metaller – Büyük Çelik Mfg - Sünger Demir Tesisi Verimliliği ve Kalite Maksimizasyonu. Proses değişkenliği 
karşısında sünger demir çelik fabrikasının enerji verimliliğini ve ürün verimini en üst düzeye çıkarın. 

Çelik fırın optimize edici, Derin öğrenme Dijital İkizleri kullanan Uyarlamalı Operasyonlar Danışmanlığı. Enerji 
verimliliği %4 arttı, üründeki demir içeriği % 1 ve tesis için > 1 milyon ABD Doları tasarruf. 

• Cam – Büyük Cam Mfg - Cam Ocağı Verimliliği ve Verimlilik Maksimizasyonu. SKU, süreç değişiklikleri ve 
yeterli enstrümantasyon eksikliği karşısında kaliteyi korurken cam fırınının enerji verimliliğini ve verimini en 
üst düzeye çıkarın. RNN Digital Twins kullanarak Fırın Optimizasyon Danışmanlığı. Enerji verimliliği  %1-3, 
Cam Çekme  %3-5, tesis başına 1-3 milyon $ gelir kazancı. 

• Çimento – Büyük Güney Asya Mfg - Dikey Silindirli Değirmen, Üretim ve Verimlilik Maksimizasyonu. 
Değirmen stabilitesini korurken, besleme ve operasyonel değişkenlik karşısında üretimi en üst düzeye 
çıkarın ve VRM'nin enerji kullanımını en aza indirin. Öğütme Değirmeni Optimize Edici. ANN Digital Twin 
kullanarak Blaine Soft Algılama ve Danışmanlık. Verim  >%4, Enerji Verimliliği  >%5. VRM başına 0,25 MM 
gelir kazancı. 
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Peak Industrial Performance™ 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


