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Internetul Lucrurilor în Industrie



Industrial Internet 
of Things



Cele 4 revoluții industriale (1)
• Prima revoluție industrială – 1760 – 1840

• Utilizarea motorului cu abur pentru diferite procese 
de producție

• Diviziunea muncii, specializarea

• Utilizarea de noi materiale

• Dezvoltarea de noi mașinării

• Restructurarea și reorganizarea fabricilor și a 
uzinelor

• Mijloace de transport noi (locomotiva cu abur, 
autoturismele)



Cele 4 revoluții industriale 
(2)
• A doua revoluție industrială – 1870-1914

• Utilizarea curentului electric în producție, în 
uzine și la nivel casnic

• Liftul (ascensorul cu motor electric)

• Semnale electrice, automatizări primare

• Sisteme îmbunătățite de telecomunicație



Cele 4 revoluții 
industriale (3)

• A treia revoluție industrială 1970-
2000
• Introducerea calculatoarelor 

și a elementelor inteligente de 
control pentru realizarea 
automatizării

• Interconectarea zonelor din 
fabrică

• Optimizarea procesului de 
producție

• Grad ridicat de automatizare 
și predictibilitate



Cele 4 revoluții 
industriale (4)

• A patra revoluție industrială 
2010-prezent
• Utilizarea internetului în zona 

industrială 
• Telemonitorizare, Tele-

dispecerizare, Control la 
distanță, control colaborator

• Optimizarea legăturii între 
management (buisness) și 
producție

• Industrial Internet of Things



Electricitate, 
digitalizare, control 

inteligent, 
algoritmică

Comunicație, 
interconectare, 

interoperabilitate

Creativitate, 
inovație, gândire 
„out of the box”, 

modularitate (vezi 
încărcătoarele de 

telefoane, directiva 
UE), multi-

disciplinaritate

Baza industriei în context actual



Tipuri de sisteme industriale
• Sisteme critice → defectele pot avea efecte cu 

impact puternic
• Ex: sisteme de control al aeronavelor, sisteme

de control al uzinelor de prelucrare a 
combustibililor, zona de producție a energiei, 
etc.

• Sisteme non-critice→ defectele au efect cu 
impact limitat, pierderi financiare mici, zonă 
influențată de dimensiuni reduse



Structura 
sistemelor 
Industrial IoT



Case inteligente



Case inteligente – producător și consumator



Orașe inteligente – Ecologice, Optimizate



Industria 5.0 – dezvoltări ulterioare

Utilizarea 
„cunoștințelor”

Includerea 
Inteligenței 
Artificiale în 
producție 

Noi locuri de 
muncă Noi inovații Noi oportunități

Optimizare 
continuă

Sisteme 
colaborative
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