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 خدا نام به

  توليد در اتوماسيون

  

  

  
COMPUTER INTEGARETED MANUFACTURING(2003)M.GROOVER  

  

  

 ها سرفصل

 اتوماسيون استراتژي بررسي و توليد اصول بر مروري

 انبوه توليد هاي سيستم اتوماسيون

 اتوماتيك توليد خطوط تحليل

  .ها بست و هاقيد كننده تغذيه دوار، خطي هاي دهنده انتقال ساخت و طراحي
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 توليد در نقل و حمل •

 .ابزار و توليد انبارهاي هاي سيستم •

 .مرغوبيت كنترل و بازرسي اتوماسيون* •

 .توليد كنترل و مديريت سيستمهاي •
• 

  مونتاژ و توليد خطوط در رباتها بكارگيري* •

 صنعتي اتوماسيون •

 .صنعتي اتوماسيون تاريخچه بر مروري مقدمه، •

 صنعتي اتوماسيون سيستم يك اجزاء و ساختار •

 .صنعتي اتوماسيون در رايج افزاري نرم تكنولوژيهاي با آسنايي •

 ( HMI ( دستگاه و كاربر رابط افزارهاي نرم •

 .ها داده انتقال مقدمه •

 .رايج باس فيلد چند با آشنايي •

 .صنعتي اتوماسيون سيستم يك طراحي •

 .اطالعات و اتوماسيون يكپارچه سيستم •

  صنعتي اتوماسيون در دستاوردها آخرين •

 :اتوماسيون استراتژي بررسي و توليد اصول بر مروري

 :مقدمه •

 توليد هاي سيستم •

 صنايع انواع براساس بندي طبقه •

 توليد انواع براساس بندي طبقه •

 اتوماسيون تعريف •

 :انبوه توليد هاي سيستم اتوماسيون •
•  

 اتوماسيون توليد هاي سيستم

 ثابت اتوماسيون •

 پذير برنامه اتوماسيون •

  پذير انعطاف اتوماسيون •

  

 اتوماتيك توليد خطوط تحليل •
• 
 مقدمه •

 جريان خط كارائي آناليز و كلي اصطالحات •
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 موقت انبار بدون انتقال خطوط آناليز •

 باال حد روش •

 پايين حد روش •

 اتوماتيك نيمه انتقال خطوط •

 موقت انبار با اتوماتيك انتقال آناليز •

 .ها بست و قيد ها، كننده تغذيه دوار، خطي هاي دهنده انتقال ساخت و طراحي •
• 
 خطي جريان خطوط •

 چرخشي جريان خطوط •

 چرخشي و خطي جريانهاي انتخاب •

 قطعات انتقال هاي روش •

 مداوم انتقال •

 هماهنگ انتقال •

 ناهماهنگ انتقال •

 انتقال هاي مكانيزم •

 خطي انتقال هاي مكانيزم •

 دوراني انتقال هاي مكانيزم •

 )ذخيره انبار( موقت انبار •

  اتوماتيك انتقال خط يك كنترل •

  

 توليد در نقل و حمل

 ابزار و توليد انبارهاي هاي سيستم •

 بيتومرغ كنترل و بازرسي اتوماسيون •

 توليد كنترل و مديريت سيستمهاي •

 سازي ذخيره و مواد انتقال •

 تست و بازرسي •

 كنترل •

 توليد و ساخت در اطالعات پردازش •

 بازرگاني فعاليتهاي •

 محصول طراحي •

 توليد و ساخت ريزي برنامه •

 توليد و ساخت كنترل •

 كامپيوتر كمك به ساخت و طراحي •
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 كامپيوتر كمك به طراحي •

 كامپيوتر كمك به ساخت •

 كامپيوتري يكپارچه ساخت و طراحي سيستم •

  مصنوعي هوش •

 ماشين سلولهاي انواع •

 ماشين يك با سلول •

 دستي انتقال سيستم و ماشين چند با سلول •

 يكپارچه نيمه انتقال سيستم و ماشين چند با سلول •

 پذير انعطاف ساخت سيستم •

 پذير انعطاف ساخت سيستم يك اجزاي •

 كاري ايستگاههاي •

 سازي ذخيره و مواد انتقال سيستم •

 كامپيوتري كنترل سيستم •

 انساني نيروي •

 كيفيت كنترل و مديريت در اتوماسيون •

 اتوماتيك كيفيت كنترل •

 ريزي برنامه و مديريت •

 اتوماتيك كارخانه در توليد پارامترهاي و مديريت •

 مهندسي اقتصاد •

 توليد زمان كل •

 توليد نرخ •

 كارخانه ظرفيت •

 كارخانه راندمان •

 بودن دسترس در •

 توليد خط در كار زمان و كار قطعه •

  گيري نتيجه و بحث •

 :مونتاژ و توليد خطوط در رباتها بكارگيري

 روبات ساخت •

 دستكار در اتصاالت و مفاصل •

 دستكار طراحي •

 روبات در كاري حجم •

 روبات در حركت دقت •

 )روبات دست( افكتور اند •
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 روبات كنترل هاي سيستم •

 روبات نويسي برنامه هاي سيستم •

 صنعتي هاي روبات كاربرد •

 استراتژي بررسي و توليد اصول بر مروري

 اتوماسيون

 مقدمه •

 توليد هاي سيستم •

 صنايع انواع براساس بندي طبقه •

 كننده توليد عنصر سه براساس بندي طبقه •

 توليد انواع براساس بندي طبقه •

  اتوماسيون تعريف •

 ساخت و طراحي فرآيند

 ارسال و طراحي تصور بين توليد  زمان آن، در رفته كار به مواد نوع و محصول يك پيچيدگي به توجه با •

 طي مراحل تركيب با همزمان مهندسي .بكشد طول سال چند تا ماه چند است ممكن بازار به محصول

  دهد مي كاهش را توليد زمان ساخت، و طراحي
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  محصول يك ساخت و طراحي در مختلف مراحل

 ساخت فرآيندهاي بندي طبقه *

 :شوند مي بندي طبقه زير صورت به كلي گروه شش به ساخت فرآيندهاي •

 :اوليه دهي شكل فرآيندهاي -اول گروه •

 ، مايع گاز، صورت به مواد اين .معين هندسي شكل فاقد مواد از استفاده با جامد اوليه شكل يك ايجاد •

 فرآيندهاي :مثال براي .ماده يك ذرات بين چسبندگي ايجاد يعني .هستند مذاب و تراشه الياف، پودر،

 .برد نام توان مي را پالستيك تكنولوژي و پودر متالوژي گري، ريخته

 :ماشينكاري فرآيندهاي – دوم گروه •

 :مثال براي .ماده يك ذرات بين چسبندگي بردن بين از يعني .جسم از مواد كردن جدا يا ماشينكاري •

 .دارند جا گروه اين در الكتريكي تخليه با ماشينكاري و زني سنگ تراشي، گرد فرآيندهاي

 :مواد خواص تغيير فرآيندهاي – سوم گروه •

 اين .ساخت فرآيند يك در نقطه يك در بهينه خواص به شدن نائل منظور به مواد خواص در تغيير •

 به يعني .باشد مي آنها كردن كم و كردن اضافه ميكروسكوپي، ذرات جهت در تغيير شامل ها روش

 مثل حرارتي عمليات فرآيندهاي :مثال براي .ذرات كردن كم و كردن اضافه مجدد، درآوردن نظم

 باشند مي گروه اين جزو كاري سخت روش و كاري ماليم روش پخت، باز روش

 :دهنده پوشش فرآيندهاي – چهارم گروه •

 .اصلي قطعه و دهنده پوشش هاي اليه بين چسبندگي ايجاد يعني .قطعه يك روي نازك هاي اليه كاربرد •

 .دارند قرار گروه اين در كردن گالوانيزه و زني رنگ آبكاري، مانند فلزات پوشش فرآيندهاي :مثال براي

 :دهنده شكل تغيير فرآيندهاي – پنجم گروه •

 نگهداري يعني .ماده تركيب يا جرم در تغيير بدون ديگر جامد شكل به شده داده جامد شكل يك تغيير •

 برشكاري، نورد، سيم، كشش اكستروژن، فورجينگ، فرآيندهاي :مثال براي .ماده يك ذرات بين چسبندگي

 .برد نام توان مي را عميق كشش و كششي دهي شكل خمكاري،

 :كننده متصل فرآيندهاي – ششم گروه •

 براي .متعدد قطعات بين چسبندگي افزايش يعني .محصول يك ايجاد منظور به منفرد قطعات كردن متحد •

 )لحيمكاري و جوشكاري( متالوژيكي و )چسب و مهره و پيچ با ( مكانيكي اتصاالت قبيل از قطعات مونتاژ :مثال

   .هستند ذكر قابل

 به كند مي تبديل كامل محصوالت به را خام مواد كه انتقال فرآيند يك از عبارتست توليد :توليد تعريف •

   .باشند مي ارزش داراي بازار در كه طوري

 سازمان طرح يك پوشش تحت انرژي و ابزارآالت آالت،  ماشين كارگر، نيروي ماده، بردن كار به از محصوالت

 به را مواد مرحله هر كه باشد مي مراحل تعداد يك شامل معموال انتقال فرآيند هر .شوند مي ساخته يافته

  نامند مي توليد عمليات را مراحل اين .كند مي نزديكتر نهايي حالت

 



٨ 

 

  توليد ريزي برنامه نياز مورد هاي حداقل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توازن عدم نتيجه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 توليد سيستمهاي انواع

 ( Make To Stock = MTS ) :انبار براي ساخت �

 به مشتري تقاضاي هنگام تا دهند مي قرار انبار در و توليد را محصول ، بيني پيش اساس بر �

 . گردد تحويل او

 (Assemble To Order = ATO) : سفارش طبق مونتاژ �

 با كه هستند مشتركي و استاندارد قطعات و اجزاء داراي محصوالت �

 گردد مي توليد متنوعي محصوالت ، آنها تركيب

 ذخيره انبار در كه قطعاتي است اميدوار توليدكننده سيستم اين در �

  شد خواهند مصرف شركت محصوالت از يكي در باالخره ، شوند مي

  توليد سيستمهاي انواع
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 ( Make To Order = MTO ) :سفارش طبق ساخت �

 دهد مي سفارش را آنها از يكي مشتري و است مشخص تقريبا محصوالت طرح �

 كند مي نهايي محصول و قطعات ساخت و تأمين به اقدام ، سفارش طبق نيز شركت �

 (Engineer To Order =ETO) : سفارش طبق مهندسي �

 مشخصات براساس محصول و دارد مهندسي و طراحي هاي فعاليت به نياز ، مشتري سفارش �

 شود مي طراحي مشتري نظر مورد

 اصلي مسائل از ، ساخت فعاليتهاي با )مواد تأمين و مهندسي( توليدي غير فعاليتهاي هماهنگي �

  .  است توليد سيستم نوع اين

 
 فشاري توليد برابر در كششي توليد

 مشتري تقاضاي مبناي بر فعاليتها انجام : كششي توليد •

 تقاضا بيني پيش برمبناي فعاليتها انجام : فشاري توليد •

 عرضه زنجيره يك در فشار و كشش تركيب •

 فشاري و كششي فعاليتهاي مرز �

  Dell سفارشي كامپيوتر مونتاژ شركت : مثال �

  

  

  

  توليد فرايند و تكنولوژي نوع

  

( Discrete ) : گسسته توليد � 

(Projects) ها پروژه � 

(Job Shop /Batch Production) كارگاهي / اي دسته توليد � 

(Mass Production) انبوه توليد � 

(Lean Production) ناب توليد � 

  

 (Continuous) : پيوسته توليد � 

   : فرايند نوع بر موثر مشخصه دو

  محصوالت توليد حجم •

  محصوالت بودن استاندارد درجه •
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  دستي توليد هاي مشخصه

 
 مشتري سفارش طبق محصول توليد .1

 زياد انعطاف .2

 ماهر بسيار كارگران .3

 كاره چند اما ساده آالت ماشين و ابزار .4

 توليد پايين حجم .5

 محصول باالي قيمت .6

  ها فعاليت در ناچيز تقسيم .7

  

 انبوه توليد هاي مشخصه

 كارگر پذيري تعويض - 1

  فراوان مستقيم غير نيروي وجود - 2

 اختالل با مقابله براي )بافر ( محافظين وجود - 3

 اضافي كارگر -

 اضافي موجودي -

  اضافي فضاي -

 كم انعطاف -4    

 منظوره تك وتجهيزات االت ماشين - 5    

 فرآيندها بهبود در كارگر ناچيز مشاركت -6    

 ) دستي توليد به نسبت ( محصول پايين قيمت -7    

 مهندسي در شديد كار تقسيم -8    

 آنها بين كم ارتباط -

 كارگاه و توليد بخش با كم ارتباط -

  كوتاه آموزش زمان -9     

  

 انبوه توليد در كننده تامين با ارتباط

 مونتاژ شركت خود توسط محصول كامل طراحي -1

 قيمت درخواست و مناقصه برگزاري -2

 قطعه تحويل بندي زمان برنامه تعيين �

 كيفي حد تعيين �

 قيمت اساس بر كننده تامين انتخاب - 3
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  انبوه توليد در ارتباط مشكالت

  

 محصول طراحي در كننده تامين همكاري و اطالع عدم -1

 مدت كوتاه نگرش - 2

 كنندگان تامين زياد تعداد -3

 زنجيره صورت به كنندگان تامين بندي رده عدم �

 قطعه يك كنندگان تامين تعدد �

 ارتباطها در شفافيت عدم -4

 بزرگ هاي محموله در قطعات تحويل و توليد -5

  زورمدارانه رابطه - 6

  

  

  انبوه توليد در كنندگان تامين شبكه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ناب توليد ظهور

 

 1950 سال تا تويوتا شركت در خودرو 2685 فقط توليد •

  1950 بهار در فورد كارخانه از تويودا ديدار •
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 : تويودا گيري نتيجه •

 : بدليل انبوه توليد از برداري نسخه امكان عدم

 داخلي بازار بودن كوچك -1

 نقليه وسيله انواع به نياز- 2

 غرب تكنولوژي آخرين گسترده خريد امكان عدم -3

  جهان در خودرو بزرگ توليدكنندگان وجود -4

  

  ناب توليد اصلي سياستهاي

 

 منابع اتالف هرگونه حذف جهت تالش -1

 انسان تكريم- 2

 شود كنندگان تامين و مشتري شامل كه بنحوي كارخانه مرز گسترش –

 مشتري نياز به پاسخ جهت الزم پذيري انعطاف و گرايي مشتري –

 آن از گيري بهره و انساني نيروي هاي قابليت گسترش –

 گروهي كار –

 مستمر بهبود –

  فرآيندي سازماندهي و نگرش –

 
  توليد مختلف هاي سيستم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ناب توليد در گذاري هدف

 بودن خوب كافي اندازه به      : انبوه توليد در گذاري هدف •

  توليد در كمال به رسيدن      : ناب توليد در گذاري هدف •
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 : ناب توليد اهداف برخي •

 صفر موجودي -1

 صفر ضايعات - 2

 صفر سازي آماده زمان- 3

 صفر نقل و حمل- 4

   صفر آالت ماشين كارافتادگي از - 4

 
  انبوه توليد در كنندگان تامين شبكه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tiered Supplier Network  
  

  ناب توليد در كنندگان تامين شبكه
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 ناب توليد در كننده تامين با ارتباط

 دارد وجود آنها عملكرد از -1

 كننده تامين همكاري با محصول كلي طراحي- 2

  بعدي هاي رده كنندگان تامين همكاري با كننده تامين توسط ها زيرمجموعه دقيق طراحي- 3

  

 سلولي ساخت

 : چيدمان انواع

 فرايندي �

 محصولي �

   سلولي ساخت خدمت در ابزاري : گروهي تكنولوژي �

  

  نمونه ساخت سلول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 انبوه توليد در فروش فرآيند

 : كارخانه با فروش مراكز ارتباط �

 فشاري سيستم �

 فروش مراكز زياد موجودي �

 نيست آن طالب كه است كااليي خريد به مجبور فروشنده �

 محصول طراحان با فروش بخش ضعيف هماهنگي �

 : مشتري با فروش مراكز ارتباط �

 ندارد مشتري هاي خواسته و نيازها به اي عالقه فروشنده �

 دهد نمي ارائه يا دارد محصول از كمي اطالعات فروشنده �

 مشتري با رابطه به نسبت مدت كوتاه نگرش �

 سازماني بخش چند به تحويل و فروش فرآيند واگذاري �
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 ناب توليد در فروش فرآيند

 : كارخانه با فروش مراكز ارتباط � � � �

 كششي سيستم �

 فروش مراكز در كم موجودي �

 دهد مي ارجاع كارخانه به و دريافت را مشتري سفارش ، فروشنده �

 محصول طراحان با فروش دائمي و نزديك ارتباط �

 : مشتري با فروش مراكز ارتباط � � � �

 مشتري با رابطه به نسبت بلندمدت نگرش �

 امور ، گيري سفارش ( تيم يك توسط تحويل و فروش هاي فعاليت همه انجام �

 ) خودرو تحويل ، مالي امور ، بيمه

 ژاپن در خانه به خانه فروش �

 شركت به نسبت مشتري در العمر مادام وفاداري ايجاد براي تالش �

 وي سكونت يا كار محل در مشتري سفارشي خودروي تحويل �

 خودرو با ارتباط در وي مشكالت گزارش و خريدار با پيوسته ارتباط �

  انها خانواده و مشتريان به مربوط اطالعات آوري بروز و نگهداري �

  

  

  ) 1980 دهه اواسط ( انبوه و ناب طراحي مقايسه

  اروپا  امريكا  ژاپن  مقايسه محور

  2.9  3.1  1.7  )ميليون( جديد خودروي براي مهندسي ساعات متوسط

  57.3  60.4  46.2  )ماه( جديد محصول توسعه زمان متوسط

  904  903  485  توسعه پروژه گروه در كاركنان تعداد

  %28  %38  %18  مشترك قطعات متوسط ميزان

  %38  %14  %51  مهندسي در كنندگان تامين سهم

  3در1  2در1  6در 1  تاخير با محصوالت تعداد

  28  25  13.8  )ماه(قالب تهيه زمان

  12  11  1.4  )ماه(نرمال كيفيت به بازگشت زمان
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 چابك توليد

 توانايي كسب براي را هايي آموزه و ،ابزارها  فرآيندها كه ميشود اطالق سازماني به چابك توليد اصطالح

 .است نموده ايجاد كيفيت حفظ و ها هزينه كنترل با توأم مشتريان نيازهاي به سريع واكنش

 ناب توليد

  ناب توليد + پذيري انعطاف = چابك توليد

  

 چابك توليد اهميت و ضرورت

 ارزان و سريع توليد و مشتري نيازهاي شناسايي در قابليشان و توانايي به شركتها اقتصادي موفقيت

  .دارد بستگي محصوالت

 

 چابك توليد گيري شكل هاي مولفه

 سازمان ساختار

 كاركنان

 فناوري

 اطالعات فناوري

  خالقيت و نوآوري

  

  چابك توليد چرخه مرجع مدل

  

  
  



١٧ 

 

  نگاه يك در چابك و ناب توليد مقايسه

  ناب توليد  چابك توليد  تمايز وجوه

مشتري  خواست مطابق كامالَ  محصول

  دباش

  باكيفيت و زياد تنوع داراي

 سازماني هرم و مشاركتي و تيمي  مهارته چند  سازوكار
  تتخ

 و زياد تعداد بين از انتخاب  كنندگان أمينت
 مدت كوتاه در اطمينان ايجاد

  آنها به نسبت

 تعداد از كنندگان تأميين انتخاب

  مدت بلند در اطمينان ايجاد و كم

  سيستمها و فناوري  اطالعات و افراد  گذاري سرمايه به مديران توجه

 قابل غير كوچك بازارهاي  بازار
  بيني پيش

  بيني پيش قابل بازارهاي

 تحليل با و نوع در جويي صرفه  جويي صرفه

  گيرد مي صورت هزينه

  ضايعات در جويي صرفه

  پذيري انعطاف  سازگار  توليد فرآيند

  تمديري  يرهبر  نحوه اداره

  

 :توليد هاي سيستم •

  است استوار اصل سه بر توليد هاي سيستم بندي طبقه •

 صنايع انواع)1

  كننده توليد و عنصر سه ) 2

 توليد انواع )3

 :صنايع انواع اساس بر بندي طبقه •

 :شوند مي تقسيم دسته دو به اصلي صنايع •

 ، صنعتي شركتهاي )الف •

 .صنعتي هاي كارخانه )ب •

 :صنعتي شركتهاي -الف •

 :زد مثال توان مي را زير موارد صنعتي شركتهاي براي •

  آلومينيوم و فوالد مثل :فلزات - 1

 .گذاري سرمايه هاي شركت و ها بانك مثل :مالي - 2

 .سنگ زغال و نفت مثل طبيعي منابع- 3      

 گوشت و لبنيات مثل :غذا- 4      

•  



١٨ 

 

 :صنعتي هاي كارخانه -ب

 )1: شوند مي تقسيم دسته دو به توليد، عمليات طبيعت با مطابق دارند، قرار گروه اين در كه شركتهايي •

 .فرآيندي صنايع ) 2 ساخت صنايع

 :ساخت صنايع)1

 ماشين كامپيوتر، ، اتومبيل : مثل .شوند مي گذاري نام و شناسايي شه توليد قطعات نوع توسط شركتها اين •

 .روند مي كار به وسايل اين در كه قطعاتي و ابزار

 :فرآيندي صنايع )2

 و صابون ، غذايي مواد نفتي، محصوالت پالستيك، شيميايي، مواد مثل محصوالتي داراي فرآيندي صنايع •

 .باشد مي سيمان

 :كننده توليد عنصر سه براساس بندي طبقه •

 سازنده )ج ، كننده تبديل )ب ، اصلي كننده توليد )الف •

 مورد كاالي به را اصلي خام مواد و طبيعي منابع و هستند متصل هم به زنجير يك صورت به عنصر سه اين •

 .كنند مي تبديل مردم استفاده

 :اصلي كننده توليد -الف •

 صنعتي هاي كارخانه اختيار در و كند مي تبديل خام مواد به و گرفته را طبيعي منابع اصلي كننده توليد •

 تبديل فوالدي هاي شمش به را آهن معدن سنگ فوالد هاي كننده توليد مثال، براي .دهد مي قرار ديگر

  .كنند مي

  

 :كننده تبديل -ب

 را اصلي كننده توليد محصوالت كننده، تبديل .دهد مي تشكيل را زنجير مياني قسمت كننده، تبديل •

 ميله به فوالدي شمش مثال، براي .كند مي تبديل مصرفي كاالهاي و صنعتي مختلف محصوالت به و گرفته

 فيزيكي شكل او محصوالت كه است اين كننده تبديل مشخصه يك .شود مي تبديل فوالدي ورق و فوالدي

 .نيستند شده مونتاژ و ندارند پيچيده

 
  :سازنده -ج •

 ميله .شود مي مونتاژ و ساخته محصول ها كارخانه اين در .هستند سازنده هاي كارخانه دسته، سومين •

 ماشيت و اتومبيل ، كاميون شكل به و شوند مي تبديل اتومبيل بدنه و خودرو قطعات به فلزي ورق و فلزي

  . آيند مي در ابزار

 

 توليد انواع براساس بندي طبقه •

 :دارد وجود توليد نوع سه بندي طبقه اين در •

 )ج )اي دسته توليد( متوسط توليد )ب )كم توليد( پايين توليد )الف •

  دارند بستگي توليد حجم به توليد نوع سه اين .)انبوه توليد( باال توليد
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 :اتوماسيون تعريف

 كامپيوتري و الكترونيكي مكانيكي، هاي سيستم درآن كه تكنولوژي يا فناوري يك از عبارتست اتوماسيون •

 :باشد مي زير قسمتهاي شامل فناوري اين .روند مي بكار توليد كنترل و انجام براي

 قطعات توليد براي اتوماتيك ابزار هاي ماشين -1

 اتوماتيك مونتاژ هاي ماشين- 2

 صنعتي هاي روبات- 3

 سازي ذخيره و ماده انتقال هاي سيستم -4

 كيفيت كنترل براي اتوماتيك بازرسي هاي سيستم- 5

 كامپيوتر با فرآيند كنترل و بازخورد كنترل- 6

 از حمايت و پشتيباني براي گيري تصميم و ها داده آوري جمع ريزي، برنامه براي كامپيوتري هاي سيستم- 7

  .ساخت فعاليتهاي

 

 مورد روند مي كار به منفرد محصوالت سازنده هاي كارخانه در بيشتر كه اتوماتيك هاي سيستم اينجا در •

 دهي شكل :از عبارتند هستند، ها سيستم نوع اين داراي كه هايي كارخانه .گيرند مي قرار بررسي و بحث

  غيره و خانگي لوازم سازي، هواپيما و خودروسازي فلزات،

  

 اتوماسيون توليد هاي سيستم

 :كرد بندي طبقه دسته سه به توان مي را اتوماسيون توليد هاي سيستم •

  پذير انعطاف اتوماسيون )ج پذير برنامه اتوماسيون )ب ثابت اتوماسيون )الف •

 

 :ثابت اتوماسيون  •

 دستگاه، وضعيت يا ساختار توسط مونتاژ يا فرآيند عمليات ترتيب آن در كه است سيستمي ثابت اتوماسيون •

 بودن هماهنگ و بودن يكپارچه .باشند مي ساده نوع از عمليات معموال اتوماسيون اين در .ماند مي باقي ثابت

  .است شده سيستم شدن پيچيده سبب دستگاه يك در عمليات

 

 و زياد حجم داراي ثابت، اتوماسيون سيستم با شده توليد محصوالت كه است الزم اقتصادي نظر نقطه از •

 مي ديگر روشهاي با مقايسه در محصول مناسب قيمت توجه جلب عامل موضوع اين و باشد باال تقاضاي نرخ

 .شود

 :از عبارتند ثابت اتوماسيون سيستم مشخصه چند •

 مخصوص دستگاه براي اوليه گذاري سرمايه بودن باال -1

 توليد نرخ بودن باال -2

 نيست پذير انعطاف محصول تغيير در نسبتا سيستم اين- 3
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 .باشد مي مناسب انبوه توليد براي -4

 اين در)   1913 سال در شروع( شده مكانيزه مونتاژ خطوط از است عبارت ثابت اتوماسيون براي مثال •

  اما شود مي جابجا مكانيزه دهنده انتقال وسايل با محصول سيستم

  

 :پذير برنامه اتوماسيون •

 مختلف هاي شكل براي را عمليات ترتيب قابليت كه شود مي طراحي طوري دستگاه سيستم اين در •

 كار دستور سري يك صورت به كه شود مي كنترل برنامه يك توسط عمليات ترتيب .باشد مي دارا محصول

 تهيه جديد برنامه يك محصول هر توليد براي .كند مي تفسير و خواند مي را آنها سيستم و است شده نوشته

 .شود مي داده سيستم به و شود مي

 قطعات .شوند مي استفاده متوسط و كم حجم با محصوالت توليد براي پذير برنامه اتوماسيون هاي سيستم •

 .شوند مي توليد اي دسته صورت به معموال

 :شود انجام بايد زير مراحل جديد قطعات از دسته هر توليد براي . •

 .شود داده جديد برنامه يك بايد سيستم به  - 1

 .شود تنظيم دوباره بايد ماشين - 2

 .شوند بسته ماشين ميز به بايد فيكسچرها  - 3

 

 به آن وسايل كردن آماده و ماشين تنظيم زمان برنامه، تهيه زمان شامل محصول توليد سيكل نتيجه در •

 .باشد مي محصول توليد زمان اضافه

 :است زير موارد شامل پذير برنامه اتوماسيون سيستم مشخصات از بعضي •

 عمومي دستگاه براي اوليه گذاري سرمايه بودن باال - 1•

 ثابت اتوماسيون به نسبت توليد نرخ بودن پايين - 2

 محصول شكل تغيير براي سيستم پذيري انعطاف -3•

  باشد مي مناسب اي دسته توليد براي - 4

  

 :از عبارتند پذير برنامه اتوماسيون سيستم براي مثال

 شده ساخته 1952 در بار اولين( عددي كنترل ابزار ماشينهاي -1•

 )است

  (. 1961 سال در كاربرد اولين( صنعتي روباتهاي- 2•
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 :پذير انعطاف اتوماسيون * •

 است قادر سيستم اين .باشد مي پذير برنامه اتوماسيون يافته توسعه پذير انعطاف اتوماسيون سيستم •

 اتوماسيون در .نمايد توليد ديگر محصول به محصول تغيير در زمان كردن تلف بدون را متنوعي محصوالت

 نمي توليد زمان شدن تلف عامل ماشين، تنظيم و فيكسچرها تغيير ، ابزار تغيير ، برنامه تعويض پذير انعطاف

 .شود

 :از عبارتند برنامه از پذير انعطاف اتوماسيون هاي سيستم تشخيص ويژگي دو •

 وقت اتالف بدون برنامه تغيير قابليت -1

 .وقت اتالف بدون دستگاه تنظيم قابليت- 2•

 به الكترونيكي روش با و. شود مي تهيه كامپيوتري سيستم يك روي خط، از خارج صورت به قطعات برنامه •

 از استفاده .شود نمي توليد توقف باعث برنامه تهيه زمان بنابراين .گردد مي منتقل اتوماتيك توليد سيستم

 اتالف بدون و خط از خارج صورت به برند مي عمليات مكان به و دارند مي نگه را قطعات كه فيكسچرها پلت

 سيستم يك از است كمتر قطعات در تنوع پذير انعطاف اتوماسيون سيستم يك در .گيرد مي صورت وقت

   پذير برنامه اتوماسيون

 :از عبارتند پذير انعطاف اتوماسيون سيستم يك مشخصات •

 اوليه گذاري سرمايه بودن باال -1

 مختلف محصوالت از تركيبي بصورت توليد -2

 توليد نرخ بودن متوسط -3

  .محصول طراحي در تنوع براي سيستم پذيري انعطاف -4

 

  . برد نام را ) FMS( پذير انعطاف ساخت هاي سيستم توان مي مثال براي
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 : ها كننده تغذيه ، دوار خطي هاي دهنده انتقال ساخت و طراحي

 
 :مقدمه •

 انتقال وسايل توسط كه باشد مي كاري ايستگاه با ماشين تعدادي شامل اتوماتيك انتقال جريان خط يك •

 خام قطعه يك .كنند مي منتقل ها ايستگاه بين را قطعات وسايل اين و اند شده متصل هم به قطعات دهنده

 به ساخت عمليات رود مي ديگر ايستگاه به ايستگاه يك از كه حالي در و شود مي خط وارد طرف يك از

 داشته وجود كاري ايستگاههاي بين موقت انبارهاي خط در كه دارد امكان .گيرد مي انجام آن روي ترتيب

 همچنين .دارد وجود خط در كيفيت، كنترل براي اتوماتيك بازرسي هاي ايستگاه بودن موجود امكان .باشند

 طور به آنها انجام يا باشند مي مشكل كه عمليات از بعضي دادن انجام براي دستي ايستگاههاي است ممكن

  .باشند داشته وجود جريان خط در نيست اقتصادي اتوماتيك

 

 :از عبارتند اتوماتيك جريان خط از استفاده اهداف •

 كارگر هزينه كاهش -1

 توليد نرخ افزايش -2•

 توليد خط در كار قطعه كاهش -3

 عمليات بين انتقال فاصله رساندن حداقل به -4

 مخصوص عمليات به شدن نائل -5

  يكپارچه عمليات به شدن نائل - 6
  

 :شوند مي تقسيم زير در دسته دو به اتوماتيك جريان خطوط •

  چرخشي جريان خطوط  -2 خطي جريان خطوط - 1
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 :خطي جريان خطوط

 روش اين در .دارند قرار مستقيم خط يك در كه باشد مي كاري ايستگاههاي تعداد يك شامل خطي جريان •

 كارخانه در كاري فضاي محدوديت يا كار به دادن جهت خاطر به اين و چرخد مي درجه 90 كار قطعه جريان

 .است ديگر داليل به يا و

 را خام قطعات بتواند كارگر يك تا دهد مي اجازه شكل اين .دارد مستطيل شكل خطي نوع جريان يك معموال

 شده5 شكل در خطي جريان خط يك .كند پياده را شده تمام - داده نشان 2 قطعات و كند سوار خط در

  . است

  
  

 :چرخشي جريان خطوط

 كاري ايستگاههاي مقابل از و گيرند مي قرار دوار گرد ميز يك روي و اطراف در قطعات چرخشي جريان در •

 نوبت به را مونتاژ عمل و دارند قرار قطعات دهنده انتقال ميز پيرامون در ايستگاهها اين .كنند مي عبور ثابت

  گويند مي )دوار تقسيم ماشين( دوار راهنماي ماشبن اصطالحا را وسيله اين .دهند مي انجام قطعات روي بر

  

 :چرخشي و خطي جريانهاي انتخاب •

 ايستگاههاي و كوچكتر قطعات براي دوار انتقال خط .دارد آنها كاربرد به بستگي خط، نوع دو بين انتخاب •

 دوار، ميز در مثال براي.است كم دوار انتقال خط طراحي در پذيري انعطاف كلي طور به .رود مي كار به كمتر

 كاري فضاي به و باشد مي ارزانتري وسايل شامل خط اين ديگر طرف از .ندارد امكان موقت انبار ايجاد

 در .شود مي استفاده بيشتر كاري ايستگاههاي و بزرگتر قطعات براي مستقيم انتقال خط از .دارد نياز كمتري

 هر در توليد توقف هنگام در كار يكنواخت جريان براي موقت انبارهاي ايجاد مستقيم انتقال خط هاي ماشين

  .دارد امكان ايستكاه

 

 :قطعات انتقال هاي روش •

 ايستگاه بين را مونتاژ حال در يا نشده تكميل محصوالت تنها نه اتوماتيك، جريان خط در انتقال مكانيزم •

 كاري ايستگاه هر براي صحيح طور به را قطعات يابي مكان و يابي جهت بايد بلكه كند، مي جابجا مجاور هاي

  .دهد انجام

 

 :كرد تقسيم زير شرح به نوع سه به توان مي را جريان خطوط در قطعات انتقال هاي روش •

 و قدرتي انتقال آن به كه ناهماهنگ يا متناوب غير انتقال -3 هماهنگ يا متناوب انتقال - 2   مداوم انتقال -1

  . شود مي گفته نيز آزاد
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 مي انجام شود، مي داده قطعه به انتقال مكانيزم توسط كه حركت نوع طريق از روش سه اين بين تشخيص

 .گيرد

 :دارد بستگي زير فاكتورهاي به انتقال سيستم مناسبترين •

 بگيرند انجام است قرار كه عمليات انواع -1

 خط در ها ايستگاه تعداد -2

 قطعات اندازه و وزن -3

 نياز مورد توليد نرخ - 4

  خط در فرآيندهاي انواع زمان كردن باالنس - 5
 

 :مداوم انتقال •

 سر است الزم سيستم اين در .كنند مي حركت ثابت سرعت با پيوسته طور به قطعات مداوم انتقال روش در •

 عملي فرآيند حين در حركت اين عمليات بعضي در .كند حركت كار قطعه همراه فرآيند حين دستگاهدر

 .نيست

 در .باشد مي مشكل دستگاه سر وزن بودن باال خاطر به انتقال خط يك در سيستم نوع اين از استفاده مثال

 ، بندي بسته عمليات نوشابه، شيشه كردن پر مثال براي .است عملي بسيار مداوم انتقال حاالت از بعضي

  .برد نام توان مي را ساده اتوماتيك مونتاژ و )كند مي حركت جريان خط همراه كارگر( دستي مونتاژ عمليات

 

 لوله توسط نوشابه شوند مي منتقل مداوم، حركت با گردونه يك اطراف به ها بطري بطري، كردن پر براي •

  .شود مي ريخته حركت حال در هاي بطري داخل به گردونه، اطراف در واقع هاي

  

 :هماهنگ يا متناوب انتقال هاي سيستم ساخت و طراحي

 قطعات و هستند ثابت كاري ايستگاههاي .شوند مي جابجا مداوم غير حركت يك با قطعات روش اين در •

 مناسب مكان يك در مونتاژ يا ساخت عمليات رساندن انجام به براي قط و كنند مي حركت ايستگاهها بين

 يا همزمان انتقال سيستم اصطالح دليل همين به .شوند مي منتقل زمان يك در قطعات تمام .كنند مي توقف

 مونتاژ و رونده پيش هاي قالب با پرسكاري عمليات ماشينكاري، عمليات مثال براي رود مي كار به هماهنگ

  .  هستند نوع اين از انتقال مكانيزهاي بيشتر .برد نام توان مي را مكانيزه

 

 :قدرتي غلتك انتقال سيستم •

 :شود مي تقسيم دسته دو به غلتكي انتقال سيستم •

 كه معيني شب يك تحت جاذبه كمك به قطعات انتقال آن در :اي جاذبه غلتكي انتقال سيستم -الف •

 .گيرد مي صورت شود مي داده غلتك به



٢� 

 

 سيستم و اتوماتيك جريان خطوط در قدرتي غلتك انتقال سيستم از :قدرتي غلتك انتقال سيستم -ب •

 يك اول مكانيزم .آيند مي در حركت به مكانيزم دو توسط ها غلتك .شود مي استفاده عمومي انتقال هاي

 .چرخاند مي را ها غلتك اصطكاك، كمك به و كند مي حركت ها غلتك زير كه باشد مي اي تسمه محرك

   .گرداند مي را ها غلتك كه است اي زنجيره محرك سيستم يك دوم مكانيزم

 :زنجيري محرك انتقال سيستم انتقال سيستم

 كار قطعات محتوي چرخهاي انتقال براي پذير انعطاف فوالدي تسمه يا زنجير يك از انتقال، سيستم اين در •

 مي عمودي يا افقي محور حول ها پولي اين .آيد مي در حركت به پولي طريق از زنجير .شود مي استفاده

 مي استفاده ناهماهنگ و مداوم انتقال روشهاي -5 در قطعات جابجايي براي انتقال سيستم اين از .چرخند

   .شود

 

 

 

 

 

 

 :شيطانك و دار ضامن دنده چرخ

 پين يك روي شيطانك .است شده 5 شكل در شيطانك و دار ضامن دنده چرخ مكانيزم • - داده نشان 5

 جهت در سپس گرداند، مي ساعت هاي عقربه جهت در را دنده چرخ نوساني حركت يك با و است شده نصب

  يكديگراست به قطعات چسبيدن و سايش بخاطر مكانيزم اين لغزد مي دنده چرخ هاي دندانه روي بر مخالف

 

 

  

  

  

 

  

 :بادامك هاي مكانيزم

 مكانيزم .است شده داده نشان 5-6 شكل در آن از نمونه يك و دارد وجود بادامك هاي مكانيزم در تنوع •

 اينكه رغم علي .باشد مي دوار تقسيم هاي ماشين براي اعتماد قابل و دقيق هاي روش از يكي بادامك هاي

 طراحي شود مي استفاده زياد صنعت در مكانيزم اين از دارد، بااليي هزينه ديگر هاي مكانيزم با مقايسه در

  .باشد داشته وجود توقف و سرعت در تنوع كه داد انجام توان مي اي گونه به را بادامك
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 )ژنوا( :جنوا مكانيزم •

 مكانيزم در .كنند مي تبديل دوراني حركت يك به را خطي حركت يك 2 و 1 هاي مكانيزم بخش اين در •

   . شود مي استفاده ميز در حركت تقسيم براي مداوم چرخشي محرك يك از جنوا

  

  

  

  

  

  

 :)ذخيره انبار( موقت انبار

 بين موقت انبار يك به مجهز كاري ها ايستگاه و انتقال مكانيزم بر اضافه اتوماتيك، جريان خطوط •

 با .شود مي استفاده هماهنگ غير و هماهنگ انتقال هاي سيستم در انبار نوع اين از .هستند ايستگاهها

  .كرد وصل هم به را بيشتري تعدا حتي و خط 4 يا 3 توان مي موقت انبار از استفاده

 هاي سيستم .دهد مي كاهش را خط در ايستگاه يك خرابي اثر كه است اين موقت انبار از استفاده دليل •

 خرابي انفرادي ايستگاههاي در وقتي كنندو مي كار يكپارچه ماشين يك صورت به مداوم و متناوب انتقال

 شود مي متوقف توليد آيد مي بوجود

 :از عبارتند خط توقف داليل از بعضي •

 انفرادي ايستگاههاي در ابزار تنظيم يا شكستن- 1

 برنامه طبق ابزار تعويض -2

 اندازد مي كار از را تغذيه مكانيزم كه مونتاژ هاي ايستگاه در معيوب قطعات وجود- 3

 مونتاژ ايستگاه يك در تغذيه مكانيزم مجدد پركردن- 4

 الكترونيك دستگاههاي خرابي -5

  كاري ايستگاه يا انتقال سيستم مكانيكي خرابي- 6

  

 :اتوماتيك انتقال خط يك كنترل •

 انتقال سيستم يك كنترل براي اصلي كار سه .است پيچيده مسئله يك اتوماتيك انتقال خط يك كنترل •

  :  از عبارتند آنها و است الزم اتوماتيك

  .كيفيت كنترل) 3و  انتقال سيستم كنترل)2 عمليات ترتيب كنترل)1

 

 :عمليات ترتيب كنترل )1

 مثال براي .باشد مي كاري ايستگاههاي و انتقال سيستم در عمليات ترتيب كردن هماهنگ كار اين از هدف •

 خود جاي در و شود مكانيابي يابد انتقال بايد تغذيه از قبل كار قطعه ماشينكاري، براي انتقال خط يك در

 .شود بسته
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 :انتقال سيستم كنترل )2

 انتقال خط اگر مثال براي كند مي كار مطمئن شرايط تحت انتقال سيستم كه سازد مي مطمئن عمل، اين •

 نتيجه در .شود مي استفاده تراش ابزار كنترل براي حساس سنسورهاي از باشد ماشينكاري عمليات به مربوط

  شود كنترل بايد هيدروليكي سيستم فشار و هوا فشار

  

 :كيفيت كنترل) 3

 و مونتاژ خط از آنها هذف و معيوب قطعات تشخيص كار اين از هدف .است كيفيت كنترل كار، سومين •

 خط در جداگانه ايستگاههاي از گاهي .است نياز ايستگاهها در بازرسي وسايل به كار اين براي .است توليد

 بكار جريان خط در كه خورد باز حلقه يك با همراه را بازرسي ايستگاه يك 11 - 5 شكل .شود مي استفاده

 .دهد مي نشان رفته

 :فوري كنترل •

 يك در خرابي يك مالحظه با .شود مي اضافه توليد سيستم به خرابي تشخيص دستگاه يك روش اين در •

 نتيجه در .گردد مي مشخص دستگاه توسط خرابي علت و مكان .شود مي متوقف فورا انتقال سيستم خط

 .است زحمت بي و ارزان ، ساده نسبتا رفته كار به سيستم .گيرد مي انجام فورا دستگاه تعمير

 :اي حافظه كنترل •

 تا دهد مي اجازه ، خط در محصول خرابي تشخيص هنگام در كه شده طراحي طوري كنترل سيستم اين •

 .است بوده تصادفي كاري ايستگاه يك در خرابي كه شود مي فرض چون .دهد ادامه خود كار به ماشين

 اتفاق اين اگر .دهد رخ ايستگاه هان در مشابهي اتفاق اينكه تا دهد مي ادامه خود كار به توليد خط بنابراين

  .كند مي متوقف را ماشين كنترل سيستم شود، تكرار بار سه يا دو

  

  (CIM) كامپيوتري يكپارچه ساخت و طراحي سيستم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .كرد متصل يكديگر به مجازي طور به را ساخت عمليات فازهاي تمام توان مي كامپيوتر كمك به •:  تعريف

 .هستند گوناگون مديريتي هاي فعاليت و متعدد هاي تكنيك شامل آنها •
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 حداقل به را ساخت قيمت توانند مي كنندگان توليد افزاري، سخت و افزاري نرم امكانات از استفاده با •

 خارجي و داخلي رقابت بازار در را خود و بدهند كاهش را توليد زمان ببرند، باال را محصول كيفيت برسانند،

  .نگهدارند

  

 عمليات انجام براي كه اطالعاتي پردازش عمليات براي CIM كامپيوتري يكپارچه ساخت و طراحي سيستم

 براي بازار تقاضاي توليد، زمان كردن كوتاه به پاسخ براي ها سيستم اين .رود مي كار به است، نياز مورد توليد

 قيمت، بودن پايين و كيفيت بودن باال نظر نقطه از مشتري ونياز آن تعداد در تنوع و محصول نوع در تنوع

  .باشد مي موثر

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 :از است عبارت CIM ( : 1984 (براون هاون نظر از •

 شامل مزبور فعاليتهاي. مالي مديريتمنابع و موجودي و توليد ،مديريت اتوماسيون يكپارچه كارگيري به •

  . است آن توزيع نهايت در و توليدي فرايند تا محصول طراحي

  

 تاريخچه

 يا خودكارسازي در اساسي و محرك عامل همواره قطعات، توليد براي بهتر راهي يافتن منظور به جستجو •

 توليد خودكارسازي مرحله ترين ابتدايي توان مي را ماشين با انساني كار نيروي تعويض .است بوده اتوماسيون

 .داشت آن با رابطه در موثري نقش صنعتي انقالب و پيوست وقوع به ميالدي 1775 سال در حدوداً كه دانست

 با 1952 سال در اتوماسيون، روند .بودند شده ايجاد مكانيزاسيون از هايي نمونه ها نقاله و تراش دستگاه •

 از بود عبارت آن بارز مشخصه كه شد جديدي مرحله وارد دانشگاه در NC MIT ماشين اولين ساخت

 آن عمليات كه بود ريزي برنامه قابل اتوماسيون از نوعي .ماشين خودكار كنترل با انساني كنترل جايگزيني

  .شد مي كنترل ها نشانه و اعداد وسيله به
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 : CIM تاريخچه •

 كامپيوتر كلمات واژه سر از CIM .شد ارايه هارينگتون دكتر توسط بار اولين CIM مفهوم 1973 سال در •

 ساختن يكپارچه و كردن مرتبط از كه توليدي سيستم يك آنرا و كرد استخراج توليد و سازي ،يكپارچه

 . كرد تعريف كامپيوتر توسط توليد مختلف قسمتهاي

 از پس گرفت قرار بررسي مورد دانشمندان و محققان ميان كلي مفهوم يك صورت به فقط 1980 سال تا •

 آن،از قبول قابل نتايج و 1975 سال در امريكا دفاعي صنايع در مختلف ازمايشات انجام و سيستم اين اجراي

 . شد شروع بزرگ هاي شركت در توليدي سيستم اين اجراي بعد به 1980 سال

  . بود بسته هاي سيستم بر مبتني بيشتر شده ارائه CIM توليدي يكپارچه سيستمهاي 1990 سال تا •

  

 نتيجه، در .كرد مي هدايت قطعه توليد براي را ماشين كه دادند مي شكل را برنامه يك اعداد، از اي مجموعه

 تعويض آن برنامه تنها گردد، تعويض ماشين اينكه جاي به جديد، محصول توليد براي ها ماشين نوع اين در

 در كارخانجات به فناوري اين ورود با .گرديد منجر پذيري انعطاف سطح باالرفتن به موضوع اين كه شد مي

 به رايانه ورود با آن دنبال به و داد عددي كنترل به را خود جاي دستي كنترل ، 1960 و 1950 هاي دهه

 از استفاده تدريج به و گرديد جايگزين (CNC كامپيوتري كنترل با نيز كنترل نوع اين توليد، عرصه

 و اداري بخشهاي و شد نمي توليدي فرايند به محدود تنها خودكارسازي، البته گشت متداول نرم اتوماسيون

 گرفت مي بر در نيز را كارخانجات مالي

 رايانه كاربردهاي نخستين جمله از فاكتور صدور و دستمزد و حقوق پرداخت مانند هايي سيستم درحقيقت •

 هستند صنايع در

 عمليات خودكارسازي منظور به كه بود مواد احتياجات ريزي  برنامه سيستم زمينه، اين در ديگر مهم نمونه .

 اتوماسيون، از مرحله اين در يادشده پيشرفتهاي تمامي كه آنجا از .گرديد طراحي مواد احتياجات ريزي برنامه

 ابتدايي كاربردهاي از مواردي اتوماسيون، نوع اين در پذيرفت، صورت خاص عمليات يا ماشين يك حول تنها

  .خورد مي چشم به اطالعات فناوري

  

 نقطه هاي اتوماسيون مخابراتي، و الكترونيكي پيشرفتهاي و كارآتر و ارزانتر هاي رايانه ظهور با ، 70 دهه در

 جزاير نام به تري گسترده هاي اتوماسيون به تبديل يكديگر به پيوستن با و يافته گسترش تدريج به نيز اي

 كارخانه در شده خودكار يكپارچه هاي زيرسيستم از اي مجموعه نشانگر اتوماسيون جزاير .شدند اتوماسيون

 انبارسازي و جابجايي يكپارچه هاي سيستم توليد، مديريت سيستم پذير، انعطاف توليد هاي سيستم .هستند

 انسان خواست همانا غايي، انگيزه .هستند شده ايجاد اتوماسيون جزاير از هايي نمونه و هاي سيستم و مواد

  .است باالتر وري بهره به دستيابي منظور به توليدي سيستم در اتوماسيون بيشتر هرچه افزايش براي

  

  

  

 



٣٠ 

 

 اي رايانه يكپارچه توليد •

 صنعت آن توسط و شده وابسته صنعت هر به تواند مي كه است فناوري نوعي اي رايانه توليديكپارچه •

 خود، خاص موقعيتهاي و نيازمنديها تجارب، مجموعه برحسب صنعت هر كه معني بدين شود، هدايت

 آن براي متفاوتي توصيفهاي و تعاريف رو، اين از .آورد مي فراهم اي رايانه يكپارچه توليد براي ويژه شرايطي

  است شده ارايه گرفته صورت هاي توصيف از هايي نمونه زير در .دارد وجود

  

 به شروع و كرده پيدا توسعه مرور به نيز جزاير اين اتوماسيون، جزاير روي بر تحقيق و فعاليت باادامه

 به نگر كل و سيستمي انديشه تدريجي جايگزيني همراه به مسيله اين .كردند يكديگر با رقابت و همپوشاني

 به برخي تا شد باعث اطالعات فناوري زمينه در گرفته صورت پيشرفتهاي همچنين نگرانه، جزء انديشه جاي

 رايانه يكپارچه « موضوع ترتيب اين به و بيفتند يكديگر با توليدي عمليات كليه سازي يكپارچه فكر » توليد

 رايانه يكپارچه توليد .گرديد مطرح (COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING = CIM اي

 نمايانگر كه آنجا از اما نيست صنعتي و توليدي امور خودكارسازي در محققان تالشهاي پايان اگرچه اي

 و ها روبات ها، رايانه كارگيري به وسيله به توليد با مرتبط فعاليتهاي كليه سازي يكپارچه و خودكارسازي

  .  است زيادي بسيار اهميت داراي است كارخانه يك درون در ارتباطي هاي شبكه

 

 .است توليدي فرايند سيستماتيك و فراگير كردن اي رايانه شامل : اي رايانه يكپارچه سيستم •

 رايانه، كمك به طراحي همچون فعاليتهايي ،مشترك هاي داده پايگاه از بااستفاده هايي سيستم چنين

 مي يكپارچه را مونتاژ و تعميرات ها، تست انجام رايانه، كمك به مهندسي رايانه، كمك به ساخت

  .سازند

 كارگيري به از عبارتست اي رايانه يكپارچه توليد سيستم )  1982اروپايي هاي انجمن كميسيون اسپريت،(

 سيستم فعاليتهاي مديريت منظور به گيري تصميم پشتيباني هاي سيستم و رايانه پايه بر اتوماسيون يكپارچه

 مديريت و موجودي و توليد مديريت انضمام به توزيع نهايتاً و توليدي فرايند تا محصول طراحي از توليدي،

  .مالي منابع

  

 زير سه كه است اطالعات و مواد هاي پردازنده اي، رايانه يكپارچه توليد سيستم )  1984 براون و هارن(

 :از عبارتند آنها اصلي سيستم

 .اطالعاتي سيستم و تصميم سيستم كارخانه، فيزيكي سيستم

 از حاصل يكپارچگي از بااستفاده خودكارسازي هنر و علم از است عبارت اي رايانه يكپارچه توليد ) 1990 ماير(

 ديدگاههاي و توصيفها در دقت كمي با) 1986همكاران و يومانز( .توليدي فرآيندهاي در اطالعات فناوري

 تحقق در اطالعاتي فناوريهاي و اطالعات اهميت و نقش به توان مي اي رايانه يكپارچه توليد مورد در مذكور

 .برد پي اي رايانه يكپارچه توليد سيستم

 طور به .هستند اطالعات بازخورد بسته مدار نشاندهنده نيز و عمليات مجموعه يكپارچگي نشانگر ارتباط •

 با مرتبط اتوماسيون جزاير يكپارچگي معني به اي رايانه يكپارچه توليد كه گفت توان مي خالصه،



٣١ 

 

 اجرايي سطح به مربوط عمليات و توليد مديريت مهندسي، پشتيباني مالي، - اداري عمليات

  .شود مي انجام ها داده سازي ذخيره تسهيالت و اي رايانه ارتباطات وسيله به فرايند اين .است

  

 طراحي، فاز در ارتباطات كلي دسته سه به را اي رايانه يكپارچه توليد سيستم در ارتباطات انواع همچنين •

 كرده تشريح جداگانه طور به را هريك و تقسيم يكديگر با قسمت دو اين ارتباط و ساخت مرحله در ارتباطات

  كنند مي تعريف منطقي شبكه نوع سه ساخت، مرحله طي ارتباطات در آنها نمونه عنوان به .اند

 ها روبات :ها، ماشين انداختن جريان به و راندن براي كنترل شبكه •

 ها سيستم زير عملكرد صحت از اطمينان و محافظت براي نظارت شبكه •

  .توليد خط عمليات سازي بهينه براي مديريت شبكه •

  

 :توليد در CIM رويكرد

 :باشد مي زير هاي مجموعه زير داراي كامپيوتر بر مبتني يكپارچه توليد •

 ).. و يابي هزينه بودجه، و برنامه( اداري و مالي هاي سيستم •

 ).. و CAE كامپيوتر كمك به مهندسي محصول، طراحي( مهندسي پشتيباني هاي سيستم •

 )مشتري وخدمات فرايند كارايي سرمايه، بين تعادل توليدي، فعاليتهاي سازي هماهنگ( توليد مديريت •

 ).. و ها ربات ارزيابي، و تست كامپيوتر، كمك به ساخت( اجرايي هاي سيستم •

 كلية در ارتباطي هاي شبكه از گيري وبهره كامپيوتر كاربرد معني به كامپيوتر بر مبتني يكپارچه توليد •

  كارخانهاست يك داخل فعاليتهاي

  

 توليد و ساخت در كامپيوتر تكنولوژي كاربرد

 .است رفته كار به كامپيوتري هاي سيستم مدرن، توليدي سيستم تمام در تقريبا •

 ريزي برنامه ، محصول طراحي براي كامپيوتر از استفاده دهنده نشان(كامپيوتري سازي يكپارچه اصطالح •

 توليد و ساخت كارخانه يك در نياز مورد و مختلف بازرگاني كارهاي رساندن انجام به و عمليات كنترل توليد،

 باشد مي

 كامپيوتري ساخت و طراحي سيستم مزاياي

 توليد زمان كاهش و محصول اصالح بازار، در تقاضا سريع تغيير به پاسخ -1

 پايين قيمت و باال كيفيت با محصول توليد -2

 انبار موجودي كاهش و پرسنل آالت، ماشين مواد، از بهتر استفاده- 3

  ساخت عمليات انجام در مديريت و توليد بهتر كنترل- 4

  

 يكپارچه ساخت و طراحي سيستم و اتوماسيون بين رابطه مجازي ساخت و طراحي مدل يك از استفاده با

 داخل در كه توليد به مربوط فيزيكي فعاليتهاي كننده توليد كارخانه يك در .شود مي مشخص )كامپيوتري
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 تشخيص قابل گيرد مي صورت دفتر محيط در كه اطالعات پردازش فعاليتهاي از شود، مي انجام كارخانه آن

 .باشد مي

 :از عبارتند فيزيكي فعاليتهاي •

 روي بر آزمايش و بازرسي -4 سازي ذخيره و ماده انتقال -3  مونتاژ -  2  ساخت فرآيندهاي - 1

 محصول

 و طرف يك از خام مواد .گيرند مي قرار محصول با مستقيم تماس در ساخت حين در عمليات اين

  دارند جريان مجازي ساخت مدل اين در ديگر طرف از شده ساخته محصول

  

  

 براي كه اطالعات پردازش فعاليتهاي به شود مي مربوط كامپيوتري يكپارچه ساخت و طراحي سيستم

   .است الزم ساخت عمليات پشتيباني

 به براي كامپيوتري هاي سيستم از استفاده از است عبارت كامپيوتري يكپارچه ساخت و طراحي يها سيستم

 ساخت و طراحي سيستم بنابراين اتوماتيك، طور به اطالعات پردازش فعاليت نوع چهار رساندن انجام

 .كند مي اتوماتيك را كننده توليد كارخانه يك در اطالعات پردازش فعاليتهاي كامپيوتري، يكپارچه

 توليد و ساخت در اطالعات پردازش

 كردن هماهنگ .است قطعه چندين شامل يك هر كه سازند مي متفاوت محصول صدها شركتها از بسياري •

 يك اين و است دشواري بسيار كار مشتري به محصول تحويل و مونتاژ ساخت، براي منفرد فعاليتهاي تمام

 كارخانه يك در اطالعات پردازش فعاليتهاي سيكل يك بعد صفحه شكل .است اطالعات پردازش مسئله

 .شوند مي داده تحويل مشتري به مونتاژ عمليات از بعد كه دهد مي نشان را مجزا قطعات توليد و ساخت

  باشد مي فعاليت چهار شامل اطالعات پردازش سيكل

 كنترل )4   توليد و ساخت براي ريزي برنامه )3   محصول طراحي ) 2  بازرگاني و تجاري فعاليتهاي )1

  توليد و ساخت
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 كامپيوتر كمك به ساخت و طراحي

 فرآيند، ريزي برنامه براي كامپيوتر تكنولوژي از موثر استفاده از است عبارت كامپيوتر كمك به ساخت •

 CNC(كامپيوتر كمك به عددي كنترل هاي ماشين و ) NC ( عددي كنترل هاي ماشين براي نويسي برنامه

 كنترل ، كامپيوتر كمك به توليد كنترل توليد، شده بندي زمان برنامه تهيه ، نياز مورد ماده بريا ريزي برنامه)

  كارخانه مديريت به كمك و صنعتي هاي روبات براي نويسي برنامه و كامپيوتر كمك به فرآيند

  

  

 :كامپيوتر كمك به ساخت و طراحي

 كامپيوتر از استفاده شامل كامپيوتر كمك به ساخت و كامپيوتر كمك به طراحي •

 ديسيپلين دو شامل ( CAD / CAM ) .باشد مي ساخت و طراحي كارهاي رساندن انجام به براي ديجيتالي

 به بعدا و اند آمده وجود به جداگانه طور به يك هر كه باشد مي ( CAM ) و ( CAD ) هاي نام به هم از جدا

 و طراحي در مشخصي فازهاي تنها نه سيستم اين .اند درآمده يكپارچه كامپيوتري سيستم يك صورت

 .نمايد مي اتوماتيك نيز را ساخت قسمت به طراحي قسمت از ها داده انتقال بلكه كند مي اتوماتيك را ساخت

  : از عبارتند كه رود مي كار به ديسيپلين سه ( CAD ) فرآيند در

 در رفته كار به ديسيپلين سه از ( CAM ) فرآيند در  طراحي و كامپيوتر با ترسيم هندسي، سازي مدل

( CAD ) شود مي استفاده اتوماسيون و توليد و ساخت هاي ديسيپلين از عالوه به. 

 كامپيوتر كمك به طراحي

 خالقيت،- كامپيوتر از موثر استفاده شامل كه فعاليت نوع هر از است عبارت كامپيوتر كمك به طراحي •

 اين .باشد مي مهندسي كشي نقشه و طراحي ارزيابي و بازنگري طراحي، اصالح و آناليز ، طراحي

 .كنند آناليز را پيچيده تا ساده قطعات طراحي كامل طور به و سرعت با قادرند اخيرا افزاري نرم سيستمهاي

 و راندمان با دقيق طور به گيرند مي قرار دما متغير بارهاي ثابت، بارهاي معرض در كه هايي سازه كارآيي

 مجددااستفاده و كرد بايگاني ميتوان را حاصل اطالعات.شوند مي وآناليز سازي شبيه و آزمايش ، باال سرعت

  .كرد منتقل ديگر جاي ويابه نمود
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 كامپيوتري يكپارچه ساخت و طراحي سيستم

 تمام شامل همچنين و مهندسي فعاليتهاي تمام شامل( كامپيوتري يكپارچه ساخت و طراحي سيستم •

 تمام براي را كامپيوتر تكنولوژي كه است سيستمي آل ايده سيستم يك .باشد مي بازرگاني فعاليتهاي

 كار به مشتري به محصول تحويل تا توليد و طراحي ، سفارش دريافت از اطالعات پردازش و ساخت عمليات

  گيرد مي دربر نيز را فروش از بعد خدكات سيستم اين كه معتقدند افراد بعضي .برد مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 و مجازي ساخت و طراحي مدل با آن رابطه و كامپيوتري يكپارچه ساخت و طراحي سيستم يك اجزاي •

 از سفارش ، بازرگاني بخش در اول شكل اين به توجه با .است شده داده نشان اطالعات پردازش سيكل

 به ورودي هاي داده بعنوان شده وارد مشخصات سپس .شود مي كامپيوتري سيستم يك وارد مشتري طرف

 جديد محصوالت ( CAD ) سيستم از استفاده با بخش اين در .گردد مي ارسال محصول طراحي بخش

 .شوند مي چاپ و رسم كامپيوتر كمك به دارند نام مهندسي نقشه كه طراحي اسناد بعدا .شوند مي طراحي

 مي تشكيل را وليد و ساخت مهندسي بخش ورودي و طراحي بخش خروجي هاي داده ها نقشه اين

  دهند

  

  

  

 :باشد مي قسمت دو داراي توليد و ساخت مهندسي بخش

 دريافت اطالعات از بخش اين در .توليد و ساخت كنترل قسمت و توليد و ساخت ريزي برنامه قسمت – الف •

 .شود مي استفاده محصول توليد جهت مشابه فعاليتهاي و ابزار طراحي فرآيند، برنامه تهيه براي شده

 هاي سيستم از همچنين .گيرد مي انجام سيستم ابزار طراحي و افزار نرم يك از استفاده با فرآيند ريزي برنامه

 كه بازرگاني بخش به نهايتا و كنترل قسمت به ريزي برنامه قسمت از اطالعات .شود مي استفاده كامپيوتري

  شود مي منتقل دارد قرار سيكل انتهاي در
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  CIM در مهم قسمتهاي از

 )بهينه توليد نرخ -بهينه بازدهي (ساخت و مونتاژ خطوط استقرار و طراحي )1

 ( Process Planning )فرآيند ريزي برنامه )2

 كه روشهايي شناخت را توليد فرآيندهاي بايد كار اين براي پروژه؛ يك در عمليات توالي چگونگي منظور

 معياره چند گيري تصميم -خبره سيستمهاي -مصنوعي هوش :كند كامپيوتري را توليد خط ميتواند

making-criteria decision-(multi MCDM 

 Part Programming قطعي نويسي برنامه )3

 .شود مي مربوط CNC و NC به اين كه پرس عمليات انجام چگونگي مثال براي

 Group Technology قطعات بندي طبقه )4
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 دارد كدينگ سيستم بندي طبقه از نوع اين

 توليد و ساخت سلولهاي طراحي )5

 دهيم جاي آنها در را Group Technology بتوانيم كه سلولهايي طراحي

 CAD/CAM بين ارتباط ايجاد  )6

CAD: Computer Aided Design 

CAM: Computer Aided Manufacturing  
  

  
 : توليد استراتژي

 PLC و FMS از استفاده

 FMS: Flexible Manufacturing System )پذير انعطاف ساخت سيستم (

 PLC: Programmable Logic Control )پذير برنامه منطقي كنترلر(

 است CAD/CAM بين دهنده ارتباط CAPP سيستم

CAPP: Computer Aided Process Planning  
  

 صنعتي روباتهاي استقرار و طراحي-

 تركيبي توليدي پيشرفته سيستمهاي استقرار و طراحي-

 CIFMS, CIM, FMS مانند

CIFMS=CIM+FMS 
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 )افزاري سخت اتوماسيون (. شود مي مطرح افزاري سخت بحث در FMS :تفاوت

CIM دارد كاربرد افزاري نرم اتوماسيون بحث در.  

  

  
  

  FMS پذير انعطاف توليد هاي سيستم

  
 
 .شد شديد بسيار كار بازار رقابت 1960 سال اواسط در •

 و .گرفت قرار اولويت در كيفيت بعد اما .گرفتند مي قرار اهميت مورد بسيار ها هزينه 1970 تا 1960 سال از •

 تر پيچيده بيشتر و بيشتر كار بازار كردند، پيدا نياز آن به مشتريان كه شد موردي دريافت، سرعت هنگاميكه

 .شد

 .) مشتري نياز براساس سيستم به دادن بهبود قابليت ( :شد تنظيم جديدي راهبرد يك •
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 انعطاف خود اعمال بيشتردر اينكه دهند،تا وفق محيط با را خود كارهايشان تمام در بودند مجبور ها شركت

 .(customizability ) .باشند راضي كار بازار مختلف هاي بخش در و باشند پذير

 .شد مرتبط رقابت، قابل منافع به دستيابي براي تالش با FMS ابداع بنابراين •

  .باشد مي توليد تكنولوژي يك FMS ، چيز هر از قبل •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : CIM تاريخچه

 كامپيوتر كلمات واژه سر از CIM .شد ارايه هارينگتون دكتر توسط بار اولين CIM مفهوم 1973 سال در •

 ساختن يكپارچه و كردن مرتبط از كه توليدي سيستم يك آنرا و كرد استخراج توليد و سازي ،يكپارچه

 . كرد تعريف كامپيوتر توسط توليد مختلف قسمتهاي

 از پس گرفت قرار بررسي مورد دانشمندان و محققان ميان كلي مفهوم يك صورت به فقط 1980 سال تا •

 آن،از قبول قابل نتايج و 1975 سال در امريكا دفاعي صنايع در مختلف ازمايشات انجام و سيستم اين اجراي

 . شد شروع بزرگ هاي شركت در توليدي سيستم اين اجراي بعد به 1980 سال

  . بود بسته هاي سيستم بر مبتني بيشتر شده ارائه CIM توليدي يكپارچه سيستمهاي 1990 سال تا •

  

 CIM: تعريف

 : دارد آن كنندگان توصيف ديدگاه و تجربي زمينه به بستگي زيادي ميزان به CIM توصيف •

  : (CASA/SME1975 )كامپيوتري هاي سيستم جامعه •
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 مديريت و اطالعات آوري جمع و شركت يك داخل هاي فعاليت كردن يكپارچه براي كامپيوتر كه كمكي •

 . ميگويند CIM را دهد مي انجام شركت

 : كند مي تعريف اينگونه را CIM ( ، 1982 (اسپريت پروژه در اروپا كميسيون •

•CIM يكپارچه به پايگاه يك توسط سيستم اين است توليد هاي سيستم فراگير كردن كامپيوتري بيانگر 

 ،تعميرات تستها ،انجام كامپيوتر كمك به مهندسي و ريزي برنامه ، ،ساخت طراحي مثل فعاليتهاي سازي

 . پردازد مي ومونتاژ

 :از است عبارت CIM (  1984 )براون هاون نظر از •

 شامل مزبور فعاليتهاي. مالي منابع مديريت و موجودي و توليد ،مديريت اتوماسيون يكپارچه كارگيري به •

 . است آن توزيع نهايت در و توليدي فرايند تا محصول طراحي

 : از است عبارت وجوددارد CIM از امروزه كليكه تعريف •

•CIM يك اجزاءمختلف اتصال براي اي شبكه ارتباطات و كامپيوتر از آن در كه است تكنولوژي 

  . نمايد ايجاد يكپارچه سيستم يك شودتا مي استفاده آن در موجود اتوماسيون جزاير و توليدي سيستم

  

  

  

  

 :توليد در CIM رويكرد

 :باشد مي زير هاي مجموعه زير داراي كامپيوتر بر مبتني يكپارچه توليد •

 ).. و يابي هزينه بودجه، و برنامه( اداري و مالي هاي سيستم •

 ).. و CAE كامپيوتر كمك به مهندسي محصول، طراحي( مهندسي پشتيباني هاي سيستم •

 )مشتري وخدمات فرايند كارايي سرمايه، بين تعادل توليدي، فعاليتهاي سازي هماهنگ( توليد مديريت •

 ).. و ها ربات ارزيابي، و تست كامپيوتر، كمك به ساخت( اجرايي هاي سيستم •

 كلية در ارتباطي هاي شبكه از گيري وبهره كامپيوتر كاربرد معني به كامپيوتر بر مبتني يكپارچه توليد •

 .كارخانهاست يك داخل فعاليتهاي

•CIM كند مي تأكيد كارخانه كارسازي خود در كامپيوتر از استفاده برروي كه است كلي فرآيند يك. 

 : دانند مي زير شرح به را CIM سيستم يك معايب CIM مخالفان •

 .باشد مي سيستم اين عيب كار،مهمترين شروع هنگام وتجهيزات تكنولوژي خريد باالي هزينه •

 ارتباطي سيستمهاي و تجهيزات نصب زياد زمان •

 آموزش هزينه و متخصص نيروي نيازبه •

 قبلي توليد خطوط دوباره طراحي •

 موافقان دانند مي ضروري را پذير انعطاف سيستم يك به نياز توليد جديد محيط و بازار كنوني شرايط ولي •

CIM دانند مي آينده و رقابت عرصه بقاءدر براي اصلي راهكارهاي از يكي را توليدي سيستم اين. 

 مكانيزم يك ايجاد با ولي باشد زياد اوليه طراحي و اندازي راه و تجهيزات خريداري ي اوليه ي هزينه شايد •
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 برد مي باال را كارخانه دهي سود توليد نرخ بردن باال و صنعتي

•  

 : CIM مزاياي

 باال سوددهي •

 انساني نيروي كاهش •

 آالت ماشين از استفاده افزايش •

 كاري دوباره و ضايعات كاهش •

 كارخانه ظرفيت افزايش •

 اشتباهات كردن كم •

 گارانتي هزينه كردن كم •

 انبارداري زمان كاهش •

 محصوالت كيفيت افزايش •

 بيكاري زمان كاهش •

 قطعات بيكاري زمان كاهش •

 غيره و كار جريان در هزينه كاهش •

 JIT روشهاي بكارگيري با توليدي موجوديهاي در گذاري سرمايه كاهش •

 كار محيط شدن ايمن •

 مشتري به رساني خدمات بهبود و كارخانه به نسبت مشتري ديد شدن بهتر •

 توليد و ريزي برنامه در پذيري انعطاف افزايش •

 شغلي امنيت افزايش •

 كاركنان روحيه افزايش •

•  

 استفاده جهاني بازار در رقابت افزايش براي IT از ساخت صنعت ,رساني اطالع هاي شبكه و اينترنت معرفي با

 :داشت نزديك آينده در را زير نتايج انتظار توان مي و كرد خواهد

 دهند مي افزايش IT بر تمركز با را خود گذاري سرمايه و شده توليديكوچك شركتهاي •

 طوريكه به شوند مي تلفيق اينترنت طريق از و كنند مي عمل شفاف طور به يكديگر با موفق شركتهاي •

 .هستند شركت يك آنها كنند فكر آنها مشتريان

 خارج تجارت گردونه از لذا بپردازند رقابت به محيط اين در توانست نخواهند بسياري توليدي شركتهايي •

  .يابد مي افزايش روز به روز آن گستردگي و بوده خود رشد ابتداي در هنوز IT كه چرا ,شد خواهند

 در حركت زمان تسريع سبب كه گويند را وسايلي و ابزار هرگونه كاربردن به ,سازي خودكار يا اتوماسيون •

 شود توليد فرآيند

•  
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 : است زير قرار به عمده اهداف داراي اتوماسيون

 :اصلي اهداف-الف •

 :فرعي اهداف -ب

 بهتر و دقيقتر عمليات - •

 توليد ظرفيت افزايش -

 كا شرايط ارتقاي - •

 توليد در كيفيت ارتقاي -

 فروش مقدار افزايش - •

  .توليد هاي هزينه كاهش -

  

 : اتوماسيون انواع

 اساس بر بندي تقسيم اين مبناي كه شود مي تقسيم دسته پنج به اتوماسيون عمل •

 : است محصول توليد و پروژه ريزي برنامه روشهاي

 پيوسته توليدات در اتوماسيون -الف •

 )پااليشگاهي و شيميايي كارخانجات مانند( شود مي توليد متوسط قيمت و متوسط حجم با محصول - •

 انبوه توليدات در اتوماسيون -ب •

 لوازم و اتومبيل مونتاژ كارخانجات مانند( . شود مي توليد كم بسيار قيمت و زياد بسيار حجم با محصول - •

 )خانگي

 اي دسته توليدات در اتوماسيون -ج •

 ماشين كارگاههاي و كارخانجات مانند( .شود مي توليد بااليي نسبتاً قيمت با و كم نسبتاً حجم با محصول - •

 )كاري فلز و سازي

 سفارشي يا محصولي تك توليدات در اتوماسيون-د •

 ,سازي كشتي كارخانجات مانند( .شود مي توليد قيمت ترين باال با و حجم كمترين در محصول -ه •

  )سازي ساختمان و سازي هواپيما

 

 :اتوماسيون در اينترنت و اطالعات فناوري نقش •

 آميزي موفقيت بطور - اينترنت خود مانند به - اينترنت فناوريهاي از صنعتي اتوماسيون مهندسي در •

 اينترنت تكنولوژيهاي به قسمت اين در . است فزوني و رشد حال در امر اين و شود مي برداري بهره و استفاده

 . شود مي اشاره محصوالت و سيستمها مورد در مشخصي حلهاي راه و گيرند مي قرار استفاده مورد كه
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 ( گستر جهان تارعنكبوتي شبكه شدن گسترده با Markup Language ExtensibleXML ,متا زبان •

WWW     (بدل ,باشد عامل سيستم از مستقل كه واحد زباني با اينترنت صفحات تشريح براي ضرورتي به 

 .است گشته

 مطرح بود Generalized StandardSGMLMarkup Language مبناي بر كه HTML ابتدا در •

 عدم ,زياد پيچيدگي مانند معايب برخي علت به .شدند مي توصيف HTML مطالبوچگونگيارتباطبا .شد

 در 1998 سال در المللي بين استاندارد عنوان به XML ,متا زبان گرافيكي مطالب كمبود و مطالب تفكيك

  .شد معرفي WWW كنسرسيوم

 : CIM اجزاء -

 :كامپيوتر-8- 2

 در كامپيوتر .است CIM در سازي يكپارچه تجهيزات و اتوماسيون جزاير اصلي پايه عنوان به كامپيوتر •

CIM مختلف سطوح در آن از توان مي آنكه ديگري و فرآيندها به كند مي كمك آن يكي دارد اصلي دونقش 

 وطرح كامپيوتر كمك به توليد و كامپيوتر كمك به تست مثل باشد عملياتيمي سطح يكي . كرد استفاده

 انبارداري : مثل كارخانه سطح در ديگري و ...و كامپيوتر كمك به گيري اندازه و كامپيوتر كمك به ريزيفرآيند

 و خودكار برداشت و انباشت هاي سيستم و پذير انعطاف توليد هاي سيستم از استفاده و كامپيوتر كمك به

 ...و داري حساب هاي سيستم

 جهت پيرو يا ارتباطي كامپيوترهاي ، بافرآيندها مستقيم طور به كامپيوترها ميني و PC انواع از CIM در •

 ها كامپيوتر سوپر يا MAIN FRAME و ديگر هاي بخش به توليد بخس تجهيزات و كامپيوتري دادن ارتباط

 . شود مي استفاده

 . است باز سيستم يك CIM در استفاده مورد سيستم •

 : اتوماسيون جزاير •

 يك كمك به آنها ارتباط از كه است كارخانه در شده خودكار و يكپارچه هاي سيستم زير از اي مجموعه •

 . آيد مي بوجود يكپارچه توليد سيستم ارتباطي هاي سيستم و مركزي اي داده پايگاه

  AS/RS , CAD . CAM .CAPP .CNC , Automation office , Robotic ,GT,CAQC :مثل •

  

 )    Automation Office(     :اتوماسيون ي اداره

 كنترل را كارخانه درسطح موجود اسنادواطالعات تمام كه است كامپيوتري ساده ترمينال ازيك متشكل كه •

 قسمت نيازواحتياجات قسمت اين توسط .باشد مي توليد مديريت هاي سيستم به آنها دهنده وانتقال كند مي

 ريزي ،برنامه كارخانه الزم ظرفيت تعيين به توان مي قسمت اين ازوظايف .شود مي ثبت مختلف هاي

 .برد نام تعميرات و نگهداري ، ،فروش عملياتها

 ساخت فرآيند •
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 انرژي از .دهد مي انتقال باالتر تكامل مرحله يك به تكامل مرحله يك از را محصول ساخت دفرآين •

 محصول، از ماده جداسازي قطعه، شكل تغيير براي )غيره و شيميايي الكتريكي، ، حرارتي ، مكانيكي(

 .شود مي استفاده ديگر كارهاي يا محصول فيزيكي خواص تغيير

      :كرد تقسيم دسته چهار به توان مي را ساخت فرآيندهاي

 .نهايي عمليات )4 و فيزيكي خواص دهنده افزايش عمليات )3 ثانوي فرآيندهاي )2 اصلي هاي فرآيند )1

  .باشد مي آن خروجي و ورودي پارامترهاي با ساخت فرآيند مدل يك دهنده نشان 3 - 3 شكل

  

 اصلي فرآيندهاي •

 گيري قالب و فلز گري ريخته .دهند مي را اوليه شكل كار، قطعه به كه هستند آنهايي اصلي فرآيندهاي •

 دقيق ابعاد و نهايي شكل آوردن دست به براي معموال .هستند اصلي فرآيندهاي از اي نمونه پالستيك،

 .است نياز اضافي پگكجحيندهاي/- 0 فرآ به محصول

 :ثانوي فرآيندهاي •

 ازاين بدهندنمونه محصول رابه نهايي شكل شوندتا مي كارگرفته به اصلي بعدازفرآيندهاي ثانوي فرآيندهاي •

 مثل(غيرسنتي ماشينكاري )وفرزكاري گردتراشي،سوراخكاري مثل(سنتي ازماشينكاري عبارتند فرآيندها

 برشكاري،خمكاري مثل(پرسكاري )شيميايي وماشينكاري  صوتيافر الكتريكي،ماشينكاري باتخليه ماشينكاري

  ) نورد و ،اكستروژن فورجينگ :مثل( حجمي شكل وتغيير)عميق كشش

  

 :فيزيكي خواص دهنده افزايش عمليات •

 را محصول فيزيكي شكل ولي دهد مي افزايش را محصول فيزيكي خواص كه شود مي گفته عملياتي به •

 .برد نام توان مي را حرارتي عمليات :مثال براي .دهد نمي تغيير

 :نهايي عمليات •

 آن ديدن آسيب از محافظت منظور به قطعه دادن پوشش يا و قطعه ظاهر اصالح نهايي، عمليات از هدف •

 .برد نام توان مي را فلزات آبكاري مثال براي .باشد مي

 :مونتاژ عمليات •

 مونتاژ عمليات در مثال براي .شوند مي محسوب ساخت در مهم عمليات دومين جزو مونتاژ عمليات •

 جزو زرد، كاري لحيم و كاري لحيم ، جوشكاري مانند عملياتي .شود مي استفاده پرچ ميخ و پيچ از مكانيكي

   هستند متالوژيكي مونتاژ
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 :سازي ذخيره و ماده انتقال •

 هاي كارخانه اكثر در .است الزم مونتاژ و فرآيند عمليات بين مواد سازي ذخيره و دهنده انتقال وسيله يك •

 بيشترين حالتها از بعضي در .باشد مي فرآيند زمان از بيشتر سازي، ذخيره و مواد انتقال زمان توليد و ساخت

 . شود مي مواد سازي ذخيره و انتقال و جابجايي صرف كارخانه در كارگر هزينه

 :تست و بازرسي •

 محصوالت آيا ببينيم كه است اين بازرسي از هدف .باشند مي كيفيت كنترل از بخشي تست و بازرسي •

 مي نشان بازرسي مثال براي .خير يا اند شده ساخته طراحي مشخصات و استانداردها با مطابق شده توليد

 به .باشد نمي يا باشد مي قطعه آن مهندسي نقشه تلرانس حدود در مكانيكي قطعه يك واقعي ابعاد كه دهد

 آن قطعات از قطعه يك به و شود مي مربوط شده توليد محصول يك كاري مشخصات به تست كلي طور

 خواسته با شده ساخته محصول مارايي و عمليات كه دهد مي نشان نهايي تست مثال براي .ندارد بستگي

  ندارد يا دارد مطابقت طراح هاي

  

 :كنترل

 مديريتي فعاليتهاي و جداگانه طور به مونتاژ و فرآيند عمليات كردن مرتب شامل توليد و ساخت در كنترل •

 .باشد مي كارخانه سطح در

 اهداف به شدن نايل براي صحيح طور به فرآيند ورودي نمودن تامين از عبارتست فرآيند سطح در كنترل •

 .مشخص كارايي

 تحويل كارخانه، در مواد انتقال مسايل نگهداري كارگر از موثر استفاده شامل كارخانه سطح در كنترل •

 مي ممكن حداقل در عمليات هزينه نگهداشتن باقي و برنامه طبق شده تعيين زمان در خوب محصوالت

  اطالعات پردازش فعاليتهاي و فيزيكي عمليات بين است واسطي حد كارخانه سطح در ساخت كنترل .باشد

 

 :توليد و ساخت در اطالعات پردازش •

 كردن هماهنگ .است قطعه چندين شامل يك هر كه سازند مي متفاوت محصول صدها شركتها از بسياري •

 يك اين و است دشواري بسيار كار مشتري به محصول تحويل و مونتاژ ساخت، براي منفرد فعاليتهاي تمام

 و ساخت كارخانه يك در اطالعات پردازش فعاليتهاي سيكل يك 4 - 3 شكل .است اطالعات پردازش مسئله

 سيكل .شوند مي داده تحويل مشتري به مونتاژ عمليات از بعد كه دهد مي نشان را مجزا قطعات توليد

 :باشد مي فعاليت چهار شامل اطالعات پردازش

 و ساخت كنترل )4توليد و ساخت براي ريزي برنامه )3 محصول طراحي )2 بازرگاني و تجاري فعاليتهاي )1

  .توليد
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 :بازرگاني فعاليتهاي •

 را اطالعات پردازش سيكل انتهاي و ابتدا لذا هستند مشتري با ارتباط اصلي عوامل بازرگاني فعاليتهاي •

 ، سفارش دريافت ، فروش بيني پيش بازاريابي،، و فروش :از عبارتند ها فعاليت اين .دهند مي تشكيل

 :باشد مي زير حالتهاي از يكي بصورت توليد سفارش .غيره و صورتحساب صدور ، حسابداري

 .مشتري مشخصات با مطابق محصول يك پگكجحساخت/- 0 سفارش -1

 .كننده توليد شركت انحصاري محصول چند يا يك خريد براي مشتري سفارش- 2

 توليد شركت انحصاري محصول يك خريد براي آينده در تقاضا بيني پيش براساس مشتحري سفارش- 3

  .كننده

 

 :كامپيوتر كمك به ساخت و طراحي •

 انجام به براي ديجيتالي كامپيوتر از استفاده شامل كامپيوتر كمك به ساخت و كامپيوتر كمك به طراحي •

  هاي نام به هم از جدا ديسيپلين دو شامل ( CAD / CAM ) .باشد مي ساخت و طراحي كارهاي رساندن

CAD ) (و ( CAM ) سيستم يك صورت به بعدا و اند آمده وجود به جداگانه طور به يك هر كه باشد مي 

 مي اتوماتيك را ساخت و طراحي در مشخصي فازهاي تنها نه سيستم اين .اند درآمده يكپارچه كامپيوتري

 ( CAD ) فرآيند در .نمايد مي اتوماتيك نيز را ساخت قسمت به طراحي قسمت از ها داده انتقال بلكه كند

   : از عبارتند كه رود مي كار به ديسيپلين سه

 در رفته كار به ديسيپلين سه از ( CAM ) فرآيند در .طراحي و كامپيوتر با ترسيم هندسي، سازي مدل

(CAD ) و توليد و ساخت هاي ديسيپلين از عالوه به   

  

 :كامپيوتر كمك به طراحي

 منوظر به كامپيوتر از موثر استفاده شامل كه فعاليت نوع هر از است عبارت كامپيوتر كمك به طراحي •

 .باشد مي مهندسي كشي نقشه و طراحي ارزيابي و بازنگري طراحي، اصالح و آناليز ، طراحي خالقيت،

 آناليز را پيچيده تا ساده قطعات طراحي كامل طور به و سرعت با قادرند اخيرا افزاري نرم سيستمهاي اين

 راندمان با دقيق طور به گيرند مي قرار دما متغير بارهاي ثابت، بارهاي معرض در كه هايي سازه كارآيي .كنند

 مجددااستفاده و كرد بايگاني ميتوان را حاصل اطالعات.شوند مي وآناليز سازي شبيه و آزمايش ، باال سرعت و

 باشد فازمي شش شامل كلي طور به سنتي طراحي فرآيند.كرد منتقل ديگر جاي ويابه نمود

 كامپيوتر كمك به ساخت و طراحي •

 فرآيند، ريزي برنامه براي كامپيوتر تكنولوژي از موثر استفاده از است عبارت كامپيوتر كمك به ساخت •

 ) كامپيوتر كمك به عددي كنترل هاي ماشين و ( NC ) عددي كنترل هاي ماشين براي نويسي برنامه

CNC)  (كامپيوتر كمك به توليد كنترل توليد، شده بندي زمان برنامه تهيه ، نياز مورد ماده بريا ريزي برنامه 

  كارخانه مديريت به كمك و صنعتي هاي روبات براي نويسي برنامه و كامپيوتر كمك به فرآيند كنترل ،
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 كامپيوتري يكپارچه ساخت و طراحي سيستم

 و ( CAD/CAM ) مهندسي فعاليتهاي تمام شامل ( CIM ) كامپيوتري يكپارچه ساخت و طراحي سيستم •

 كه است سيستمي آل ايده ( CIM ) سيستم يك .باشد مي بازرگاني فعاليتهاي تمام شامل همچنين

 تا توليد و طراحي ، سفارش دريافت از اطالعات پردازش و ساخت عمليات تمام براي را كامپيوتر تكنولوژي

 نيز را فروش از بعد اتمخد سيستم اين كه معتقدند افراد بعضي .برد مي كار به مشتري به محصول تحويل

  گيرد مي دربر

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و مجازي ساخت و طراحي مدل با آن رابطه و كامپيوتري يكپارچه ساخت و طراحي سيستم يك اجزاي •

 طرف از سفارش ، بازرگاني بخش در اول شكل اين به توجه با .است شده داده نشان اطالعات پردازش سيكل

 بخش به ورودي هاي داده بعنوان شده وارد مشخصات سپس .شود مي كامپيوتري سيستم يك وارد مشتري

 مي طراحي جديد محصوالت)  CAD( سيستم از استفاده با بخش اين در .گردد مي ارسال محصول طراحي

 دارند نام مهندسي نقشه كه طراحي اسناد بعدا .شوند

 بخش ورودي و طراحي بخش خروجي هاي داده ها نقشه اين .شوند مي چاپ و رسم كامپيوتر كمك به

 الف :باشد مي قسمت دو داراي توليد و ساخت مهندسي بخش .دهند مي تشكيل را وليد و ساخت مهندسي

 دريافت اطالعات از بخش اين در .توليد و ساخت كنترل قسمت و توليد و ساخت ريزي برنامه قسمت –
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 برنامه .شود مي استفاده محصول توليد جهت مشابه فعاليتهاي و ابزار طراحي فرآيند، برنامه تهيه براي شده

 مي انجام ( CAD ) سيستم يك از استفاده با ابزار طراحي و ( CAPP ) افزار نرم يك از استفاده با فرآيند ريزي

 از اطالعات .شود مي استفاده ( Scheduling ) و ( MRP ) كامپيوتري هاي سيستم از همچنين .گيرد

 مي منتقل دارد قرار سيكل انتهاي در كه بازرگاني بخش به نهايتا و كنترل قسمت به ريزي برنامه قسمت

  . شود

  

  

 .دهند مي تشكيل را وليد و ساخت مهندسي بخش ورودي و طراحي بخش خروجي هاي داده ها نقشه اين

 و توليد و ساخت ريزي برنامه قسمت – الف :باشد مي قسمت دو داراي توليد و ساخت مهندسي بخش

 و ابزار طراحي فرآيند، برنامه تهيه براي شده دريافت اطالعات از بخش اين در .توليد و ساخت كنترل قسمت

 ( افزار نرم يك از استفاده با فرآيند ريزي برنامه .شود مي استفاده محصول توليد جهت مشابه فعاليتهاي

CAPP    (سيستم يك از استفاده با ابزار طراحي و ( CAD ) هاي سيستم از همچنين .گيرد مي انجام 

 كنترل قسمت به ريزي برنامه قسمت از اطالعات .شود مي استفاده ( Scheduling ) و ( MRP )كامپيوتري

  شود مي منتقل دارد قرار سيكل انتهاي در كه بازرگاني بخش به نهايتا و

  

 :مصنوعي هوش •

 شده كنترل هاي سيستم .است انسان  جاي به كامپيوتر و ماشين از استفاده شامل  ( AI  )مصنوعي هوش •

 .نمايند گيري تصميم قيمت حداقل و بهينه عمليات براي و بياموزند تجربه از قادرند كامپيوتري

 حل را گوناگون مسائل قادرند كه هستند باهوش كامپيوتري هاي برنامه از اي نمونه خبره هاي سيستم

 مسائل رفع و شناسائي همچنين و بيماريها درمان و تشخيص در و موشك هدايت در آنها از اخيرا .نمايند

   كنند مي استفاده ماشين كارايي

  


