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دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

پیشگفتار
در عنوان این کتاب ،یک  Xکلی برای تعیین مفاهیم اصلی سیستمهای تولیدی
که در مقاالت (پژوهشها) و صنعت مورد استفاده قرار میگیرد؛ استفاده شده
است .پس از بیان مقدمه و کلیات در فصل اول ،تولید انبوه یا جاب شاپ در
فصل دوم ،مورد بحث قرار میگیرد .این نحوه تولید ،قدیمیترین سیستم تولید
است .سیستمهای تولید انعطافپذیر ( 1)FMSبهعنوان وا کنشی به رقابت
جهانی و بازارهای در حال تغییر ،پدیدار شدهاند که در فصل سوم مورد بررسی
قرار گرفتهاند .چنین سیستمهایی میتوانند بهطور خودکار از یک نوع محصول به
محصولی دیگر در مجموعهای از انواع محصوالت مشخص ،تغییر وضعیت دهند.
کارایی و محدودیتهای  FMSدر این فصل ،مورد تحلیل قرار گرفته است.
در ادامه کتاب در فصل چهارم ،سیستمهای تولید چابک ( 2)AMSبرای مقابله
با تغییرات عمیق بازار بهعنوان یک امر رایج معرفی شدهاند .در این فصلAMS ،
با  FMSمورد مقایسه قرار گرفته است .سیستمهای تولید قابل تنظیم مجدد
1- Flexible Manufacturing Systems
2- Agile Manufacturing Systems

( 1 )RMSنوینترین گام در جهت سازگاری با تغییرات پیکربندی 2سیستمها
بودهاند که در فصل پنجم به آنها پرداخته شده است .در مورد این نوع
سیستمهای تولیدی بهطور مفصل ،بحث شده است.
مفهوم جدید و رایج دیگر ،سیستمهای تولید ناب )LMS( 3است که در فصل
ششم ،مورد بحث قرار گرفتهاند .در ، LMSتأ کید بر شناسایی سیستماتیک و
حذف زوائد و اتالف از فرایندهای تولید است؛ درحالیکه افزایش پاسخدهی به
تغییرات بازار عالوه بر حفظ هزینههای تولید در حداقل ممکن را شامل میشود.
در این فصل ،شش روش اصلی برای اجرای LMSارائه و توضیح داده شده است.
همچنین ،سیستمهای  LMSبا  FMSو نیز AMSبا  RMSمقایسه شدهاند.
در کتاب حاضر ،سیستمهای تولیدی و نحوه تغییرات و پیشرفت آنها در طول
زمان ،به اختصار بررسی و ارائه شدهاند .با وجود تالش بسیار برای جمعآوری و
نوشتن مطالب با حفظ پیوستگی موضوعات ،بدون شک ،این کتاب خالی از ایراد
نیست .بنابراین ،از خوانندگان محترم درخواست میشود که نظرات ارزشمند و
سازنده خود را ارسال نموده تا در جهت پربار شدن کتاب از آنها بهره گرفته شود.
عادل اعظمی

1- Reconfigurable Manufacturing Systems
2- Configuration
3- Lean Manufacturing Systems
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فصل 1؛ مقدمه

مقدمه
فصل

1

هدف اصلی تولید تا دهه  ،1960مقیاس اقتصادی بود .مقیاس اقتصادی برای
تولید انبوه و بهرهبرداری کامل از ظرفیت کارخانه که متوسط هزینههای تولید را
تضمین میکرد؛ فراخوانده شده بود .تولید انبوه ،ثروت فراوان ایجاد کرد .این نوع
تولید بهطور عمده با حجمهای زیاد و تنوع محصوالت کم شناخته میشد؛ اما
سیستمهای تولیدی مربوطه ،انعطافناپذیر بود؛ یعنی غیرممکن بود که بتوان
با تغییرات قابلتوجه بازار و ( WIP1کار یا فعالیت در حال پردازش) زیاد و سطوح
موجودی باال با هزینه معقولی سازگاری کرد .خصوصیات تولید انبوه 2در فصل
دوم ،بررسی شده است.
ذکر این نکته ضروری است که جاب شاپها در آن زمان در حال استفاده بودند.
یک جاب شاپ ،مجموعهای از تسهیالت (ماشینهای تراش ،فرز ،برش ،حفاری
و غیره) است که کارهای فرآیندی حاوی یک سری عملیات را شامل میشود که
ً
ممکن است از مشتری به مشتری دیگر متفاوت باشد .یک کار ،لزوما نیازمند تمام
ً
تسهیالت نیست .جاب شاپ معموال سفارشات کوچک مشتری یا دستههای
کوچکتر را پر میکند .مسئله جاب شاپ شامل اختصاص دادن کارها به
1- Work-In-Progress
2- Mass Production
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ماشینآالت بهمنظور بهینهسازی معیار داده شده است .معیارهای متعددی
برای کمینهسازی از قبیل زمان کل ،1حدا کثر تأخیر ،کل زمان کاری و غیره در نظر
ً
گرفته میشوند .یک مسئله جاب شاپ عموما  NP-hardاست .ما در مورد این
نوع سیستم استاندارد تولید ،بیشتر توضیح نخواهیم داد.
بهطور عمده برای رقابت با شرکتهای ژاپنی ،اهداف تولید با درنظرگیری هدف
کاهش هزینههای تولید به رضایت مشتری ازلحاظ زمان تحویل ،کیفیت و
خدمات ،تغییر کرد .این محیط بازار جدید ،نیازمند انعطافپذیری بیشتر ،کاهش
شدید کار در حال پردازش ( )WIP2و سطوح موجودی ،3چرخههای تولید کوتاه
شده ،کیفیت بهتر در محصوالت و خدمات و کاهش ضایعات بود.
سیستمهای تولید انعطافپذیر ( )FMSکه در دهه  1970ظاهر شدند؛ اولین
وا کنش به این تغییرات بود .در فصل سوم ،ما رایجترین تعاریف از  FMSرا ارائه
میدهیم و مزایا و معایب این نوع سیستم را تحلیل میکنیم .اصطالحات کلیدی
که حداقل بهصورت جزئی FMS ،را مشخص میکنند عبارتاند از :سیستم کنترل
کامپیوتری ،کیفیت محصول ،زمان تولید کوتاهمدت ،هزینه تولید مناسب اما
هزینه طراحی باال و انعطافپذیری محدود.
فصل چهارم به سیستمهای تولید چابک ( )AMSاختصاص داردAMS .ها
توانایی مقابله با تغییرات عمیق بازار را بهعنوان یک الگوی معمول به همراه
تولید سریع انواع مختلف محصوالت سفارشی با کیفیت باال را دارند .تغییرات در
نوع محصوالت ممکن است نیاز به تغییر سیستم تولید داشته باشد .زمان الزم
برای سازگاری سیستم با تغییرات بازار و درصد سرمایهگذاری اولیه که میتواند
در هنگام تغییر پیکربندی سیستم استفاده شود؛ دو معیار اصلی چابکی است.
1- Makespan
2- Work In Progress
3- Inventory Level

 لصفف ؛ 1لصف
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در فصل پنجم ،ما جدیدترین مفهوم سیستمهای تولید را معرفی میکنیم:
سیستمهای تولید قابل پیکربندی مجدد (RMS .)RMSها برای انجام تغییرات
سریع در تنظیمات سیستم ،ماشینها و کنترل آنها بهمنظور تنظیم تغییرات
بازار ،طراحی شدهاند.
مفهوم دیگر در تولید ،تولید ناب است .در سیستمهای تولید ناب ( ،)LMSتأ کید
بر شناسایی سیستماتیک و حذف زوائد از فرایندهای تولید است درحالیکه
افزایش پاسخگویی به تغییرات بازار و حفظ هزینههای تولید در حداقل ممکن،
وجود داشته باشد .ما بهطور مفصل در مورد چگونگی دستیابی به حذف زوائد و
پیامدهای فلسفه ناب در فصل ششم ،تجزیهوتحلیل خواهیم کرد.
سرانجام در فصل هفتم به یک جمعبندی کلی از کتاب و مباحث بررسی شده در
آن ،میپردازیم.

فصل 2؛ تولید انبوه

تولید انبوه
فصل

2

تولید انبوه ،یا تولید جریان ،1توسط هنری فورد در آغاز قرن بیستم رواج پیدا کرد.
بهطورمعمول ،در چنین سیستمی ،محصوالت به وسیله نوار نقاله یا وسایل نقلیه
اتوماتیک یا سایر سیستمهای حملونقل از کارگری به سمت کارگر دیگر حرکت
میکنند .مجموعه خاصی از عملیات به هر کارگر اختصاص داده شده و زمان
اختصاص داده شده برای انجام مجموعههای مختلفی از عملیات ،باالنس شده
است.
عملیات استاندارد شدهاند که نرخ تولیدات باال و پایدار را تضمین میکنند؛ زیرا
کارگران ،کارهای ساده و تکراری انجام میدهند .این بهنوبه خود ،اجازه میدهد تا
استخدام کارگران با مهارتهای فنی و مکانیکی محدود پس از یک دوره آموزشی
کوتاه ،انجام پذیرد.
تولید انبوه ،مزایا و معایبی دارد .ازجمله مزایا ،کاهش شدید فعالیتهای غیر
تولیدی از قبیل تهیه مواد و ابزار ،کاهش خطاهای انسانی ناشی از استانداردسازی
عملیات است و این واقعیت که عملیات تکراری هستند؛ هزینههای کارگری را
کاهش میدهد و منجر به نرخ تولید باال ناشی از استانداردسازی عملیات و حذف
1- Flow Production
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فعالیتهای غیر تولیدی میشود .ازجمله معایب ،الزم است که به سختگیری
سیستمهای تولید انبوه اشاره گردد که باعث میشود هرگونه تغییر تولید ،پرهزینه
باشد .عالوه بر این ،تنوع محصوالتی که میتوانند در یک سیستم تولید انبوه،
تولید شوند؛ بسیار محدود است.
در نتیجه ،تولید انبوه ،تنها زمانی که محصوالت موردنیاز برای مدت زیادی تولید
شوند؛ ازلحاظ اقتصادی موجه است که در بازار فعلی بهطور فزایندهای نادر است.
از این فصل ،نتیجه میشود که چرا مفاهیم جدیدتر تولید حول انعطافپذیری و
کاهش هزینه ،نمایان میشوند.

فصل 3؛ سیستمهای تولید انعطافپذیر ()FMS

سیستمهای تولید انعطافپذیر

()FMS
فصل

3

 -1-3معنی انعطافپذیری چیست؟
چندین جنبه از انعطافپذیری ،در مفهوم  FMSدخیل هستند.

 -1-1-3جنبههای انعطافپذیری در سطح تا کتیکی
مهمترین جنبههای انعطافپذیری در این سطح عبارتاند از:
•انعطافپذیری ماشینی که مبنی بر توانایی ماشین برای انجام چندین
عملیات با زمان تنظیم کوتاه ،هنگام تغییر از یک عمل به عمل بعدی است.
•انعطافپذیری منابع حملونقل و هدایت مواد که مبنی بر توانایی حمل آسان
و تنظیم ابزار برای ماشینآالت و حملونقل و موقعیت دهی محصوالت در
ماشینآالت است.
•انعطافپذیری پردازش که امکان انتخاب از میان چندین فرآیند تولید برای
تولید یک محصول را فراهم میکند.
•انعطافپذیری مسیریابی که به معنی امکان پیگیری مسیرهای مختلف در
سیستم تولید برای انجام توالی یکسانی از عملیات است .این بدان معنی
است که ا گر دستگاههای مشابه یا یکسان در سیستم وجود دارند؛ دو ماشین
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ً
مشابه قادر به انجام همان زیرمجموعه عملیات و احتماال با زمانهای
عملیات مختلف ،میباشند.
•انعطافپذیری ظرفیت که یعنی توانایی تغییر آسان حجم تولید ،وجود دارد؛
درحالیکه هزینههای تولید را در کمترین سطح نگه میدارد.
•انعطافپذیری مخلوط ،یعنی امکان تغییر ترکیب انواع محصول در طی یک
دوره مشابه بدون هزینههای تولید جبرانی و بهرهبرداری از منابع.
•انعطافپذیری نگهداری که اشاره به امکان اجرای بسیاری از فعالیتهای
تعمیر و نگهداری در طول دورههای کاری را دارد.

 -2-1-3انعطافپذیری در سطح استراتژیک
در سطح استراتژیک ،رایجترین مشخصههای انعطافپذیری عبارتاند از:
1 -1انعطافپذیری گسترش ،یعنی امکان گسترش یک سیستم تولید بهطور
مداوم با هزینه معقول برای برآوردهسازی نیازهای بازار وجود دارد .این نوع
انعطافپذیری توسط طراحیهای مدوالر 1به دست میآید.
2 -2انعطافپذیری برنامه ،به این معنی است که برنامههایی که سیستم را کنترل
میکنند؛ بهاندازه کافی پیچیده هستند تا دخالت انسانی را تا حد ممکن
کاهش دهند .این موضوع به تجزیهوتحلیل دقیق سیستم نیازمند است ،اما
محدودیتهایی را ایجاد میکند که سختگیری سیستم را افزایش میدهد.
در حقیقت ،هدف این است که باالنس بین اتوماسیون و انعطافپذیری را
پیدا کنیم.
3 -3انعطافپذیری بازار ،نشاندهنده توانایی یک سیستم تولید برای تطبیق
کارآمد خود با تغییرات بازار است .ا گر انعطافپذیری گسترشی و انعطافپذیری
کارآمد برنامه ،موجود باشد؛ انعطافپذیری بازار امکانپذیر است.
1- Modular Designs
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 -2-3تعریف FMS
بهطور کلی ،هدف  ،FMSدسترسی به کارایی و هزینه پایین تولید است که این،
تولید انبوه را توصیف میکند و همزمان تولید متنوعی از قطعات در ابعاد متنوعی
را شامل میشود به نام «مخلوط قطعات» یا برای سادگی «مخلوط» .این قطعات
متعلق به مجموعه قطعات مشخصی هستند؛ بدان معنی که انواع قطعاتی که
میتوانند تولید شوند؛ محدود هستند.
بهطور خالصه FMS ،میتواند بهعنوان یک سیستم تولید اتوماتیک تعریف شود
که ترکیبی از قطعات را بهصورت انعطافپذیر تولید میکند .اتوماسیون کلی است و
با استفاده از کنترل عددی کامپیوتری ،)CNC( 1حملونقل خودکار ،سیستمهای
موجودی و همچنین رباتها به دست میآید.
یکی دیگر از تعاریف رایج بیان میکند که  FMSمجموعهای مرتب شده از ماشینآالت
و همچنین دستگاه هدایت ابزار و قطعات (رباتها ،نوار نقاله ،چر خدستیهای
هدایت باسیم ،پالت ،نوار نقالههای فوقانی و غیره) است که میتواند هر ترکیبی
از قطعات متعلق به خانوادههای طراحی شده  FMSرا تولید کند .در این تعریف
دوم ،عبارت «متعلق به خانوادههای طراحی شده  » FMSبر این واقعیت تأ کید
دارد که انواع قطعاتی که  FMSمیتواند تولید کند؛ هنوز محدود است .بااینحال،
ما یک تعریف طوالنی اما دقیقتر را ترجیح میدهیم که به شرح زیر باشد:
 FMSشامل مجموعهای از ماشینآالت ،سیستم حملونقل و هدایت قطعات
و سیستم حملونقل و هدایت ابزار و تعمیر ابزار برای ماشینآالت است .هر جزء
 FMSدارای سیستم کنترل کامپیوتری محلی خود است .سیستمهای کنترل
محلی با یک سیستم مدیریت کامپیوتری سراسری هماهنگ شدهاندFMS .
بهصورت خودکار ،بخشهای گونا گون را با توجه به نیازهای مشتریان مختلف،
1- Computer Numerical Control
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ارائه میدهد .تغییر در نیازهای مشتری بهصورت خودکار در هنگام نیاز ،مورد توجه
قرار میگیرد .بهعبارتدیگر ،سیستم برنامهریزی ،طرح کاری خود را بهطور خودکار
در زمان واقعی ،تغییر میدهد FMS .همچنین خود را در زمان واقعی با خرابی
منابع ،تطبیق میدهد .مجموعهای از ترکیبهای موجه ،محدود شده است.
یک سیستم مدیریت متداول  FMSدر شکل  ،1نشان داده شده است .این
کنترل
سیستم
سیستم متشکل
دوسطحی
سلسله
مدیریت
سیستم دارای
هاییافرت
مراعوی
مدیریت ازسلسله
مراتبی در
دو سطح
بیش از
ممکن است
دروارع،
سراسری،
مدیریت
توسط یک
است که
ویژهمحلی
کامپیوتری
کامپیوتری ای عولید
ساده و یا سلو،
سیستمپییر
عولید انعطا
ماژو ،ای
نگامیکه
شود؛ به
دروارع ،ممکن است بیش از دو سطح در سیستم مدیریت سلسلهمراعوی یافرت
هماهنگ شدهاند.
انعطا پییر بهجای ماشینآالت استهاده میشوند.
شود؛ بهویژه نگامیکه ماژو ،ای عولید انعطا پییر ساده و یا سلو ،ای عولید
درواقع ،ممکن است بیش از دو سطح در سیستم مدیریت سلسلهمراتبی یافت
انعطا پییر بهجای ماشینآالت استهاده میشوند.
شود؛ بهویژه هنگامیکه ماژولهای تولید انعطافپذیر ساده و یا سلولهای تولید
مدیریتی
سیستم
نظارت
شوند.
جای ماشینآالت استفاده می
انعطافپذیر به
کامپیوعری اصلی

(مانیتورینگ)
نظارت

سیستم مدیریتی

(مانیتورینگ)

کامپیوعری اصلی
سیستم کنتر،
کامپیوعر محلی
سیستم کنتر،
کامپیوعر محلی
سیستم ععمیر و

سیستم کنتر،

سیستم کنتر،

کامپیوعر محلی

کامپیوعر محلی

سیستم کنتر،

سیستم کنتر،

کامپیوعر محلی
سیستم اداره و

کامپیوعر محلی

اداره انتقا ،ابزار

انتقا ،رطعه

سیستم ععمیر و

سیستم اداره و

اداره انتقا ،ابزار

انتقا ،رطعه

دستگاه

دستگاه

داده ای کنتر،
داده ای نظارت
داده ای کنتر،

FMS
شکل  :1یک سیستم مدیریتی دو سطحی برای
 FMS
:یکسیستممدیریتیدوسطحیبرای
شکل1
داده ای نظارت

شکل:1یکسیستممدیریتیدوسطحیبرای FMS
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بافر

ربات

دستگاه

بافر

یکماژولتولیدانعطافپذیر 

شکل:2

شکل  :2یک ماژول تولید انعطافپذیر
یکماژولتولیدانعطافپذیر 

شکل:2

FMMm
FMMm

ربات ای انتقا،
ربات ای انتقا،

FMM1

FMM2

FMM1

FMM2

ATS

فپذیر
شکل  :3یک سلول تولید انعطا
ATS

تولیدانعطافپذیر 

شکل:3یکسلول

پذیر 
که دارای 
تولیدانعطاف
یکسلول
یک سطح مدیریت است؛
تنها
شکل FMS:3را
در این فصل ،ما یک نمونه از
ً
یشود.
ارائه م
انعطا
سیستم
مدیریت است؛
سطح
پذیریک
ف عنها
دارای
بسته که
 FMSرا
یکنمونه از
بعدایک
دهیم ، .ما
نشان مدریاین فص

در این فص  ،ما یک نمونه از  FMSرا که دارای عنها یک سطح مدیریت است؛

نشان مید یم .بعداً یک سیستم بسته انعطا پییر ارائه می
شود.عبارتاند از:
هستند؛
دو نهاد انعطافپذیر که در سیستمهای تولید رایج
نشان مید یم .بعداً یک سیستم بسته انعطا پییر ارائه میشود.

ستند؛ عوارتاند از:

دو نهاد انعطا پییر که در سیستم ای 1عولید رای
( .)FMMچنین سیستم انعطافپذیری
•ماژولهای تولید انعطافپذیر ساده
دو نهاد انعطا پییر که در سیستم ای عولید رای ستند؛ عوارتاند از:
1
2
.)FMM
شده ساده
داده پییر
عولید انعطا
ماژو ،ا
پرییریظرفیت
انعطابافر از
سیستمیک
چنینشامل
سیستم
است (.این
،2ینشان
در •شکل
1
• ماژو ،ای عولید انعطا پییر ساده ( .)FMMچنین سیستم انعطا 2پرییری
برای یرک
ربات شرام
سیسرتم
شده است .ایرن
نشان داده
محدود،2 ،
در شک
برافر از
ظرفیرتبافر به
قطعات از
انتقال
کامپیوتری و
کنترل
دستگاه
در شک  ،2نشان داده شده است .ایرن سیسرتم شرام یرک برافر 2از ظرفیرت
دستگاه کنتر ،کامپیوعری و ربات برای انتقا ،رطعات از بافر به ماشین
محدود،است.
ماشین
محدود ،دستگاه کنتر ،کامپیوعری و ربات برای انتقا ،رطعات از بافر به ماشین

است.
های تولید انعطافپذیر .)FMC( 3مجموعهای شامل ماژولهای
•سلولاست.
تولید انعطافپذیر ( )FMMمرتبط با سیستم حملونقل خودکار )ATS( 4و
Flexible Manufacturing Modules
Flexible Manufacturing Modules
Bufferبرعکس.
رباتهایی که مسئول انتقال قطعات از  ATSبه  FMMهستند و
Buffer
 FMCدر شکل  ،3نشان داده شده است.
1

1
2

2

1- Flexible Manufacturing Modules
2- Buffer
3- Flexible Manufacturing Cell
4- Automated Transportation System
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انواع مختلف  FMSدر حال حاضر در حال کار هستند .ما دو نمونه متفاوت را ارائه
میدهیم تا دیدگاهی از تنوع این نوع سیستم را به دست آوریم.
یک جاب شاپ انعطافپذیر
این سیستم در شکل  ،4نشان داده شده است .ویژگی این سیستم این است که
 24ساعت شبانه روز اجرا میشود .دو کارمند در دو شیفت  8ساعتی کار میکنند.
آنها قطعات را روی پالتها تنظیم میکنند و پالتها را در سیستم حملونقل،
بارگیری میکنند که آنها را به یک سلول منتقل میکند .ا گر یک سلول بیکار
باشد؛ آنها را در یک طرح ذخیرهسازی قرار میدهد .پالتهای انبارشده در
ی.کنند.
دیگررهامررایپر م
کارمنردماشین
یکندارند؛
حضور
کارگران
هنگام تغییر
کارکنران،
شرود
منتظر
زمانییکهرود و
شیفت،سازی م
ایستگاه ذخیره
دیگرری
مرتبطو سپس
سلول،یکنند
پالتهرعصلیه م
شده را از
بصش عکمی
بصرشسیستم
برایها را از
پالتپالت
هستند تا
تخلیه با
بارگیری و
رباتهای
ایستگاه ذخیرهسازی میرود و منتظر یک کارمنرد دیگرر مریشرود .کارکنران،
استهادهبهمیشود
سلول .و برعکس منتقل کنند .هنگامیکه بخشی تکمیل میشود؛
حملونقل
بصش عکمی شده را از پالت عصلیه میکنند و سپس پالت برای بصرش دیگرری

ا گر یک کارمند در محل کار باشد به ایستگاه بارگیری و تخلیه میرود؛ یا به ایستگاه
استهاده میشود.
ذخیرهسازی میرود و منتظر یک کارمند دیگر میشود .کارکنان ،بخش تکمیلشده
کارت 1
را از پالت تخلیه میکنند و سپس پالت برای بخش دیگری استفاده میشود.
کارت 1
سلو3 ،

سلو2 ،

سلو1 ،

سلو3 ،

سلو2 ،

سلو1 ،

انوار ابزار
انوار ابزار

کارت 2
ایستگاه عنظیم

کارت 2
طرح k

طرح k

طرح 2

طرح 1

شکل  :4یک جاب شاپ انعطافپذیر
طرح 1
طرح 2
انعطافپذیر 

شکل:4یکجابشاپ

رطعات و
بارگیری و عصلیه
ایستگاه عنظیم
رطعات و
بارگیری و عصلیه

انعطافپذیر 

شکل:4یکجابشاپ

کارت  1به ابزار ا اختصاص داده شده اسرت .سیسرتم رای برارگیری و عصلیره
اعوماعیک ،انوار کارت و ابزار ،چرخ و سلو ،ا را متص میکند .کارت  2مسئو،
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کارت  1به ابزارها اختصاص داده شده است .سیستمهای بارگیری و تخلیه
اتوماتیک ،انبار کارت و ابزار ،چرخ و سلولها را متصل میکند .کارت  2مسئول
حملونقل قطعات است .سیستم بارگیری و تخلیه خودکار قطعات را بین
انبار قطعات و کارت ،کارت و قطعات ذخیرهسازی ،کارت و طرح (پالت) های
ذخیرهسازی و سلولها ،نقل و انتقال میدهد.
هر مؤلفه سیستم (سلولها ،سیستمهای حملونقل ،رباتهای بارگیری و
تخلیه ،مخزن ابزار و  )...دارای سیستم کنترل خودکار خود است و سیستم
مدیریت اصلی ،مسئول هماهنگی سیستمهای کنترل موضعی است.
یک سیستم بستهبندی انعطافپذیر
هر مؤلفه سیستم (سلولها ،سیستمهای حملونقل ،رباتهای بارگیری و
تخلیه ،انبار ابزار و  )...دارای یک سیستم کنترل خودکار منحصربهفرد است و
یک سیستم مدیریت اصلی ،مسئول هماهنگی سیستمهای مدیریت محلی
(موضعی) است.
این سیستم در شکل  5نشان داده شده است.
Sn
پالت ا

S3

I
S1

S2


شکل:5
شکل
بندی
یکسیستمبستههبندی
:5یک سیستم بست 

محصوالت بهصورت عصادفی در ورودی " "Iوارد میشروند .رر محصرو ،روی
یک پالت ،ثابت میشود و وارد سیستم بستهبندی مریشرود .محصروالت دارای
حجم و وزن متنوعی ستند .چندین ایستگاه بسرتهبنردی S1, S2, …, Sn
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محصوالت بهصورت تصادفی در ورودی « »Iوارد میشوند .هر محصول روی یک
پالت ،ثابت میشود و وارد سیستم بستهبندی میشود .محصوالت دارای حجم
و وزن متنوعی هستند .چندین ایستگاه بستهبندی  S1, S2, …, Snدور تسمهنقاله
در دسترس هستند .هر ایستگاه از منابع خاصی بر اساس مشخصات (حجم و
وزن) محصوالت موردنظر برای بستهبندی ،برخوردار است .هنگامیکه یک پالت
به ورودی یک ایستگاه بستهبندی میرسد که شامل منابع کافی و مناسب است.
ا گر ایستگاه بیکار باشد؛ وارد ایستگاه میشود و یا در غیر این صورت ،راه خود را
بر روی تسمهنقاله ادامه میدهد .ا گر محصول وارد ایستگاه بستهبندی شود؛
بستهبندی میشود و ایستگاه را ترک میکند.
توجه شود که محصوالت روی تسمهنقاله بر محصوالتی که نامزد ورود به سیستم
هستند؛ ارجحتر هستند؛ این اولویت برای جلوگیری از بارگیری مازاد نوار نقاله
ایجاد شده است.
برای مدیریت این  ،FMSفقط سیستمهای کنترل کامپیوتری محلی استفاده
میشود .یک نفر ،ورودی سیستم بستهبندی و دیگری ورودی به ایستگاه
را مدیریت میکند .بنابراین ،مدیریت سراسری وجود ندارد و تنها یک سطح
مدیریتی برای این سیستم موردنیاز است.

 -3-3مزایا و محدودیتهای FMS

ً
همانطور که قبال تأ کید شد؛ :FMS
•به دلیل اتوماسیون ،بهطور پایدار ،کیفیت محصول را تضمین میکند.
•منجر به افزایش متوسط زمان کار ماشینآالت میشود .این نتیجه
انعطافپذیری FMSها و امکان کار با تعداد کمی کارگر است .بنابراینFMS ،
بهرهورتر از جاب شاپهاست .بهطور متوسط ،زمان کار ماشینآالت بین ٪10
تا  ٪20از دوره کار در جاب شاپها ،به  ٪80تا  ٪90در  FMSجهش مینماید.

