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مقدمه
توليد انعطاف پذير چيست؟
مراحل انعطاف پذيري
ديدگاه ها
مطالعه موردي
نتيجه گيري
نمونه عملي
منابع
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.ادپايان قرن بيستم توليد انبوه جاي خود را به توليد انعطاف پذير د
او هنو در شركت تويوتا پيشگام  چي  اي  آي جي تويودا و تا

.پذير شدند  انعطاف توليد
در مطالعات خود به بررسي  ١٩٩٢و اوانس و هادوك در ١٩٩١اينمن در 

.مزيت هاي اجراي اين سيستم ها پرداختند
توليد انعطاف پذير مزاياي توليد دستي و توليد انبوه را با هم 

.است كرده  تلفيق
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.است گرفته كار  به نيز را خودكار آالت ماشين و آورده گردهم كارگروهي براي را گوناگون هاي رتمها با و تجربه با افراد پذير  انعطاف توليد   
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FMS مجموعه اي تشكيل يافته از موارد زير است:
 ماشين هايCNC
سيستم خودكار جابه جايي مواد:

(Automatic Guided Vehicle)واگن هاي هدايت اتوماتيك 1.
تسمه ها2.
سيستم خودكار انبار و بازيابي كاالو مواد3.
ربات هاي صنعتي
ها  نرم افزار هاي كنترل آن
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اصلي هاي پذيري انعطاف1.

سيستم هاي پذيري انعطاف2.

  كلي پذيري انعطاف3.

انعطاف پذيري ماشين          
انعطاف پذيري انتقال مواد          
حجم در پذيري انعطافانعطاف پذيري درعمليات          

توسعه در پذيري انعطاف
مسير تعيين در پذيري انعطاف
فرايند پذيري انعطاف
محصول پذيري انعطاف انعطاف پذيري برنامه 

انعطاف پذيري محصول 
انعطاف پذيري بازار كار 
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صنعتي
عملي

مشتري
استراتژيكي

گنجايش و ظرفيت
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 كارخانهTTM
شركت مهيا مان
صنعت خودروي ژاپن
ايران خودرو
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 معيارهاي كه است پيچيده تصميم يك FMS در گذاري سرمايه
.است سهيم آن در متعددي

 نهايت در شد، يكپارچه كيفي و كمي  معيار ٢٨ ،AHP كمك با
 گزينه بهترين ٠/٥٤٦ وزن با FMSاجراي كه شد آن نتيجه
.است
 ورط به گزينه اين متعدد معايب و ها ريسك وجود دليل به ولي

.نشد تصميم بهترين قاطعانه
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 كارخانهTTM
شركت مهيامان
صنعت خودروي ژاپن
ايران خودرو
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 مي مختلف هاي آزمون و آماري محاسبات استناد به
 نعطافا توليد سيستم كاربرد كه گرفت نتيجه توان
 مهيامان شركت در سودآوري افزايش موجب پذير

.شد خواهد
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 كارخانهTTM
شركت مهيامان
صنعت خودروي ژاپن
ايران خودرو
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.شركت وجود دارد ١٠و در اروپا  ٣امريكا  شركت توليد كننده خودرو است در حالي كه در ٨ژاپن داراي 
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ژاپنرقابتي در بازار شديد 
ژاپنرقابتي در بازار شديد 

در ژاپنخودرو ها در يك كارخانه ز توليد انواع مختلفي ا
در ژاپنخودرو ها در يك كارخانه ز توليد انواع مختلفي ا

نسبت به آمريكا و اروپا نياز به انعطاف پذيري باالترنسبت به آمريكا و اروپا نياز به انعطاف پذيري باالتر



 كارخانهTTM
شركت مهيامان
صنعت خودروي ژاپن
ايران خودرو
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  هر براي آمده دست به مقادير و متغيره تك tآزمون از استفاده به توجه با
t با آن مقايسه و t بودن ربزرگت علت به كه رسيم مي نتيجه اين به بحراني 

 پذيرفته 1H فرض مقابل در و شده رد 0H فرض بحراني، t از مقادير اين
.شود مي
0H:ودش نمي خودرو ايران سوددهي موجب پذير انعطاف توليد سيستم كاربرد.
1H:شود مي خودرو ايران سوددهي موجب پذير انعطاف سيستم كاربرد.

.در ايران خودرو توجيه اقتصادي دارد FMSدر نهايت به كارگيري 
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كم هزينه و زياد سرعت با ديگر قطعه به قطعه يك از سوئيچ قابليت
كارگران تعداد كاهش نتيجه در كارگر تر پايين ي هزينه
ريزي برنامه و طراحي بحث ي نتيجه در انبارداري و موجودي يافتن كاهش
اتوماتيك كنترل ي نتيجه در بهتر كيفيت و ثبات
همان از استفاده با باالتر توليد قابليت ي نتيجه در خروجي بخش كمتر ي هزينه 

كارگر تعداد
و رتعمي مجدد، كار يافته، كاهش خطاهاي مستقيم، غير كارگران از يافتن نجات 

كاال برگشت
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اي محصول يك در تغييرات دادن وفق براي محدود توانايي 
محصوالت از تركيبي

دوباره طراحي براي توجه قابل و اساسي فعاليت
دالر ها ميليون ارزش با اي هزينه
نديب زمان و اجزا دقيق دهي موقعيت تكنولوژيكي مشكالت 

قسمت يك فرايند براي الزم دقيق
پيشرفته توليد هاي سيستم به نياز
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FMSنمونه اي عملي از 
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 ،ها  اصول برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي"حاج شيرمحمدي، علي“
 ،برنامه ريزي سيستم هاي توليدي"آريانژاد، ميربهادر قلي“
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