
 

 

 

 

 کاریاجرای اتوماسیون تجهیزات ماشین

 از کشف فرصت تا خلق ثروت انیبناقتصاد دانش|  فرصت دادیرو

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1صفحه |   کاریفرصت طراحی و اجرای اتوماسیون تجهیزات ماشینشرح  

 مقدمه 
به معنی استفاده از ابزارهای کنترلی )مثاًل کامپیوتر( به جای انسان به منظور هدایت  اتوماسیون

های گیری از سامانهبهره های تولید است. اتوماسیون به  و کنترل ماشین آالت صنعتی و پروسه
سیستم  دیگر  و  ریزی،  برنامه  قابل  منطقی  کنترل  عددی،  کنترل  کنترل   های کنترل)مثل 

شود، (، مکانیکی و الکترونیکی به کمک رایانه ها برای پایش )کنترل( خط تولید گفته میصنعتی
   که در آن هدف، کاهش نیاز به دخالت انسان است.

 اتوماسيون از اين قبيل اند: ی از مزايا کلی برخی طور  به
 فرايندها و هافعاليتی تكرارپذير -
 ی توليد محصوالت  كيفيت افزايش -
 (توليد كميت) توليد سرعت افزايش -
 ترسریع و تر دقيق  كيفيت كنترل -
 ( ضايعات ) توليد ی پسماندها كاهش -
 یصنعت ی واحدها ی ور بهره افزايش -
 یجسم  و یروح ی فشارها از  كاستن و یانسان ی نيرو ی برا  ايمني ضریب   بردن باال -

 تعریف مسأله 
هایی که از طریق براده برداری و یا اعمال تغییر شکل بر روی مواد اولیه،  درصنعت، به دستگاه

می تولید  را  نظر  مورد  میمحصول  گفته  کاری"  ماشین  "دستگاه  اصطالحا  شود.  نمایند، 
های ماشین  انواع و اقسام ماشین آالت و دستگاهگیری صنعت و با پیشرفت آن،   همزمان با شکل 

 باشند.  های مختلف طراحی و تولید شده  که در حال کار  و بهره برداری میکاری، در تنوع و اندازه
روش  انواع  از  استفاده  در  به خصوص  تکنولوژی  و  صنعت  پیشرفت  تولید، با  و  ساخت  های 

زمان، استفاده از نیروی انسانی و کاهش    امروزه موضوع مهم و تعیین کننده در صنعت موضوع 
کاری در همین جهت،  ها در زمینه ماشینها و توسعهباشد. بنابراین عالوه بر پیشرفت هزینه می

می نیز  راهکار  دستگاه یک  عملکردی  شرایط  بهبود  دستگاه تواند  باشد.  قدیمی  های  های 
ها در  مختلف هستند که بهبود عملکرد آن های پرکاربرد در صنایع  کاری از جمله دستگاه ماشین

 های تولید داشته باشد. تواند تاثیر فراوان بر نرخ تولید و کاهش هزینهیک مجموعه می
های دستگاه به صورت کلی    کاری هستند.های تراش ، دستگاه کاری ماشینیکی از انواع تجهیزات  

( در صنعت CNC  -ای )خودکار  های یونیورسال و کنترل عددی رایانهدر دو دسته ماشینتراش  
  وجود دارند که با توجه به هزینه باالی تعویض و جایگزینی ماشین های یونیورسال، یک راه حل 

های  های یونیورسال به ماشین تولید، تبدیل ماشین   و دقت  جهت افزایش سرعت   تر هزینهکم 
CNC ل اجرا خواهد بود.قاب  اتوماسیون باشد که این امر با ایجاد یک طرح دقیق و صنعتیمی 



 

 2صفحه |   کاریفرصت طراحی و اجرای اتوماسیون تجهیزات ماشینشرح  

تیم  که  است  این  مسابقه  این  در  ما  باهدف  و    ها  کامل   دستگاه دقیق  بررسی  شناخت 
مکانیزم دستی تعیین  و  انتخاب  تجهیزات  ،  جانمایی  موتورها،  کردن  سایز  و  انتخاب  ها، 

به طراحی و اجرای    کد نویسی متناسب و...مورد نیاز، سیستم پردازش و کنترل مرکزی و  
همچنین نکته    بپردازند.  CNCدستگاه انتخابی خود و تبدیل آن به دستگاه    اتوماسیون 

روی ماشین  بر  تجهیزات  جانمایی  مسأله  این  در  مستلزم  مهم  که  باشد  می  قدیمی  های 
 شناخت کامل، مدلسازی و بررسی دقیق خواهد بود.  

 

تراش   دستگاه  اتوماسیون،  اجرای  برای  پیشنهادی  دستی  شرکت    TN50دستگاه  ساخت 
تبریز می ماشین تیم سازی  کنند  ها میباشد.  انتخاب  برای طرح خود  را  توانند دستگاه دیگری 

 خواهد بود.   آن، CNCو کاربری  رایی گزینش دستگاه دستیچ مستلزم بررسی   ،ولی این امر
 

 و مصرف کنندگان هدف جامعه
کل  یطرح فوق م به طور  اکثر صنا  یتواند  و حت  عیبه  با    ی هاکارگاه   یبزرگ  کند.  کوچک کمک 

درصد خطا    نیو همچن  افتهی  شیافزا  دینرخ تول  دیطرح در خطوط تول  نیمحقق شدن اهداف ا
پ جمله    دایکاهش  از  کرد.  هدفخواهد  م  نیا  مخاطبان  خودرو   ی هاشرکت   به  توانی طرح 

کارگاه   نیتام  ،ی ساز خودرو،  قطعات  ساز  ،ی ساز  ن یماش  ،ی دیتول  ی هاکنندگان  ...    ی قالب  و 
 اشاره کرد. 

 سازی تبریزماشین  TN50Bکاری دستی مدل دستگاه تراش
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 های شایستگی محصولمعیار 
 پس از اجرای اتوماسیون دستگاه تیدقت و حساس •
 کاربر  شیآسان و آزما ی کاربر •
 CNC ی عملکرد تیفیک •
 ونیاتوماس ی شده اجراتمام  متیق  •
 تیو خالق  ی نوآور •

 فرآیند مسابقه 
ت  مسابقه،  اول  مرحله  آموزش   هامیدر  گذراندن  کنار  مفهومدر  طرح  آماده    دهیا  یها،  را   خود 

طرح   ل یتکم  ی برتر  فاز اول برا  ی هام یشده، ت  افتیدر  یمفهوم  ی هاطرح   ی. پس از بررسکنندیم
  ده یاز ا  یفن  ات یو با جزئ  تر ق یدق   یطرح  هام ی. در فاز دوم، تشوندیخود وارد مرحله بعد م  دهیو ا

طرح  ی اجرا طیمرحله، شرا نیبرتر ا ی هام یت ی ها، براطرح  نیا ی ز داور. پس اکنندیخود ارائه م
 خواهد شد. فراهم ایدهو 

 
 

 تخصص مورد نیاز برای ایجاد و توسعه محصول 
ماشین تجهیزات  اتوماسیون  اجرای  و  تول  کیمکانعلوم    کاری طراحی  و    یطراح  د،ی)ساخت 

مکاترون  کیربات،  (ی کاربرد می   برق   یمهندس  ک،یو  درگیر  را  در  .  کندو...  که  دانشجویانی 
توانند  کنند میفعالیت می  ...و  مکانیک، برق    های مرتبط بامهندسی به ویژه در رشته  های حوزه
. دپا به عرصه بگذارن این فرصتدر 



 
 


