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  چکیده
در یک  سازی خط تولید مبلمان چوبی      بهینهمنظور   به ،1با نام تجاری فانوس     ی  ارایانهافزار   یک نرم  هئارا پژوهشاین  هدف  

ـ   . بندی گردید و طبقه آوری  جمع تجربه مطالعه و    ، بازدید وسیله هبابتدا اطالعات مورد نیاز     . است الگوکارخانه   ه کمـک   سـپس ب
ارتبـاط   و   ،تهیهمربوطه  الگوریتم   ،ها داده بانکمربوط به    هایبرنامه چنین  همو  های طراحی   برنامهستفاده از    ا ،نویسیزبان برنامه 
تولیـد در   یند  آفردهی  قابلیت جهت ،  بودهآنها  های  شاخه برنامه پیشنهادی شامل مسیرهای اصلی و زیر       .شد مشخصاجزای آن   

 30در حـدود    آن  مدت  کاهش  دهنده   نشان ، زمان تولید  درافزار   استفاده از نرم   ثیرأتبررسی  چنین   هم. داردرا   های مختلف  بخش
  .است سنتی روش درصد نسبت به 50تا 

  

  الگوکارخانه ،  چوبیمبلمانسازی،  بهینه،ایرایانهافزار نرم، 1فانوس  :دییهای کلواژه
  

  1مقدمه
در کــشور  یبــسیارواحــدهای تولیــد مبلمــان چــوبی 

بخش طراحی و   و  روش سنتی     به اغلب کنند که فعالیت می 
و  سـخت . شـوند  اداره مـی   صورت دسـتی   به آنها   مهندسی

 عـدم تطـابق بـا       ،سـنتی مانـدن خـط تولیـد        بودن،بر  زمان
 از مـشکالت ایـن      بـازده و کـاهش     تحوالت نوین صنعتی  

 میزان استفاده از ابزارهای  دیگر،از طرف .باشند روش می
هـای مختلـف    ر بخـش  افزاری رایانه د  افزاری و سخت  نرم

هـا در   خـط تولیـد و ماشـین    ،تولید صنعتی شامل مدیریت   
؛ کومـار   1990 پوالچ،(های اخیر، گسترش یافته است      دهه

، رو از ایـن   ).2000،  ارانمکـ  و ه  ماستر؛ ل 2003و راجوتیا،   
 ،باشـد   مـی  که اولـین مـورد در کـشور          پژوهشاین  هدف  

                                                 
 mmadhoushi@hotmail.com : مسئول مکاتبه-*

بـرای  اتی   در قالـب بانـک اطالعـ       ایرایانهافزار  معرفی نرم 
وسـیله آن   تـا بـه   اسـت    سازی و اصالح خـط تولیـد      بهینه
های طراحی و مهندسـی یـک واحـد تولیـد الگـوی             بخش

 ،تحت کنتـرل قـرار گیـرد و فرآینـد تولیـد            ،چوبیمبلمان  
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه         . تر پیش رود  تر و سریع  منظم
افزار پیشنهادی در این تحقیق به جهـت حفـظ حقـوق             نرم

 در شــورای عــالی 1ا نــام تجــاری فــانوس معنــوی آن بــ
  .ده استشانفورماتیک کشور ثبت 

صـنایع چـوب و     در  برای اولـین بـار      رایانه  استفاده از   
طراحـی  بـرای    ایرایانـه افـزار   نـرم معرفـی    باکشور  کاغذ  

یک کارخانه خمیر کاغـذ سـودا و        شرایط متفاوت تولیدی    
 ،خوانـساری  اسدی(شد  آغاز   صنایع کاغذسازی کرافت در   

ایـن  داخـل کـشور در      دیگری در    پژوهشتاکنون  . )1996

  

گزارش کوتاه علمی



 

در ایـاالت   کـه   ، در حـالی   خصوص گـزارش نـشده اسـت      
در  CAD1 اجـرای سیـستم  استفاده از رایانه و بر متحده، 

 ،ویئـب  ؛1997 ،ویئـب (  چـوبی  هپنجـر و  صنعت مبلمـان    
کنتـرل  های چـشمی بـرای      روش و   ،)2002،  رایت؛  1998

کـوک و   (چـوبی   هـای   دهتصویری فرآیند در صنایع فرآور    
چنـین در روسـیه،      هم . تاکید شده است   ،)2004همکاران،  
سارایکین (چوبی  سیستم طراحی خودکار مبلمان     با معرفی   

اسـتاریکف و   (ی  ارایانـه افـزاری   نرم ،)2003،  استاریکفو
سـازی اطالعـات در     مـدل و   ، ارائه )الف 2003 ،سارایکین

بررسـی  کننـده    مصرف سفارش مطابق با ریزی تولید    برنامه
  .)b 2003،استاریکف و سارایکین (شد

  

  ها مواد و روش
) واقـع در جـاده قـدیم کـرج        (واحد صنعتی بـادریس     

 که تولیدکننده مبلمـان     ،شدکارخانه هدف انتخاب    عنوان   به
متنـوع از یـک   هـای  دارای بخش و  خانگی و اداری چوبی     

بـرش، لبـه چـسبان،      مهندسـی،    - طراحـی  نظیرخط تولید   
 و نیازهـای هـر بخـش        واردابتدا مـ  . است غیرهو   کاری مته

 متناسـب بـا نـوع فرآینـد و        ) الگو(جداول اولیه   بررسی و   
ایــن جــداول بــا  .شــدندطراحــی شــرایط و ابــزار تولیــد 

  هر برای ریزی شده برنامه وریف ـش تعپیاز های  ولـرمـف

                                                 
1- Computer Aided Design 

 را مـشخص و  متناسب با نوع فرآیندنوع مواد اولیه   ،  بخش
چنـین بـا     هـم . )1شـکل    (.دنـ کنمـی ه  حاسـب مابعاد آنها را    

فرآینـد  هـای مختلـف     مستمر و مطالعه بخـش     هایبررسی
 .شـد خط تولید اصالح   مختلف الگوریتم   های   بخشتولید،  

 ،تولیـد کـل   در زمـان    پیـشنهادی   افـزار   نرمتأثیر استفاده از    
  .گردیدمقایسه نیز افزار  نرمشرایط بدوننسبت به 

  

  نتایج
 هایافزارنصب نرم راهنما و   نظیر  هایی  افزار قابلیت نرم

دو مـسیر اصـلی     ،  اولیهورود  با  . )1شکل   (داردرا  مختلف  
 »صـنایع چـوب جـانبی     «و  » مبلمان صفحات چوبی  « یعنی

 مشخص و   های مختلف نوع فرآورده تولیدی در زیر بخش     
 اننـد م(هـا   در هریک از ایـن زیـر بخـش         .شودهدایت می 

 مسیر مجزا   3ریزی تولید در    ، قابلیت برنامه  )مبلمان خانگی 
و » تولیـد سفارشـی   فراینـد   «،  »تولیـد سـری   فرایند   «شامل

بـا  نیز  » یند سری آفر«در  . شده است فراهم  » اطالعات فنی «
) سـرویس خـواب دو نفـره   مـثالً  (محـصول   نـوع   انتخاب  

 در دو قسمت    الزمطالعات   ا ودرو ) الف ، قسمت 2شکل  (
 اگــر. ممکــن اســت» مــدیریت تولیــد«و » محــیط تولیــد«

فایـل  «اسـتفاده از     ،محصولی موجود باشـد   قبلی  اطالعات  
، 2شکل   (ودـشد می ـنـیآرـیل ف ـسبب تسه » دهـره ش ـذخی

  .)ب قسمت

  
  

 . الگوریتم بخش تولید مبلمان خانگی-2                                شکل.1 الگوریتم اصلی برنامه فانوس-1شکل                     



 

قابلیـت ورود اطالعـات بـرای هـر         ،  »محیط تولید «در  
جـداول تولیـد     مربوط با استفاده از      های  هایستگاه و محاسب  
ریـزی  نامهبر ها و بانک داده   Excelبر پایه   اصلی و فرعی    
ــت ــده اس ــکل ( ش ــسمت2ش ــم .)ج ، ق ــین  ه ــان چن امک

 سازماندهی و کنترل پارامترهای تولیـد بـرای          ،ریزی برنامه
 »مدیریت تولید «بخش  طور جداگانه توسط     ههر محصول ب  

افـزار  نـرم  همین دلیـل   به. وجود دارد ) د ، قسمت 2شکل  (
و   انعطـاف  ،هـا فرآیند بایگـانی داده    به   یبخش نظمبر   عالوه

  .کندمیرا تسهیل بخش طراحی و مهندسی ساماندهی 
ـ    محصول 28برای  زمان تولید   مقایسه   بـا   تدر دو حال

اسـتفاده از   ، نـشان داد کـه       آناسـتفاده از    و بدون   افزار  نرم
 50 تـا    30حـدود    کاهش زمـان تولیـد در        باعث ،افزارنرم

رآینـد مبتنـی بـر ذهـن و     تی و ف نسبت به تولید سـنّ    درصد  
  هایی کهگاهـرای ایستـمیزان کاهش ب. شود مینوشته دست

 سـرعت و دقـت      ،فرآیند مبتنی بر ماشـین    بیشتری از   زمان  
هایی که نقش نیـروی انـسانی       ایستگاه و برای    ، کمتر است،
افـزار   ثیر نرم أ ت یهفرضموضوع  این  .  بود  بیشتر ،استتر  مهم

  .کندید میأیترا تولید و مدیریت منابع بر فرآیند 
  

  یگیرنتیجه
نوع کاالی تولیدی در دو مـسیر       تفکیک  توان  افزار،  نرم -1

  .را داردمتناسب  یبعدنیز هدایت مسیرهای اصلی و 
 یهـا  ماشـین  1افزار، قابلیت تطبیق با نحـوه آرایـش        نرم -2

تولیـد  « و   »تولیـد سـری   «خطوط تولید را بـه دو صـورت         
  .دارد »سفارشی

ـ زمـان    افـزار پیـشنهادی،   با استفاده از نـرم     -3 رده تولیـد   مُ
  .یابد افزایش میبازدهکاهش و 

                                                 
1- Layout 
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Abstract1 

This research aims to introduce a computer software, called FANOOS V1, for optimizing the 
production lines of wooden furniture in a typical factory. At the first, the necessary information was 
collected and classified through observation, study and experience. Then, the relevant algorithm was 
prepared by employing the language programming, design software as well as database software. 
Finally, the interrelations among the sections of the algorithm were defined. The prepared software 
contains the main process lines and their subsections. Also, it has capability to guide the production 
process in different sections. Furthermore, the existence of software in the production lines may lead 
to reduction of the production time in amount of 30 to 50 percent compared to the traditional methods.  
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