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چرا اتوماسیون صنعتی

شاید این روزها به این فکر کنید که چرا کسب و کارهایی که راه اندازی می شوند:
 در مدت زمان بسیار کوتاهی یا بعد از چند سال جمع می شوند؟ 

 چرا عمر مشاغل، مخصوصا در ایران بسیار کوتاه است؟ 
 چرا هزینه ها باال است؟

رقابــت هــای شــدید در صنعــت، نیازمنــد محصوالتــی بــا کیفیــت و همچنیــن ســازگار بــا قیمت 
هــای رقابتــی اســت. یکــی از اقدامــات قابــل توجه و تأثیرگــذار برای دســتیابی بــه راه حل چالش 
هــای فــوق، اتوماســیون صنعتــی )industrial automation( اســت. اتوماســیون صنعتــی بــا اتخــاذ 

تکنولــوژی هــا و خدمــات جدیــد، کیفیــت محصــول و میــزان تولیــدات را افزایــش مــی دهد.

چرا عمر مشاغل کم شده است

 فرد محور بودن سیستم ها
یکــی از بزرگتریــن و مهمتریــن دالیلــی کــه مشــاغل، عمــر بســیار کوتاهی دارنــد و بعــد از چند 
ســال از کار مــی ایســتند، ایــن اســت کــه سیستمشــان بــه جــای ایــن کــه سیســتم محور و ماشــین 
محــور باشــد، فــرد محــور و پرســنل محــور بــوده و خــط تولیدهــا بــه طــور دســتی کنتــرل مــی 

شوند.
ــا مشــکالت  در ایــن صــورت اگــر متخصــص یــک بخــش از سیســتم جــدا شــود، سیســتم ب
فراوانــی مواجــه مــی شــود زیــرا کل سیســتم متکــی بــر کارگــر، کارمنــد و متخصــص اســت، 
بنابرایــن بــا جــدا شــدن یــک پرســنل زبــده، سیســتم دچــار مشــکل شــده و کل کســب و کار از 

کار مــی ایســتد.
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 اتوماتیک و مکانیزه نبودن سیستم ها
از دیگــر دالیــل کــم شــدن عمــر مشــاغل مــی تــوان بــه دســتی بــودن و اتوماتیک نبودن سیســتم 
هــا اشــاره کــرد. در چنیــن وضعیتــی آنقــدر هزینــه هــا بــاال رفتــه کــه کســب و کار دیگــر تــوان 
ادامــه نخواهــد داشــت، چراکــه بــرای مثــال، اگر بخواهیــم محصولــی را تولید کنیم، بســیار زمان 
بــر و هزینــه بــر اســت، زیــرا اپراتورهــای کارخانــه هــا مجبورنــد از نظــر فیزیکــی، عملکــرد و 
کیفیــت خروجــی هــا را کنتــرل کننــد تا بهتریــن تنظیمــات را بــرای اســتفاده از تجهیــزات ایجاد 

کننــد، کــه ایــن عملکــرد نیــز بــه طــور کلــی منجــر بــه عــدم کارایــی و ایمنــی مــی شــود.
امــا اگــر فرایندهــا بــه طــور اتوماتیــک و توســط ماشــین آالت انجــام شــوند، ســرعت و حجــم 
ــا پیشــرفت تکنولــوژی و  ــد. ب تولیــدات باالرفتــه و از همــه مهمتــر هزینــه هــا کاهــش مــی یاب
اســتفاده از اتوماســیون، از مونتــاژ خــط تولیــد گرفتــه تــا صنایــع خدماتــی، قادرنــد فرایندهــا را 

راحــت تــر و قدرتمندتــر انجــام دهنــد. 

به طور کلی اتوماسیون صنعتی، فرایندهای تولید را:

سریعتر

و مقرون به صرفه ترپایدار ترقابل اعتماد تر 

انعطاف پذیر ترکار آمد ترایمن تر
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بنابرایــن، تنهــا راه ایجــاد عمــر بــاال بــرای اکثر مشــاغل و کســب و کارها، اســتفاده از اتوماســیون 
صنعتــی اســت. فرایندهــای اتوماســیون صنعتــی از سیســتم هــای کنتــرل اعــم از کامپیوترهــا و 
روبــات هــا بــرای نظــارت و مدیریــت فرایندهــا و ماشــین آالت اســتفاده مــی کننــد. اتوماســیون 
صنعتــی،  عــالوه بــر بهبــود بهــره وری،  باعث کاهــش خطاهــا، افزایش ایمنــی و انعطــاف پذیری 

در فرآیندهــا مــی شــود. 

مزایای اصلی اتوماسیون صنعتی

تولید اطالعات دقیق تر

ثبات باالتر

سرعت باالتر

بهبود شرایط کاری

کاهش خستگی

کاهش هزینه ها

افزایش بهره وری 

کیفیت بهتر

دقت باالتر 

افزایش حجم تولیدات 

ایمنی و اهمیت باالتر

قابلیت اطمینان بیشتر


