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 AOIמערכות אופטימיזציה של קו ייצור ואינטגרציה ל

 אנה קופמן ואסף הדס

 אורבוטק.בשם  מובילה בחברת הייטק החלטנו לבצע את עבודת הגמר - . מוטיבציה לפרויקט1
ניסיון בחברה,  תהליכי הייצור ולעשיית פרויקט זה נבעה בעיקר מהיכרות מעמיקה של המוטיבציה לשיפור

 .ולשיפור תהליך הייצור לפרויקט זה כעת הגיע המועד הנכון ,לכן .רצון לשיפורב שנים וותק של
באיכות הגבוהה ביותר וזמני  יםאופי שוק האלקטרוניקה בתעשיית הצגים השטוחים דורש מוצרכידוע, 

מורכב  תהליך אינטגרציהתקן של  לשפר את זמןראינו הזדמנות זו  ,לכן כיום. הקייםקצרים מהמצב אספקה 
זציה יייצור ולבצע אופטימ בפס LCD/LED  - צגי ה ותמכונה מולטידיספלנארית שבודקת את איכמאוד ב

  בתפעול. ברצפת הייצור
 אינטגרציה.שעות לתהליך  100  - ל שעות  240 - מ תקן ום זמניצמצה ודהיא הור מטרתנו העיקרית

בציפיות מצליחים לעמוד אנו לא יה מלא ובכך לא אינטגרצתהליך ללקוח ללא סיום המערכות נשלחות  לעיתים
  .שלנו אחרים וביעדים מרכזיים הלקוח

חד עם זאת ישנם לקוחות יציה ועבורו אנו מבצעים עבודה זו. אינטגר הוא מחלקתהלקוח המרכזי של הפרויקט 
 בחברה שירוויחו מעשיה זו. ארגוןאחרים חוצי 

 .השונים המוצר שלנו על פני המתחרים העדפתגדול ותוצרי הפרויקט ייתנו לנו יתרון 
סקירת ספרות זו עזרה לנו לחפש את המפתח לפתרון בקיצור זמני העבודה וקיצור תהליכים -תסקירת ספרו. 2

שאינם אוטומטיים ומתבצעים על ידי יד אדם. בנוסף, היות שהתפתחות הטכנולוגית מהירה בעשור האחרון 
 הבנו את המסר והנחיצות בכך שמוצר טכנולוגי ייוצר באופן מהיר לאחר הסרת האילוץ הקיים.

שלמדנו לאורך הדרך בלימודינו  תעל מנת להגיע ליעד שלנו השתמשנו במספר מתודולוגיו -מתודולוגיה .3
. ראשית ביצענו אירוע קייזן, השתמשנו באדרת דג על מנת לבחור מה ניתן ליישם בפרויקט ומה יםהאקדמאי

רכנו תצפיות לתהליכי אינטגרציה, בנינו פארטו על מנת לוודא שאנו מתמקדים בשיפור הזמן המרכזי, לא, ע
 סיגמה לניהול הפרויקט. 6 תעבדנו לפי מתודולוגיי

 :כגון ,דיאגנוסטיים םכלימספר שעות התקן, הצענו לבנות  מנת לצמצם באופן מיידי את על -ממצאים. 4
 שיעבוד בשעות הלילה באופן תוכנתי אלגוריתםתהליך האינטגרציה והול מערכת אוטומטית לני, צב"דים

 .אוטומטי
 תחומים הבאים:הצב"דים יבנו לפי ה

מנועים ובקר שישלוט על דרגות החופש של  5במכונה בעזרת האופטית  יתממשק למערכת - כיול אופטי צב"ד 
 .27חיסכון של  -כיול באופן אוטומטי ייבצע את הובכך המצלמה והעדשה 

חיסכון של   - של המכונה )פקודות בקרה, סנסורים וכדומה( Input/outputאת  תאוטומטיצב"ד נוסף שיבדוק 
 שעות בתהליך. 28

על פני  שהמטרה תהיה להגיע לרמת פילוס של מיקרונים בודדיםכך צב"ד לכיול ופילוס שולחן בעזרת לייזר 
 ת.שעו 30חיסכון של  -ובקלות יתרה מינימלישטח רחב בזמן 

משוב  הפלט ייתןלאחר סיום תהליך האינטגרציה.  ( לבדיקה סופית של המכונהFinal Testתהליך אוטומטי )
 שעות. 35חיסכון של  - וייבצע חישובים באופן עצמאי Go/No Goשל 
כנית מפורטת לחסכון בחשמל בחדרי למחלקה, והצענו ת 5Sתהליך  רצפת הייצור הוצענו לפועל  בצד

לאיחוד  google sketch upבעזרת תוכנת  בנינו תכניתבנוסף בשנה. ₪  67,000של  חסכון יקףבה ,האינטגרציה
 להגדיל את יכולת הייצור שלנו.ות לחדר נקי גדול אחד ובאופן זה חדרי אינטגרציה והרכב

 המטרות שהיו בחזון ההתחלתי שלנו,לאחר סיום הפרויקט הצלחנו לעמוד ברוב כיום,  – . סיכום5
 .שעות 310לזמן תקן עבור תהליך אינטגרציה של  לחנו להגיעהצ ,כלומר
וסף בנוסף, הערך המ .בכלל לחברהלתפעול ו בהקטנת זמן תקן וחסכון כספי רבשמבוטא  רב, מוסףערך השגנו 

 הייצור תחילת אתזמן את להקדים והמוניטין שלנו. הצלחנו  האמינותעל  גדל ואנו שומרים מול הלקוחות
 הלקוחות. אצל בקווי הייצור

העובדים בנושא  וישנה שביעות רצון רבה בקרב צוות ,קנה מידה ארגוניתרומת הפרויקט לחברה מוערכת ב
 .5S שיפור תהליךתוצאה מארגון במחלקה כובנושא סדר והייצור  שיפור תהליכי

 
 
 
 
 
 


