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 AOIלמערכות אופטימיזציה של קו ייצור ואינטגרציה 

אנה קופמן, אסף הדס: מציגים ר קורדובה סיגל"ד: מנחה אקדמי   

  צומח הצגים בתעשיית האלקטרוניקה שוק אופי

  ולייצר טכנולוגיות לפתח נדרשים ואנו מסחרר בקצב

 להתמודד ובכך ביותר הגבוהה באיכות המוצר את

 .מהקיים קצרים אספקה לזמני הלקוחות דרישת עם
 הצורך עלה ,בחברה המצטבר והידע הניסיון לאור

  יביאו אשר ספציפיים תפעוליים תהליכים בשינוי

   .המוצר להצלחת

 לשפר הוחלט ההנהלה עם חשיבה תהליך לאחר

  .המכונה איכות ואת האינטגרציה תהליך את ולקצר

 האינטגרציה לתהליך התקן זמני חזון מימוש כלומר

 .100h-ל  240h – מ

  אינטגרציה תהליך לביצוע שעות 240 נדרשות

  גילוי יכולת למכונה מאפשרות שתוצאותיו ,מלא

  של זכוכיות על שונות ובדיקות הצגתן ,תקלות

 .שטוחים צגים

  ודרישה הקיימת בטכנולוגיה המוצר מורכבות לאור

 מהירה והתקנה אספקה של אגרסיבי ביעד לעמוד

  למנהל והוצע נבחן ,הלקוח באתר המכונה של

 תוך הייצור במחלקת אופטימיזציה לבצע הייצור

  ומרכיבים האינטגרציה תהליך על התמקדות

  ובאיכות מהיר אספקה ליעד להגיע שיעזרו נוספים
   .המרבית

מזמן  42%הפחתת , השיפורים גרמו לביצוע מהיר יותר

משמח זה מאשר כי הצלחנו להגיע נתון . האינטגרציה
שעות  240הקטנת שעות האינטגרציה מ" –ליעד המטרה 

 ".שעות 100ל
 

החיסכון החודשי בעלות העבודה בעקבות השיפורים  

שנחסכו $ 300000כלומר לכ, למכונה$ 6000הוערך ב

 .מכונות בשנה 50במחזור מכירות של 
 

הצליחה ליצור מוצר חדש שמעניין לקוחות רבים החברה 
 .בקרוב המוצר יוצע ללקוחות –ובעקבות זאת 

  3, מדידות 3

שבועות כל  

אחת לקבלת  

 זמני התקן

ניתוח המדידות  

י פארטו על  "ע

מנת למצוא את  

  20%ה

מהתהליכים  

אשר גוזלים  

מזמן   80%

 האינטגרציה

 התהליכים לשיפור

 נוהל  אינטגרציה ממוחשב 
CATP Automatically 
 ד "צבPre-integration 
ד "צבOptics calibration 
 ד "צבI/O Test 

 5יישוםS  הייצור  בקו- 

 עבודה מסודרת חוסכת זמן
 

נועדה  הבקרה 

לשפר את  

ביצועי  

התהליכים  

ולנסות למנוע  

תקלות בתהליך  

 .המובנה

  קייזן לצורך מציאת

הבקבוק  צוואר 

 .בתהליך

 

Fish bone   לצורך

תיחום מקורות  

פוטנציאלים לכשלים  

 בתהליךוחולשות 


