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 طراحی هوشمند ماشین ها با قابلیت پیکربندی مجدد

 چکیده:

جهت کمک به آنالیز و طراحی ماشین های مخصوص با قابلیت  CADبرای شناسایی و توسعه سیستم هوشمند  یدر این مقاله روش های

یک پروسه برای تعیین قابلیت استفاده از این ماشین ها برای قطعه معلوم و یک مدل برای توسعه سیستم هوشمند ، پیکربندی مجدد 

CAD مشخصات ابعادی و هندسی قطعه معلوم برای تعیین امکان تولید قطعه با استفاده از ماشین مخصوص با  ،ارائه می گردد. سیستم

سه از دیدگاه اقتصادی نیز آنالیز می گردد. سپس روقابلیت انجام پ داده ورد آنالیز قرار قابلیت پیکربندی مجدد را از دیدگاه فنی مو

شامل  ، کهرا با در نظر گرفتن جزئیات و ویژگی های ماشین کاری و عملیات الزم تعیین می نماید کار موقعیت قرارگیری مناسب قطعه

ی الزم می باشد. پس از اتمام این مرحله، طرح کلی ماشین و تجهیزات مورد تعیین نوع عملیات، ابزارهای برشی و تعداد ایستگاه های کار

 نیاز برای ماشین کاری تعیین می گردد.  

 . معرفی 1

استفاده از ماشین های ابزار مخصوص، اقتصادی ترین روش برای تولید انبوه از قطعات یکسان می باشد. با این حال، این ماشینها بدلیل 

سرعت در حال تغییر امروزی مورد انتقاد قرار می گیرند. به عالوه با به مورد نیاز برای پاسخ گویی به بازار رقابتی و  فقدان انعطاف پذیری

وقتی محصول تولیدی، دیگر مورد نیاز بازار نیست این ماشین ها بی  ،وجود  هزینه های سرمایه گذاری زیاد الزم برای این نوع ماشین ها

را حتی برای تولید در حجم بیشتر ترجیح می  CNCدر نتیجه تولید کننده ها غالبا استفاده از ماشین یونیورسال و فایده به نظر می آیند. 

بهره وری باال در ازای انعطاف پذیری و هزینه تولیدی باال به ازای هر قطعه ساخته شده، قربانی می گردد.  ،دهندکه به عنوان یک پیامد

به عنوان یک راه حل معتبر برای برخورد با این را می توان  ،مخصوصهای مجدد، نسل جدید از ماشین ماشین های با قابلیت پیکربندی 

گزینه ای ایده آل را برای  تولیدات در حجم گسترده و در  ،مشکل حیاتی در نظر گرفت. این ماشین های بسیار مولد و نسبتا انعطاف پذیر

یک نوع ماشین با قابلیت پیکربندی مجدد را نمایش می دهد که  1ی کنند. شکل جایی که انعطاف پذیری محدود الزم است فراهم م

 قابلیت انجام عملیات سوراخ کاری و قالویززنی روی یک سری از قطعات مشابه را دارا می باشد.

ی و تجهیزات جانبی آن پیکربندی مجدد این امکان را فراهم می کنند تا  با تغییر موقعیت یونیت های ماشین کارقابلیت ماشین های با 

استراکچر ماشین انجام گردد. این قابلیت وقتی که به تغییر محصول به خاطر تغییر سریع در تقاضای بازارنیاز باشد، روی حداقل تغییرات 

ورد بسیار مفید می باشد. حتی ممکن است ماشین به طور کلی دمونتاژ گردیده و برای تولید یک قطعه متفاوت با پیکربندی مجدد م

استفاده قرار گیرد. این قابلیت پیکربندی مجدد ازآنجاکه اتصال اغلب اجزاء اصلی ماشین به بدنه توسط اتصاالت مکانیکی مانند پیچ و 

 مهره انجام گردیده است ممکن می گردد. که باعث ایجاد انعطاف پذیری بسیار بزرگی در این نوع از ماشینها می گردد که در سایر ماشین

که به تکنولوژی های پیشرفته مجهز شده اند، بهره وری قابل توجهی را در  ،ر دیده نمی شود. ماشین ها با قابلیت انعطاف پذیریابزا های

 [2]اتوماسیون خطوط تولید وعملیات ماشین کاری با تیراژ تولید باال از خود نشان می دهند.

تواند ایجاد نماید، کمتر مورد توجه محققان معاصر قرار گرفته است. با این حال، این تکنولوژی علیرغم این که سود بسیاری را می 

. همچنین کمبود [4-3]مشارکت در طراحی وکاربرد این ماشین ها بنا به عللی که توسط نویسنده منتشر شده است، محدود می باشد

نقش مهمی که این ماشین ها در بهبود بهره طراحان ماهر ماشین از عمده علل استفاده محدود از این ماشین ها می باشد که در مقابل 

به طور گسترده و موثر برای مقابله با برخی از  CADنمایند قابل توجیه نیست. در سه دهه اخیر سیستمهای  هوشنمد می وری ایفا 

ای هوش مصنوعی مشکالت اصلی مهندسی مورد استفاده بوده است. و هنوز هم  محققان کابردهای جدیدی را برای استفاده از تکنیک ه

.ارد با  "حصول نتیجه صرفا موثر بودن خود برای تصمیم گیری هایی که (KBESs)ابداع می نمایند سیستم های خبره مبتنی بر دانش 

 (KBES)اطالعات کیفی مورد نظر در برنامه های کامپیوتری مشکل می باشد،  ثابت کرده اند. نمونه هایی از دامنه های کابردی کردن

می باشد. براین اساس، این مقاله دامنه  NC [8]و برنامه نویسی  [7]، تجزیه و تحلیل طراحی[6-5]، برنامه ریزی فرایند[4]حیاشامل طر

 های شناخته شده را ارائه می دهد: طراحی ماشین های با قابلیت پیکربندی مجدد : KBESکاربردی جدیدی از  

IIساختار عمومی ماشین های با قابلیت پیکربندی مجدد . 
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ول می باشند.در مقابل، ماشین های با قابلیت صیات عمومی ماشین های مخصوص متداخصو ،وزن سنگین، بدنه صلب و انعظاف ناپذیری

امل تعدادی انعظاف پذیر می باشند. ساختار عمومی ماشین های با قابلیت پیکربندی مجدد ش "عموما سبک تر و نسبتاپیکربندی مجدد 

 (1کشوییی ها و مکانیزم حمل قطعه کار می باشد که همگی روی بدنه به هم نصب گردیده اند.)شکل یونیت های ماشین کاری، 

 

 طعات تولیدیک ماشین با قابلیت پیکربندی مجدد با ق 1شکل

 الف( بدنه و میز

رد لزوم در رابطه با عملیات ماشین کاری مورد ودر این ماشین ها می باشند. با توجه به مالحظات پایه ای م یاجزاء خیلی مهم ،بدنه و میز

مجموعه میز و ناسب طراحی شده و یا از تنیاز برای تولید قطعه مشخص و خصوصیات ماشینکاری جنس قطعه کار، بایستی میز و بدنه م

حاصل از عملیات ماشین کاری، میز و بدنه باید به اندازه ه خاطر نیرو های ماشین کاری باالی .  بهای استاندارد موجود استفاده گردد بدنه

مکانیزم کافی از صلبیت الزم جهت اجتناب از لرزش برخوردار باشند. اجزاء دیگر شامل یونیت های ماشین کاری و  میزهای کشویی و 

، یک ماشین با قابلیت در نتیجهتوسط اتصاالت مکانیکی و اجزاء مخصوص تنظیم کننده روی بدنه و میز نصب می گردند.  ،حمل قطعه

پیکربندی مجدد می تواند به راحتی مونتاژ گردد تا بتوان یک ماشین مخصوص پیشرفته در حداقل زمان الزم برای تولید محصولی خاص 

 .را در دسترس داشت

 

 

 یونیت های کشوییب( یونیت های ماشین کاری و 

یونیت های مورد استفاده در ماشین های با قابلیت پیکربندی مجدد به دو نوع اصلی تقسیم شده اند: یونیت های ماشین کاری و یونیت 

 های کشویی.

سیستم انتقال پولی و تسمه برای تامین حرکت د که اسپیندل را توسط نیونیت های ماشین کاری مجهز به یک الکتروموتور می باش

 از چرخشی ابزار برشی به حرکت در می آورد. مانند سایر ماشین های ابزار اتصال ابزار های برشی به یونیت های ماشین کاری با استفاده

 CNCو  لسکوپی، قدرتنجام می پذیرد. یونیت های ماشین کاری خود بر سه نوع تقسیم می شوند: تاهولدرهای ابزار استاندارد 

عملیات سوراخ کاری و قالویززنی سبک مورد  استفاده قرار می گیرند که در این تیپ اسپیندل ها حرکت  انجام یونیت های تلسکوپی برای

را فراهم می کند. هر دو حرکت خطی و چرخشی الزم برای انجام  کار نفوذ ابزار برشی به داخل قطعه امکانخطی تلسکوپی گلویی 

برشی زیاد  ی. یونیت های قدرت برای عملیات فرزکاری و سوراخکاری که نیرویردیات سوراخکاری و قالویززنی هم زمان انجام می گعمل

موجود، حرکت خطی ی برشی باال  یوجود دارد مورد استفاده می باشند. برخالف یونیت های تلسکوپی، یونیت های قدرت به دلیل نیرو
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در نتیجه این یونیت ها روی  یونیت های کشویی نصب می گردند تا حرکت خطی الزم برای نفوذ ابزار در قطعه تلسکوپی ابزار را ندارند. 

 یک یونیت تلسکوپی و یونیت ماشینکاری قدرت با هولدر های ابزار و ابزارهای برشی نشان داده شده است. 2فراهم گردد. در شکل 

 

 [1]یین(یونیت قدرت )باال( و یونیت تلسکوپی )پا 2شکل

که مجهز به سرو موتورها با کیفیت باال می باشند برای  CNCنشان داده شده است، یونیت های  ماشین کاری  3همانطور که درشکل 

با یک کنترل کننده ترکیب شوند   CNCانجام عملیات دقیق سوراخ کاری، قالویززنی و فرزکاری در دسترس می باشند. وقتی یونیت های 

 برای انجام عملیات ماشین کاری دقیق برنامه ریزی نمود. می توان آنها را

 

 با کنترل کننده CNCیک یونیت ماشین کاری  3شکل

یونیت های کشویی ، یونیت های ماشین کاری را حمل کرده و حرکت پیشروی الزم برای ابزار برشی را با استفاده از جک های 

مکانیکی  های نند. تنظیم کورس حرکتی با استفاده از میکروسوئیچ ها یا سیستمهیدرولیکی ، پنئوماتیکی یا سروموتورها فراهم می ک

 فراهم می گردد.
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یک یونیت کشویی پنئوماتیکی با یک تنظیم کننده مکانیکی کورس حرکتی را نمایش می دهد. صفحه کشویی که یونیت ماشین  4شکل 

پیستون متصل شده و از این رو قابلیت حرکت به جلو و عقب ابزار برشی را فراهم کاری را حمل می کند بوسیله یک قطعه رابط به میله 

 می نماید.

 

 یک یونیت اسالید پنئوماتیکی با تنظیم کننده مکانیکی کورس حرکتی 4شکل

 

 [1]که یونیت های ماشین کاری را حمل می کنند CNCیونیت های کشویی 5شکل

محور  :رکت ابزار برشی، یونیت های ماشین کاری را می توان روی یونیت های کشویی مانندباتوجه به ماهیت عملیات ماشین کاری و ح

(.همانطوریکه در شکل  نشان داده شده است یونیت  5اسپیندل در راستای کشویی و یا عمود بر جهت حرکت کشویی نصب نمود )شکل 

 بدست آورد. ،قابلیت برنامه نویسی برای حرکات دقیق کشویی با کشویی را می توان به سرو موتور مجهز نمود تا بتوان یونیت

III معماری ساختار سیستم 

طراحی ماشین های با قابلیت پیکربندی مجدد یک پروسه زمان بر بوده و نیازمند مهارت باال و درک عمیق از این ماشین ها و تجهیزات 

ان یک راه حل مناسب برای بهبود بهره وری پروسه طراحی این نوع را می توان با عنو KBESجانبی مورد نیاز آنها می باشد. استفاده از 

( ارتباط یکپارچه با پایگاه 2) و ( در باز ذخیره کردن دانش بوجود آمده1ماشین ها در نظر گرفت. این امر به علت قابلیتهای این سیستم)

سیستم عبارتند از کاربر رابط، واحد  یمی دهد، اجزا معماری عمومی این سیستم و اجزاء اصلی آن را نشان 6اطالعاتی آن می باشد. شکل

KBES واحد ،CADکه همه این اجزاء را در یک سیستم یکپارچه می سازد.یی خصوصیات و واحد ارتباط دهنده ، واحد شناسا 
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 ( معماری سیستم و اجزاء تشکیل دهنده آن 6)شکل

 الف( آنالیز اقتصادی و فنی

توجیه دقیق فنی و مالی استفاده از این ماشین  ا زیاد می باشد. بنابراین، بایدقابلیت پیکربندی مجدد نسبتهزینه استفاده از ماشین ها با 

ها قبل از اقدام به هر عمل همچون طراحی و ساخت آن ها انجام پذیردکه شامل آنالیز دقیق اقتصادی قطعه و مشخصات تولید آن می 

نوع عملیات ماشین کاری، مشخصات جنس قطعه و ویژگی های  شامل فنی الزم است کهآنالیز دقیق موضوع های آن به دنبال و  باشد

این  هندسی ماشین کاری می گردد. هر دو این امور زمان بر بوده و به مهارت و تجربه باالیی نیاز دارند ، متاسفانه کمبود افراد با تجربه در

پردازش کیفی و کمی اطالعات را ثابت کرده  ا درقابلیت خودر KBESن شد زمینه بسیار ملموس می باشد. همچنان که در مطالب قبلی بیا

نشان داده در شکل  KBESراه حل بالقوه برای مقابله موثر با این مشکل در نظر گرفته شده است. یک این رویکرد به عنوان  "است. نتیجتا

کمک می کند.  این سیستم شامل منبع دانش مربوطه، پایگاه  به کاربر در ارزیابی اقتصادی و فنی ماشین ها با قابلیت پیکربندی مجدد 6

داده ها و یک موتور رابط می باشد. دانش مختص به توجیه مالی و  اقتصادی قطعه کار برای استفاده از ماشین ها با قابلیت پیکربندی 

خروجی قطعه های آنالیز شده را برای استفاده های ارائه می شود. سیستم اطالعات ورودی و  پس(-)اگر IF-THENمجدد در قالب قوانین 

 آینده در پایگاه داده خود ذخیره می نماید. موتور رابط فعاالنه دانش ذخیره شده در پایگاه دانش را برای بدست آوردن پارامتر های الزم

زیکی قطعه یا در قالب دسته ای از کدهای مورد استفاده قرار می دهد. اطالعات ورودی به سیستم می تواند در قالب اطالعات هندسی و فی

 تکنولوژی  باشد.

ستفاده از برای آنالیز قطعه، موتور رابط ابتدا پایگاه داده را برای اینکه آیا قبال این قطعه آنالیز شده یا نه جستجو می نماید، اگر قطعه با ا

دسته ای از کدهای تکنولوژی تعریف شده باشد، سیستم به جستجوی قطعه های مشابه ذخیره شده در پایگاه داده می پردازد. اگر قطعه 

نشده یا اگر کاربر آنالیز  مورد پردازش قرار گرفته باشد، اطالعات قطعه مشابه مورد استفاده قرار می گیرد. اگر قطعه جدید باشد و قبال قبال

قوانین متناسب بر اساس زنجیره رو  ،با روشن شدن موتور رابط آنگاهتصمیم به پردازش مجدد قطعه ای نماید که قبال  پردازش شده باشد 

بررسی می گردند تا قابلیت استفاده از ماشین با قابلیت پیکربندی مجدد برای تولیدآن قطعه را مشخص  نماید. در این مورد  به جلو
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با استفاده از ماشین ها با  -CNC 2با استفاده از ماشین های  -1 :سیستم برای هر قطعه با مقایسه دو روش عمومی تولید ،ای مطالعه

یمتی را فراهم می کند. برای آنالیز اقتصادی عواملی همچون زمان ماشین کاری، حجم تولیدات، حقوق ق ،قابلیت پیکربندی مجدد

کارگران، هزینه ماشین، هزینه استهالک، هزینه تعمیرات، هزینه ابزار برشی و هزینه های سربار، برای تصمیم به این که ماشین ها با 

عه در مقایسه با گزینه های دیگر دارد، در نظر گرفته می شود. همچنین ممکن است قالیت پیکربندی مجدد هزینه کمتری به ازای هر قط

استفاده نمی  باالبا وجود اینکه برای تولید با تیراژ )این آنالیز شامل محاسبه هزینه ها برای استفاده از ماشین های یونیورسال  باشد 

ز ماشین ها با قابلیت پیکربندی مجدد و یا استفاده نکردن از آن تصمیم گیری بعد از اتمام آنالیز اقتصادی است که برای استفاده ا (.شوند

این گزینه همچنان جالب  اگر .می شود. سپس باید برای بررسی قابلیت استفاده از  این روش از دید فنی یک آنالیز فنی دقیق انجام گیرد

زار برشی، نیرو های برشی و خصوصیات جنس قطعه کار را باید عواملی چون اطالعات هندسی ، ابعادی و شکل قطعه کار، اب توجه است،

در این آنالیز مورد توجه قرار داد. در این مقاله سعی بر این نیست که به تشریح آنالیزهای دقیق اقتصادی این موضوع پرداخته شود، و 

 (3راجعه نمایند)خوانندگان عالقه مند می توانند به مقاله دیگری که از این نویسنده منتشر شده است م

 ب( شناخت ویژگی ها:

اقتصادی و  –هر دو جنبه مالی با لحاظ نمودن به هنگام تایید استفاده از ماشینها با قابلیت پیکربندی مجدد برای تولید یک قطعه خاص 

انتخاب صحیح ابزار  بایستی تمام ویژگیهای ماشین کاری، ابزارهای برشی مناسب و سایر پارامترهای ماشین مشخص گردند. ،فنی قضیه

این تایید  7را دارا می باشد. فلوچارت شکل  بسزایهای برشی و پارامتر های ماشین کاری برای موفقیت در هر عمل ماشین کاری اهمیت 

که توسط  را قطعهاز  3Dویژگیها را شرح می دهد. در حال حاضر این چرخه فقط برای عملیات سوراخکاری محدود شده است. یک مدل 

آماده می شود، شناساگر ویژگی که به عنوان برنامه مکمل سیستم نمود دیگر وارد  CADاز طریق نرم افزار می توان بر ساخته شده یا کار

مشخص از سوراخها برای هر کدام  مبنا یا مادر را ، سوراخ های موجود در قطعه را شناسایی و صفحه  است شده در سیستم تعبیهتعاملی 

در نظر گرفته می شود. صفحه مادر با بایستی ماشین کاری گردد ،برای ایجاد سوراخ ها  مبنا به عنوان سطوحی کهصفحه  نماید.می 

ذخیره شده در پایگاه  های از داده الزمپارامتر های دیگر سوراخ کاری و  قطرو  شدهتعداد سوراخ به عنوان صفحه جاری انتخاب حداکثر 

د تا زمانیکه تمام عملیات انجام شود. برای هر ویژگی تعریف شده گیرصفحات دیگر هم انجام می  برایه . این پروسگرددداده معین می 

 هایاز ابزار ذخیره شده  ابزار برشی مناسب و پارامتر های ماشین کاری با استفاده از قوانین مناسب بر اساس دانش و اطالعات موجود

 برشی تعریف می شوند
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 مرتبطو تعیین ابزارهای برشی و پارامترهای ها فلوچارت شناسایی ویژگی  7شکل

  

 رکا فایل داده قطعه

 ( H) کل سوراخ هاتعداد شناسایی 

 ( P)  شناسایی صفحه های مبنا برای سوراخها

 (  *P)  انتخاب صفحه مبنا دارای بیشترین تعداد سوراخ

   P*  = i صفحه  تعداد سوراخ های 

J=1 

 P*   j =j+1  صفحهاز  jسوراخ انتخاب 

 jسوراخ برای  مته قطر 

 j برای سوراخ سوراخکاری  هایپارامتر

مناسب برای  یونیت سوراخکاری 

 jاخ رسو

j=i? 

  های  از لیست صفحه *P حذف 

   Pمادر 

 پایان

 

صفحه مادر دیگر  آیا 

 ماند؟  می باقی  Pدر 
Yes 

NO 

Yes 

No 
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 یونیت ماشین کاری و اسالید یونیت ج( انتخاب

که حرکات می باشنداز قسمت های مهم و اصلی ماشین های با قابلیت پیکربندی مجدد  یونیت ها های ماشین کاری و اسالید یونیت

به گونه ای  یونیت ها های ماشین کاری و اسالید یونیتبرش فراهم می کنند. در نتیجه، انجام عملیات خطی ابزار برشی را برای دورانی و 

 :پیاده سازی شونددو شرط زیر انتخاب می شوند که این 

( پارامتر های 2      .داشته باشدتوانایی تولید حرکت دورانی و خطی مورد نیاز برای ماشینکاری متناظر را انتخاب شده ار برشی ( ابز1 

های یونیت . انتخاب باشدشده  تعیینعمق بار برای تمام ابزار برشی مقدار پیشروی و ماشینکاری مناسب مانند سرعت اسپیندل، 

و با استفاده از اطالعات ذخیره شده در پایگاه داده ها انجام می پذیرد. و این انتخاب منوط  KBESتوسط ها یونیت ماشینکاری و اسالید 

 ، توان و سرعت مورد نیاز ماشینکاری می باشد.شکل ابزار برشی  مرتبط با، پارامترهای ماشینکاری مورد نیاز  تعیین ابزار برشیبه 

 ین کاریتوالی انجام عملیات ماشد( برنامه ریزی 

ماشین ها با قابلیت پیکربندی مجدد عملیات ماشین کاری و چینش صحیح این عملیات در طراحی و ساخت موفق مناسب توالی تعریف 

د. گردتولید می  های ماشین کاری ضعیف موجب کاهش کیفیت و افزایش هزینه توالی عملیات. یک از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد

هزینه و زمان ماشین کاری  عملیات در یک ایستگاه کاری ممکن می باشد که باعث کاهش انجام تعدادی ترکیب و به طور معمول امکان 

مورد نیاز را تعیین می و سایر متعلقات های ماشین کاری ، پیکربندی کلی ماشین، یونیت ماشینکاری در واقع توالی عملیات می گردد.

 .نماید

 ماشینی پیکربنده( 

خطا در . دانست ی با قابلیت پیکربندی مجددطراحی ماشین هاعملیات به عنوان مهم ترین قدم در را می توان بندی ماشین  پیکرتعیین 

به دور  ایجاد طرحیبندی ضعیف موجب تعیین پیکر. پیکربندی صحیح ماشین به همه چیز منجر می گردد به جز تولید مقرون به صرفه 

 گردد.و باعث افزایش زمان و هزینه ماشین کاری می گشته ید از نیازهای تول

کاربرد دارد. در  ی با قابلیت پیکربندی مجددبرای طراحی ماشین ها هچند ایستگاهیا و  هیک ایستگاه :بندی پیکردو روش  به طور کلی

به  موقعیت از یک کار قطعه :دومماشین کاری می شود. در روش  بسته شده و در یک تنظیمروی میز ماشین کار قطعه  :روش اول

آن تولید نحوه داده شده به خصوصیات قطعه و  کار . روش انتخاب شده برای قطعهبه اتمام برسدتا پروسه  منتقل می شوددیگر موقعیت

به دلیل ماشین کاری هم زمان قطعات در ایستگاه های تری را آهنگ تولید باال  هماشین های چند ایستگاه به طور کلیبستگی دارد. 

 دارا می باشند.متفاوت 

بر راستفاده می کند. کا KBESبر توسط ماژول مخصوص کاربر از ربندی ماشین با قابلیت پیکربندی مجدد کاپیکربرای تعریف درست طرح 

و روش کار قطعه  نحوه قرارگیریاطالعات مورد نیاز مانند همچنین و  نمایدکدهای تکنیکی وارد می  به شکل گروهی ازاطالعات قطعه را 

ایستگاه به ایستگاه کاری قطعه باید از یک  چند ایستگاههحالت  در. نمایددر صورت نیاز حالت تغییر مکان قطعه را وارد می و یا بستن 

ایستگاه که بیش از دو مواردی د. معموال در جابجا شو ایندکسدورانی میز حرکت یا یونیت حرکت خطی اسالید  با استفاده از کاری دیگر

به هنگام این فرایند، سیستم طرح چیدمانی مناسب را با استفاده از  بهتر خواهد بود. "ترجیحاحرکت دورانی استفاده از ، کاری وجود دارد

 اطالعات پایگاه داده ارائه می نماید.

نموده یا بندی ارائه شده را قبول پیکر. ممکن است کاربرطرح شخص می نمایدمکاری را  ایستگاه های بندی ارائه شده صریحا تعداد  پیکر

در این حال نتیجه موجب کد بندی  اعمال نماید:و تغییراتی  ربر می تواند طرح بندی را بهبود دادهاقدام نماید. حتی کا ی دیگربرای طرح 

بندی، سیستم به طراح اجازه تعریف نصب قطعه، پیکر. براساس این طرح گردد جدید شده و در پایگاه داده برای کارهای آینده ذخیره می

 هم می نماید.فراو بقیه قطعات جانبی را  ایندکسمیز یونیتها، اسالید  ،های ماشین کارییونیتروش های بستن، موقعیت و جهت گیری 

IV نتیجه گیری 
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 به طور موثری افزایش می دهد.استفاده از ماشین ها با قابلیت پیکربندی مجدد کارایی و آهنگ ماشین کاری را نسبت به روش های دیگر 

ر کاربردی می بازار بسیا های به سرعت در حال تغییر این ماشین ها آنها را نسبت به درخواست و قابلیت پیکربندی مجدد انعطاف پذیری

مختلف  اتجهت تولید قطعرا می توان وجود ندارد. این ماشین ها  سنتی ابزار مخصوص های در ماشیناین قابلیت  "متقابالد، که نمای

ه . سیستم توضیح دادبه وفور مورد استفاده قرار نمی گیرنداین ماشینها  ماهر، طراحان کمبود. اما به دلیل نموددمونتاژ و دوباره مونتاژ 

اقتصادی و فنی استفاده از این ماشینها و نیز در تعیین پیکربندی -خیلی موثری به طراحان در آنالیز مناسب مالیدر اینجا به صورت شده 

صحیح، تعیین ابزارهای برشی مورد نیاز و نیز تعیین سایر پارامترهای دستگاه کمک می نماید.این خود بایستی به درستی مورد توجه قرار 

به عنوان یک نتیجه استفاده از این قوانین باعث کاهش مهارت مورد نیاز و نیز زمان مورد نیاز برای طراحی ماشین می گردد.  گیرد که

سیستم شرح داده شده در این مقاله به عملیات سوراخ کاری محدود بوده و برای پوشش دادن سایر عملیات ماشینکاری به کارهای 

 این پروسه مشابه می توان برای پوشش عملیات دیگر استفاده نمود.بیشتری نیاز می باشد. لیکن از 
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