
ً سفارشی است و قابليت توليد انبوه را ندارند.
دوم آنکه شرکت هایی که در زمینه دستگاه تست کار 
می کنند لزومًا باید تمام سال مشغول فعالیت مهندسی 
را  خود  فرد  به  منحصر  ماهیت  دستگاه  هر  باشند. 
دارد. شما قباًل روی یک قطعه فرمان کار می کردید 
دستگاه بعدی تست صندلی است. اصاًل دو تا ماهیت 
مختلف دارد، دو تا استاندارد مختلف دارد. دو فضای 
مختلف دارد. نیازمندی های مختلف دارد. مگر اینکه 
شما اینقدر هوشمند باشید که بتوانید کارهایتان را به 
این  از کنار هم گذاشتن  بیاورید و  صورت ماژول در 
که  دهید  سازمان  را  مختلف  دستگاه های  ماژول ها، 
حجم طراحی تان را کمتر کنید ولی در عمل شما دائمًا 

مشغول کار مهندسی هستید. 
با  نمی تواند  تست  دستگاه  ساخت  سوم،  نکته 
تير  اولين  باید  لزوماً  باشد،  همراه  خطا  و  سعی 
شما به هدف برخورد کند. یک تولیدکننده به طور 
طبیعی می داند وقتی که یک قالب را طراحی و نمونه 
قالب می تواند  در  اشکال  در صورت  تولید می کند  را 
آنرا تصحیح و دوباره نمونه را تولید کند. چند بار این 
کار را انجام می دهد تا قالب تکمیل شود. اما سازنده 
دستگاه تست چنین شانسی ندارد. مشتری هم چنین 
شانسی را به او نمی دهد. مشتری با ما مثل شرکتی 
رفتار  می سازد  را  تست  دستگاه  این  سال هاست  که 
تیر  اولین  و  ضربه  اولین  با  می خواهد  یعنی  می کند. 

مستقیمًا هدف اصلی نشانه گرفته شود.
مساله چهارم، برخی از مدیران شناخت و عالقه ای 
یک  عنوان  به  بلكه  ندارند  آزمون  تجهيزات  به 
نگرش  این  می کنند.  نگاه  آن  به  هزینه  مرکز 
باعث درخواست حداقل قیمت می شود. دستگاه تست 
مشخصه مهمی دارد. برای ساخت هر دستگاه این 
کيفيت  و  نوع  در  تغيير  با  تا  دارد  وجود  امكان 

قيمت  تغييرات  از  بزرگی  گستره  وابسته  ادوات 
و کيفيت ساخت را داشته باشيم. به عنوان مثال 
از یک شرکت معتبر  قیمت مشابه سنسور چینی که 
آلمانی تهیه شده است می تواند تا یک چهارم کاهش 
شدت  به  کیفیت  اما  است،  راضی تر  مشتری  و  یابد 
نارضایتی،  بروز  با  شش ماه  از  پس  می آید.  پایین 
عملکرد ضعیف دستگاه که ناشی از قیمت پایین آن 

بوده مشخص می شود.

مشكالت عمده این حوزه را چه می دانيد؟
اگر بخواهم خیلی کوتاه و تنها به عناوین اشاره کنم 
تجهيزات  ساخت  حوزه  در  کار  مشكالت  عمده 
آزمون شامل این موارد است: سربار و قيمت تمام 
متخصص،  انسانی  نيروی  محدودیت  باال،  شده 
غيرکارشناسی  انتظارات  ماندگار،  و  کارآمد 
برخی مشتریان از هزینه ها و قيمت تمام شده، 
ادوات  بازار و خرید سنسورها و  محدودیت های 
مورد نياز، عدم ثبات بازار، نوسانات ارز و عدم 
در  مهندسی  متنوع  فعاليت های  ارزش  شناخت 
حوزه های مكانيک، الكترونيک، نرم افزار و سخت 

افزار.
جا دارد خاطره ای را خدمت شما تعریف کنم. ما حدود 
سه سال پیش تصمیم گرفتیم با یکی از خودروسازها 
شراکت کنیم. هدف این بود که نگرانی ما از فروش 
حل شود. تیم ارزیاب خودروساز آمدند و ما را ارزیابی 
ما پرسیده شد، شما چقدر  از  ارزیابی خود  کردند. در 
و صندلی  میز  دارید؟ چقدر  دیوار  دارید؟ چقدر  زمین 
ایشان  به  ما  و  دارید  تراش  دستگاه  چقدر  دارید؟ 
در  ما  کار  گفتیم که خوب سابقه مهندسی 20 ساله 
این زمینه در کجای محاسبات شما دیده شده است؟ 
خیلی مودبانه به ما گفتند آنها برای ما بی ارزش است. 

یعنی بعد از 20 سال اهمیتی برای این دانش مهندسی 
قائل نبودند. 

در انتها اگر مطالبی وجود دارد بفرمایيد؟
من به آینده صنعت کشورمان امید فراوان دارم. ایران 
ندارد.  شدن  صنعتی  جز  چاره ای  که  است  کشوری 
پتانسیل های آن را هم دارد. منابع نفت و گاز و انرژی، 
معادن، نیروی متخصص و ارزان، موقعیت ژئوپلیتیک 
مبتکر  و  باهوش  جوانان  خیل  و  جهان  و  منطقه  در 
که در صورت هدایت صحیح پرچم دار کاروان صنعت 

آینده ما خواهند بود. 
به امید آن روز ...

منجر  اخیر  سالیان  در  ایران  اقتصاد  بر  حاکم  وخیم  شرایط  و  ارزی  بحران 
که  شد  قطعه سازان  و  تولیدی  واحدهای  از  بسیاری  زیان دهی  و  تعطیلی  به 
شرکت شهاب شمس نیز از این شرایط سخت مصون نماند. بدهی های ارزی 
باال  با  متناسب  قیمت ها  افزایش  عدم  بانک ها،  و  خارجی  تأمین کنندگان  به 
رفتن هزینه ها و سایر عوامل، در سال 91 شرکت شهاب شمس را در آستانه 

ورشکستگی قرار داد. 
شرایط  تسلیم  آنکه  یا  داشت:  قرار  روی  پیش  راه  دو  سخت  شرایط  آن  در 
حاکم شده و شرکت تعطیل شود و یا با اتکا به نقاط قوت شرکت، برنامه ریزی 
دقیقی برای برون رفت از شرایط موجود تدوین و اجرا شود. مدیریت ارشد 
شرکت شهاب شمس با تکیه بر توانمندی های داخل مجموعه راه دوم 

را برگزید و عماًل، این تهدید را به فرصت تبدیل نمود. 
باورمندی مدیران رده اول شرکت به گروه طراحی، در اختیار قرار 
دادن منابع و بودجه کافی و اهتمام جدی به کیفیت و خودکفایی 
اندازه گیری  و  آزمون  تجهیزات  چون  مهمی  هزینه های  تقبل  و 
در نهایت میوه شیرین کاهش ارزبری و حل مشکل نقدینگی و 
افزایش کیفیت محصوالت شرکت را برای سهامداران به ارمغان 

آورد. 
بارزترین نقطه قوت شرکت شهاب شمس وجود مؤسسه پژوهشی لؤلؤ به عنوان 
شرکت همکار و تحت پوشش گروه لؤلؤ بود که به عنوان بازوی این شرکت 
اقدامات موثری را برای عبور از بحران انجام داد. به عبارتی تمرکز شرکت 
جریان  مدیریت  تسهیل  باعث  که  است  خودکفایی  عمق  بر  عمدتا 
همه  الکتروموتور  جز  به  تاریخ  آن  تا  است.  شده  تولید  جهت  نقدینگی 
قطعات شیشه باالبر خودکفا شده بود و با تامین الکتروموتور از منابع خارجی، 
با طراحی گیربکس های متفاوت، نیازهای گوناگون محصوالت داخلی برآورده 

شهاب شمس؛
پيشرو در 

خودكفايي

می گردید؛ ولی در آن اوضاع خرید الکتروموتور از منابع خارجی خود به معضل 
بزرگی تبدیل شده بود و باید چاره ای اندیشیده می شد. 

بیشترین تأثیرپذیری شرکت از تالطمات ارزی بود که جریان نقدینگی سازمان 
نیاز  مورد  نقدینگي  تمام  شرایط،  آن  در  بود.  کرده  اختالل  دچار  بشدت  را 
باالتر  درصد  بیست  ضریب  با  باید  کشور  خارج  از  اجناس  و  قطعات  خرید 
نبود در  تامین می شد و مشخص  از تحویل،  پیش  ماه  یا دو  دست کم یک 
خودکفایی  رو  این  از  شود.  بارگیری  شرکت  مقصد  به  محموله  موعود  زمان 
الکتروموتور به اولویت اصلی شرکت شهاب شمس تبدیل شد و خوشبختانه 
بلند مهندسین و کارگران شرکت  با همت  این هدف واال در شرایط تحریم 
و اعتقاد قوی مدیریت ارشد به توانمندی های داخل مجموعه محقق گردید. 
ارزبری درصدی   55 حدود  کاهش  زحمات،  این  حاصل  دیگر  عبارت   به 
پیمانی مشارکت  با  گذشته  سال  دو  ظرف  مجموعه هاست.  و   قطعات 

)joint venture( یک شرکت تایوانی، دانش فنی و متعاقب آن ماشین آالت 
و  استفاده  این جا  نکته ظریف در  الکتروموتور خریداری شد.  تولید  استاندارد 
بکارگیری خط مونتاژ نیمه خودکار است. خرید خطوط مونتاژ کاماًل خودکار 
به دلیل ناشناخته بودن برای بهره برداران و عدم امکان تغییر شرایط 

ژول ورن در رمان زیبای جزیره اسرارآمیز، مشکل گروه زندانی 
که با بالون به سمت جزیره فرار کرده اند و به آتش نیاز دارند را 
به دست دانشمند نابغه "مهندس سایروس اسمیت" حل می کند. 
کبریت آنها گم شده و روش بومیان برای روشن کردن آتش را 
ساعت  شیشه های  چسباندن  با  اسمیت  مهندس  نمی دانند.  هم 
خبرنگار همراهش با ِگل رس و پرکردن داخل آن با آب، ذره بینی 

درست می کند و سپس با نور آفتاب آتش برپا می شود.
برخی  خودکفاکردن  با  تحریم،  زمان  در  هم  ما  سرزمین  نوابغ 
قطعات و انتقال و بومی کردن دانش و تکنولوژی با باور راسخ بر 
مشکالت غلبه کردند. مدیریت و مهندسین شرکت شهاب شمس، 
پیش از این هم در راستای خودکفایی گام های مؤثری برداشته 
بودند. ولی همت بلند ایشان در دو سال گذشته که با مشکالت 
بودند،  گریبان  به  دست  نقدینگی  کاهش  و  ارز  نوسان  تحریم، 
راه گشا شد و به مدد نیروی مهندسی زبده و کارآمد، آزمایشگاه 
مجهز و اعتقاد باالی مدیریت ارشد سازمان به اهمیت تجهیزات 
توانستند  تولید،  خطوط  توسعه  کنار  در  اندازه گیری  و  آزمون 
گام های موثری در کاهش ارزبری، افزایش تولید همراه با بهبود 
بردارند.  جدید  قطعات  تولید  و  الکتروموتور  خودکفایی  کیفیت، 
در اینجا گوشه ای از این تالش ها از زبان قائم مقام مدیر عامل، 
مهندس هوشنگ و معاون مهندسی کیفیت، مهندس معصوم به 
رشته تحریر درآمده است. امیدواریم همه بزرگانی که هر یک 
در جایگاه خویش؛ از مدیران پر مسوولیت تا کارگران پرتالش و 
کم توقع، بی نام و نشان در جای جای این مرز و بوم در کارگاه ها 
و کارخانه های خرد و کالن به ایفای نقش مشغول اند و همچون 
تاریکی، شمعی که  به  ناسزا  به جای  ما  مهندس اسمیت داستان 
و  دانسته شود  می افروزند قدرشان  بر  فروغ  پر  چراغ هایی  نه، 
پاداش نیکی بی حساب ایشان به صنعت ایران از سوی دولتمردان 

و دست اندرکاران با حمایت بی دریغ و بیش از پیش داده شود.

www.testmag.ir
51سال اول / شماره او ل/ مهر و آبان 1393

www.testmag.ir

A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?wm-demo


تولید در دراز مدت پاسخگو نیست و اکثرا در تولید قطعات، 
موفقیتی به همراه نمی آورد. ولی در شرکت شهاب شمس از خط 
و  مهندسین  برای  کاماًل  که  گرفته شد  بهره  خودکاری  نیمه  تولید 
طراحان سیستم شناخته شده بوده و امکان تغییر ایستگاه های کاری 
به سهولت فراهم است. همچنین در مرکز تحقیق و توسعه شهاب 
کنترلی  فیکسچرهای  و  قالب ها، گیج  مونتاژ،  ماشین آالت  شمس، 
درنهایت  و  فرآیند  خطاناپذیرسازی  سیستم های  تولید،  خطوط  در 
تجهیزات آزمون الکتروموتور طراحی و ساخته شد.  به منظور تست 
و  گیج  به  تولید  ایستگاههای  در  الکتروموتور  قطعات  صد  در  صد 
فیکسچرهای کنترلی نیاز بود و از طرفی برای انجام آزمون عملکرد 
پارامترهای موتور استفاده از دستگاه های تست هم در حین فرآیند و 
هم در انتهای خط تولید ضروری می نمود که همگی در داخل گروه 

طراحی و ساخته شد.
در خط مونتاژ الکتروموتور دو گونه تست مورد نیاز است؛ آزمون های 
روتور  الکتریکی  آزمون های  استحکامی.  آزمون های  و  الکتریکی 
آن  نظایر  و  کوتاه  اتصال  اهمی،  مقاومت  عایقی،  مقاومت  شامل 
باید به صورت صد در صدی انجام شود. تست های آهنربای داخل 
باالخره  و  انجام  باید  هم  جازنی  و  لقی   ،Run Out موتور،  بدنه 

الکتروموتور در پایان خط باید به صورت نهایي تست شود.
مستقر  انسانی  نیروی  عظیم  سرمایه  بر  عالوه  میان  این  در 
آزمون  تجهیزات  و  آزمایشگاه ها  لؤلؤ،  پژوهشی  مؤسسه  در 
مدرن، پیشرفته و دارای صالحیت نیز کمک شایانی به تسریع 
پروژه های تعریف شده نموده است؛ به نحوی که بدون نیاز به 

باورمندی مدیران رده اول شرکت به گروه طراحی، در اختیار 
و  کیفیت  به  جدی  اهتمام  و  کافی  بودجه  و  منابع  دادن  قرار 
آزمون  تجهیزات  چون  مهمی  هزینه های  تقبل  و  خودکفایی 
حل  و  ارزبری  کاهش  شیرین  میوه  نهایت  در  اندازه گیری  و 
مشکل نقدینگی و افزایش کیفیت محصوالت شرکت را برای 

سهامداران به ارمغان آورد. 

        الکتروموتور شیشه 
باالبر؛ خودکفا شده در 

شرکت شهاب شمس

        باال: مجموعه تجهیزات 
آزمون عملکرد شیشه باالبر 

شهاب شمس

        چپ: دستگاه آزمون گرد و 
 B384145 غبار طبق استاندارد پژو
مستقر در آزمایشگاه شهاب شمس

همکار خارجی و با اتکاء به دانش فنی بومی 
هر  ارزبری  سازمانی،  درون  امکانات  و  شده 
سنوات  درصد   45 از  کمتر  به  محصول  واحد 
تولید  قطعات  اینکه  ضمن  رسید؛  گذشته 
شده در داخل کشور در کمترین زمان ممکن 
و  نمود  اخذ  را  خودروساز  مشتریان  تأییدیه 
قرار  استفاده  مورد  مشکل  کوچکترین  بدون 

گرفت. 
شرکت  خودکفایی  پروژه های  دیگر  از 
ضد  باالبرهای  شیشه  تولید  شمس،  شهاب 
Anti-( هوشمند  باالبرهای  شیشه  یا  فشار 
خودروها،  جدید  نسل  در  می باشد.   )Pinch
بسیار  کودکان  ویژه  به  سرنشینان  امنیت 
هم  باالبرها  شیشه  رو  این  از  دارد.  اهمیت 
گردد.  سرنشینان  آسیب دیدن  باعث  نباید 
همچنین جهت راحتی راننده پس از خروج از 

 خودرو و قفل آن، شیشه های جلو و عقب به صورت خودکار بسته می شوند
 .)Comfort to Close(

کلیه  در  و  پژو، سمند  خانواده  در خودروهای  باالبرهای هوشمند  این شیشه 
نکته  شود.  برده  کار  به  می تواند  دارند  اتوماتیکی  کلیدهای  که  خودروهایی 
اساسی در اینجا طراحی برد الکترونیکی و تهیه نرم افزار مربوطه می باشد. در 
خطوط تولید این شیشه باالبرهای هوشمند، تست عملکرد صد در صد قطعات 

برای آزمون سیستم pinch و سیستم comfort انجام می شود. 
دیگر  از  اخیر  سالیان  در  برقی  صندلی  الکتروموتورهای  تولید  و  خودکفایی 
دستاوردهای مهندسی تحقیقات و توسعه شرکت شهاب شمس است که به 
حرکت،  جهت  چهار  با  تیبا  خودروی  برقی  صندلی  اجراست؛  حال  در  خوبی 

نمونه سازی شده و به خودروساز پیشنهاد شده است.
خودکفایی و تولید الکتروموتور، هم کاهش فوق العاده ارزبری را سبب 
شد و بحران نقدینگی را مرتفع نمود، هم افزایش کیفیت محصوالت 
را به ارمغان آورد و همچنین باعث اشتغال شمار زیادی از جوانان در 
خطوط تولید گردید. پتانسیل باالی مهندسی تحقیق و توسعه و تالش برای 
خودکفایی های یاد شده باعث شد مشکالت کیفی که پیش از این دست به 
گریبان شرکت بود حل شود. به عنوان مثال در زمان خرید الکتروموتور، برخی 
از آنها عملکرد نداشته و به اصطالح سکته داشتند؛ ولی در حال حاضر با تسلط 
مهندسین شرکت بر فرآیند و با تغییر مناسب طرح، این مشکالت برطرف شده 
است. نکته قابل تامل دیگر اینکه، تاکنون حدود صد نفر در پروژه خودکفایی 
الکتروموتور مشغول به کار شده اند که تا پایان سال و بهره برداری از خطوط 

جدید تکمیلی این رقم به بیش از دویست نفر خواهد رسید.

الکتروموتور،  تولید  و  خودکفایی 
را  ارزبری  فوق العاده  کاهش  هم 
را  نقدینگی  بحران  و  شد  سبب 
کیفیت  افزایش  هم  نمود،  مرتفع 
و  آورد  ارمغان  به  را  محصوالت 
همچنین باعث اشتغال شمار زیادی 

از جوانان در خطوط تولید گردید. 
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تولید در دراز مدت پاسخگو نیست و اکثرا در تولید قطعات، 
موفقیتی به همراه نمی آورد. ولی در شرکت شهاب شمس از خط 
و  مهندسین  برای  کاماًل  که  گرفته شد  بهره  خودکاری  نیمه  تولید 
طراحان سیستم شناخته شده بوده و امکان تغییر ایستگاه های کاری 
به سهولت فراهم است. همچنین در مرکز تحقیق و توسعه شهاب 
کنترلی  فیکسچرهای  و  قالب ها، گیج  مونتاژ،  ماشین آالت  شمس، 
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روتور  الکتریکی  آزمون های  استحکامی.  آزمون های  و  الکتریکی 
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آزمون  تجهیزات  چون  مهمی  هزینه های  تقبل  و  خودکفایی 
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مشکل نقدینگی و افزایش کیفیت محصوالت شرکت را برای 
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باالبر؛ خودکفا شده در 

شرکت شهاب شمس
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آزمون عملکرد شیشه باالبر 

شهاب شمس

        چپ: دستگاه آزمون گرد و 
 B384145 غبار طبق استاندارد پژو
مستقر در آزمایشگاه شهاب شمس
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تولید  قطعات  اینکه  ضمن  رسید؛  گذشته 
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قرار  استفاده  مورد  مشکل  کوچکترین  بدون 
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خودکفایی های یاد شده باعث شد مشکالت کیفی که پیش از این دست به 
گریبان شرکت بود حل شود. به عنوان مثال در زمان خرید الکتروموتور، برخی 
از آنها عملکرد نداشته و به اصطالح سکته داشتند؛ ولی در حال حاضر با تسلط 
مهندسین شرکت بر فرآیند و با تغییر مناسب طرح، این مشکالت برطرف شده 
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