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  الخالصة
ا  عبر محطات عمل في الورش من المعروف ان المواد واالجزاء تنتقل خالل مراحل انتاجها وتجميعه     
 تختلف بعددها وتعقيدها ,حيث يبدا المنتج كمادة اولية ومواد نصف مصنعة تمر بسلسلة من المهام والعمليات, االنتاجية

وبسبب تفاوت اوقات . باالضافة الى تاثير نوع وطبيعةالورشة او الخط االنتاجي, باختالف المنتج ومواصفاته التصميمة
في نفس الوقت تعاني محطات اخرى من ,  للخط االنتاجي تتكدس بعض هذة المواد في بعض المحطاتالمهام المكونة

مشكلة الخزين الوسطي تؤثرعلى كفاءة الخط االنتاجي وتزيد , وقت عاطل تنتظرفيها المحطة بدون عمل لبعض الوقت
عان بالحاسوب لمراقبة ودراسة محطات في هذا البحث تم تصميم وبناء نظام مراقبة مرئي م. من كلفة االنتاج الكلية

العمل بهدف تسهيل عملية مراقبة انسياب حركة المواد واالجزاء خالل العملية االنتاجبة وتحديد موقع المحطات الحرجة 
عن طريق اعادة ترتيب محطات العمل المكونة ,وكمية الخزين الوسطي بها بهدف تقليل المشكلة) المحطات المزدحمة(

ي وربط المحطات الحرجة التي تتكدس عندها المواد بمحطات عمل اضافية على التوازي لموازنة عبأ للخط االنتاج
العمل وتقليل مستوى الخزين المتراكم بين المحطات الى اقل مستوى ممكن للوصول الى اعلى انسيابية ممكنة لتدفق 

ح للمراقبة في الشركة العامة للصناعات الكهربائية تم تطبيق النظام المقتر .المواد وبالتالي زيادة كفاءة الخط االنتاجي
لدراسة ومراقبة انسيابية حركة المواد في محطات الخط ) stator(باختيار خط انتاج الجزء الثابت لمبرد الهواء ال

من خالل دراسة ومراقبة الخط االنتاجي . اعتمد الباحث على بيانات الشركة وعلى المشاهدات الشخصية . االنتاجي 
 يمكن رفع الكفاءة .)قطعة270(بمعدل انتاج يومي )%50.96(حسبت الكفاءة بمقدار, الترتيب الحالي لمحطات العمل ب

بترتيب المحطات مع بعض االضافة بترتيب مقترح والذي كان من اهم النتائج التي تم التوصل اليها ) (%77.96الى
  )قطعة540(حيث يمكن الوصول الى معدل انتاج يومي مقداره
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Abstract                                                                                                                           
         Through manufacturing and assembly processes, materials and parts transfers inter 
series of workstations, where the product starts from raw materials and semi products 
pass through many tasks, these tasks differ in numbers and complexity with the product 
differece, design specifications, and also the production system type. Tasks time 
differential cause work in process inventory problem or idle time problem in some 
workstations of the line. These problems affect efficiency of the line and increase the 
total production cost. In this research, computer aided visual monitoring system designs 
and builds for monitoring the flow of materials and determine location and quantity of 
work in process inventory in the production line to minimize this problems by rearrange 
workstations of the line and connecting the critical stations that materials blocked in it 
with extra stations in parallel to minimize the work in process inventory among 
workstations of the line possiblely to minimum level to increase the flow of materials 
and then to the increases efficiency of the line .The suggested system applied at the state 
company for electrical industries on the stator production line where the system uses for 
monitoring & studying flow of materials between its workstations. The researcher 
depends on company data&his grouping data. Monitoring &studying the current 
workstations arrangement shows low efficiency (50.96%) and low daily production rate 
(270 unite/day), so arrange workstations of the line by suggested arrangement, can 
increase the line efficiency to (77.96%)and also can increase daily production rate to 

(540unite/day) by arrange the line workstations by suggested arrange.   
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