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תוכן המצגת
המההפכות התעשייתיות•
מה מיחד את המהפכה הרביעית•
4.0המכון לייצור מתקדם מסייע במסע לתעשייה •



המהפכות התעשייתיות



המהפכה התעשייתית הראשונה



המהפכה התעשייתית השנייה

תומס אדיסון

הנרי פורד



...הזמן דוחק



מהתוצאות של המהפכה התעשייתית השניה



המהפכה התעשייתית השלישית
מכונות עיבוד  

אוטומטיות

רובוטים בקוו  
הרכבה

מכונות הזרקה  

קווי מילוי אוטומטיים



מרכיבי המהפכה התעשייתית הרביעית
מופיע בתחילת שנות השבעים–PCמחשב 

1983–אינטרנט 
WEB browser -1990

1946-אוטומציה 
1961-רובוטים

1980-הדפסה תלת ממדית 
AI-1951-מערכת ראשונה פותחה ב



מה הגורם המאפשר למהפכה התעשייתית הרביעית
 Moore’sחוק מור•

law
1975-נקבע ב•
מספר  : לפי חוק זה•

הטרנזיסטורים  
במעגל משולב 

יוכפל כל שנתיים
מחיר כוח : התוצאה•

החישוב ירד ומחיר  
רכיבי הזיכרון ירד



הטכנולוגיות במפעל החכם 
-IIoT
AI, אנליטיקה, ביג דאטה-
)הדפסה תלת ממדית(ייצור תוספתי -
-AR+VR
אינטגרציה רוחבית ואורכית-
קובוטיקה, רובוטיקה-
תאום דיגיטלי, סימולציה-
מחשוב ענן-
הגנת סייבר-



ומחשוב ענןIIoT, פרמידת האוטומציה



מפעל  
חכם  



המכון לייצור מתקדם
השותפים בחברת ההפעלה של המכון



הייעוד של המכון לייצור

נועד להיות הכתובת המרכזית המכון לייצור מתקדם 

והתוצאות  שיפור הפריוןלצורך , של מפעלי תעשייה

, טכנולוגיות מתקדמותהעסקיות באמצעות יישום 

.שיטות ניהול ותהליכי ייצור מתקדם



הערך המוסף שלנו



הפעילות של המכון לייצור מתקדם



אבחון ייעוץ והטמעה



יישומי אבטחת איכות אצל לקוחות
הטמיעו מערכת שתומכת בבדיקת איכות  -מ"מרכבים טכנולוגיות תחבורה בע

.  בזמן אמת בקוו הייצור

שילבו מערך מצלמות מתקדמות לזיהוי מוקדם של  –מ "גולן מוצרי פלסטיק בע

שעות  24-קיצור תהליך בקרת איכות כימי מ. מאפשר תגובה בזמן אמת, פגמים

.  לשעתיים

תיוג העבודה  , בקרה, הכנסת מתודולוגיית דיווח–מ "ח בע"תעשיות פולירז אגש

ההשג שינוי תודעתי לגבי היכולת של כל גור להשפיע על  , ותחקור ארועים

המאפשר בקרה  ERP-ייעודי במערכת ה' מודול פלסטיק'שילוב של . השיפורים

.הייצור ועד אספקת המוצר, משלב הייזום, צמודה







5.0תעשייה 



5.0תעשייה 



תודה רבה על ההקשבה

פרטי קשר 
חנן-ר אורי בן"ד
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