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تعریف پلتفرمتعریف پلتفرم

 این .خودرو مختلف مدلهاي و واریانتها تحت مشترك قطعات و تولیدي مالحظات مهندسی، طراحی، از است اي مجموعه خودرو یک پلتفرم•
 این بنابراین، .است شده تجربه  خودرو صنعت در مربوطه پلتفرمهاي تعداد کاهش اساس بر خودرو توسعه هاي هزینه کاهش منظور به مفهوم
.سازد می توانمد مشترك اي توسعه مالحظات مبناي بر مختلف مدلهاي ارائه در را خودروسازها مفهوم .سازد می توانمد مشترك اي توسعه مالحظات مبناي بر مختلف مدلهاي ارائه در را خودروسازها مفهوم

:از عبارتند خودرو پلتفرم اجزاي خودرو، ایران شرکت در رایج مفهوم و تکنیکال لحاظ از•

محرکه قواي §
üآن وابسته اجزاي و موتور
üکاري خنک سیستم
üرسانی سوخت سیستم
üگیربکس سیستم

پلوس و دیفرانسیل سیستم

کنترلی و دینامیکی سیستمهاي §
üتعلیق سیستم
üترمز سیستم
üفرمان سیستم

بدنه ساختار §
ü،از غیر( وابسته تقویتی قطعات و موتور محفظه داشبورد، ساختار کفی  

 پلتفرم روي بدنه مختلف مدلهاي ایجاد منظور به دربها و سقف ساختار
)مشترك

üصندلی فریم
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üپلوس و دیفرانسیل سیستم
üالکترونیکی سیستمهاي §کالچ سیستم

üموتور الکترونیکی سیستم
üجرقه سیستم
üایمنی سیستم        

        مطبوع تهویه سیستم §



استفاده از پلتفرم مشتركاستفاده از پلتفرم مشترك
 پلتفرم مهندسی مفهوم عنوان به مرتبط، مهندسی مفاهیم با مختلف خودروهاي در پلتفرم یک مهندسی دانش و ساختار قطعات، از استفاده فرایند

 .گردد می بیان مشترك پلتفرم از استفاده یا
 نمونه واگن فولکس A پلتفرم و موتورز جنرال J پلتفرم کرایسلر، شرکت K پلتفرم .شد آغاز GM توسط 1960 سال از مشترك پلتفرم از استفاده

.باشند می مشترك پلتفرم استفاده از هاي
:داشت خواهد دنبال به را زیر فواید فرایند این :داشت خواهد دنبال به را زیر فواید فرایند این

جلوگیري از سرمایه گذاري هاي موازياستفاده از یک بسته مهندسی مشترك در مدلهاي مختلف خودرو؛ •

؛ بازگشت سرمایه سریعترحی و توسعه محصولکاهش هزینه و زمان  طرا•

خط تولید و تجهیزات ش بازدهییکاهش هزینه هاي ثابت صنعتی سازي؛ افزا•

امکان افزایش تنوع با کمترین هزینه و زمان•

خودرو؛ سود بیشتر کاهش قیمت تمام شده•
Quality

Time
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خودرو؛ سود بیشتر کاهش قیمت تمام شده

)مقیاس اقتصادي تولید(یش تیراژ قطعه افزا•

)خرید و تدارکات(افزایش کارائی تامین •

کاهش هزینه و سهولت در خدمات پس از فروش ،افزایش کارائی•

کیفیت بیشتر در ساخت ؛)خط یکسان(روش تولید مشترك •

Quality

Cost



استراتژي پلتفرماستراتژي پلتفرم

 در کنند، می متمرکز تولید و توسعه هاي هزینه کاهش روشهاي وسیله به سود حداکثري سهم روي بر را خود اقدامات تولیدي مدرن صنایع•
 بکارگیري هدف این به دستیابی راههاي از یکی .کنند می ارائه بازار مختلف سگمنتهاي در را خود رقابتی محصوالت همزمان که حالی

 را محصول توسعه زمان و تولید کلی هاي هزینه تا بود خواهند قادر تولیدکنندگان استراتژي این اجراي با .باشد می محصول پلتفرم استراتژي را محصول توسعه زمان و تولید کلی هاي هزینه تا بود خواهند قادر تولیدکنندگان استراتژي این اجراي با .باشد می محصول پلتفرم استراتژي
 در سنجیده و موثر اي برنامه پلتفرم استراتژي یک اساسا .دهند می پاسخ را مشتریان متنوع نیازمندیهاي همزمان که حالی در دهند؛ کاهش
 استفاده منفی تاثیر که حالی در داشت خواهد دنبال به را محصول خانواده در مقیاسی جویی صرفه که باشد می قطعات از مجدد استفاده
.گردد می کمینه فرد به منحصر محصوالت واریانتهاي تمایز و عملکرد در مجدد

  پیشرو عنوان به واگن فولکس شرکت .است اهمیت حائز بسیار مختلف کنندگان تولید توسط آن فواید دلیل به پلتفرم استراتژي بکارگیري•
 پلتفرم 4 روي بر فقط را خودرو میلیون 4 از بیش 2003 سال در که است شده شناخته سواري خودروهاي براي پلتفرم استراتژي در جهانی
HP .است داده توسعه افکن بمب و تجاري هواپیماي سوخت، حمل هواپیماي محصوالت BWB پلتفرم مبناي بر بوئینگ .است کرده تولید
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 .است داده توسعه افکن بمب و تجاري هواپیماي سوخت، حمل هواپیماي محصوالت  پلتفرم مبناي بر بوئینگ .است کرده تولید
 می پلتفرم به محصول واریانتهاي نرخ کردن ماکزیمم نهایی هدف .است گرفته کار به خود پرینتر محصول خانواده در را پلتفرم استراتژیهاي

.گردد بهینه محصول واریانتهاي از یک هر عملکردهاي که حالی در باشد؛



استراتژیهاي توسعه پلتفرماستراتژیهاي توسعه پلتفرم

:به منظور توسعه یک پلتفرم جدید و ارائه محصوالت بر مبناي آن، روشهاي مختلفی وجود دارد که عبارتند از•

No( مشترك پلتفرم بدون           -1 Leveraging(
Vertical( عمودي          - 2 Leveraging(
Horizontal( افقی          -3 Leveraging(
)Beachhead( پایگاهی          -4

متوسط

قیمتگران 

لوکس
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 Aکالس 
)1برند یا (

 Bکالس 
)2برند یا (

 Cکالس 
)3برند یا (

 Dکالس 
)4برند یا (

ارزانقیمت


