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REZUMAT.  Disciplina  Fabricaţia  asistată  de calculator  este introdusă  recent  în  planul  de  învăţământ  la  specializarea  tricotaje-
confecţii, ce funcţionează în Facultatea de Textile-Pielărie din Iaşi. În cadrul lucrării se defineşte conceptul de fabricaţie asistată de
calculator şi se evidenţiază modul de integrare a elementelor de proiectare asistată de calculator cu echipamentele şi utilajele de
tricotare sau de confecţii. Se evidenţiază beneficiile aplicării soluţiilor noi în firmele de tricotaje şi confecţii: integrarea proiectării cu
fabricaţia produselor, reducerea costurilor de fabricaţie, creşterea productivităţii prin automatizarea proceselor de fabricaţie. Fabricaţia
asistată de calculator permite companiilor să facă investiţii de capital avantajoase, determină ca economiile realizate să fie trecute
la consumatorul final şi utilizează resursele umane mai eficient, pentru a minimiza costurile cu manopera.

ABSTRACT.  The  Computer  Aided  Manufacturing  is  a  recently  introduced  course,  running  in  knitting  and  ready-made  clothing
department, from Textile and Leather Faculty of Iaşi. In the paper, the CAM concept is generally defined, as well as the integration of
CAD engineering data and the computerized equipment which manufactures the product.  The paper  is  standing out  the CAM
benefits for the textiles companies: integrate design and manufacturing, fabric cost reduction, increasing productivity through
automation. Computer aided manufacturing allows textiles companies to have lower capital investments and uses the human
resources more efficient, in order to decrease the manufacture costs.

1. INTRODUCERE

Disciplina Fabricaţia asistată de calculator este intro-
dusă  recent  în  planul  de  învăţământ  la  specializarea
tricotaje-confecţii,  ce funcţionează  în Facultatea de Tex-
tile-Pielărie  din  Iaşi.  Disciplina  se  adresează  studenţilor
care,  în  viitor,  vor  lucra  în  fabrici  dotate  cu  maşini  de
tricotat cu comenzi şi selectare electronice.

Aceste maşini dispun de programe speciale pentru a
rezolva  următoarele  probleme:  urmărirea  modului  de
funcţionare  a  maşinilor  de  tricotat,  listarea  datelor  de
producţie pentru fiecare maşină în parte şi pentru toate
maşinile, transferul programelor de tricotare, prin reţea, de
la staţia de proiectare la calculatorul maşinii  de tricotat,
urmărirea timpului de lucru al fiecărui operator, calculul
consumul  de  materie  primă  şi  determinarea  timpul  de
tricotare.

Studiul de faţă  si-a propus să  contureze principalele
caracteristici ale fabricaţiei asistate de calculator, impli-
caţiile şi efectele pe care le produc, necesităţile legate de
implementarea lor, precum şi familiarizarea studenţilor cu
noile noţiuni şi metode de lucru.

2. CONCEPTUL CAM – CARACTERISTICI

Fabricaţia  asistată  de  calculator  presupune  utilizarea
calculatoarelor şi a tehnologiei calculatoarelor pentru a co-
nduce,  a  organiza,  a  lucra  şi  a  urmări  procesul  de
fabricaţie  într-o  întreprindere  industrială  [4].  Pentru
simplificarea  exprimării  şi  comunicării  se  foloseşte
acronimul CAM (Computer Aided Manufacturing).

Fabricaţia asistată de calculator presupune utilizarea de
algoritmi pentru planificarea şi conducerea procesului de
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fabricaţie  [2].  De  asemenea,  reprezintă  controlul  proce-
sului de fabricaţie cu ajutorul calculatoarelor, implicând
integrarea activităţii de proiectare asistată de calculator
(CAD – Computer Aided Design) cu echipamentele şi
maşinile de tricotat dotate cu calculator ce se folosesc în
producţie [1].

În practică, cele două componente, CAD şi CAM, se
combină. De exemplu, un proiectant realizează cu ajutorul
calculatorului  un  desen  ce  reprezintă  un  tricot,  iar  apoi
calculatorul  programează  instrucţiunile  pentru  fabricarea
automată a tricotului şi controlează procesul de fabricare
[3].

Sistemul CAM integrează următoarele activităţi: stoca-
rea  şi  urmărirea  materialelor  pe  fluxul  de  fabricaţie,
deplasarea materialelor pe fluxul de fabricaţie, conducerea
directă  a  maşinilor  şi  utilajelor  cu  comandă-program,
controlul calităţii după fiecare operaţie şi fază de fabricaţie
[1].

În tricotaje, aplicaţiile CAD/CAM au fost dezvoltate de
firmele constructoare de maşini de tricotat în colaborare cu
firme de soft. Ca să crească eficienţa producţiei maşinilor
de tricotat rectilinii, firma Shima Seiki din Japonia oferă
pachetul de aplicaţii „Shima Netwok Solutions”, pentru
realizarea  unui  sistem  de  lucru  în  reţea,  transferul  şi
arhivarea  datelor  de  proces,  urmărirea  şi  organizarea
producţiei, accesul şi transferul la distanţă ale datelor prin
Internet [6].

Firma de soft CD Ward and Associaties oferă pachetul
de programe „Micronit Total Garment Management”, uti-
lizat pentru proiectarea asistată  de calculator şi comanda
maşinii de tricotat pentru producerea panourilor conturate,
planificarea,  controlul  şi  raportarea  consumului  de  fire,
urmărirea fabricaţiei pe maşini de tricotat, transferul speci-
ficaţiilor  prin  reţeaua  locală  şi  prin  Internet,  proiectarea
formei şi a dimensiunilor panourilor [5].

3. STRUCTURA SISTEMULUI CAM

Realizarea structurii sistemului CAM este facilitată de
existenţa  unor  echipamente  modularizate  (calculatoare,
imprimante, unităţi de stocare a datelor, reţele de comu-
nicaţii, microprocesoare etc.) [6].

Calculatorul  central  se  foloseşte  pentru  funcţia  de
server  şi  pentru  transferul  datelor.  Celelalte  calculatoare
conectate la reţea se folosesc pentru desenare, simulare şi
programare  a  programelor  de  tricotare,  gradare  şi  înca-
drare ale tiparelor.

Reţeaua  de  comunicaţii  realizează  cuplarea  tuturor
elementelor structurii prin intermediul cablurilor de reţea.
Datele şi informaţiile transferate sunt controlate şi urmă-
rite de module de control.

Imprimanta  se  poate  cupla  în  reţea  şi  se  foloseşte
pentru  imprimarea  pe  hârtie  a  rezultatelor:  desene  de
tricot,  programe de  funcţionare  automată  a  maşinii  de
tricotat, desene cu tipare, cu gradarea şi încadrarea lor pe
tricot, rapoarte de lucru ale maşinilor sau ale muncitorului,
statistica consumurilor de fire.

4. URMĂRIREA FUNCŢIONĂRII MAŞINII
DE TRICOTAT

Programul  de  urmărire  permite  evaluarea  eficienţei
producţiei maşinilor de tricotat prin efectuarea următoa-
relor acţiuni:

–colectarea automată şi analizarea datelor de producţie
ale  maşinilor  de  tricotat  pentru  panouri,  borduri  şi
garnituri;

– înregistrarea continuă a stării de funcţionare a fiecărei
maşini de tricotat;

–redarea informaţiilor de producţie sub formă de gra-
fice şi rapoarte;

–prelucrarea cauzelor pentru opririle maşinii şi alte
probleme de producţie.

În legătură  cu timpul real de lucru, se poate afişa un
raport  scris  în  mod  detaliat  privind  opririle  şi  pornirile
survenite pe durata întregului schimb de lucru.

Pentru fiecare maşină  de tricotat, această  funcţie pre-
zintă: starea de funcţionare curentă, duratele de lucru şi de
oprire, motivul ultimei opriri, modul de utilizare a opririlor
executate de la bara de oprire pe durata schimbului curent,
viteza de lucru curentă  şi  viteza de lucru medie,  randa-
mentul de utilizare al maşinii de tricotat.

Analiza datelor poate fi realizată  în funcţie de urmă-
toarele  elemente:  data  calendaristică,  schimbul de  lucru,
numele muncitorului, cauzele opririlor şi ale problemelor
de producţie. Informaţiile obţinute pot fi uşor rezumate şi
prezentate  sub  formă  de  text  sau  sub  formă  de  grafice.
Accesul la aceste date se face uşor, prin intermediul dispo-
zitivului de afişare al maşinii de tricotat.

5. GESTIONAREA FIRELOR

Programul  de  gestionare  a  firelor  trebuie  să  execute
următoarele activităţi:

– introducerea codurilor şi  caracteristicilor folosite de
program pentru  fire,  culori,  compoziţie,  fabrica  de
tricotaje şi furnizor;

– livrarea firelor de către furnizor sau returnarea firelor
către furnizor;

–stocarea cantităţilor de fire necesare pentru panouri,
borduri şi garnituri; acestea pot fi introduse manual
sau  pot  fi  importate  de  la  sistemul  de  calcul  al
costurilor;

–repartizarea firului pentru comenzile în lucru, pentru
a  contribui  la  planificarea  producţiei  şi  emiterea
comenzii pentru aprovizionare;

–compararea consumurilor pentru comenzile în lucru
cu consumurile normate;

–realizarea inventarului de fire, pe baza înregistrărilor
de inventar sau prin reactualizarea listei stocului de
fire în momentul inventarului;

–evaluarea stocului de la programul de costuri pentru
fire.

Rapoartele trebuie să conţină:



–stocul curent aflat în magazia de fire,  în funcţie de
tipul de fir, culoare şi compoziţie;

–mişcările  firului,  în  funcţie  de  fir,  culoare,  compo-
ziţie, atelier şi de tipul de mişcare;

– inventarul sub două  formate diferite, primul arătând
informaţii despre diferite mişcări între două inventare
succesive,  iar  al  doilea  arătând  deschiderea  şi
închiderea inventarului;

Sistemul de calcul este destinat pentru a executa urmă-
toarele  funcţii:  planificarea  producţiei,  comanda  firelor,
gestionarea  firelor,  organizarea  atelierului  de  tricotat  şi
calcularea costurilor.

Planificarea producţiei şi comanda firelor se fac astfel:
se  examinează  documentaţia  produsului  pentru  a
determina consumul normat de fire, în funcţie de volumul
producţiei  şi  de  data  livrării;  se  calculează  comanda de
fire;  se  verifică  situaţia  stocurilor;  se  trimite  la  furnizor
comanda pentru fire.

Gestionarea  firelor  presupune  urmărirea  livrărilor  de
fire de la furnizori, înregistrarea intrărilor şi a ieşirilor de
fire pentru tricotare, atât a celor cu mişcare internă cât şi a
celor  cu  mişcare  externă,  înregistrarea  datelor  pentru
efectuarea inventarelor periodice.

Şeful  atelierului  de  tricotat  are  următoarele  atribuţii
privind gestionarea firelor:

–examinează  continuu consumul real  de fire pe pro-
duse şi comenzi;

–determină pierderile tehnice şi tehnologice din timpul
tricotării, în funcţie de cauzele apărute;

–descrie toate problemele apărute şi legate de gestio-
narea  firelor,  de  exemplu  lipsa  firului  din  magazie
sau deteriorarea firului prin manipulare sau păstrare
necorespunzătoare.

6. DOCUMENTAREA FABRICAŢIEI

Sistemul  de  documentare  a  fabricaţiei  este  proiectat
pentru fabrici care produc o mare varietate de produse şi
lucrează cu mulţi clienţi. Experienţa arată că sistemul de
lucru cu copii în fiecare departament este foarte dificil de
întreţinut,  de  manevrat,  produce  un  consum  mare  de
hârtie, necesită personal specializat pentru multiplicare, dă
ocazia apariţiei erorilor în proiect.

Specificaţiile  detaliate ale fiecărei  operaţii,  stocate în
fişiere-document, pot fi consultate „on-line” de muncitori
şi tehnicieni atunci când apar modificări ale procesului sau
un muncitor nu este familiarizat cu modul de lucru.

Acest  sistem permite  accesul  on-line,  în  timp  foarte
scurt,  la următoarele documente necesare bunei desfăşu-
rări a producţiei: schiţa şi descrierea produsului, tabelul de
dimensiuni  pe  mărimi,  descrierea  succesiunii  operaţiilor
procesului tehnologic, lista cu necesarul de fire şi  mate-
riale auxiliare.

Sistemul  permite  accesul  pe  trei  niveluri:  intrarea,
citirea  şi  modificarea  datelor;  numai  intrarea  şi  citirea
datelor; imprimarea specificaţiilor operaţiei de tricotare şi

traducerea lor în comenzi specifice maşinii de tricotat.

7. PROIECTAREA DOCUMENTAŢIEI ŞI A
PROGRAMELOR DE TRICOTARE

Metoda de lucru asistată de calculator ajută utilizatorii
să  devină  obişnuiţi  cu  metodele  noi  de  proiectare,  dau
posibilitatea de a refolosi documentaţia veche, cu mici şi
rapide  modificări,  prevăd  posibilitatea  de  tipărire  şi
multiplicare a informaţiilor de proiectare şi de producţie.

Sistemul de proiectare şi  fabricaţie  asistată  de calcu-
lator trebuie să vină în sprijinul următoarelor activităţi:

–proiectarea şi producerea tricoturilor de formă drept-
unghiulară,  conturate  plan  şi  tricotate  complet,
parcurgând  diferite  trasee  tehnologice  specifice
fiecărui tip de produs;

–proiectarea şi folosirea de procese tehnologice flexi-
bile, pentru a se armoniza cu comanda şi capacitatea
de producţie a fabricii;

–proiectarea şi producerea tuturor tipurilor de produse
specifice maşinilor de tricotat rectilinii din dotare;

– transferul rapid al datelor de la calculator la maşină şi
invers;

– introducerea şi editarea datelor despre fir, produs şi
structura tricotului;

– introducerea,  multiplicarea,  editarea  şi  imprimarea
tabelelor de dimensiuni;

–proiectarea şi utilizarea specificaţiilor pentru un pro-
dus sau pentru o gamă de mărimi;

–calcularea  datelor  de  lucru  folosind  tabelele  de  di-
mensiuni;

–calcularea  numărului  de  ace  în  lucru  în  funcţie  de
mărimea panoului;

–exportul instrucţiunilor de tricotare la diferite maşini
de tricotat;

–pregătirea  specificaţiilor  separate  pentru  borduri  şi
garnituri;

–calculul consumului specific şi al timpului de trico-
tare, înainte de realizarea practică;

–corelarea  calităţii  tricoturilor  pentru  a  echilibra
costurile cu producţia şi preţul de vânzare;

– imprimarea  şi  transmiterea  unor  note  de  observaţii
pentru  definirea  modificărilor  în  documentaţia  de
execuţie;

– imprimarea documentelor cu imprimante alb-negru şi
color;

–exportul specificaţiilor către alte sisteme de proiecta-
re a produselor şi programelor de tricotare;

–accesul cu restricţii pentru utilizatori specifici;
–posibilitatea  de  utilizare  a  meniurilor  în  mai  multe

limbi.

8. CONCLUZII
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Caracteristicile maşinilor de tricotat care se folosesc în

fabricaţia asistată  de calculator sunt următoarele: acestea
sunt  comandate  prin  calculator;  utilizează  sisteme  de
comunicare  bidirecţionale  om-maşină;  facilitează  un
control mai bun asupra calităţii; un grup de maşini poate fi
urmărit  de  o  singură  staţie  de  comandă;  fiecare  maşină
conţine un procesor propriu; alimentarea cu semifabricate
se realizează automat; reglajul parametrilor tehnologici se
face electronic, foarte rapid.

Convertirea  specificaţiilor  proiectului  artistic  în  spe-
cificaţii ale proiectului tehnic se face foarte rapid şi  se

foloseşte  calculul  automat  al  timpilor  de  execuţie  şi  al
consumurilor specifice, ca şi calculul automat al costurilor
şi al necesarului de materii prime şi materiale auxiliare.
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