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Rezumat. Implementarea unui sistem flexibil de fabricație într-un sistem de producție integrat, 
reprezintă un rezultat important, ceea ce conduce la optimizarea fluxurilor materiale și 
informaționale ale întreprinderii. În această lucrare s-au dezvoltat modele de management și de 
control ale sistemului în timp real, folosind tehnici de inteligenta artificiala. Simularea sistemului de 
producție propus oferă posibilitatea de a vizualiza procesul de fabricație în timp. Au fost elaborate 
modele de optimizare şi au fost stabiliţi indicatorii de performanţă ai sistemului. Sunt descrise 
aplicațiile de monitorizare și control, aplicații bazate pe cunoaștere. Cu ajutorul modelelor de 
simulare elaborate s-au studiat: influenţa modificărilor în structura sistemului asupra comportării 
acestuia, influenţa evoluţiilor comenzilor şi stărilor sistemului asupra ieşirilor acestuia,  influenţa 
condiţiilor iniţiale sau a unor parametrii asupra comportării sistemului. Astfel, s-au putut explora 
fără întrerupere operaţiile în desfăşurare, noi proceduri de operare, reguli de decizie, fluxuri de 
informaţii, fluxuri de materiale pentru sistemul analizat prin simulare. Caracterul aplicativ al 
cercetării a constat în urmărirea în timp real a procesului tehnologic cu ajutorul pachetului software 
conceput, pe sistemul proiectat – sistem modularizat, în baza modelelor matematice şi grafo-
analitice de dimensionare, configurare, optimizare şi simulare. Aplicaţiile - program de simulare 
dezvoltate au apărut din necesitatea de a descrie şi studia comportarea unui sistem real, în scopul 
controlului şi conducerii viitoare a sistemului și vor deschide noi direcții de cercetare, având ca efect 
cumulat reducerea gradului de incertitudine care există în domeniul fabricației flexibile. 
 
Abstract: The implementing of a Flexible Manufacturing System in an integrate production 
system, represents an important result, which leads to the optimization of the material and 
informational flows of the enterprise. In this paper were developed management and control 
models of system in real-time, using artificial intelligence techniques. The simulation of the 
proposed manufacturing system provides the possibility to view the manufacturing process in 
time. Optimization models have been developed and have been established performance 
indicators system. Are described the applications to monitoring and control, knowledge-based 
applications. Aided by the simulation models designed one have studied: the influence of changes 
in the system structure on its behavior, influence of commands evolution and of system states on 
its output, influence of initial conditions or of some parameters on FMS behavior. Thus, we have 
been able to explore continuously ongoing operations, new operation procedures, decision rules 
and information flows, material flows for the intelligent manufacturing system studied through 
simulation. Applicative character of the research was to monitoring in real time the technological 
process using software package designed on the system design - modular system, based on 
mathematical and graphic-analytical models of dimensioning, configuration, optimization and 
simulation. Applications - developed simulation program arose from the need to describe and 
study the behavior of a real system in order to control and future management of the system and it 
will open new directions of research, having as cumulate effect the decrease of the uncertainty 
degree which exists in the domain of flexible manufacturing. 
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1. INTRODUCERE 

Sistemele de producţie au fost în ultimii ani şi sunt în continuare supuse unui proces profund de 
transformare cu o dinamică ascendentă. Elementul de noutate în concepţia actuală de dezvoltare a 
sistemelor de producţie îl reprezintă “flexibilitatea”. Flexibilitatea reprezintă cel mai semnificativ 
răspuns al producătorilor în raport cu tendinţa de diversificare a necesităţilor de produse perceptibilă 
în lumea actuală. Flexibilitatea, reprezentând în același timp o caracteristică, dar şi o condiţie 
imperioasă a fabricaţiei, pătrunde tot mai mult în domeniul structurilor industriale, constituindu-se 
într-o condiţie indispensabilă a dezvoltării, ce implică la cel mai înalt nivel automatizarea şi 
computerizarea. Un răspuns la această cerinţă sunt Sistemele Flexibile de Fabricaţie – SFF (Flexible 
Manufacturing Systems - FMS) care la rândul lor sunt elemente centrale ale sistemelor de fabricaţie 
integrate (Computer Integrated Manufacturing - CIM), [8]. În evolutia lor, se constată implementări 
eficiente de sisteme flexibile de fabricaţie, dar şi numeroase eşecuri. Cele din urmă sunt determinate, 
de multe ori, de supraevaluarea soluţiilor tehnice, de imposibilitatea conducerii eficiente a sistemelor 
deosebit de complexe. În condiţiile introducerii sistemelor cu flexibilitate mărită, o deosebită 
importanţă o au activităţile de proiectare: analiza sarcinii de fabricaţie, determinarea structurii 
sistemului, precum şi activitatea de proiectare a sistemului de organizare şi conducere, [2]. 
Conceperea şi realizarea unor sisteme flexibile de fabricaţie presupune dezvoltarea cunoştinţelor 
privind structura sistemelor de fabricaţie, precum şi a raporturilor dintre componentele structurii 
funcţionale şi funcţia generala a sistemului. 

În acest context, cercetările întreprinse în prezenta lucrare de cercetare ştiinţifică sunt direcţionate 
spre studierea sistemelor flexibile de fabricaţie în vederea cunoaşterii comportării şi performanţelor lor 
cât mai bine, şi pe cât posibil, încă dinaintea realizării lor fizice, precum şi spre stabilirea pe baze 
ştiinţifice a modelelor matematice de dimensionare, configurare şi simulare a sistemelor flexibile de 
fabricaţie, cu aplicare concretă în domeniul fabricaţiei pieselor de revoluţie. Evoluţia sistemelor de 
fabricaţie a fost motivată de doi factori esenţiali: creşterea productivităţii pe de o parte şi mărirea 
numărului de tipuri de produse care se pot realiza în sistem (flexibilitatea sistemului), pe de alta parte. 
Atunci când se urmăreşte ridicarea gradului de automatizare în domeniul fabricaţiei de produse de serie 
mică şi mijlocie trebuie asigurat un compromis între cele două deziderate contradictorii: flexibilitatea 
înaltă a utilajelor şi productivitatea, [1, 3]. O soluţie pentru acest compromis o oferă conceptul de sistem 
flexibil de fabricaţie, care beneficiază de automatizarea flexibilă parţială. Noţiunea de sistem flexibil de 
fabricaţie este legată de noua concepţie în fabricaţie care include integrarea componentelor prin 
calculator şi fabricaţia flexibilă. Aşa cum se precizează şi în literatura de specialitate [1], fabricaţia 
flexibila reprezintă la ora actuală un câmp de cercetare dinamic, care absoarbe un mare efort de 
cercetare deoarece “în domeniul tehnologiilor mecanice viitorul îl reprezintă robotica, automatizarea 
flexibilă, pe această bază tehnologia privită ca sistem”. Întreaga problematică referitoare la sistemele 
flexibile de fabricaţie constituie o prioritate de prim ordin a cercetării ştiinţifice actuale în domeniul 
construcţiei de maşini. Dezvoltarea impetuoasă din ultimul timp a acestui domeniu şi insistenţa cu care 
industria solicită şi utilizează sistemele integrate de fabricaţie sunt argumente pentru extinderea ariei 
cercetării şi de creştere a nivelului de complexitate şi detaliere a acestora. Conceptul de flexibilitate 
implică studiul complet al sistemelor de fabricaţie, ceea ce se poate realiza numai pornind de la 
considerentele unui sistem complex. Analizând într-o astfel de concepţie sistemul, se pot stabili 
condiţiile prin care să se satisfacă cerinţele de flexibilitate şi automatizare. Asigurarea flexibilităţii 
subsistemelor a fost realizată prin reproiectarea maşinilor-unelte, centrelor de prelucrare, prin utilizarea 
şi dezvoltarea comenzilor numerice, a manipulatoarelor şi roboţilor, a sistemelor de control automat a 
prelucrărilor şi sculelor [4]. O astfel de concepţie a atras după sine mutaţii şi în ceea ce priveşte 
echipamentele de automatizare, noile structuri de conducere numerică, integrându-se astfel într-un 
sistem informaţional ierarhizat. 
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2. MODELAREA SISTEMELOR FLEXIBILE DE FABRICAŢIE  
ÎN MEDII REALE 

Modelarea şi simularea unui sistem, în general, şi a unui sistem flexibil de fabricaţie, în special, 
presupune crearea unui model al sistemului şi transpunerea acestuia într-un program utilitar de 
calculator, având drept scop verificarea funcţionării sistemului şi evaluarea performanţelor acestuia. 
Modelele de tip inteligenţă artificială (IA) reprezintă saltul calitativ conceptual de la mecanismul 
tradiţional la algoritmi ce prelucrează cunoştinţe pe bază de reguli şi raţionamente. Inteligenţa 
artificială  intervine în teoria modelării proceselor în următoarele situaţii: proiectarea de sisteme 
bazate pe controlul fuzzy, realizarea de sisteme expert, implementarea în reţele neuronale, elaborarea 
de algoritmi genetici. În vederea analizei structurale a SFF, într-o primă etapă a fost realizată 
decompozarea sistemului în subsisteme componente, au fost stabilite cuplajele între acestea precum şi 
funcţia de transfer. Pe baza schemei structurale decompozate s-a elaborat un model fuzzy (original), 
care conţine un grup de ecuaţii lingvistice (grup de reguli), model ce s-a utilizat pentru realizarea 
algoritmului de funcţionare, [6]. În final, pentru subsistemele cuplate din cadrul SFF, s-a generat 
grupul final de reguli din care pot fi extrase ieşirile sistemului. Programul a fost elaborat pe seturi de 
reguli aferente fiecărui subsistem (staţii de lucru, roboţi, conveioare, stocatoare). Modelul fuzzy a fost 
elaborat la nivel macro, pentru cuplajele între subsistemele adiacente, [7]. 

Existenţa evenimentelor asincrone şi concurente într-un sistem flexibil de fabricaţie a făcut ca 
numărul tehnicilor de modelare a SFF până în prezent să fie relativ redus. În lucrarea [5] se apreciază că 
principalele tehnici folosite în prezent pentru modelarea evenimentelor concurente şi asincrone sunt bazate 
pe diferite tipuri de grafuri: reţele Petri (RP), grafurile GRAFCET, UCLA, LOGOS, etc. Modelarea prin 
teoria grafurilor  se aplică în sinteza şi comanda sistemelor de fabricaţie. Reţelele Petri, grafurile Grafcet 
modelează grafic: evenimente concurente asincrone / sincrone, procese de fabricaţie, sisteme de comandă 
în timp real, concepte decizionale în timp real. Pe lângă modelarea şi simularea funcţionării în ansamblu a 
SFF, RP mai pot fi utilizate la: modelarea şi simularea comenzii SFF, modelarea şi simularea manipulării 
într-un SFF cu RP stochastice generalizate colorate, modelarea inteligenţei artificiale (IA) prin RP, 
modelarea proceselor decizionale, modelarea fenomenelor de coliziune. 

Cu ajutorul modelelor de simulare elaborate s-au studiat: influenţa modificărilor în structura 
sistemului asupra comportării acestuia; influenţa evoluţiilor comenzilor şi stărilor sistemului asupra 
ieşirilor acestuia;  influenţa condiţiilor iniţiale sau a unor parametrii asupra comportării SFF, ş.a. Astfel, s-
au putut explora fără întrerupere operaţiile în desfăşurare, noi proceduri de operare, reguli de decizie, 
fluxuri de informaţii, fluxuri de materiale, ş.a. pentru sistemul flexibil de fabricaţie analizat prin simulare. 
Secvenţierea stărilor componentelor precum şi configurarea acestora s-a făcut apelându-se la metoda 
discretizării. Asocierile logice, realizate în mediu grafic standard şi bazate pe acţiuni ţi condiţionări au 
determinat paşii necesari ce determină starea sistemului. Fiecărui pas i s-a atribuit o variabilă binară având 
valorile logice de adevărat şi fals în funcţie de starea activă sau inactivă a pasului respectiv. 

În elaborarea modelelor matematice au fost utilizate concepte precum: discretizarea, reţelele 
Petri şi teoria grafcet-urilor precum şi conceptul novator de modificare în timp real al procesului de 
producţie. S-a conceput si etalonat un sistem de achiziţie de date cu ajutorul calculatorului şi 
senzorilor care să realizeze procesul de comandă şi feedback care să optimizeze prin proiectarea 
sistemului flexibil de fabricaţie. Un model Grafcet al sistemului este prezentat în figura 1. 

3. SOFTWARE PENTRU APLICAŢII DE SIMULARE A SFF PROIECTAT 

Caracterul aplicativ al cercetării a constat în urmărirea în timp real a procesului tehnologic cu 
ajutorul pachetului software conceput, pe sistemul proiectat - sistem modularizat didactic - în baza 
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modelelor matematice şi grafo-analitice de 
dimensionare, configurare, optimizare şi 
simulare. Conceptul de calitate a fost studiat 
atât din punct de vedere al calităţii proiectării şi 
realizării sistemului de fabricaţie, cât şi din 
punct de vedere al calităţii produselor realizate 
în cadrul procesului de producţie incluzând 
măsuri, criterii şi standardizări care să permită 
capabilitatea de transfer şi portabilitate a între-
gului proiect.  

Caracterul ştiinţific aplicativ de cercetare s-
a concretizat prin simulările pe calculator şi pe 
sistemul flexibil de fabricaţie special conceput, a 
tuturor modele matematice elaborate: 

A. Modele de dimensionare şi configurare 
a sistemului: modelul analitic generalizat şi global 
de sinteză a sarcinii de fabricaţi, model grafo-
analitic generalizat pentru configurarea geome-
tric-constructivă a reperului generalizat, mode-
larea euristică a SFF, modelul dinamic general al 
SFF, modelul grafo-analitic al sistemului analizat, 
[3, 6]. 

B. Modele de simulare: modelul de 
simulare pentru repere reale de fabricaţie, modelul 
dinamic de simulare a SFF şi aplicaţiile software 
dezvoltate, [6]. 
 

 
 

Fig. 1. Model Grafcet al controlului în timp real. 
 

 
Prin realizarea simulării funcţionării SFF pentru prelucrarea pieselor circulare, simulare 

dinamică, realizată în mediu şi timp real, bazată pe întregul concept teoretic a fost evidenţiat 
caracterul aplicativ al temei de cercetare. Validarea modelelor de simulare s-a realizat prin simularea 
pentru aplicaţii fizice reale pe SFF modularizat proiectat şi realizat, pe maşinile-unelte cu comandă 
numerică, SFF educaţional şi echipamentele existente ca infrastructură de cercetare. În urma simulării 
funcţionării sistemului s-a confirmat valabilitatea modelelor, utilitatea lor în proiectarea şi conducerea 
proceselor în mediu şi timp real. S-a avut în vedere utilizarea unor software-uri, limbaje de 
programare specifice pentru proiectare şi simulare (Delphi, Visual C++, Catia, Cx Supervisor 
Developer, Ledder) şi dezvoltarea unor software-uri noi specializate cu aplicabilitate în proiectarea şi 
controlul SFF. Dezvoltarea aplicaţiilor s-a bazat pe pachetul de programe OMRON cu ajutorul căruia 
s-a construit programul CCSF-v1 / Controlul si configurarea fluxului tehnologic. Colectivul de 
cercetare a proiectat Grafcet-urile corespunzătoare modulelor. A fost cocepută schema de 
monitorizare şi control a sistemului proiectat (figura 2). Transferarea grafcet-ului din mediul teoretic 
al reprezentării grafice către mediul programabil a fost realizată folosindu-se compilatorul Ladder, un 
limbaj de programare modern folosit în studiul sistemelor flexibile de fabricaţie ale cărui instrucţiuni 
sunt superioare instrucţiunilor matematice booleene (auto-tuning, loops) şi răspund mai bine 
problemelor apărute în programarea proceselor de producţie. Compilatorul şi translatorul Ladder este 
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inclus în aplicaţia Cx-Programmer aparţinând software-ului OMRON, utilizată în transformarea 
grafcet-urilor în codul sursă al programului CCSF-v1, program ce asigură funcţionarea întregului 
sistem de simulare al fluxului de fabricaţie  pentru piese cilindrice, prin PLC (Programmable Logic 
Controller). 

Cu ajutorul aplicaţiei Cx Supervisor Developer, aparţinând pachetului de programe OMRON a 
fost realizată vizionarea în timp real a întregului proces de producţie. Utilizatorul poate astfel să 
urmărească şi să controleze întregul sistem de pe monitorul de control, deficienţele apărute fiind 
semnalate în timp real pe fiecare modul al procesului. Aplicaţia dezvoltată, poate fi aplicată oricărui 
sistem flexibil de fabricaţie şi este o aplicaţie de tip SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition). Modificarea si comanda sistemului se poate face de către acelaşi utilizator care 
urmăreşte întregul proces de fabricaţie. 

În fluxul de fabricaţie este prevăzut un post de diagnoză proces, realizând diagnoza prelucrării 
(măsoară sau controlează suprafeţe). Diagnoza prelucrărilor, în majoritatea cazurilor reprezintă un 
control activ, care se face pe utilajul tehnologic după fiecare operaţie de mare precizie, deci după 
operaţiile de finisare. Astfel, după operaţia de strunjire de finisare se realizează controlul on-line al 
pieselor în staţia de control. 

A fost proiectat şi achiziţionat sistemul modularizat de simulare a fabricaţiei pieselor cilindrice 
(figura 3), în general, dezvoltându-se posibilităţile de modificare a fluxului tehnologic în funcţie de 
elementele determinante: numărul şi tipul staţiilor de lucru din sistem şi a maşinilor-unelte, numărul şi 
tipul mijloacelor de transport (conveioare) şi viteza de transport, tipul subsistemului logistic utilizat 
[9], tipul pieselor şi traseul tehnologic al acestora, durata ciclului de prelucrare a fiecărui tip de piesă 
la fiecare modul al sistemului flexibil, numărul de repere aflate simultan în procesare, precum şi 
volumul seriilor de fabricaţie. 

Aplicaţiile – program de simulare dezvoltate: CCSF-v1 -  Controlul şi configurarea fluxului 
tehnologic; soft-ul de aplicaţie MCIPPC-v1 – Monitorizarea, controlul şi intervenţia prelucrării 
pieselor cilindrice; program de simulare dinamica – SimSFF; program de simulare sarcina de 
fabricaţie – Arbori – au apărut din necesitatea de a descrie şi studia comportarea unui sistem real, în 
scopul controlului şi conducerii viitoare a sistemului. 

Comanda sistemului industrial proiectat este realizată de un calculator (PLC) - figura 3, a cărui 
construcţie se bazează pe o arhitectură RISC (Reduced Instruction Set Computer). Microprocesorul 
preia instrucţiunile realizate în Ladder Logic, le transmite către întreg sistemul aflat în subordinea sa. 
Procesul fizic de comandă şi feedback se realizează cu ajutorul senzorilor şi releelor. Se realizează 
astfel: testarea intrărilor (PLC-ul scanează intrările, stabilindu-se stărilor 0 sau 1), execuţia 
programului (PLC-ul execută un program secvenţial), verificarea ieşirilor (PLC-ul verifica ieşirile), 
apoi ciclul este reluat. 

4. CONCLUZII 

Studiul de simulare este foarte important pentru înţelegerea modului în care operează sistemul 
real. Astfel, au fost testate noi programe software (programe de conducere cu calculatorul a sistemului), 
amplasamente fizice (layout), sisteme de logistică industrială. S-au testat ipotezele, producerea în sistem 
a evenimentelor asincrone, variabile şi imprevizibile în timp. S-a putut controla timpul, în vederea 
creşterii performanţelor sistemului. S-au stabilit variabilele cele mai importante pentru performanţa 
sistemului şi interacţiunea dintre acestea, în cadrul sistemului dimensionat şi configurat. Au fost  
identificate strangulările în fluxurile materiale, de informaţii şi de produse. S-au realizat testări de 
calitate, de materiale, etc. A fost stabilită metodologia de utilizare a modelelor create. S-a realizat 
verificarea si validarea modelelor, etapă în care s-a confirmat valabilitatea modelelor create.  
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Fig. 2 Schema de monitorizare şi control a sistemului. 
 

      
 

Fig. 3 Comanda cu calculatorul a sistemului flexibil de fabricaţie pentru piese cilindrice. 
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Validarea modelelor de simulare s-a realizat prin simularea pentru aplicaţii fizice reale pe SFF 
educaţional, fizic existent ca infrastructură de cercetare. În urma simulării funcţionării sistemului s-a 
confirmat valabilitatea modelelor (prin realizarea unor modele de piese cilindrice), utilitatea lor în 
proiectarea şi conducerea proceselor în mediu şi timp real. Cu ajutorul aplicaţiei Cx Supervisor 
Developer, aparţinând pachetului de programe OMRON a fost realizată vizionarea în timp real a 
întregului proces de producţie. Utilizatorul poate astfel să urmărească şi să controleze întregul sistem 
de pe monitorul de control, deficienţele apărute fiind semnalate în timp real pe fiecare modul al 
procesului. Modificarea şi comanda sistemului se poate face de către acelaşi utilizator care urmăreşte 
întregul proces de fabricaţie.  
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