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Rezumat: În prezentare este conturată o trecere 
de la sisteme flexibile de fabricație la sisteme 
automate din prisma sistemelor de urmărire, 
control și simularea fluxului de fabricație. 

Sunt prezentate aspecte generale teoretice 
și pentru studiu de caz sunt analizate situații 
reale din întreprinderi industriale locale. 

Ca sisteme de urmărire și control sunt 
evidențiate și panourile cu ecran tactil iar pentru 
simulare am apelat la software specializat.



Analizarea fabricaţiei

Organizarea fluxului de fabricaţie [1], [5] impune o amplasare a utilajelor, 
astfel încât să se asigure o circulaţie continuă a materialelor aflate în diferite stadii de 
prelucrare. 

Avantajele simulării sunt următoarele:
- Se pot exploata fără întrerupere operaţii în desfăşurare, implementarea de noi 
proceduri de operare, reguli de decizie, structuri operaţionale, fluxuri de informaţii, 
pentru sistemul flexibil de fabricaţie analizat; 
- Se pot testa noi proiecte hardware, layout, programe soft, sisteme de transport, fără ca 
resursele să fie achiziţionate sau implementate;
- Se testează ipoteze despre fenomenele care au loc în sistem;
- Se controlează timpii de lucru;
- Se identifică eventualele strangulări care pot apărea în fluxurile de materiale, de 
informaţii sau de produse.

[1]Bojan I., „Sisteme flexibile de producţie. Optimizarea proiectării şi managementul proceselor”, Editura DACIA, Cluj Napoca, 1999
[5]Oprea Dumitru, „Protecţia şi securitatea informaţiilor”, Editura POLIROM, Iaşi, 2003, ISBN 973-681-410-6



Departamentele sistemului de 
fabricaţie



Aspecte privind structura 
sistemului de transport

Tipurile sistemelor de manipulare utilizate sunt: transferuri 
liniare pentru linii automate în flux, conveioare, subsisteme de 
alimentare în cazul asamblării automate, transfer paletizat pe centre 
de prelucrare şi roboţi industriali pentru manipularea materialelor. 

În cadrul sistemelor flexibile de fabricaţie s-au impus 
sisteme de manipulare de tip AGVS (Automated Guided Vehicle
Systems) care sunt sisteme de vehicule automate ghidate pentru 
manipularea materială, care operează independent şi autonom, cu 
autopropulsie, ghidat de-a lungul unei căi de predeterminare, 
îngropate în podea. 

Tehnologia vehiculelor ghidate automat s-a impus ca o 
modalitate optimă de realizare a transportului interoperaţional la 
distanţă a pieselor şi a sculelor. 



Scopul depozitului este acela de a urmări diferenţele dintre intrări şi ieşiri. Urmărirea şi 
egalizarea acestora este necesară deoarece intrările se produc în anumite momente iar 
ieşirile în alte momente de timp; din punct de vedere cantitativ depozitul îndeplineşte 

un rol important. 

Fig.: Modalităţi de depozitare

Fig.: Structuri de depozitare



Analiza modelului



Rotina Product SRL – linie fabricație



Sistem de urmărire și control cu ecran tactil 
la Rotina Product SRL



Simulator FlexSim







Concluzii
Sistemele flexibile sunt soluţii complexe de 

automatizare a producţiei, fundamentate cu principii de 
modernizare, tipizare, integrare în sistemul de conducere a 
producţiei şi minimizarea fluxului de operaţii şi de 
manipulare a materialelor.

Tendinţa actuală privind sistemele flexibile constă în 
dezvoltarea structurilor flexibile mari, dezvoltarea de noi 
algoritmi de transport şi analiza reţelelor de transport cu 
scopul creşterii productivităţii, a gradului de automatizare şi 
a urmăririi fluxului tehnologic.

În lucrare sunt prezentate şi analizate câteva elemente 
generale privind analiza caracteristicilor sistemelor flexibile 
de fabricaţie și a sistemelor automate.

Analiza metodelor de dimensionare, configurare şi 
simulare sunt elemente fundamentale în modelarea oricărui 
sistem de fabricaţie.


