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ABSTRACT.
In this paper is analysed the development of a tecnological process in production system taking into account the
realisation of a multitude of production controls in a given multitude of manufacturing systems. Using a Gantt diagram,
in 3-D, we can view, in temporal terms, the development of this process and we can analyse the restrictions that the
total technological time necessary for the accomplishment of all production controls can be minimized.

1. INTRODUCERE
Problematica minimizãrii consumului total de timp tehnologic necesar desfãşurãrii unui proces de
producţie rãmâne mereu actualã în condiţiile creşterii cerinţelor de adaptivitate şi flexibilitate
impuse acestor sisteme spre a fi realmente competitive în faţa unei varietãţi mereu crescãtoare a
cererii ca şi a restricţiilor ce pretind o utilizare cât mai completã şi optimalã a resurselor. Evident,
rezolvarea acestei problematici tehnologice, în mediul complex în care trebuie sã-şi gaseascã
soluţia, depinde esenţial de asigurarea unui management tehnologic competent ca şi de structura
funcţionalã, matricialã sau bazatã pe lanţuri procesuale flexibile orientate pe produs. Lucrarea îşi
propune un model de analizã funcţionalã a unui sistem de producţie (SP) pentru execuţia unui
numãr de comenzi pe grupe de producţie componente, urmãrindu-se respectarea cerinţei amintite a
minimizãrii timpului tehnologic total necesar procesãrii tuturor comenzilor la termenele contractate.
2. SISTEMUL DE PRODUCŢIE ASUMAT ŞI ASPECTE ALE FUNCŢIONÃRII SALE
OPTIMALE
Se considerã un sistem de producţie (SP) destinat fabricãrii unor piese de dimensiuni mici/medii, în
condiţiile unei producţii de unicate sau de serie, în ultimul caz fiind aplicabile şi principiile
tehnologiei de grup. Se admit urmãtoarele caracteristici ale (SP):

I)

maşinile unelte (MU) sau sistemele tehnologice de fabricare (STF), componente ale (SP) sunt,
majoritar, universale, pentru a putea fi adaptate varietãţii de piese/produse ce trebuie executate,
sunt grupate pe grupe de maşini, în cadrul fiecãrui grup fiind reunite (MU)/(STF) având
performanţe de procesare similare sau compatibile; vom numi acest grupe de maşini drept
“grupe de producţie”;

II) piesele sau loturile de piese (în cazul aplicãrii tehnologiei de grup) se deplaseazã în aceastã
structurã a (SP) la diferite grupe de producţie, în funcţie de operaţia ce trebuie executatã în
cadrul secvenţei tehnologice de fabricare (SvTF) proiectate; manipularea pieselor trebuie sã fie
flexibilã pentru a facilita repartizarea fiecãrei operaţii la (MU) sau (STF) de eficienţã maximã şi
pentru a evita dezechilibrele între încãrcãrile diferitelor componente ale (SP);
III) în cazul producţiei de serie cu aplicarea tehnologiei de grup, loturile de piese lansate în
fabricaţie au o varietate relativ redusã de forme geometrice şi un nivel foarte scãzut de
standardizare sau tipizare; costul fix al fabricaţiei(investiţia tehnologicã) este minim, datoritã
caracterului universal al (MU)/(STF)/(SDV) din logistica tehnologicã.
Funcţionarea optimalã a unui asemenea (SP) impune luarea unor decizii complexe în timp real. De
pildã, dacã o anumitã (MU) dintr-un grup de producţie devine disponibilã prin încheierea unei
operaţii tehnologice la o piesã oarecare, atunci se pune problema selectãrii unei operaţii/piese
consecutive ce trebuie executatã pe acea maşinã. Iar aceastã selectare trebuie astfel fãcutã încât sã
se evite timpul foarte lung de deplasare a pieselor prin (SP) ca şi eventualele nivele ridicate ale
stocurilor intermediare de piese, aflate în aşteptare în cadrul sistemului.
Ca urmare, managementul tehnologic al (SP) va fi condiţionat de o consistentã estimare a
comenzilor de producţie, atât ca volum, cât şi ca timp de livrare. Iniţial, se vor lua în considerare
programarea operaţiilor din (SvTF) pentru acele piese pentru care nu se pot defini trasee
tehnologice alternative, rezultând un prim nivel al sarcinilor/încãrcãrilor pentru fiecare grup de
producţie. Apoi, apare problema ordonanţãrii operaţiilor din (SvTF) pentru piesele care admit trasee
tehnologice alternative, ordonanţare care sã respecte criteriile de minimizare a timpului tehnologic
total, de încãrcare cât mai uniformã a grupelor de producţie, de eliminare sau, cel puţin, atenuare a
fenomenelor de aşteptare din (SP) şi de respectare a datelor contractuale de livrare a produselor la
volumul impus.
O asemenea problemã de management tehnologic este relativ dificil de rezolvat printr-o programare
rigidã a execuţiei diferitelor operaţii pentru diferite piese pe diferite grupe de producţie, mai ales
dacã avem imaginea unui (SP) în care, la un moment dat, se gãsesc o mulţime de piese variate, în
diverse stadii de execuţie şi care, pentru fabricaţia lor integralã, presupune efectuarea unor diverse
operaţii tehnologice. Se impune deci o planificare a activitãţilor din (SP) cu respectarea criteriilor
sus-amintite.
3. MODELAREA FUNCŢIONÃRII SISTEMULUI DE PRODUCŢIE ANALIZAT
Fie CPi comanda de producţie de rang „i” ce trebuie executatã în cadrul sistemului (SP), într-un
segment dat de timp. Vom nota prin tpi , timpul necesar pregãtirii fabricaţiei pentru execuţia
comenzii CPi şi prin tii , timpul impus determinat de momentul stabilit pentru livrarea comenzii
CPi . Atunci, timpul permisibil TPi pentru execuţia integralã a comenzii CPi , va fi :
TPi = tii - tpi

(1)

Apoi, în derularea tuturor operaţiilor tehnologice incluse în secvenţa de fabricare (SvTF) asociatã
comenzii CPi , pot apãrea fenomene de aşteptare interoperaţionalã. Notãm prin taik , timpul de

aşteptare dupã execuţia a „k-1” operaţii tehnologice din secvenţa (SvTF) şi înainte de demararea
celei de a „k” operaţii din aceeaşi secvenţã tehnologicã de fabricare. De asemenea, pentru fiecare
operaţie tehnologicã de rang „k” din cadrul comenzii CPi , luând în considerare timpii de aşteptare
interoperaţionali şi timpii tehnologici tijk necesari realizãrii acestei operaţii pe (MU)/(STF) de
ordinul „j” dintr-o grupã de producţie din componenţa (SP), se va putea defini un moment de start,
respectiv un moment de finalizare asociate operaţiei considerate. Notãm prin mijk şi, respectiv, prin
m’ijk cele douã momente definite anterior. Vom avea, evident :
m’ijk - mijk = tijk

(2)

Se va diferenţia între timpul impus tii determinat de momentul stabilit pentru livrarea comenzii CPi
şi timpul total tti pentru îndeplinirea integralã a secvenţei tehnologice de fabricare pretinse de
execuţia comenzii CPi . Dacã tti > tii apare o întârziere, Δti , eventual penalizabilã, în respectarea
termenelor contractuale pentru livrarea comenzii de producţie CPi . Dacã tti < tii , se obţine o
rezervã de timp în funcţionarea liniei fabricaţie, ce poate fi benefic utilizabilã de cãtre
managementul tehnologic al firmei. În fine, se noteazã prin Ti , timpul tehnologic total necesar
parcurgerii întregului traseu de prelucrare pentru execuţia comenzii CPi , dat de :
Ti = tti - tpi

(3)

Toţi aceşti parametri de timp, ce servesc la modelarea funcţionãrii, în termeni temporali, a
sistemului de producţie analizat, sunt înscrişi într-o diagramã tip Gantt (Fig.1). S-a admis cã
sistemul de producţie analizat trebuie sã execute s comenzi de producţie CPi (i =1,…,s), cã, în
structura sistemului (SP) existã n maşini-unelte sau sisteme tehnologice de fabricare Mj (j = 1,…,n)
şi cã pentru realizarea fiecãrei comenzi CPi sunt necesare vi operaţii tehnologice OTk (k = 1,…,vi).
Dacã funcţionarea (SP) este astfel condusã încât sã asigure minimizarea timpilor tehnologici
necesari parcurgerii întregului traseu de prelucrare pentru toate comenzile de producţie CPi, atunci
modelul matematic al problemei este:
s

 Ti  min ,

(4)

i 1

Îndeplinirea condiţiei de minimizare datã de relaţia (4) implicã respectarea anumitor cerinţe
tehnologice rezultate din desfãşurarea fluentã a procesului de prelucrare. De exemplu, dacã douã
operaţii tehnologice OTk (k = 1,…,vi) din cadrul comenzii de producţie CPi sunt consecutive, atunci
este necesar ca :
t ij,k+1 - tijk > tp ij,k+1 ,

(5)

unde t ij,k+1 şi tijk sunt definiţi anterior, iar tp ij,k+1 este timpul tehnologic de procesare a operaţiei
OTk+1 din cadrul comenzii de producţie CPi pe maşina-unealtã Mj . Restricţia (5) apare din cerinţa
evidentã de micşorare/atenuare a fenomenelor de aşteptare pe linia de fabricaţie. În funcţie
impunerile tehnologice de succesiune a unor operaţii sau de ordonanţare [5] a operaţiilor în cadrul
mulţimilor reunite a operaţiilor OTk , comenzilor CPi şi sistemelor de fabricare Mj cuprinse în
diferite grupe de producţie, se pot formula, din analiza derulãrii optimale a procesului tehnologic de
fabricare şi alte restricţii fireşti care sã concure la îndeplinirea condiţiei (4).

4. CONCLUZII
Vizualizarea desfãşurãrii în teremeni de timp a unui proces tehnologic care trebuie sã asigure
acoperirea unei mulţimi de comenzi de producţie independente, pe o logisticã tehnologicã reunitã pe
grupe de producţie, pentru realizarea unei mulţimi de operaţii de prelucrare cu ajutorul unor
diagrame Gantt, eventual în 3-D, poate constitui suportul pentru sesizarea modului în care se
respectã mult dorita minimizare a timpului tehnologic total, condiţie obligatorie pentru
competitivitatea oricãrui sistem industrial.
Implicit, utilizarea conştientã a acestor diagrame poate asigura desfãşurarea în termeni de
profitabilitate tehnologicã şi economicã a unui proces de producţie şi sugereazã soluţii pentru
analiza raportului optim specializare/polivalenţã pentru structura grupelor de producţie în vederea
îndeplinirii impuse contractual a unor comenzi de producţie ca şi pentru ordonanţarea favorabilã a
operaţiilor cuprinse într-un set de comenzi pe o logisticã tehnologicã datã.
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