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Abstract: Invenţia tehnologică, în decursul timpului, a fost rezultatul permanentelor căutări pentru
rezolvarea impasurilor tehnologice ale momentului, limitându-se însă la intuiţii excepţionale şi individuale.
Însa orice invenţie tehnologica trebuie să corespundă cu “eforturi minime şi să asigure beneficii economice
maxime”. Însa pentru asta este nevoie de o desfăşurare optima a lucrărilor şi anume optimizarea ciclului de
producere a produselor.
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1. Introducere
La ora actuală, pe plan mondial, concurenţa impune realizarea de produse noi în timp foarte scurt,
micşorând timpul dintre cererea produsului şi livrarea lui pe piaţă. Evoluţia dinamică a societăţii a determinat
schimbări majore şi în obiectivele economiei. Economia de piaţă, cu rigorile şi exigenţele ei, face
necesară acum, mai mult ca oricând, trecerea de la cantitate la calitate, iar accentul trebuie pus pe abordarea
domeniilor de vârf ale ştiinţei, pe tehnologia avansată şi pe metodele manageriale eficiente.
2. Metode de optimizare
Metodele şi mijloacele de producţie ale industriei mecanice sunt bulversate de prezenţa calculatoarelor,
roboţilor, automatelor programabile, comenzilor numerice etc. După apariţia maşinilor-unelte cu comandă
numerică, evoluţiile au fost în principal marcate de dezvoltarea într-un ritm accelerat a tehnicii de calcul,
centrelor de prelucrare, tehnologiilor de grup, sistemelor DNC, senzorilor, tehnicilor de modelare geometrică
şi procesare grafică a datelor, simulării, sistemelor CAD/CAM, sistemelor şi tehnicilor de diagnosticare,
limbajelor de programare de înalt nivel, inteligenţei artificiale [1].
Fabricaţia integrată cu calculatorul este o versiune automatizată a procesului general de fabricaţie, în care
fiecare funcţie este înlocuită printr-un set de tehnologii automatizate. În plus, mecanismele tradiţionale de
integrare a comunicării orale şi scrise sunt înlocuite prin tehnologie numerică. Prin conceptul de sistem
integrat de producţie (CIM), cele trei funcţii principale - concepţia produsului şi a procesului de fabricaţie,
planificarea şi urmărirea producţiei, fabricaţia propriu-zisă - sunt înlocuite prin şase zone funcţionale:
concepţia asistată de calculator, tehnologia de grup, sistemele de planificare şi urmărire a fabricaţiei,
manipularea automată a materialelor, fabricaţia asistată de calculator şi robotica.
O soluţie prin care se poate ameliora competitivitatea constă în a face întreprinderea să evolueze spre
conceptul de sistem integrat de producţie (CIM). Conceptul dat are drept scopul de a creşte reactivitatea
întreprinderii şi flexibilitatea fabricaţiei.
Tehnica de calcul necesară sistemului
integrat de producţie reprezintă complexul
software/hardware/comunicaţii capabil, pe baza
unor algoritmi implementaţi, să realizeze
conducerea optimală, în timp real, a fabricaţiei,
fig.1 . CIM reuneşte sub cupola sa un mănunchi
de subsisteme de sine stătătoare dezvoltate ca
urmare a utilizării informaticii în activităţile
ciclului de viaţă ale produsului: concepţie,
planificare, fabricaţie, control, mentenanţă [2].
In timpul etapei de creaţie, produsul nu există
decât în imaginaţie. Şi tocmai aici este momentul
ca să fie simulat cilul de viaţa a produsul respectiv.
Fig.1. Elementele participante
După studiul de piaţă, produsul se dezvolta în
stadiu de proiect: studiu de fezabilitate, concepţie, prototip, industrializare. Aici sunt prezente procedeelor de
optimizare a produselor din punct de vedere constructiv-funcţional şi a proceselor tehnologice de prelucrare,
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metode de optimizare a produselor proiectate 3D prin metoda elementelor finite, iar optimizarea proceselor
tehnologice de fabricaţie sunt realizate prin metode de modelare şi simulare a sistemelor de producţie.
Unul dintre produsele software în care este posibil de planificat cilul complet de viaţa a produsului, de la
concept până la livrare este produsul de la DASSAULT SYSTEMES - CATIA . Dassault Systemes au
realizat programul CATIA destinat proceselor de design şi producţie - CAD/CAE/CAM. CATIA v.4 şi v.5 şi
versiunile ulterioare reprezintă liderul mondial în software CAD/CAE/CAM.
Împreună cu cele zece noi produse încorporate în această nouă versiune (lansată în 17.11.2000 la Paris)
CATIA ajunge la un număr de 60 de programe. Aceste aplicaţii pot fi folosite în design mecanic, analiza
comportării pieselor, proiectarea echipamentelor, simularea diverselor procese de mişcare, studierea
comportamentului pieselor în diverşi factori de mediu, fig. 2.
Cu aceste noi facilităţi, CATIA v5 acoperă toate stadiile de proiectare şi producere ale unui echipament.
Asigurând o maximă productivitate, acest produs cu capabilităţi unice de modelare poate integra aplicaţii
asociate. Din aceste motive CATIA este folosită ca o platformă standard în mai multe domenii [2].
Este un produs ideal pentru
construcţia
şi
optimizarea
matriţelor, ştanţelor şi sculelor
din domeniul construcţiilor de
maşini.
Fiecare dintre companiile
beneficiare au un mare avantaj cu
CATIA v5 datorită faptului că
este foarte uşor de utilizat, are o
flexibilitate şi o scalabilitate
crescută, iar capturarea şi
reutilizarea cunoştinţelor duc la o
creştere a productivităţii, la o
reducere a costului şi, în final, la
o competitivitate sporită a
companiei [2].
Deci putem spune ca
produsul dezvoltat de DSS şi
IBM serveşte una din cele mai
bune metode, cu care se poate de
Fig. 2 Analiza unui element finit.
efectua optimizarea oricărei faze
din ciclul de viaţă a produselor
care sunt încă la stadiu de creaţie, unde orice intervenţie asupra produsului final este cu mult mai puţin
costisitoare [2].
Evaluarea economică a implementării unui sistem integrat şi optimizat în producţie trebuie să fie făcută
pornind de la raportul dintre costuri necesare instalării şi economii aduse în urma exploatării sistemului.
Evaluarea costurilor de proiectare, instalare, specializare personal se face pe modulele CIM în parte, iar apoi
se face o evaluare globală pe baza rezultatelor parţiale obţinute. Se porneşte prin evaluarea parţială a
costurilor şi beneficiilor datorită multitudinii elementelor ce trebuiesc luate în calcul [1].
Concluzii
Un sistem informaţional trebuie să asigure satisfacerea optimă cu informaţii necesare procesului de
fundamentare a deciziilor şi să fie un instrument de urmărire şi control a acestor decizii. De asemenea,
sistemul informaţional trebuie să răspundă cerinţelor utilizatorului şi nu utilizatorul să fie cel ce trebuie să se
adapteze la serviciile pe care poate să i le ofere un astfel de sistem. Un astfel de sistem este programul
CATIA, destinat proceselor de design şi producţie – CAD/CAE/CAM.
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