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CAP.1. SISTEMUL DE FABRICA}IE 

1.1. Definirea conceptului de sistem 
 Conceptul de sistem apare în form\ embrionar\ în filosofia antic\ 
greac\. Afirmând c\ “întregul este mai mult decât suma p\r]ilor”, Aristotel d\ o 
prim\ defini]ie a no]iunii de sistem, care se va dezvolta [i va evolua în 
veacurile viitoare. Conform Shorter Oxford English Dictionary, cuvântul sistem 
a ap\rut în anul 1619, fiind definit ca “un grup de obiecte organizate sau 
conectate”. 
 Pornind de la faptul c\ poate fi definit\ ca sistem orice sec]iune a 
realit\]ii în care se identific\ un ansamblu de fenomene, obiecte, procese, 
fiin]e sau grupuri interconectate printr-o mul]ime de rela]ii reciproce, precum [i 
cu mediul înconjur\tor [i care ac]ioneaz\ împreun\ în vederea realiz\rii unor 
obiective bine definite, putem s\ desprindem diferite alte defini]ii mai succinte 
ale sistemului. Între acestea putem cita: 

• “Un sistem este un ansamblu integrat de elemente 
interconectate, destinat s\ execute, prin cooperare, o func]ie 
predeterminat\”. 

• “Un sistem este o colec]ie de entit\]i sau lucruri (animate sau 
neanimate) care prime[te anumite intr\ri [i este constrâns\ s\ 
ac]ioneze concertat pentru a produce anumite ie[iri, cu 
obiectivul de a maximiza unele func]ii ale intr\rilor sau ie[irilor”. 

• “Un sistem este un mecanism, o procedur\ sau o schem\ care 
se comport\ conform cu o anumit\ descriere, func]ia sa fiind de 
a opera asupra informa]iilor [i/sau energiei, [i/sau materiei în 
timp, pentru a produce informa]ie [i/sau energie, [i/sau materie 
în timp”. 

Un sistem, în general, poate fi caracterizat de urm\toarele patru 
atribute: 

1. Asamblarea. Sistemul const\ dintr-un num\r de unit\]i distincte 
(elemente, componente, factori, subsisteme, etc.), care pot fi fie 
fizice sau conceptuale, pot fi naturale sau artificiale. De 
exemplu, un sistem de fabrica]ie este compus din ma[ini 
unelte, operatori, dispozitive de fixare [i de control, scule, etc.; 
sistemul solar este compus din planetele sale. 

2. Rela]iile sistemului. Pentru ca grupul sau setul de unit\]i s\ fie 
acceptat ca sistem, între acestea trebuie s\ existe o anumit\ 
rela]ie sau interconexiune. Rela]iile sistemului pot fi fizice, 
logice sau institu]ionale [i se pot manifesta între ele sau între 
ele [i întregul sistem. 
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3. Obiectivul sistemului (func]ia sistemului). Un sistem, în întregul 
s\u, realizeaz\ o anumit\ func]ie sau unul sau mai multe 
obiective. Când aceste obiective sunt atinse la nivelele lor 
maxime, se spune c\ s-a realizat optimizarea sistemului. 
Aceasta presupune posibilitatea m\sur\rii, obiective sau 
subiective, a gradului de atingere a acestor obiective. 

4. Adaptabilitatea la mediu. Un sistem trebuie s\ se comporte în 
a[a fel, încât s\ se adapteze la schimb\rile sale interioare sau 
ale mediului înconjur\tor. Mediul extern influen]eaz\ sistemul, 
[i invers, poate fi influen]at de c\tre acesta, astfel încât se face 
schimb de informa]ii [i/sau energie. [i/sau materie între ele, 
Sistemul care este capabil s\ se autocontroleze în asemenea 
mod încât s\ se comporte optimal chiar [i sub varia]iile mediului 
înconjur\tor este numit sistem adaptiv sau cibernetic. De 
exemplu, o întreprindere este un sistem adaptiv pentru c\ sunt 
luate decizii astfel ca s\ realizeze obiectivele în cele mai severe 
situa]ii ale mediului de interac]iune (competitori, pia]\. societ\]i 
industriale, condi]ii economice [i politice, tendin]ele 
interna]ionale, etc.). 

Pentru a studia comportamentul sistemelor în ansamblul lor, s-a 
propus conceptul de cutie neagr\ (fig. 1.1), care prive[te sistemul ca un tot, 
f\când abstrac]ie de procesele sale interne. Pornind de la ultimul atribut de 
mai sus, efectele mediului asupra sistemului sunt denumite intr\ri (acestea pot 
include chiar perturba]ii neprev\zute) [i invers, efectele sistemului asupra 
mediului sunt denumite ie[iri. În consecin]\, sistemul prime[te intr\ri de la 

mediu [i le transform\ în ie[iri pe care le furnizeaz\ mediului, c\utând s\ 
maximizeze productivitatea sau alte caracteristici ale transform\rilor pe care le 
realizeaz\. 

Dac\ not\m cu T procesul de transformare a intr\rilor I `n ie[iri E, se 
poate scrie urm\toarea rela]ie simbolic\: 

    
T (I) = E 

 

 

 
 

Figura 1.1. Reprezentarea general\ a unui sistem 
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Având în vedere aceast\ ecua]ie [i figura 1.1, problemele privind 
studiul sistemelor se pot încadra în una din urm\toarele categorii: 

1. Analiza sistemului, prin care se clarific\ con]inutul lui T, I [i E. 
2. Operarea sistemului, când se dau I [i T [i se caut\ (se 
g\se[te)E. 
3. Inversiunea sistemului, când se dau E [i T [i se caut\ I. 
4. Sinteza sau identificarea sistemului, când se dau I [i E [i se 

determin\ structura T adecvat\. 
5. Optimizarea sistemului, când se alege I, E sau T astfel încât un 

criteriu de evaluare a sistemului s\ fie optimizat. 
În analiza, sinteza, operarea sau optimizarea sistemelor se pune 

problema stabilirii adecvate a variabilelor controlabile ale sistemului, astfel 
încât s\ se ating\ cea mai înalt\ m\sur\ a performan]ei pentru obiectivele 
sistemului. În sensul optimiz\rii, în analiza sau sinteza sistemului, este 
necesar s\ fie exprimat\ structura de baz\ a sistemului. Aceasta este 
specificat\ prin cele patru atribute men]ionate mai sus [i prin urm\torii doi 
factori: 

• Obiectivele sistemului, care sunt atinse de c\tre func]ia 
sistemului prin componentele sale;  

• Restric]iile sistemului, care sunt atât interne cât [i externe, 
cauzate de c\tre structura sistemului însu[i [i de rela]iile între 
sistem [i mediul extern acestuia. 

Pentru descrierea acestor factori se folosesc modelele, care sunt 
reprezent\ri abstracte ale situa]iei reale sau ale comport\rii sistemului 
utilizând limbaje sau expresii adecvate. 

 
            • 
                 •          • 
 

Cele de mai sus demonstreaz\ necesitatea însu[irii tehnicilor de 
modelare [i  simulare a sistemelor, în general, [i a sistemelor de fabrica]ie, în 
special, în vederea abord\rii problemelor de optimizare a structurii [i 
comport\rii acestor sisteme având în vedere criterii de optimizare specifice 
fiec\ruia. În plus, utilizarea tehnicilor model\rii [i simul\rii în optimizarea 
structurii [i comport\rii sistemelor este determinat\ de faptul c\, actualmente, 
toate organiza]iile economice, sistemele de management, sistemele de afaceri 
interna]ionale, sistemele politice, etc., au tendin]a de a deveni tot mai mari [i 
mai complexe, fiind influen]ate de un mare num\r de factori interni [i externi, 
determinarea prin metode tradi]ionale a condi]iilor de interac]iune cu ace[ti 
factori în scopul maximiz\rii obiectivelor devenind tot mai dificil\. 
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1.2 Conceptul de baz\ al sistemului de fabrica]ie  
 Sistemul de fabrica]ie, în concordan]\ cu cele prezentate în 

paragraful anterior, se poate defini ca un ansamblu unificat de mijloace 
tehnice [i de rela]ii existente între aceste mijloace, capabil s\ rezolve una sau 
mai multe sarcini de fabrica]ie, realizând unul sau mai multe produse, având 
func]ii [i calit\]i particulare sau utilit\]i (servicii) oferite pie]ei în condi]iile 
acoperirii cerin]elor [i a[tept\rilor consumatorului. 

 Mijloacele unui sistem de fabrica]ie sunt mijloace tehnice 
(ma[ini unelte, dispozitive, scule, mijloace de transport, calculatoare, depozite 
de materiale, etc.) [i factorul uman. Existen]a omului [i implicarea sa în sistem 
se subîn]elege chiar [i în cazul sistemelor automate de fabrica]ie, cel pu]in ca 
personal de între]inere, pentru preg\tirea programelor [i efectuarea de reglaje 
[i, uneori, pentru controlul calit\]ii produselor. Rela]iile între mijloacele unui 
sistem de fabrica]ie pot fi func]ionale [i spa]ial-temporale. 
 Ca orice sistem din natur\, [i sistemul de fabrica]ie se caracterizeaz\ 
prin: func]iune, structur\ [i ierarhie. 
 Pentru a defini func]iunea general\ a unui sistem de fabrica]ie, acesta 
se consider\ ca o ,,cutie neagr\”, cu intr\rile [i ie[irile caracteristice acestor 
sisteme (fig.1.2). Structura de transformare T realizeaz\ transformarea 
m\rimilor de la intr\rile sistemului în m\rimile de ie[ire, materializând un 
anumit procedeu tehnologic. 

 Pentru un sistem de fabrica]ie, la intr\rile acestuia trebuie s\ 
introducem materiale, energie [i informa]ii. Dac\ ne referim la un sistem de 

 

 
 

Figura 1.2. Sistemul de fabrica]ie
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fabrica]ie ce realizeaz\ o produc]ie discret\, materialele introduse în sistem 
sunt semifabricatele, materialele auxiliare, sculele [i dispozitivele necesare. 
Informa]iile aplicate la intrarea sistemului sunt numite informa]ii de lucru [i ele 
se refer\ la datele asupra formei piesei, datele privind tehnologia de 
prelucrare a piesei, volumul produc]iei, precum [i datele privind desf\[urarea 
în timp [i în spa]iu a procesului. Împreun\ cu energia, cele trei tipuri de intr\ri 
sunt supuse transform\rilor în timp, aceast\ situa]ie putând fi definit\ prin 
no]iunile de flux de materiale, flux de informa]ii [i flux de energie. 
 La ie[irea sistemului de fabrica]ie se ob]in produse cu configura]ii [i 
propriet\]i determinate, precum [i materiale auxiliare ( în special, a[chii ). 
Energia consumat\ în sistem în timpul desf\[ur\rii procesului este redat\ 
mediului înconjur\tor sub form\ de c\ldur\. Dac\ m\rimea de ie[ire - energie 
nu este important\ în studiul sistemelor de fabrica]ie, în schimb, m\rimea de 
ie[ire-informa]ie prezint\ importan]\ deosebit\ pentru conducerea fabrica]iei, 
aceasta exprimând starea real\ a sistemului în timpul desf\[ur\rii procesului, 
stare în func]ie de care se stabilesc deciziile de conducere operativ\ a 
fabrica]iei. 
 Sintetizând cele prezentate mai sus, rezult\ c\ func]ia general\ a unui 
sistem de fabrica]ie const\ în transformarea unui flux de materiale [i a unui 
flux de informa]ii cu ajutorul unui flux de energie în a[a fel, încât informa]iile s\ 
se imprime materialelor, m\rindu-le valoarea, ob]inând produsele finite la 
ie[irea sistemului. 
 Cunoscând func]ia general\ a sistemului, se poate determina structura 
acestuia - elementele [i rela]iile de leg\tur\ a acestora în structur\, astfel 
încât s\ fie posibil\ manifestarea func]iei generale. Pentru aceasta, trebuie 
determinate func]ia general\ a sistemului prin analiza evolu]iei în timp a 
fluxului de materiale, energie [i informa]ii, care se transfer\, se transform\ [i 
se combin\ pe parcursul sistemului de fabrica]ie, de la intrare la ie[ire. 
 Referitor la fluxul de materiale, se pot defini func]ii par]iale ca: 
înmagazinarea, transferul, pozi]ionarea, separarea, transformarea 
(modificarea formei), combinarea (asamblarea) etc. În cazul fluxului de 
energie, se pot pune în eviden]\ func]iile de transfer [i de transformare a 
acesteia în lucru mecanic necesar pentru transformarea materialelor, pentru 
separarea lor, pentru deplasare, pentru combinare etc. În sfâr[it, fluxul de 
informa]ii se realizeaz\ prin ac]iunea unor func]ii par]iale ca transferul, 
transformarea, separarea (distribu]ia), combinarea, astfel încât s\ se 
manifeste cele dou\ func]ii principale ale acestui flux: imprimarea informa]iilor 
în produsul finit [i informarea dat\ c\tre mediul exterior al sistemului despre 
comportarea sa, care, prin reac]ie, poate determina corec]ii în func]ionarea 
sistemului. 
 În final, structura general\ a sistemului de fabrica]ie se va determina 
alocând func]iile par]iale definite mai sus unor elemente fizice ( subsisteme ale 
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sistemului de fabrica]ie ) ca: depozite centrale sau intermediare, diferite tipuri 
de transportoare, elemente de manipulare, ma[ini - unelte, sisteme de 
transmitere, transformare [i prelucrare a informa]iilor, dispozitive de 
asamblare, sisteme de transmitere [i distribu]ie a energiei [i de transformare a 
acesteia etc., dup\ care se stabilesc leg\turile necesare între acestea în 
vederea ob]inerii func]iei generale a sistemului  (fig.1.3 ). 

Se poate vorbi de o structur\ a configura]iei sistemului de fabrica]ie [i 
de o structur\ a procesului realizat în cadrul acestuia. Prin structura 
configura]iei se în]elege gruparea în spa]iu a tuturor subsistemelor 
componente [i a rela]iilor spa]iale dintre ele. Aceasta constituie structura 
spa]ial\ static\ (layout-ul) a sistemului de fabrica]ie; prin structura procesului 
se în]elege realizarea în dependen]\ de timp a func]iilor par]iale [i a rela]iilor 
func]ionale dintre subsisteme. 

 Sistemele de fabrica]ie pot rezolva sarcini de fabrica]ie mai simple sau 
mai complexe. Aceasta va determina ca [i func]ia general\ a sistemului s\ fie 
mai simpl\ sau mai complex\, ea cuprinzând un num\r mai mic sau mai mare 
de func]ii par]iale [i de rela]ii între elementele fizice ale sistemului; aceasta 
determin\, în ultim\ instan]\, o structur\ de complexitate diferit\ a sistemului 
de fabrica]ie. 
 În func]ie de complexitate, se poate vorbi de o ierarhie a sistemelor de 
fabrica]ie, putându-se delimita, în mod conven]ional, patru tipuri de sisteme 
ierarhice, legate între ele prin rela]ia de incluziune ( fig.1.4). Astfel, putem 
defini: 
 - Sistemul de fabrica]ie de ordinul Ι ( SFΙ , în fig.1.4 ), care reprezint\ o 
unitate de utilaj ( postul de lucru sau ma[ina ) capabil\ s\ realizeze func]ia de 
fabrica]ie constând din una sau mai multe opera]ii de prelucrare sau de 
asamblare; 

 

 
 

Figura 1.3. Structura sistemului de fabrica]ie
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- Sistemul de fabrica]ie de ordinul ΙΙ( SFΙΙ ), care cuprinde un grup de 
sisteme de ordinul Ι capabile s\ realizeze toate sarcinile privind prelucrarea 
complet\ a unei piese sau a unei familii de piese sau asamblarea unui produs; 

- Sistemul de fabrica]ie de ordinul ΙΙΙ( SFΙΙΙ ), care const\ dintr-un grup 
de sisteme de ordinul ΙΙ, incluzând sisteme de prelucrare, asamblare [i 
ambalare ca [i alte mijloace de programare operativ\ a fabrica]iei ( cu 
func]iuni privind preg\tirea [i transmiterea informa]iilor de lucru necesare 
sistemelor de prelucrare sau asamblare); de asemenea, dac\ sunt necesare, 
ele pot include [i depozite intermediare; 

- Sistemul de fabrica]ie de ordinul ΙV ( SFΙV ), care constituie 
întreprinderea îns\[i, cuprinzând totalitatea mijloacelor tehnice [i persoanelor 
necesare pentru realizarea aprovizion\rii, depozit\rii, planific\rii de lung\ 
durat\, proiect\rii constructive [i tehnologice a produselor [i fabrica]iei 
propriu-zise. 

 

 
 

Figura 1.4. Ierarhia sistemelor de fabrica]ie
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 A[a cum se observ\, sistemele de fabrica]ie supraordonate se ob]in 
din sistemul ierarhic inferior fie prin multiplicarea func]iilor de acela[i gen, fie 
prin ad\ugarea de noi func]ii. 
 În cadrul sistemului de fabrica]ie de ordinul ΙV, se poate vorbi [i de trei 
domenii ierarhice: domeniul propriu-zis al fabrica]iei (sistemele Ι [i ΙΙ), 
domeniul organiz\rii fabrica]iei [i domeniul din fruntea ierarhiei - domeniul de 
conducere strategic\ [i de planificare a fabrica]iei pe ansamblu. 
 Ierarhia sistemului de fabrica]ie este realizat\ prin organizarea lui, 
ceea ce face ca sistemul s\ fie mai mult decât suma componentelor sale. 
Ierarhizarea atribuie ranguri componentelor sistemului, le interfa]eaz\, le 
asociaz\ func]iilor lor, stabile[te criterii de performan]\ [i modalit\]i de 
conducere, ob]inându-se astfel integrarea sistemului. 
 Structura ierarhic\ permite l\rgirea sau restrângerea sistemului de 
fabrica]ie prin ad\ugarea/eliminarea unor subsisteme, ceea ce confer\ 
sistemului, din acest punct de vedere, o anumit\ flexibilitate. 

1.3. Componentele sistemului de fabrica]ie 
Componentele mari ale sistemului de fabrica]ie sunt cele care 

realizeaz\ func]ia organiza]ional\, func]ia de inginerie [i fabrica]ia propriu-
zis\. Aceste componente, ca [i rela]iile dintre ele sunt prezentate în figura 1.5. 

În partea stâng\ a figurii sunt prezentate activit\]ile organiza]ionale, 
care sunt necesare pentru a canaliza un ordin de fabrica]ie (o comand\) din 
momentul când intr\ în sistem pân\ la realizarea sa. Func]iile par]iale care 
trebuie realizate sunt: 

• Planificarea ordinelor . 
• Lansarea ordinelor [i comanda 
• Controlul fabrica]iei privitor la ordinul executat 

În realizarea acestor func]ii este necesar\ baza de date, care con]ine 
cuno[tin]e privind procesarea ordinelor precum [i cuno[tin]a privind ingineria 
[i fabrica]ia. Activit\]ile specifice ordonan]\rii se realizeaz\ în conexiune cu 
ingineria produselor [i cu fabrica]ia pentru a coordona aceste func]ii. 

De asemenea, în cadrul func]iilor organiza]ionale, un loc deosebit îl 
ocup\ planificarea strategic\, care se ocup\ cu problemele de produc]ie 
strategice care exist\ între sistemul de produc]ie [i mediul extern acestuia. 
Planificarea strategic\ înseamn\ luarea unor decizii macroscopice, astfel încât 
s\ se adapteze în mod adecvat sistemul de produc]ie la mediul extern [i 
aceasta pe o durat\ lung\.  

Planificarea strategic\ con]ine în sine func]iile: 
• Stabilirea volumului de vânz\ri (volumul fabrica]iei); 
• Stabilirea nivelului investi]iei necesare; 
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• Dimensionarea necesarului de resurse materiale [i de 
produc]ie; 

• Stabilirea personalului necesar. 
În partea dreapt\ a figurii 1.5, sunt prezentate func]iile care privesc 

ingineria [i fabricarea produsului. În cadrul sectorului de inginerie, se 
realizeaz\ func]iile: 

• Dezvoltarea [i optimizarea produsului; 
• Proiectarea constructiv\; 
• Detalierea [i stabilirea materialelor necesare; 
• Proiectarea procesului tehnologic, în leg\tur\ cu care trebuie 

proiectate dispozitivele [i sculele necesare, trebuie stabilite 
tipurile de ma[ini unelte etc.; 

• Programarea procesului tehnologic pe ma[inile-unelte; aceast\ 
func]ie devine mult mai important\ la prelucrarea pe ma[ini 
unelte NC, în care caz trebuie elaborate programele NC 
aferente. 

Realizarea func]iilor ingineriei trebuie s\ aib\ loc sub o în]elegere 
temeinic\ a procesului de fabrica]ie, care înseamn\ prelucrarea propriu-zis\ [i 
asamblarea produsului/produselor. Controlul timpilor [i al cantit\]ilor este o 
func]ie care se integreaz\ la acela[i nivel al fabrica]iei. 

Func]ia logistic\ a unui sistem de fabrica]ie prive[te realizarea fluxului 
de informa]ii [i a fluxului material în cadrul sistemului. Prin aceast\ func]ie se 
unesc fluxul material [i cel al informa]iilor, împreun\, în scopul ob]inerii fluxului 
de fabrica]ie optimizat, plecând de la departamentul de proiectare pân\ la 
livrarea produsului. Aceast\ activitate este deosebit de important\, ea trebuind 
s\ asigure, într-un mod flexibil, faptul c\ piesa care trebuie este la postul de 
lucru prescris, la momentul cerut, furnizând informa]iile necesare pentru 
prelucrarea tuturor pieselor. 

Func]ia de control al calit\]ii trebuie s\ se manifeste asupra tuturor 
activit\]ilor, calitatea trebuind s\ fie proiectat\ în produs, realizat\ prin 
procesul de fabrica]ie [i controlat\ asupra produsului pentru ca numai 
produsele conforme cu specifica]iile inginere[ti s\ poat\ trece c\tre 
consumatori (s\ ajung\ pe pia]\, la client). Controlul calit\]ii produsului trebuie 
s\ se realizeze conform planului de control, elaborat în cadrul sec]iunii de 
inginerie. A[a cum se observ\ [i în figura 1.5, controlul calit\]ii se face în 
leg\tur\ cu toate celelalte activit\]i, efortul de a realiza produse de cea mai 
înalt\ calitate parcurgând ca o linie ro[ie întregul proces al fabrica]iei [i 
ingineriei. 
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Fig.1.5. Mediul organiza]ional, de inginerie [i fabrica]ie al `ntreprinderii 
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1.4. Flexibilitatea [i automatizarea sistemelor de fabrica]ie 
 Sistemele de fabrica]ie, în general, [i sistemele de fabrica]ie din 
construc]ia de ma[ini (cu produc]ie discret\), în special, trebuie s\ satisfac\ 
urm\toarele cerin]e: 
 •  realizarea unei înalte productivit\]i a muncii; 
 •  reducerea substan]ial\ [i continu\ a costurilor de fabrica]ie; 
 •  cre[terea diversit\]ii [i calit\]i produselor; 
 •  îmbun\t\]irea condi]iilor de munc\ [i via]\ ale operatorului uman. 
 Dezideratul cre[terii productivit\]ii muncii se realizeaz\ prin 
automatizarea proceselor de fabrica]ie, o înalt\ disponibilitate [i utilizare a 
ma[inilor unelte, inventar redus [i ciclu de fabrica]ie scurt. Mult\ vreme îns\, 
pân\ acum 30–40 de ani, automatizarea în construc]ia de ma[ini a rezolvat 
problemele fabrica]iei de mas\ sau de serie foarte mare prin crearea de 
ma[ini-unelte automate, ma[ini agregat [i linii automate, pe care se realizeaz\ 
prelucrarea unor repere din construc]ia de automobile, construc]ia de ceasuri, 
rulmen]i, produse electrice de larg consum etc. Acest tip de sisteme, de[i sunt 
caracterizate printr-o productivitate înalt\, printr-un înalt grad de automatizare, 
sunt totu[i speciale, cu utilizare limitat\, ele neputându-se adapta pentru 
prelucrarea unui alt produs sau, dac\ acest lucru este posibil, sunt necesare 
costuri ridicate [i timp de preg\tire îndelungat pentru aceast\ adaptare. Ele 
realizeaz\ a[a numita ,, automatizare dup\ program rigid ”, aplicabil\ doar în 
cazul produc]iei de mas\ sau de serie mare, cu mare stabilitate a fabric\rii în 
timp. 
 Actualmente, îns\, a[a cum arat\ statisticile mondiale, cel mult 20% 
din produc]ia de piese în construc]ia de ma[ini se mai execut\ în serii mari 
sau în mas\, celelalte executându-se în serii mijlocii, serii mici sau chiar 
unicate. Aceast\ situa]ie se datore[te tendin]ei tot mai accentuate pe plan 
mondial de diversificare [i înnoire rapid\ a produselor, determinat\ de durata 
de via]\ tot mai scurt\ a acestora [i de diversificarea tot mai accentuat\ a 
preferin]elor cump\r\torilor, atât în plan calitativ cât [i în plan cantitativ. 
Clientul cump\r\ ceea ce are nevoie dar numai dac\ îi place [i aceasta pentru 
c\, pe pia]\, oferta este mai mare decât cererea, ceea ce accentueaz\ 
concuren]a. Mai mult, diversificarea solicit\rilor se manifest\ nu numai în cazul 
bunurilor de consum ci [i în cazul bunurilor de investi]ie (ma[ini, utilaje etc.). 
 Cele de mai sus demonstreaz\ necesitatea unei foarte mari reactivit\]i 
a produc\torilor la cerin]ele pie]ei, precum [i necesitatea unei adapt\ri 
dinamice a capacit\]ilor de fabrica]ie la nevoile clien]ilor. Cu alte cuvinte, se 
impune tot mai mult ca sistemele de fabrica]ie s\ fie caracterizate printr-o 
înalt\ flexibilitate, s\ se subordoneze legilor actuale ale pie]ei: a produce atât 
cât trebuie, a livra acolo unde trebuie [i în cantitatea care trebuie, a livra la 
momentul potrivit, la cea mai înalt\ calitate [i la costuri cât mai sc\zute. 
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 Prin flexibilitatea unui sistem de fabrica]ie se în]elege, în general, 
capacitatea acestuia de a se adapta la varia]ia sarcinii de fabrica]ie. Se  poate 
vorbi de o flexibilitate în utilizarea sistemului [i o flexibilitate de adaptare a 
acestuia. Pe de alt\ parte, se poate vorbi de o flexibilitate în plan calitativ [i de 
flexibilitate în plan cantitativ. 
 Referindu-ne la fig.1.2, varia]ia sarcinii sistemului înseamn\ varia]ia 
m\rimilor de intrare în acesta. Dac\ sistemul ,, suport\ “ aceast\ varia]ie cu 
aceea[i structur\ T, atunci este vorba de flexibilitatea acestuia în utilizare. 
Dac\, pentru a prelua varia]ia intr\rilor sunt necesare modific\ri minime ale 
structurii transformatoare T, este vorba de flexibilitatea de adaptare. 
 Flexibilitatea calitativ\ înseamn\ capacitatea de adaptare a sistemului 
la varia]iile caracterului sarcinii (a tipurilor sau tipodimensiunilor pieselor 
prelucrate); flexibilitatea cantitativ\ înseamn\ adaptarea sistemului la varia]ia 
volumului produc]iei. 
 Flexibilitatea sistemelor de fabrica]ie nu atrage dup\ sine, ca 
obligatorie, [i automatizarea acestuia. Se [tie c\ sistemele pentru fabrica]ia 
de serie tradi]ionale, cu ajutorul ma[inilor-unelte universale ( conven]ionale ), 
se caracterizeaz\ printr-un înalt grad de flexibilitate, dar gradul de 
automatizare a lor este aproape nul. Acest grad înalt al flexibilit\]ii acestor 
sisteme se asigur\ printr-o flexibilitate organizatoric\ [i opera]ional\, ob]inute 
prin alegerea corespunz\toare a organigramei de lucru, a regulamentelor de 
organizare [i func]ionare, precum [i prin echiparea corespunz\toare cu 
ma[ini, dispozitive [i scule a sistemului. Dar, prelucrarea pieselor în serie pe 
sistemele de fabrica]ie conven]ionale se caracterizeaz\ prin urm\toarele 
inconveniente: 
 -  num\r mare al personalului de deservire a sistemului; 
 - num\r mare de opriri ale semifabricatelor între diferite etape de 
prelucrare, deci timpi lungi de a[teptare; 
 - itinerar complicat [i de lung\ durat\ al deplas\rii semifabricatelor de 
la o ma[in\ la alta; 
 - asigurarea cu dificultate a calit\]ii necesare a prelucr\rii [i a indicilor 
de stabilitate ai acestei calit\]i; 
 - timp îndelungat pentru preg\tirea sistemului în vederea trecerii la o 
alt\ sarcin\ de fabrica]ie; 
 - condi]ii de munc\ dificile pentru operatorul uman; 
 - utilizarea necorespunz\toare a spa]iilor de produc]ie din ateliere; 
 - folosirea necorespunz\toare a timpului calendaristic disponibil al 
ma[inilor-unelte ( dup\ majoritatea cercet\rilor, 5–10% din timpul total cât 
dureaz\ trecerea pieselor printr-un sistem  de prelucrare ), datorat atât 
cauzelor men]ionate mai sus cât [i desf\[ur\rii neoptime a procesului de 
prelucrare pe ma[inile din sistem. 
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 Inconvenientele men]ionate mai sus se pot traduce sintetic în urm\torii 
indici pentru produc]ia de serie conven]ional\: productivitate a muncii sc\zut\, 
cheltuieli de produc]ie [i pentru salarii ridicate, ceea ce m\re[te costul 
produc]iei, calitate sc\zut\ a produselor, indice sc\zut de folosire a ma[inilor-
unelte, condi]ii grele de munc\ pentru operatorul uman. 

 
 În concluzie, flexibilitatea, prin ea îns\[i, nu poate satisface cerin]ele 
impuse sistemelor de fabrica]ie actuale, cerin]e enun]ate [i demonstrate 
anterior. Adaptabilitatea sistemelor trebuie s\ se manifeste în condi]ii 
economice acceptate, ceea ce nu este posibil f\r\ automatizarea acestora. Se 
ob]ine, astfel, cea ce numim produc]ie automatizat\ flexibil\, aceasta 
constituind acoperi[ul de protec]ie sigur pentru o întreprindere industrial\ 
(fig.1.6), care îi permite acesteia s\ reziste cu succes presiunilor la care 
fabrica]ia este supus\ de c\tre economia de pia]\. 
 Sistemul de fabrica]ie în care se realizeaz\ produc]ie automatizat\ 
flexibil\ a c\p\tat denumirea generic\ de ,,Sistem flexibil de fabrica]ie (SFF)‘’; 
în literatura de specialitate întâlnim: Flexibile Manufacturing System (FMS - 
Anglia ), Flexibles Fertigungs System (FFS - Germania), Systéme Flexible de 
Fabrication ( SFF - Fran]a ) sau Ghibkie Proizvodstvennâie Sistemâ (GPS - 
Rusia). De re]inut c\ termenul SFF este un termen general ca [i termenul 
sistem de fabrica]ie; în func]ie de nivelul ierarhic, sistemul flexibil de fabrica]ie 
poate c\p\ta denumiri diferite  (celulele flexibile, module flexibile, linii flexibile, 
ateliere flexibile de fabrica]ie etc.). 

 

 
 

Figura 1.6. Acoperi[ul de protec]ie al întreprinderii
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1.5. Sistemul flexibil de fabrica]ie. Defini]ie. Structur\. 
Func]ii. 

 În literatura de specialitate exist\ o mare diversitate de defini]ii pentru 
sistemul flexibil de fabrica]ie. Totu[i, în esen]\, toate aceste defini]ii exprim\ 
urm\toarele: SFF reprezint\ un grup de ma[ini-unelte NC legate între ele 
printr-un sistem automat de transport [i manipulare piese [i scule, comandat 
prin calculator, care realizeaz\ prelucrarea automat\ în serii mici [i mijlocii a 
oric\rei piese apar]inând unei familii de piese cu asem\n\ri morfologice [i/sau 
tehnologice mai mari  sau mai mici, în limitele unei capacit\]i [i ale unui 
algoritm de fabrica]ie prestabilite. 
 Structura general\ a unui SFF, la nivel de schem\ bloc, este 
prezentat\ în fig.1.7, care ne permite s\ punem în eviden]\ func]iile generale 
ale sistemului. Acestea sunt: 
 a. Func]ia de prelucrare automat\ a pieselor; 
 b. Func]ia de depozitare, transport [i manipulare automat\; 
 c. Func]ia de comand\ automat\ a tuturor componentelor sistemului [i 
de supraveghere, control [i diagnostic automate. 

La rândul lor, aceste func]ii generale includ mai multe func]ii par]iale, 
care determin\ structura general\ a SFF.  

Func]ia de prelucrare automat\ se realizeaz\ în cadrul subsistemului 
tehnologic al SFF, având în componen]\ posturile de lucru PL (fig.1.7) [i 
mijloacele de manipulare a pieselor [i sculelor proprii acestora 

Realizarea acestei func]ii presupune alimentarea automat\ cu piese [i 
scule a ma[inii, schimbarea automat\ a pozi]iei piesei în dispozitivul de 
centrare/fixare, prelucrarea propriu-zis\ în comand\ numeric\ [i, eventual, 
optimizarea procesului de a[chiere pe ma[ina-unealt\. Tot aici putem include 
[i posturile de sp\lare automat\ [i ma[inile automate de m\surat. De 
asemenea, posturile de lucru PL pot fi [i posturi pentru montarea automat\. 
 Func]ia de depozitare, transport [i manipulare automat\ se refer\ la 
fluxul automat al materialelor în SFF [i include mai multe func]ii par]iale: 

• înmagazinarea automat\ a pieselor, sculelor, dispozitivelor [i 
materialelor auxiliare; 

• c\utarea [i livrarea în sistem a piesei, sculei, dispozitivului etc. 
în mod automat; 

• transportul automat al pieselor, sculelor, dispozitivelor [i 
materialelor auxiliare între depozite [i ma[ini; 

• manipularea pieselor, sculelor [i dispozitivelor în depozite; 
• colectarea [i evacuarea a[chiilor [i lichidelor de r\cire-ungere 

utilizate din sistem. 
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 În func]ionarea subsistemului de depozitare [i transport trebuie 
realizat\ condi]ia principal\ ca transferul materialelor s\ se efectueze 
totdeauna la locul [i momentul impuse. 
 Func]ia de comand\, supraveghere, control [i diagnostic într-un SFF 
se realizeaz\ de c\tre subsistemul informa]ional prin fluxul informa]ional care 
se transmite în dou\ sensuri: sensul direct, al informa]iilor de comand\ [i 
sensul invers, al informa]iilor de supraveghere, control [i diagnostic. 
 Func]ia de comand\ automat\ se realizeaz\ cu ajutorul unuia sau mai 
multor calculatoare ce lucreaz\ în timp real [i al unit\]ilor locale de comand\ 
(echipamente CNC la ma[inile-unelte, automate programabile pentru sisteme 
de manipulare [i transport, echipamente CNC pentru ma[ini automate de 
m\surat, microcalculatoare pentru comanda depozitelor automate sau a 
ma[inilor automate de prereglat scule etc.). Prin programele de calculator, se 
furnizeaz\ întregului sistem informa]iile tehnice [i organizatorice necesare 

 

 
 

Figura 1.7. Structura general\ a unui SFF
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pentru comanda procesului de prelucrare pe ma[inile-unelte [i pentru 
comanda operativ\ a produc]iei (comanda depozitelor de piese [i scule, 
comanda sistemelor de transport, tipul pieselor în lucru, m\rimea [i 
succesiunea seriilor de prelucrare, înc\rcarea cu opera]ii a ma[inilor-unelte 
etc.). 
 Func]ia de comand\, supraveghere, control [i diagnosticare realizeaz\ 
monitorizarea SFF [i poate include mai multe subfunc]ii, cum ar fi: 

• supravegherea st\rii sculelor; 
• supravegherea procesului de prelucrare pe ma[inile-unelte; 
• supravegherea func]ion\rii ma[inilor [i a celorlalte componente 

fizice ale sistemului [i diagnosticarea eventualelor defec]iuni; 
• supravegherea „ mersului ” (desf\[ur\rii) fabrica]iei; 
• controlul automat al pieselor prelucrate [i, eventual, 
• controlul automat al parametrilor mediului ambiant 

(temperatur\, umiditate, zgomot, praf etc.). 
 Informa]iile pentru realizarea acestor subfunc]ii sunt prelevate din 
sistem cu ajutorul unor traductoare, senzori, aparate de m\sur\, contoare etc. 
[i se transmit, în sens invers, c\tre calculatorul de proces. 
 Dup\ prelucrarea corespunz\toare, informa]iile din sistem se pot utiliza 
în diferite moduri: 

• pentru a efectua unele compens\ri direct pe ma[ina-unealt\; 
• pentru optimizarea procesului de a[chiere pe ma[inile-unelte 

(comanda adaptiv\); 
• pentru comanda schimb\rii automate a sculei; 
• pentru corec]ia programului NC de comand\ a prelucr\rii pe 

ma[ini; 
• pentru corec]ia programului de desf\[urare a fabrica]iei prin 

reconfigurarea sistemului în cazul unor defec]iuni sau a 
iminen]ei acestora; 

• pentru indicarea necesit\]ii înl\tur\rii unor defec]iuni; 
• pentru elaborarea unor protocoale privind desf\[urarea 

fabrica]iei, num\rul de piese prelucrate, num\rul de piese 
rebutate; 

• urm\rirea pe ecranul display a desf\[ur\rii activit\]ii în SFF; 
• corec]ia parametrilor mediului ambiant. 

 Caracteristicile principale ale unui SFF constau în urm\toarele: 
 a. Se poate realiza prelucrarea succesiv\ sau în paralel a diferitelor 
piese, cu asem\n\ri mai mari sau mai mici ca form\ [i proces tehnologic, 
m\rimea seriilor de fabrica]ie putând fi foarte diferit\ (de la o pies\ pân\ la 
sute de piese); 
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 b. Se realizeaz\ leg\tura exterioar\ între ma[inile-unelte ale 
sistemului, prin care semifabricatul poate trece de la o ma[in\ la alta pe 
diferite c\i. Printr-o asemenea leg\tur\, timpul de prelucrare pe diferite ma[ini 
nu este dependent de tactul de lucru al SFF. Diferen]a dintre timpii de 
prelucrare pe ma[ini [i tactul sistemului se compenseaz\ prin prevederea 
ma[inilor cu depozite descentralizate de piese; 
 c. Prelucrarea se realizeaz\ cu acelea[i ma[ini-unelte pentru familia 
de piese, f\r\ reglaje suplimentare la trecerea de la prelucrarea unei piese la 
alta sau cu efectuarea unor reglaje ale dispozitivelor componente sau 
parametrilor de lucru, reglaje care trebuie s\ aib\ durate predeterminate [i 
economic acceptabile; 
 d. Permit trecerea la produc]ia neasistat\ de operatori datorit\ 
sistemelor automate de transport [i alimentare automat\ cu piese [i scule a 
posturilor de lucru [i datorit\ existen]ei depozitelor centrale de piese [i scule 
care asigur\ rezerva de piese [i scule necesar\ cel pu]in pentru durata unui 
schimb de lucru; 
 e. Permit realizarea coordon\rii prelucr\rii informa]iilor de ordin tehnic 
[i a celor de natur\ organizatoric\ în cadrul unor programe de produc]ie 
prestabilite, programe care, îns\, pot fi corectate automat în func]ie de starea 
real\ de func]ionare a sistemului la un moment dat, ceea ce asigur\ un 
coeficient ridicat de utilizare a timpului de lucru disponibil al ma[inilor-unelte. 

1.6. Clasificarea SFF 
 Sistemele flexibile de fabrica]ie trebuind s\ r\spund\ la o imens\ 
varietate de sarcini determinat\ de varietatea fabrica]iei, este evident c\ 
asemenea sisteme vor fi ele însele foarte variate. Iat\ de ce, în diferite ]\ri al 
lumii, sunt avute în vedere diferite criterii de clasificare a acestor sisteme, 
dintre acestea fiind re]inute patru criterii mai importante: 

• m\rimea seriilor de fabrica]ie; 
• forma geometric\ a pieselor prelucrate în SFF; 
• tipul ma[inilor-unelte care constituie posturile de lucru ale SFF; 
• geometria traseelor de transport. 

M\rimea seriilor de fabrica]ie constituie un criteriu de clasificare utilizat, 
în special, în Fran]a, el fiind util la dimensionarea SFF. Din acest punct de 
vedere avem: 
 1. SFF pentru prelucrarea în serii mari a unui nomenclator redus de 
tipuri de piese, de exemplu blocuri motor de la autovehicule; 
 2. SFF pentru serii medii de fabrica]ie a unui num\r mediu de tipuri de 
piese; 
 3. SFF pentru prelucrarea în serii mici [i foarte mici, mergând pân\ la 
produc]ia de unicate. 
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 Desigur nu exist\ frontiere perfect definite între cele trei grupe de 
clasificare. Trebuie de subliniat aici c\ solu]ia fabrica]iei flexibile nu este 
totdeauna cea mai bun\ pentru produc]ia de serie, unde, alegerea unor ma[ini 
speciale, eventual neconven]ionale [i extensibile, dotate cu mijloace de 
transport [i alimentare convenabile, ar putea da o eficien]\ m\rit\. 
 Dac\ se are în vedere o clasificare a SFF util\ în activitatea de 
proiectare a acestora, care s\ permit\ cre[terea nivelului de tipizare [i 
normalizare a componentelor sistemului, valorificarea superioar\ a rezultatelor 
activit\]ii anterioare, atunci clasificarea trebuie f\cut\ având în vedere forma 
geometric\ a pieselor care se prelucreaz\ pe aceste sisteme, în: 
 -  SFF pentru prelucrarea pieselor de revolu]ie; 
 - SFF pentru prelucrarea pieselor prismatice, de tipul carcaselor (cca. 
80% din totalul SFF realizate pe plan mondial). 
 În cadrul fiec\ruia dintre cele dou\ grupe se pot crea subgrupe 
determinate de raportul între lungime [i diametru la piesele de revolu]ie sau 
de raportul între lungime, l\]ime [i în\l]ime la piesele de form\ prismatic\ 
(fig.1.8). 

 Din punctul de vedere al ma[inilor-unelte care constituie posturile de 
lucru ale subsistemului de prelucrare, SFF se împart în trei grupe: 
 1. SFF realizate cu ma[ini-unelte care se pot completa reciproc din 
punctul de vedere al posibilit\]ilor tehnologice ( strunguri, ma[ini de frezat, 
ma[ini de g\urit cu comand\ numeric\ etc. ); 
 2. SFF realizate cu ma[ini-unelte care se pot înlocui reciproc ca 
posibilit\]i tehnologice ( centre de prelucrare ); 

 

 

Figura 1.8. Clasificarea SFF dup\ geometria piesei
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 3. SFF combinate, realizate cu ma[ini din ambele tipuri ( ma[ini din 
prima grup\, la care se adaug\ unul sau dou\ centre de prelucrare ). 
 Din punctul de vedere al utiliz\rii în timp, la ma[inile-unelte care se pot 
înlocui reciproc putem ajunge la un coeficient de utilizare a timpului disponibil 
de pân\ la 100%. De asemenea, ma[inile-unelte din sistem neavând 
prioritate, alegerea postului de lucru este liber\ [i, ca urmare, ie[irea din 
func]iune a unui post numai în mic\ m\sur\ deranjeaz\ func]ionarea întregului 
sistem. Dezavantajul hot\râtor al acestui tip de SFF const\ în costul de 
investi]ie ridicat pentru centrele de prelucrare din componen]\. 
 În cazul SFF cu ma[ini care se completeaz\ reciproc, gradul de 
folosire în timp a ma[inilor este mai redus deoarece profilul sistemului nu 
poate corespunde decât într-o anumit\ m\sur\ sarcinilor de prelucrare pentru 
care este destinat. Pentru prelucrarea complet\, piesa trebuie s\ treac\ pe la 
mai multe posturi de lucru [i numai într-o anumit\ succesiune dintre variantele 
posibile [i, ca urmare, defectarea unui post poate s\ produc\ importante 
deranjamente în func]ionarea întregului sistem. Pentru aceste sisteme, 
alegând un anumit num\r de ma[ini, ca strunguri, ma[ini de frezat, ma[ini de 
g\urit etc., se stabile[te pentru fiecare ma[in\ în parte raportul dintre timpul 
de prelucrare a unei piese pe aceast\ ma[in\ [i timpul total de prelucrare a 
acesteia. În cazul dimension\rii corecte, valorile acestor rapoarte sunt 
apropiate [i utilizarea în timp a ma[inilor este bun\, dar, cu cât împr\[tierea 
acestor valori este mai mare, utilizarea în timp a ma[inilor este proast\. În 
ultima situa]ie, în locurile în care timpul de prelucrare este mare, producându-
se [trangul\ri ( a[a numitele locuri înguste ), se introduc suplimentar ma[ini, 
iar în posturile în care timpul este inferior timpului mediu de prelucrare se 
introduc depozite tampon de piese. 
 În practic\, pentru a putea beneficia de avantajele ambelor tipuri de 
sisteme, SFF se realizeaz\ prin combinarea ambelor tipuri de ma[ini [i 
anume, se adopt\ un num\r de ma[ini care se completeaz\ reciproc [i, 
suplimentar, pentru anumite sarcini de prelucrare, se mai adaug\ unul sau 
dou\ centre de prelucrare. Prin aceasta, se m\re[te gradul de flexibilitate al 
sistemului, dar [i siguran]a în func]ionare a acestuia determinat\ de 
redundan]a de ma[ini din componen]\. 
 În Japonia, se face o clasificare a SFF [i dup\ geometria sistemului de 
transport al pieselor, util\ în elaborarea schemei de amplasare în spa]iu a 
posturilor de lucru, în: 

1. SFF cu transport liniar, la care piesele sunt transportate într-o 
direc]ie printre posturile de lucru ale sistemului care sunt 
a[ezate în linie; 

2. SFF cu transport circular, la care posturile de lucru sunt 
amplasate circular; 
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3. SFF cu sistem de transport prin care se realizeaz\ accesul liber 
al pieselor la oricare din posturile de lucru ale sistemului, 
acestea realizând cel mai înalt grad de flexibilitate, pe de o 
parte, precum [i cel mai mare coeficient de utilizare a timpului 
de lucru al ma[inilor, pe de alt\ parte. 

1.7. Gradul de flexibilitate [i de automatizare al SFF 
 În concep]ia [i exploatarea SFF se cere realizarea dezideratului 
general ca sistemul s\ fie atât de productiv cât se poate [i atât de flexibil cât 
este necesar, ceea ce se poate ob]ine prin crearea unui echilibru controlat 
între gradul de flexibilitate [i de automatizare al sistemului. 
 Aprecierea global\ a gradului de flexibilitate al unui SFF se poate face 
prin num\rul tipurilor de piese ce se pot prelucra în cadrul sistemului. Totu[i, 
acest mod de apreciere nu este exact deoarece nu ia în considerare aspectele 
calitative ale tipurilor de produse. Astfel, tipuri diferite de produse poate s\ 
însemne uneori numai dimensiuni diferite ale unor piese cu forme similare, iar 
alte ori în grupa respectiv\ pot intra atât piese cu form\ prismatic\ cât [i piese 
de revolu]ie. Aceasta face necesar ca în stabilirea familiei de piese ce se 
prelucreaz\ în cadrul sistemului s\ se aib\ în vedere nu numai asem\n\rile 
geometrice ci [i asem\n\rile tehnologice. 
 De altfel, în Japonia, capabilitatea de adaptare a sistemului la 
prelucrarea pieselor de acela[i tip (carcase, ro]i din]ate, axe) este numit\ 
versatilitate, pe când prin flexibilitate se în]elege capabilitatea de adaptare la 
prelucrarea tipurilor diferite de piese (prismatice + cilindrice ), îns\ asemenea 
sisteme sunt realizate într-un num\r foarte mic (cca. 5% din totalul SFF 
realizate în lume). 
 O apreciere mai precis\ a gradului de flexibilitate al unui SFF se poate 
face prin num\rul de st\ri diferite posibile ale sistemului, luând în considerare 
[i timpul [i cheltuielile necesare pentru a realiza adaptarea sistemului la 
starea nou\. 
 În literatura de specialitate sunt date [i rela]ii prin care se încearc\ s\ 
se cuantifice gradul de flexibilitate al unui SFF. Consider\m, îns\, c\ pentru 
proiectantul unui asemenea sistem, aceste rela]ii prezint\ importan]\ minim\. 
Pentru proiectant este, mai degrab\, important s\ cunoasc\ care sunt 
componentele fizice ale sistemului [i ce cerin]e trebuie s\ satisfac\ acesta 
pentru a ob]ine un anume grad de flexibilitate. Din acest punct de vedere, 
flexibilitatea unui SFF este determinat\ de dou\ componente importante: 

a. Flexibilitatea structurii hardware a sistemului; 
b. Flexibilitatea structurii software. 

 Pentru a determina care sunt „resursele” pentru cele dou\ 
componente, în figura 1.9. sunt prezentate implica]iile schimb\rii tipului piesei 
prelucrate în SFF. 
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 Flexibilitatea structurii hardware a sistemului este determinat\, la 
rândul s\u, de trei componente ( fig.1.10 ): 

• Flexibilitatea subsistemului tehnologic; 
• Flexibilitatea subsistemului de depozitare, transport [i 

manipulare; 
• Flexibilitatea subsistemului informa]ional. 

 
 Flexibilitatea tehnologic\ a posturilor de lucru este dat\ de tipul [i 
num\rul opera]iilor tehnologice ce se pot executa, deci de num\rul de scule, 
de m\rimea [i forma spa]iului de lucru, care este determinat de axele de 
mi[care ale ma[inii [i cursele maxime ale elementelor mobile dup\ aceste axe 
[i de limitele de reglare a parametrilor regimului de a[chiere. 
 Flexibilitatea structurii posturilor de lucru se ob]ine prin realizarea 
acestora în construc]ie modular\; prin combinarea convenabil\ a diferitelor 

 

Figura 1.9. Implica]iile schimb\rii tipului piesei prelucrate în SFF. 
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module se pot ob]ine rapid configura]ii de ma[ini corespunzând unui strung, 
unei ma[ini de g\urit, unei ma[ini de frezat etc. 

 

 

 
 

Figura 1.10. Componentele flexibilit\]ii structurii hardware 
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 Subsistemul de depozitare, transport [i manipulare realizeaz\ 
flexibilitatea prin utilizarea paletelor de piese în scopul depozit\rii controlate, a 
transportului, manipul\rii [i prinderii în posturile de lucru, astfel c\, din acest 
punct de vedere, piesele devin identice. 

 

 
 

Figura 1.11. Treptele de automatizare în fabrica]ia flexibil\ 
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Flexibilitatea depozit\rii este asigurat\, pe de o parte, prin construc]ia 
depozitului [i, pe de alt\ parte, prin posibilitatea de a realiza depozitarea dup\ 
un algoritm convenabil. 
 Flexibilitatea maxim\ determinat\ de mijloacele de transport [i traseul 
tehnologic se ob]ine prin utilizarea ca mijloc de transport a robocarelor ghidate 
liber pe fir inductiv îngropat în pardoseala atelierului. 
 Flexibilitatea subsistemului de comand\, supraveghere, control [i 
diagnostic este dat\ de capacitatea de memorare a unui num\r cât mai mare 
de programe, de viteza de accesare a memoriilor [i viteza [i capacitatea de 
transmitere a informa]iilor prin interfa]\, precum [i de posibilit\]ile de 
modificare „ din mers ”, în timp real,  a programelor de comand\. Flexibilitatea 
func]iilor de control [i diagnostic este determinat\ de echipamentele utilizate 
pentru prelevarea informa]iilor din sistem [i de capacitatea calculatorului de a 
prelucra în timp real aceste informa]ii [i a lua deciziile ce se impun. 
 Flexibilitatea structurii hardware a SFF, ob]inut\ prin concep]ia ca mai 
sus a sistemului, are îns\ numai o valoare teoretic\, posibil\, dac\ nu este 
valorificat\ în timpul exploat\rii acestuia printr-un sistem  de programe 
corespunz\tor - printr-o structur\ software cât mai flexibil\. Aceasta se ob]ine 
prin elaborarea rapid\ a num\rului mare de programe de prelucrare, dar, în 
special, printr-o flexibilitate mare a planific\rii calendaristice [i a programelor 
de conducere operativ\ a produc]iei [i a dispeceriz\rii acesteia ( distribuirea 
flexibil\ a lucr\rilor în func]ie de starea real\ de func]ionare a sistemului, 
urm\rind în acela[i timp înc\rcarea la maximum a posturilor de lucru ). Pe de 
alt\ parte, trebuie subliniat\ observa]ia c\ îns\[i structura variabil\ hardware 
a sistemului flexibil constituie factorul determinant în realizarea 
programabilit\]ii flexibile a acestei structuri. 
 Condi]ia ob]inerii unei productivit\]i ridicate se realizeaz\ prin 
automatizarea SFF. Gradul de automatizare al SFF poate fi exprimat prin 
num\rul [i tipul func]iunilor par]iale automatizate în cadrul sistemului, prin 
acest num\r   exprimându-se, în fond, treapta de automatizare a sistemului 
flexibil. A[a cum se observ\ în fig.1.11, prima treapt\ în automatizarea 
produc]iei flexibile o constituie utilizarea ma[inii-unelte cu comand\ numeric\, 
la care numai func]ia de prelucrare propriu-zis\ este automatizat\, celelalte 
func]ii ale fabrica]iei r\mânând neautomatizate. Ad\ugând noi func]ii 
automatizate, se ob]in treptele superioare de automatizare a sistemelor de 
fabrica]ie flexibile. 
 Domeniile de utilizare eficient\ a sistemelor de fabrica]ie cu grade 
diferite de flexibilitate [i automatizare, în func]ie de dimensiunile seriilor de 
prelucrare [i de diversitatea nomenclaturii de piese prelucrate, rezult\ din 
graficul prezentat în fig.1.12. A[a cum se cunoa[te deja, în domeniul seriilor 
foarte mari [i al produc]iei de mas\ pentru un singur tip de piese, eficacitatea  
maxim\ o realizeaz\ liniile automate de transfer cu automatizare rigid\. La 
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polul opus, al produc]iei unicat sau de serie foarte mic\, se utilizeaz\ ma[ini-
unelte cu comand\ numeric\ deservite de personal de înalt\ calificare. 
Pozi]iile intermediare între cele dou\ solu]ii le ocup\ sistemele flexibile de 
fabrica]ie caracterizate de diferite nivele de automatizare: modulul flexibil de 
fabrica]ie (MFF) [i sistemul flexibil de fabrica]ie (SFF), ob]inut prin înl\n]uirea 
în diferite moduri a dou\ sau mai multe module flexibile prin intermediul unui 
sistem de transport automat [i de comand\ automat\; câmpul seriilor de 
fabrica]ie mijlocii [i mari [i num\r de piese diferite redus este acoperit de o 
structur\ apropiat\ de linia automat\ rigid\ dar având un anume grad de 
flexibilitate - linia automat\ flexibil\ (LAF). 

 

1.8. Sisteme de fabrica]ie integrate total 
 Eficien]a unui sistem de fabrica]ie se manifest\ atunci când func]iile 
sale sunt asistate în totalitate de calculator. Introducerea informaticii [i a 
tehnicii de calcul începând de la nivelul fabrica]ie, a determinat integrarea 
total\ a acestor sisteme, ceea ce a condus la a[a numitul concept CIM 
(Computer Integrated Manufacturing), reprezentat în figura 1.13, care 
presupune introducerea unei tehnologii specifice, prezentat\ în cele ce 
urmeaz\. 

• CAD – Computer Aided Design – cuprinde activit\]ile de 
concep]ie,   de proiectare constructiv\ [i optimizare, de 

 

 
 

Figura 1.12. Domeniile de utilizare eficient\ a SFF automatizate 
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desenare [i de efectuare a calculeor inginere[ti necesare; 
deoarece ingineria este implicat\ [i în testarea produsului [i 
a altor func]ii suport, se utilizeaz\ adesea termenul CAE – 
Computer Aided Engineering 

• CAP – Computer Aided Planing – care cuprinde activit\]ile 
de generare a programelor de prelucrare NC, de generare a 
planurilor de ansamblu [i de definire a resurselor pentru 
prelucrare (ma[ini – unelte, scule, dispozitive), pentru 
asamblare [i control; de asemenea, se determin\ în acest 
modul timpii de prelucrare [i costurile acesteia. 

• CAM – Computer Aided Quality – carte cuprinde toate 
activit\]ile privind controlul calit\]ii , începând de la 
proiectarea produsului [i pân\ la livrarea acestuia c\tre 
client. Legat de acest modul se mai întâlne[te termenul CAT 
– Computer Aided Testing, dar care este mult mai restrâns în 
în]eles decât CAQ deoarece se refer\ doar la controlul final 
al conforman]ei produsului cu specifica]iile de calitate 
impuse. 

• CAD/CAM – define[te suma activit\]ilor de natur\ tehnic\: 
CAD, CAP, CAM, CAQ; 

• PPC – Production Planning and Control – se refer\, în 
general, la planificarea [i comanda fabrica]iei (activitate 
organizat\ a unui CIM) [i cuprinde activit\]ile: 

• Materials Resource Planning (MRP), care se 
refer\ la planificarea necesarului de materiale, a 
tipului acestora , la programele de achizi]ionare, la 
programele de achizi]ionare, la stabilirea 
furnizorului etc. 

• Manufacturig Resource Planning (MRPII), care se 
refer\ la planificarea resurselor necesare 
(mijloacelor) pentru realizarea fabrica]iei (a tipului 
num\rului [i caracteristicilor acestora. 

• Lot sizing and time phasing, care se refer\ la 
stabilirea dimensiunii loturilor de fabrica]ie pentru 
diferite produse [i programarea realiz\rii la timp a 
acestora. Din aceast\ func]ie deriv\ graficul de 
înc\rcare în timp a diferitelor mijloace de fabrica]ie 
[i, deci, ordinele de distribu]ie. 

• Order release, care se refer\, practic, la 
ordonan]area fabrica]iei (lansarea ordinelor de 
fabrica]ie) 
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• Manufacturing Control, realizeaz\ func]ia de 
comand\ [i supraveghere a fabrica]iei (a 
desf\[ur\rii în timp [i în spa]iu a ordinelor de 
fabrica]ie) 

Func]iile prezentate mai sus ca fiind asistate de calculator sunt legate 
nemijlocit de fabrica]ia produselor. Într-o companie cu aceste func]ii 
automatizate, calculatorul se va utiliza în realizarea [i a altor func]ii la nivelul 
de sus al ierarhiei ( contabilitate, gestiunea inventarului, gestiunea salariilor [i  
a personalului; marketing, prognoz\, vânz\ri etc.) 

 
 

Figura 1.13 Activit\]i ale fabrica]iei integrate cu calculatorul 
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Cap. 2. Modelarea [i simularea sistemelor de 
fabrica]ie 

 
2.1. Introducere 

 
Realizarea [i introducerea în exploatare a unui sistem de fabrica]ie [i, 

cu deosebire, a unui sistem flexibil de fabrica]ie, implic\ un volum mare de 
cheltuieli iar nivelul efectului economic a[teptat este greu de precizat. Acesta 
este motivul pentru care, atât în perioada concep]iei structurii SFF cât [i în 
exploatarea acestuia, se utilizeaz\ tehnica model\rii [i simul\rii, care 
contribuie în mod substan]ial la asumarea deciziei de minimizare a riscurilor [i 
care permite adoptarea unor op]iuni bazate pe judecarea unor variante 
multiple de construc]ie [i exploatare a sistemului. 

Tehnica model\rii [i simul\rii permite, gra]ie utiliz\rii unui model 
informatic, s\ se reproduc\ sau s\ se prezic\ diferite aspecte ale func]ion\rii 
dinamice a unui SFF, existent sau viitor, în scopul de a r\spunde optim la 
problemele ce le presupune func]ionarea sa. Se poate considera, deci, 
modelarea [i simularea ca o metodologie experimental\ [i aplicativ\ prin care 
se caut\ s\ se realizeze urm\toarele: 

• Descrierea comport\rii unui sistem. 
• Construirea de teorii [i ipoteze care s\ explice comportarea 

observat\. 
• Utilizarea unui model care s\ realizeze comportarea 

urm\toare, adic\ efectele produse de schimb\rile în sistem 
sau în modalit\]ile sale de operare. 

Pentru analiza calitativ\ [i cantitativ\ [i ob]inerea informa]iilor 
referitoare la desf\[urarea lucrului în SFF, se folosesc diferite metode 
matematice referitoare la gradul de utilizare a ma[inilor unelte, la volumul 
produc]iei neterminate, la timpul ciclului de prelucrare pentru fiecare tip de 
pies\ din familia de piese prelucrate în sistem, la volumul seriilor de fabrica]ie, 
la intensitatea fluxului de materiale [i la al]i indicatori ai sistemului. Ace[tia 
sunt determina]i de diversitatea produselor, de num\rul ma[inilor unelte din 
sistem [i de tipul acestora, de succesiunea tehnologic\ adoptat\, de num\rul 
[i tipul mijloacelor de transport, de timpul de reglare necesar la trecerea la 
prelucrarea unui alt tip de pies\, de m\rimea medie a seriilor de fabrica]ie [i 
de al]i parametri. 

Totu[i, includerea în componen]a indicatorilor de fabrica]ie men]iona]i 
mai sus a unor variabile cum ar fi defec]iunile [i întreruperile în func]ionarea 
utilajelor, modificarea înc\rc\rii ma[inilor-unelte etc. face, practic, imposibil\ 
descrierea analitic\ foarte fidel\ a proceselor; nici un model matematic nu 
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poate fi stabilit astfel, încât, de exemplu, s\ ]in\ cont de toate cazurile posibile 
de defec]iuni în timpul lucrului sistemului. 

Cel mai mare efect în rezolvarea problemelor se ob]ine în cazul folosirii 
concomitente a modelelor analitice cu modelele de modelare imitativ\. 
Modelarea imitativ\ serve[te la ob]inerea rezolv\rilor constructive în cazul 
conceperii unui nou SFF, la verificarea algoritmilor de comand\ a acestuia, la 
evaluarea alegerii utilajelor [i a strategiei de înc\rcare a ma[inilor-unelte [i a 
sistemelor de transport. Prin introducerea unui volum suficient de informa]ii 
care descriu condi]iile ini]iale ale problemei, programele de modelare 
imitativ\(de simulare) permit s\ se ob]in\ rezolvarea acesteia sub form\ 
numeric\ sau grafic\. Prin modelarea imitativ\ a fabrica]iei în SFF, se poate 
ob]ine num\rul maxim posibil de informa]ii [i r\spunsuri la întreb\rile care pot 
apare atât în faza de concep]ie cât [i în timpul exploat\rii sistemului flexibil.  

În etapa de proiectare a SFF, modelarea imitativ\ permite s\ se ob]in\ 
r\spunsuri la probleme cum ar fi: 

- num\rul ma[inilor-unelte [i tipul acestora; 
- tipul sistemului de transport [i num\rul mijloacelor de 

transport necesare; 
- tipul depozitelor de piese sau scule (centrale, intermediare, 

de compensare) [i capacitatea necesar\ a acestora; 
- func]iile din sistem ce se vor realiza de c\tre operatorul uman 

[i volumul de munc\ pentru acesta; 
- tipul calculatorului electronic de proces [i capacitatea re]elei 

de leg\tur\ pentru transmiterea informa]iilor din sistem. 
Datele statistice astfel ob]inute pot servi, de exemplu, la depistarea 

„locurilor înguste” care încetinesc fluxul de fabrica]ie. În fazele detaliate ale 
concep]iei, modelarea imitativ\ [i simularea mai sofisticat\ permit s\ se 
ajusteze solu]iile deja stabilite [i de a le valida, s\ se defineasc\ unele 
caracteristici ale conducerii fabrica]iei, s\ se defineasc\ algoritmii pentru 
traseele de transport [i s\ se studieze influen]a defec]iunilor asupra fabrica]iei. 

În timpul exploat\rii sistemului flexibil, modelarea imitativ\ poate s\ 
dea r\spuns la un num\r mare de probleme, cum ar fi: 

- care sunt ma[inile-unelte din sistem care trebuie utilizate 
pentru prelucrarea unui anumit volum de piese din 
nomenclatura dat\ [i ce rezerve r\mân în leg\tur\ cu 
aceasta; 

- care vor fi indicatorii fabrica]iei SFF pentru diferite nivele ale 
volumului seriilor de fabrica]ie; 

- care vor fi strategiile de planificare [i conducere a fabrica]iei 
cele mai performante, aceasta comparând, de exemplu, la 
sfâr[itul unei perioade de o s\pt\mân\, mai multe variante 
posibile de ordonan]are pentru s\pt\mâna ce urmeaz\; 
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- punerea în eviden]\, pentru fiecare solu]ie de ordonan]are, a 
locurilor înguste sau a dezechilibrelor de înc\rcare a 
ma[inilor pentru a re]ine pe cea mai bine adaptat\ sau de a 
realiza amelior\ri; 

- care este volumul a[teptat al produc]iei neterminate [i care 
volum al acestuia ar fi optim; 

- care este coeficientul de înc\rcare al fiec\rei ma[ini din 
sistem; 

- care este strategia optim\ de afectare a resurselor; 
- care va fi nivelul de productivitate pe schimb, zi sau alt\ 

perioad\ de referin]\ la diferite varia]ii ale condi]iilor de 
fabrica]ie; 

- care sunt perturba]iile ce pot apare [i cum se pot înl\tura sau 
atenua în cazul când apare o comand\ nou\, urgent\ etc. 

În cazul când s-ar dori modificarea unui SFF, prima contribu]ie a 
model\rii [i simul\rii ar fi de a depista „sl\biciunile” acestuia: ma[ini – loc 
îngust, fluiditatea fluxului pieselor prea slab\ datorit\ sistemului de transport, 
num\r insuficient de palete etc. În urma acestui diagnostic, se pot face 
propuneri de modificare care s\ fie evaluate corespunz\tor scopurilor propuse 
(de exemplu, reducerea duratei de trecere a pieselor prin sistem, adic\ 
livrarea la timp a pieselor prelucrate c\tre sectorul de montaj). 

Modelarea [i simularea permit înv\]area [i acomodarea personalului 
implicat în conducerea, supravegherea, între]inerea [i func]ionarea sistemului, 
reprezentând unica modalitate de testare [i observare în timp a comport\rii 
acestuia înainte de punerea în exploatare a sa. Se asigur\, astfel, reduceri 
importante în ceea ce prive[te investi]iile cerute de SFF, atât în faza ini]ial\ 
cât [i pe termen lung, a timpului [i resurselor umane necesare la planificarea 
în condi]iile cre[terii productivit\]ii muncii ]i atingerii în timp scurt a nivelului de 
eficien]\ proiectat. 

 
 
2.2. Tipuri de modele 
 
Conceptualizarea [i dezvoltarea modelelor a jucat un rol deosebit în 

activitatea intelectual\ a omului înc\ din momentul când acesta a încercat s\ 
în]eleag\ [i s\ manipuleze mediul din jurul s\u, încercând s\ exprime [i s\ 
reprezinte idei [i obiecte. 

Modelul este o reprezentare explicit\ a realit\]ii, adic\ a modela un 
sistem înseamn\ a-l înlocui cu ceva care este mai simplu [i/sau mai u[or de 
studiat, dar echivalent cu originalul în toate aspectele importante. Dac\ 
sistemul real interac]ioneaz\ cu mediul înconjur\tor într-un anume mod, 
aceast\ interac]iune trebuie reflectat\ în model. Modelul trebuie s\ fie supus 
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acelora[i sau la stimuli externi similari cu originalul [i, atunci, el va produce 
ie[iri care s\ poat\ fi interpretate ca reac]ii ale sistemului real la ace[ti stimuli.  

Utilizarea modelelor în studierea sistemelor este determinat\ de faptul 
c\ noi dorim s\ [tim despre sistemul real ceva ce nu putem s\ observ\m sau 
s\ experiment\m direct, fie deoarece sistemul înc\ nu exist\ (vrem s\-l 
concepem), fie pentru faptul c\, de[i exist\, este dificil [i costisitor de studiat. 
Un model conceput cu mare grij\ poate s\ lase (s\ considere) numai acele 
p\r]i ale sistemului pe care analistul le consider\ importante pentru obiectivele 
studiului s\u. Pentru a fi eficien]i, modelarea trebuie s\ se concentreze asupra 
unor probleme definite în prealabil, deoarece, altfel, noi nu [tim ce elemente 
s\ includem în model sau ce informa]ii s\ fie generate [i colectate. Modelele 
se utilizeaz\, în mod obi[nuit, pentru a prezice [i compara, adic\ pentru a 
furniza o cale logic\ de a prevedea rezultatele care urmeaz\ ac]iunilor 
alternative sau deciziilor [i pentru a indica care trebuie preferat\ dintre 
acestea. Modelul furnizeaz\, de asemenea, calea sistematic\, explicit\ [i 
eficient\ pentru a ne focaliza judec\]ile [i intui]ia. 

A[a cum s-a ar\tat în capitolul precedent, sistemul (realitatea) este 
definit, uzual, ca un set de obiecte fizice sau abstracte care sunt legate prin 
diferite rela]ii între ele. Prin modelarea sistemului în]elegem studiul 
mecanismelor în interiorul sistemului [i, prin utilizarea legilor de baz\ fizice, 
biologice sau economice [i a rela]iilor existente, sistemul este dedus. Modelul, 
prin urmare, nu este realitate ci, oricât de complex ar fi, este numai o 
reprezentare a realit\]ii [i nu trebuie niciodat\ confundat cu aceasta. Ceea ce 
numim modelul sistemului este, de fapt, reflectarea în]elegerii modelorului 
despre realitate, a componentelor [i interrela]iilor sale. 

Exist\ diferite tipuri de modele care pot fi utilizate pentru reprezentarea 
sistemelor reale. O clasificare primar\ a lor are în vedere, ca baz\, natura 
echivalentului logic care înlocuie[te sistemul [i este prezentat\ în figura 2.1. 
 

 

 
 

Fig. 2.1. Diferite tipuri de modele 
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Modelarea fizic\ apar]ine, în principal, dar nu exclusiv, domeniului 
ingineriei. Modelul fizic este o copie fidel\ a sistemului real, dar este executat 
la alt\ scar\ [i eventual utilizând un alt material. Acest model include toate 
entit\]ile func]ionale care sunt necesare pentru reprezentarea sistemului real 
(modelele utilizate la cercetarea prin teoria similitudinii, modelele hidro [i 
aerodinamice pentru modelarea curen]ilor de fluid, simulatoarele centrifuge 
pentru antrenarea astronau]ilor, simulatoarele pentru antrenamentul pilo]ilor, 
etc.) 

Modelele grafice constituie instrumente importante pentru 
reprezentarea comport\rii sistemelor reale. Aceste modele descriu o stare a 
sistemului real sub form\ de diagrame, desene (imagini), scheme, grafuri 
(re]ele Petri) etc., putând fi iconice sau schematice. Formele, dimensiunile, 
fluxul, pozi]iile [i alte caracteristici ale componentelor sistemului sunt 
demonstrate prin figuri, cum ar fi: schema fluxului material, schema procesului, 
grafice Gant, re]ele PERT, arbori de decizie, etc. Aceste expresii ajut\ la 
luarea unor decizii importante legate de comportarea sistemului. 

Modelul matematic al unui sistem este modelul în care echivalentul 
logic al sistemului este un set de variabile abstracte, a c\ror comportare este 
controlat\ printr-o serie de ipoteze [i ecua]ii. Opera]iile [i activit\]ile din sistem 
sunt descrise de func]ii matematice care definesc rela]iile reciproce între 
variabilele sistemului. 

Pentru constituirea modelului matematic al unui sistem de fabrica]ie, o 
gam\ larg\ de instrumente este furnizat\ de c\tre cercetarea opera]ional\. 
Aceste instrumente se pot utiliza, în principal în modelarea planific\rii, în 
programarea [i controlul func]iilor în procesul de fabrica]ie. Metodele cercet\rii 
opera]ionale includ; 

• Programarea liniar\ 
• Programarea dinamic\ 
• Teoria cozilor de a[teptare 
• Modele de inventar etc. 

Este foarte obi[nuit pentru metodele cercet\rii opera]ionale s\ fie 
aplicate pentru rezolvarea unor probleme din arii de activitate foarte diferite. 
De exemplu, algoritmul de transport, utilizat pentru programarea pieselor pe 
diferite ma[ini-unelte ale sistemului de fabrica]ie poate, de asemenea, s\ fie 
utilizat pentru determinarea traiectoriei minime în pozi]ionarea sculei la 
prelucrarea g\urilor dintr-o plac\ metalic\; în ambele cazuri, se caut\ g\sirea 
unui traseu de lungime minim\, deci realizarea func]iei la un pre] de cost 
minim. Totu[i, utilizarea metodelor cercet\rii opera]ionale în modelarea 
sistemelor de fabrica]ie poate s\ nu conduc\ la cele mai bune rezultate daca 
procesul de fabrica]ie este supus la numeroase perturba]ii pe care modelul nu 
le poate reprezenta în mod adecvat. 



 

 

39 

Metodele model\rii matematice se pot împ\r]i în metode analitice [i 
metode numerice, depinzând de modul de aproximare a solu]iei. Modelul 
analitic furnizeaz\ o expresie de form\ aproximat\ pentru caracteristicile 
dorite ale sistemului în termenii parametrilor de definire. Asemenea solu]ii, 
de[i sunt avantajoase în mod clar, nu sunt obtenabile în mod uzual, ci doar în 
cazul celor mai simple modele. Modelul numeric poate fi aplicat pentru modele 
de cea mai variat\ complexitate, cel pu]in în principiu. Mai mult, deoarece 
puterea de procesare a calculatoarelor numerice cre[te tot mai mult, cre[te [i 
gradul de fezabilitate [i aplicare a solu]iei numerice de modelare; totu[i 
modelul numeric prezint\ dezavantajul c\ furnizeaz\ rezultate numai pentru 
puncte izolate în spa]iul parametrilor. 

Pe de alt\ parte, modelarea numeric\ împarte modelele în: modele 
deterministe [i modele probabilistice sau stochastice; metoda de modelare 
stochastic\ poart\ numele de Metoda Monte Carlo. Termenul deterministic 
sau probabilistic se refer\ la variabilele modelului. În cazul modelului 
deterministic valorile variabilelor matematice se pot stabili cu certitudine, 
variabilele aleatoare nefiind con]inute de model. Dac\ în model este prezent\ 
cel pu]in o variabil\ aleatoare, modelul se nume[te probabilistic. Toate 
sistemele în a c\ror procese sunt implica]i oameni sau unele sisteme 
con]inând numai ma[ini se caracterizeaz\ prin varia]ii aleatoare, trebuind s\ 
fie descrise de modele stochastice. Pe de alt\ parte, automatele complete sau 
liniile de montaj asistate de robo]i pot fi descrise în mod adecvat de modelele 
deterministe. 

A[a cum se observ\ în figura 2.1, toate modelele pot fi statice sau 
dinamice, depinzând de faptul dac\ variabilele modelului nu se modific\ în 
timp. De exemplu, modul de amplasare a departamentelor unei întreprinderi 
constituie modelul static al acesteia; modelul de calcul al profitului unei 
întreprinderi la sfâr[itul anului este, de asemenea, un model static. În schimb, 
modelarea unui sistem de fabrica]ie ca o re]ea de sisteme de a[teptare este 
un model dinamic, deoarece variabilele sistemului se modific\ în timp 
(num\rul pieselor ce a[teapt\ s\ intre pe posturile de lucru, timpul de 
prelucrare pentru diferite piese pe diferite posturi de lucru, etc.); modelul unui 
serviciu bancar de pl\]i sau al caselor de plat\ dintr-un magazin este, de 
asemenea, un model dinamic. 

În afara clasific\rilor de mai sus, modelele utilizate în modelarea [i 
simularea sistemelor se mai pot grupa dup\ cum urmeaz\: 

• Modele prescriptive [i modele descriptive  
• Modele discrete [i modele continui 
• Modele în bucl\ deschis\ ]i modele în bucl\ închis\. 

În conformitate cu prima dihotomie de clasificare, putem defini modelul 
prescriptiv ca fiind modelul care este utilizat pentru a formula [i optimiza o 
problem\ dat\, prin care se furnizeaz\ cea mai bun\ solu]ie. Pe de alt\ parte, 
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modelul descriptiv este acela care descrie doar comportarea sistemului, 
l\sând procesul de optimizare cu totul în mâinile analistului.  

Clasificarea în discrete sau continui se refer\ la variabilele modelului. 
În capul modelului continuu, modificarea st\rii modelului se petrece continuu 
odat\ cu varia]ia timpului. Dac\, pe de alt\ parte, modelul ne d\ starea 
sistemului numai în anumite momente de timp, modelul este discret (model cu 
evenimente discrete). În procesele chimice de exemplu, temperatura [i 
presiunea se modific\ continuu în timp [i în acest caz, modelul continuu este 
cel adecvat. Modelele continui constau, în mod obi[nuit, din seturi de ecua]ii 
algebrice, ecua]ii diferen]iale sau ecua]ii cu diferen]e. În sistemele de 
a[teptare, cum ar fi, de exemplu, casele de plat\ dintr-un supermagazin, 
oamenii sosesc, intr\ la cas\, se termin\ plata în momente discrete de timp, 
astfel încât, în acest caz, este potrivit modelul discret. În al treilea rând, dac\ 
modelul reprezint\ anumite p\r]i ale sistemului ca fiind continue [i altele ca 
fiind discrete, acesta este un model combinat. 

No]iunea de model în bucl\ deschis\ sau închis\ se refer\ la structura 
modelului [i nu la variabile în primul rând. Modelele în bucl\ deschis\, care 
constituie majoritatea cople[itoare a modelelor analitice [i de simulare, nu au 
prev\zut\ posibilitatea leg\turii inverse (feed back) a ie[irii la intrarea 
sistemului, astfel ca, subsecvent, s\ fie modificat\ ie[irea. În cazul modelului 
în bucl\ închis\ , ie[irea se întoarce [i se compar\ cu un anume nivel dorit 
sau obiectiv în scopul modific\rii sistemului astfel, încât s\ se men]in\ sau s\ 
se aproximeze valoarea dorit\. Ca exemplu de model în bucl\ deschis\ putem 
men]iona modelul referitor la casele de plat\ din supermagazine. Exemplul 
clasic pentru un model în bucl\ închis\ este un sistem de înc\lzire prev\zut 
cu senzor de termostatare. Un alt exemplu potrivit de model în bucl\ închis\ îl 
reprezint\ modelul de decizie într-o întreprindere relativ la cre[terea unui 
anume indice (obiectiv). Se iau decizii [i schimb\rile în cre[terea indicelui 
urm\rit se observ\ [i se compar\ cu obiectivul stabilit. Dac\ obiectivul nu a 
fost atins, trebuie indicate schimb\ri în ac]iune [i cre[terea se observ\ din 
nou, continuând în acest fel s\ ajust\m [i s\ men]inem cre[terea în 
apropierea obiectivului. 

 
• 
•  • 

 
Modelarea SFF, ca [i a oric\rui sistem, presupune determinarea 

compunerii [i a caracteristicilor subsistemelor [i elementelor sale [i a 
leg\turilor dintre acestea. În cazul unui SFF, subsistemele componente sunt: 
subsistemul tehnologic, subsistemul de depozitare, transport [i de manipulare 
[i subsistemul de comand\, iar în cadrul fiec\reia dintre acestea intr\ un 
num\r de elemente interdependente (posturile de prelucrare, posturile de 
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control, posturile de montaj, mijloace de transport, depozite centrale [i 
intermediare, robo]i manipulatori, calculatoare, etc). Caracteristicile acestora 
pot fi: 

• Durata execut\rii opera]iilor pe ma[ini; 
• Capacitatea magazinului de scule al ma[inii; 
• Capacitatea depozitului de piese; 
• Timpul de schimbare a pieselor [i sculelor; 
• Timpul de transfer al informa]iilor între calculator [i 

echipamentele proprii componentelor sistemului, etc. 
Toate subsistemele [i componentele unui SFF pot fi reprezentate 

abstract prin cele trei categorii cunoscute: 
• Intr\ri 
• Proces 
• Ie[iri 

Intr\rile [i ie[irile reprezint\ în sine fluxuri de materiale, fluxuri de piese 
finite, fluxuri de informa]ii [i fluxuri de energie [i pot avea, a[a cum s-a 
men]ionat mai sus, caracter discret sau continuu. Procesul reprezint\ 
modificarea st\rii componentelor în timp, aceast\ stare putând fi reprezentat\ 
de vectorul parametrilor care caracterizeaz\ procesul. 

Alegerea parametrilor prin care se descrie starea sistemului are loc în 
momentul stabilirii problemei concrete de modelare [i este dictat\ de 
caracterul acesteia. Astfel, pentru modelarea unui centru de prelucrare, în 
descrierea sa poate s\ nu influen]eze fluxurile de energie, de scule sau de 
informa]ii, deoarece acestea nu influen]eaz\ asupra caracteristicilor care 
trebuie determinate prin modelare. Func]ionarea centrului poate fi descris\ 
prin succesiunea în timp a dou\ st\ri ale acestuia: centrul prelucreaz\ o pies\ 
[i centrul st\, ambele st\ri fiind caracterizate de durata lor. 

Cel mai adesea, se utilizeaz\ urm\toarele tipuri de elemente pentru 
modelarea sistemelor de fabrica]ie: 

• Element cu o singur\ intrare [i cu o singur\ ie[ire(de 
exemplu centru de prelucrare, un mijloc de transport, un 
depozit, etc). Starea unui depozit este dat\ de num\rul de 
piese care se afl\ în el la un moment dat, iar starea mijlocului 
de transport poate fi: înc\rcat, se deplaseaz\, este oprit; se 
poate avea în vedere, de asemenea, viteza de transport [i 
accelera]ia, timpul de indexare sau dezindexare în sta]ii, etc; 

• Element cu dou\ intr\ri sau mai multe [i o singur\ ie[ire (de 
exemplu, automatele de montaj în care se realizeaz\ 
asamblarea mai multor piese într-un ansamblu); 

• Element cu o intrare [i cu dou\ sau mai multe ie[iri (de 
exemplu, un depozit central la care exist\ o singur\ intrare 
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pentru depozitare, dar exist\ mai multe pozi]ii de livrare în 
sistem a pieselor). 

Structura sistemului de fabrica]ie se poate reprezenta sub forma 
compunerii a mai multor asemenea componente interdependente, putând 
exista diferite moduri de leg\tur\ între acestea: 

• Leg\tur\ succesiv\, la care ie[irea elementului precedent se 
prezint\ ca intrare pentru elementul urm\tor. În aceast\ 
situa]ie, pentru posturile de prelucrare, de exemplu, resursele 
de productivitate trebuie s\ fie egale. În caz contrar, apar 
“locuri înguste” [i elementele cu productivitate mare nu vor fi 
înc\rcate la capacitate. Ca urmare, în sistem va trebui s\ 
introducem, între elemente, depozite intermediare cu stocuri 
variabile de piese; 

• Leg\tur\ paralel\, la care sunt legate intr\rile elementelor, pe 
de o parte, [i ie[irile, pe de alt\ parte. În acest caz, 
intensitatea de prelucrare a fluxului de piese cre[te; 

• Structur\ cu leg\tur\ invers\, la care, o parte din ie[iri se 
leag\ la intr\ri. 

Sistemele de fabrica]ie reale au o structur\ complex\, în care se 
reg\sesc toate cele trei tipuri de leg\turi între componente. Pe de alt\ parte, 
sistemele de fabrica]ie, având în vedere cele de mai sus, vor fi modelate ca 
sisteme dinamice, cu evenimente discrete, de tip probabilistic. 

 
 
2.3. Simularea ca tehnic\ de rezolvare a problemelor 
 
Simularea este una dintre cele mai puternice tehnici utilizate în 

proiectarea [i exploatarea sistemelor complexe, între care sistemele flexibile 
de fabrica]ie ocup\ un loc de frunte, Prin defini]ie, simularea este procesul de 
proiectare a unui model al sistemului real [i efectuarea experimentelor cu 
acest model, în scopul în]elegerii comport\rii unui sistem fizic deja existent 
sau care trebuie s\ fie construit. Prin utilizarea simul\rii ne propunem s\ 
clarific\m urm\toarele: 

• Descrierea func]ion\rii sistemului. 
• Elaborarea unor teorii [i ipoteze pe baza func]ion\rii 

anterioare. 
• Utilizarea modelului pentru predic]ia func]ion\rii viitoare, 

adic\ stabilirea efectelor produse de schimb\rile din sistem 
sau de schimbarea metodei de operare a sistemului. 

Simularea a fost folosit\ pe larg datorit\ gradului de realism care poate 
fi inclus în modelele de simulare, pe de o parte, [i u[urin]ei cu care asemenea 
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modele pot fi explicate factorilor de decizie care nu sunt tehnicieni, pe de alt\ 
parte. Comparat\ cu tehnicile analitice, cum ar fi, de exemplu, teoria cozilor de 
a[teptare, modelele de simulare nu necesit\, uneori, ipoteze stringente pentru 
a ob]ine solu]ia. De asemenea, rela]iile logice [i matematice asociate 
modelelor de simulare sunt, în general, mult mai evidente pentru neini]ia]i. 

Prin compara]ie cu tehnicile din Cercetarea opera]ional\/[tiin]a 
managementului, tehnica simul\rii ocup\ un loc de frunte în rezolvarea 
problemelor. Acest lucru este prezentat în tabelul 2.1, care con]ine rezultatele 
unui sondaj realizat printre utilizatori din mediul academic [i din corpora]ii (în 
SUA), cu privire la familiaritatea, utilitatea [i dorin]a de a înv\]a mai mult 
privind aceste tehnici. 
 

 
Putem observa c\, din grupul de 10 tehnici utilizate, simularea se 

situeaz\ pe primul loc în privin]a utilit\]ii [i dorin]ei de a fi înv\]at\. 
Programarea liniar\, care se utilizeaz\ la determinarea configura]iei statice a 
unui SFF [i la stabilirea regimurilor optice de a[chiere la prelucrarea pe 
ma[ini-unelte, se situeaz\ pe primul loc în privin]a familiarit\]ii, pe locul al 
doilea în ce prive[te utilitatea [i pe locul al [aptelea în dorin]a de înv\]are. 
Programarea dinamic\, folosit\ în special pentru stabilirea variantei 
tehnologice optime într-un SFF [i pentru optimizarea func]ion\rii în general, 
este pe locul [ase în privin]a familiarit\]ii, pe locul nou\ privind utilitatea [i pe 
locul al [aselea în privin]a dorin]ei de a fi înv\]at\. 

Simularea este metoda de modelare stochastic\ numeric\ aplicat\ la 
studiul sistemelor care sunt, ele însele, stochastice [i dinamice. Adic\, 
comportarea sistemului simulat este influen]at\ de evenimente discrete care 
se petrec la diferite momente de timp. Simularea este efectuat\ prin 

   Tab. 2.1. 

Denumirea tehnicii 
Ordinea 

familiarit\]ii 
Ordinea 
utilit\]ii 

Dorin]a de 
înv\]are 

Programarea liniar\ 1 2 7 
Simularea 2 1 1 
Teoria cozilor de a[teptare 3 4 8 
Arbori de decizie 4 3 2 
Programarea cu numere 
întregi 5 5 5 

Programarea dinamic\ 6 9 6 
Programarea neliniar\ 7 7 3 
Procese Markov 8 8 9 
Teoria jocurilor matematice 9 10 10 
Programarea obiectivelor 10 6 4 
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generarea acestor evenimente în modelul de calcul numeric, observând 
comportarea care rezult\ a sistemului [i ob]inând estim\ri pentru m\surile 
cerute ale performan]ei. A[adar, la baza oric\rui model de simulare stochastic, 
st\ mecanismul de generare a valorilor acelor  variabile aleatorii care 
influen]eaz\ comportarea sistemului ce este analizat. Pentru sistemele 
stochastice sau probabilistice, acest mecanism este numit “e[antionare Monte 
Carlo”. Acest termen a devenit aproape sinonim cu simularea. De[i suntem 
interesa]i în utilizarea tehnicii de e[antionare Monte Carlo pentru simularea 
evenimentelor discrete, ea poate fi folosit\, de asemenea, în anumite 
probleme complet deterministe care nu pot fi rezolvate pe cale analitic\. 

În tehnica Monte Carlo, datele artificiale sunt generate prin utilizarea 
unui generator de numere aleatoare [i a unei distribu]ii cumulative a ratei. Un 
generator de numere aleatoare acceptabil trebuie s\ fie capabil s\ genereze 
numere aleatoare care sunt uniform distribuite pe intervalul de la 0 la 1. De[i 
în trecut au fost utilizate un num\r de metode pentru generarea numerelor 
aleatoare, ast\zi se utilizeaz\, în acest scop, algoritmi executa]i pe 
calculatorul numeric. Datorit\ faptului c\ numerele aleatoare sunt generate pe 
baz\ de algoritm, ele, de fapt, nu sunt cu adev\rat aleatoare, motiv pentru 
care se numesc numere pseudoaleatoare; aceasta înseamn\ c\ secven]a 
produs\ este, de fapt, reproductibil\ [i, deci, nealeatoare. 

Oricum, dac\ compar\m un set de numere pseudoaleatoare generate 
de calculator cu un alt set de numere aleatoare, diferen]ele dintre cele dou\ 
seturi ar putea s\ nu fie detectabile, adic\ datele generate de computer ar 
putea trece toate testele statistice de aleatorietate.  

Distribu]ia de probabilitate care este e[antionat\ poate fi o distribu]ie 
teoretic\ cunoscut\, adic\ cea normal\ sau exponen]ial\, sau poate fi bazat\ 
pe datele empirice culese [i/sau observate din sistemul real. În orice caz, 
alegerea corect\ a distribu]iei care s\ reprezinte diferite tipuri de procese 
aleatoare este foarte important\ [i ea va fi prezentat\ pe larg în capitolul 
urm\tor.  

Deoarece modelarea [i cercetarea comport\rii sistemelor prin simulare 
se realizeaz\ într-un anumit domeniu de timp, sarcina de baz\ în conceperea 
modelului [i alegerea limbajului de programare o reprezint\ realizarea a dou\ 
func]ii: corectarea coordonatei de timp a st\rii sistemului (determinat\ prin 
totalitatea st\rilor elementelor sale componente) [i asigurarea coresponden]ei 
între diferitele module [i evenimente din sistem, adic\ sincronizarea ac]iunilor 
lor. În acest fel, func]ionarea modelului decurge într-un timp artificial, care se 
nume[te timp sistemic [i care imit\ timpul real de func]ionare a sistemului. 

Exist\ dou\ metode de organizare a timpului sistemic la modelarea 
imitativ\: 

- metoda pasului fixat (principiul Δt); 
- metoda pasului pân\ la evenimentul urm\tor (principiul Δz). 
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În cazul model\rii dup\ principiul Δt, calculul timpului sistemului se face 
prin intermediul intervalelor de timp de lungime constant\ date în prealabil, 
adic\ modelarea decurge în timpul normal cu pas fixat. În modelul conceput 
dup\ principiul Δz, modificarea timpului are loc odat\ cu apari]ia fiec\rui 
eveniment urm\tor, indiferent de intervalele de timp dintre ele. Pentru 
modelarea unui SFF este mai indicat\ folosirea metodei a doua, a pasului 
variabil. Acest lucru este legat de dezavantajul esen]ial al metodei Δt [i anume 
c\ Δt trebuie s\ fie suficient de mic pentru ca, în condi]iile unei distribuiri 
neuniforme în timp, dou\ evenimente ce nu au loc în acela[i timp s\ nu cad\ 
în intervalul Δt considerat. Aceast\ mic[orare conduce, îns\, la m\rirea 
timpului de ma[in\ la modelare [i simulare, pentru c\ timpul total se împarte 
în mai multe intervale de timp Δt astfel, încât s\ nu avem o imagine 
distorsionat\ a simultaneit\]ii evenimentelor. 

Pe lâng\ timpul real [i cel sistemic, în modelarea imitativ\ mai exist\ 
un timp – timpul de ma[in\, adic\ timpul în care se realizeaz\ experimentul 
imita]ional. La modelarea imitativ\ a SFF se caut\ s\ se “comprime” timpul 
real, adic\ durata proceselor în model, m\surat\ prin timpul de ma[in\, este 
în mod însemnat mai mic\ decât durata proceselor în obiectul real. Aceasta 
confer\ posibilitatea s\ se studieze func]ionarea sistemului de fabrica]ie în 
intervale de timp real suficient de mari. 

 
 
2.4. Simularea sistemelor flexibile de fabrica]ie 
 
Realizeaz\ experimentarea cu calculatorul a modelului care descrie 

comportarea unui sistem de fabrica]ie real pe o perioad\ mai mare de timp. 
Pentru aceasta, structura intern\ a SFF se detaliaz\ astfel, încât procesele de 
func]ionare ale tuturor modulelor sale s\ poat\ fi algoritmizate [i introduse pas 
cu pas în calculator, cu respectarea preciziei [i luarea în calcul a interac]iunii 
[i leg\turii biunivoce cu mediul înconjur\tor. Programul ce realizeaz\ o 
asemenea metod\ de simulare pe calculator a procesului de func]ionare a 
sistemului constituie programul modelator (algoritmul). Evolu]ia în timp a st\rii 
sistemului poate fi descris\ de algoritmi sau proceduri atât de complexe cât 
este necesar pentru a descrie cât mai bine func]ionarea real\. Exist\ mai 
multe modalit\]i de a descrie logica de schimbare a st\rii unui SFF sau, altfel 
spus, de a descrie sistemul ce trebuie simulat: 

• prin evenimentele care se vor produce în sistem; 
• prin activit\]ile ce vor fi realizate; 
• prin procesele ce se întâlnesc în sistem. 

Modelarea prin evenimente constituie aproximarea de baz\. Analiza 
sistemului [i a func]ion\rii a[teptate permite s\ se repertorieze diferitele tipuri 
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de evenimente ce pot avea loc pe timpul vie]ii sistemului. Se modeleaz\, 
astfel, sub form\ de algoritmi, logica de schimbare a st\rii corespunzând 
acestor diverse tipuri de evenimente. Dup\ terminarea model\rii, studiul 
comportamentului dinamic va consta în a executa, în ordine cronologic\, 
algoritmi asocia]i fiec\rui eveniment. 

Modelarea prin activit\]i este dual\ precedentei metode, în aceast\ 
aproximare utilizându-se analiza sistemului pentru a repertoria nu numai 
evenimentele ci [i diferite tipuri de activit\]i care se pot întâlni în func]ionarea 
sistemului. Modelarea dinamicii sistemului se face specificând, pentru fiecare 
activitate, condi]iile pe care starea sistemului trebuie s\ le îndeplineasc\ 
pentru ca aceast\ activitate s\ poat\ începe sau sfâr[i, precum [i schimb\rile 
de stare care vor provoca începutul [i sfâr[itul activit\]ii. 

Modelarea prin proces este cel mai des întâlnit\ în limbajele de 
simulare cele mai utilizate în produc]ia automatizat\. În acest caz, se descrie 
logica de schimbare a st\rii sistemului sub form\ de secven]e de evenimente 
predeterminate, denumite “proces”. Se caut\, bineîn]eles, secven]ele care se 
vor reproduce de un num\r de ori, la diferite momente [i pentru diferi]i clien]i 
(piese prelucrate). De exemplu, se poate reprezenta printr-un proces secven]a 
de evenimente care corespunde trecerii unei entit\]i printr-un sistem de 
a[teptare standard, deoarece, pentru aceast\ entitate, plecând de la 
evenimentul “sosirea entit\]ii în firul de a[teptare” pân\ la evenimentul “sfâr[it 
de serviciu”, logica de schimbare a st\rii va fi întotdeauna aceea[i ca [i 
succesiunea de evenimente.  

Modelarea necesit\, într-un prim moment, definirea proceselor definite 
în sistem. Apoi, pentru fiecare proces, trebuie descrise logica de schimbare a 
st\rii asociate acestei secven]e, de la evenimentul “intrare în proces”, pân\ la 
evenimentul “ie[ire din proces”. În limbajele de simulare ce utilizeaz\ acest 
mod de modelare, o serie de procese sunt predefinite [i deja programate (de 
exemplu, limbajele SLAM sau SIMAN), ceea ce elibereaz\ utilizatorul de 
aceast\ sarcin\. 

Descrierea func]ion\rii sistemului complet se realizeaz\ specificând 
diversele interac]iuni între procese. Pentru sistemele de fabrica]ie, procesele 
de tip piese interac]ioneaz\, în general, cu toate celelalte procese, ceea ce 
traduce deplasarea lor prin sistem. Modelarea se face descriind deplasarea 
pieselor traversând diferite procese, corespunz\tor ma[inilor – unelte, 
mijloacelor de transport, mijloacelor de manipulare, etc.  

Sistemele flexibile de fabrica]ie se caracterizeaz\ printr-un grad înalt 
de introducere a automatiz\rii, care necesit\ costuri ridicate, [i, deci, este 
necesar\ reexaminarea cu grij\ a procedurilor [i politicilor sale de operare. 
Din nefericire, chiar în cazul unei planific\ri cu mare grij\ a acestor sisteme 
înalt automatizate, conduse cu calculatorul, uneori nu se reu[e[te prevenirea 
unor gre[eli majore în proiectare, cum ar fi aprecierea gre[it\ a capacit\]ilor 
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de prelucrare, spa]iul de depozitare insuficient pentru piesele ce a[teapt\ s\ 
intre la prelucrare [i a aprecierii gre[ite a capacit\]ii de transport, mijloacele de 
transport putându-se îngr\m\di într-un trafic blocat datorit\ unei traiectorii de 
transport congestionate. Pentru aceste sisteme, proiectarea tradi]ional\ [i 
metodele analitice de modelare s-au dovedit inadecvate pentru studierea 
interac]iunilor complexe din SFF. De aceea, înaintea implement\rii solu]iilor, 
se impune, cu stringen]\, analiza dinamic\ prin simulare înaintea 
implement\rii. 

Simularea prezice comportarea sistemelor de fabrica]ie complexe prin 
calculul deplas\rilor [i a interac]iunii componentelor sistemelor. Prin evaluarea 
fluxului pieselor pe ma[ini [i sta]ii de prelucrare [i examinând conflictele în 
ceea ce prive[te solicitarea unor resurse limitate, se poate evalua layout-ul 
sistemului, modul de selectare a echipamentului, precum [i procedurile de 
operare. Simularea ne d\ posibilitatea [i abilitatea de a experimenta pe model 
mai degrab\ decât pe sistemul real, prin acesta permi]ându-ne s\ examin\m 
schimb\rile prev\zute sau noile proiecte înainte ca acestea s\ fie achizi]ionate 
sau instalate. 

În modelarea SFF, trebuie s\ facem fa]\ unor probleme majore: 
determinarea resurselor [i a caracteristicilor lor, care afecteaz\ cel mai mult 
performan]a sistemului, formularea unui model sau a unei descrieri, 
reprezentând aceste resurse [i rela]iile dintre ele [i determinarea valorilor, 
m\rimilor (m\surilor) de performan]\, de interes, acestea toate în condi]iile 
unor scenarii date. 

Planificarea, proiectarea, instalarea [i operarea sistemelor de fabrica]ie 
]ine de deciziile care se iau în urm\toarele trei arii de probleme: 

• Deciziile privind configura]ia hard a sistemului, adic\ 
stabilirea capabilit\]ilor sistemului prin selectarea tipului [i 
num\rului de echipamente ce trebuie incluse, configurarea 
layout-ului fizic [i a pieselor (a familiei de piese) care vor fi 
prelucrate în cadrul sistemului. 

• Deciziile pentru configurarea sistemului soft, adic\ 
planificarea, programarea [i secven]ionarea pieselor, sculelor 
[i a operatorilor pentru o perioad\ de timp specificat\. 

• Controlul în timp real, adic\ controlul sarcinilor de prelucrare 
în sistem [i r\spunsul la ac]iunile de supraveghere, cum ar fi 
distrugerea sculei, ie[irea din func]ionare a echipamentelor, 
etc. 

Prin urmare, este necesar ca `n simularea acestor sisteme de fabrica]ie 
s\ se utilizeze în urm\toarele trei modalit\]i distincte: 

• Ca ajutor în proiectarea [i analiza layout-ului întreprinderii în 
deciziile privind echipamentul, privind politicile alternative de 
operare, în evaluarea diferitelor probleme ce apar, etc; 
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acestea constituie rolurile tradi]ionale pe care le joac\ în mod 
curent modelele de simulare. 

• Ca instrument pentru programare, utilizând sisteme automate. 
Aceasta permite celor ce iau decizii s\ exploreze [i s\ 
planifice schimb\ri în programele ce exist\ [i/sau s\ 
g\seasc\ programarea optim\ plecând de la condi]iile 
curente. De exemplu condi]ii curente poate s\ se refere la 
faptul c\ un anume echipament iese din func]iune, situa]ie ce 
este pus\ în eviden]\ de sistemul de supraveghere [i 
diagnoz\ al func]ion\rii echipamentelor; în aceast\ situa]ie, 
pentru a nu opri întregul sistem, sarcina de prelucrare a acelui 
echipament se trece c\tre altul, liber în acest moment, deci 
trebuie s\ elabor\m un nou program operativ, acesta 
verificându-se prin simulare mai înainte de a intra în operare. 

• Ca parte a sistemului de control în timp real (on line), sistem 
care, periodic, este activat, “cite[te” condi]iile curente din baza 
de date, proiecteaz\ programul de fabrica]ie operativ ce 
urmeaz\ [i atunci, depinzând de rezultat, poate s\ continue 
desf\[urarea sa, s\ modifice programul, s\ solicite interven]ia 
operatorului. 

Când simularea este utilizat\ ca instrument în proiectare, studiul este 
motivat de probleme cum ar fi: 

• Care va fi rezultatul acestui proiect [i dac\ el va atinge 
obiectivele fabrica]iei? 

• Care sunt locurile de strangulare [i ce putem s\ schimb\m 
pentru a îmbun\t\]i rezultatele fabrica]iei? 

• Care este cel mai bun proiect dintre câteva alternative? 
• Cum schimb\m performan]ele sistemului în func]ie de tipul [i 

num\rul ma[inilor-unelte, de num\rul de muncitori, de tipul 
automatiz\rii manipul\rii materialelor, de depozitele 
intermediare etc. (Criteriile tipice de evaluare sunt 
productivitatea [i costul, cu preocup\ri adi]ionale privind 
termenele de livrare, num\rul pieselor neterminate aflate pe 
fluxul de fabrica]ie, precum [i utilizarea resurselor). 

• Cât de fiabil este sistemul [i cum afecteaz\ c\derea utilajelor 
(defectarea acestora) asupra productivit\]ii sistemului? 

Pentru realizarea modelului imitativ al SFF [i simularea acestuia pe 
calculator, sunt necesare urm\toarele date ini]iale: 

• num\rul ma[inilor-unelte din sistem; 
• num\rul [i tipul mijloacelor de transport [i viteza de transport; 
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• num\rul depozitelor intermediare de acumulare [i 
compensare [i capacitatea acestora (num\r palete sau piese 
individuale); 

• capacitatea depozitului central; 
• tipul pieselor, traseul tehnologic al acestora, durata ciclului de 

prelucrare a fiec\rui tip de pies\ [i la fiecare modul al 
sistemului flexibil; 

• tipul paletei, num\rul paletelor, num\rul de piese de tipul i pe 
purt\torul j, tipul purt\torului de piese utilizat pe fiecare 
ma[in\ -unealt\; 

• adresa pozi]iei ini]iale a piesei de tip oarecare [i adresa 
întoarcerii ei dup\ parcurgerea traseului tehnologic; 

• matricea distan]elor dintre utilaje; 
• timpul de transfer al paletei între mijlocul de transport [i 

ma[ina-unealt\ sau între depozitul propriu al modului [i masa 
ma[inii-unelte; 

• timpul mediu de reglare a fiec\rei ma[ini-unelte; 
• volumul seriilor de fabrica]ie; 
• timpul de operare (înmagazinare-livrare) a depozitului central 

de piese. 
 
 

2.5. Limbaje de simulare a sistemelor de fabrica]ie 
 

Calitatea rezultatelor analizei prin simularea sistemelor depinde de 
corectitudinea schemei de modelare, de complexitatea programului [i, de 
asemenea, de limbajul utilizat la programare. 

Selectarea limbajului de programare în care s\ fie codificat modelul de 
simulare are efecte deosebite asupra succesului sau insuccesului analizei prin 
simulare. Este posibil s\ scriem modelele de simulare în limbaje de 
programare algoritmice universale, cum ar fi FORTRAN, BASIC sau chiar în 
limbaje cum ar fi limbajele C, PROLOG sau LISP. Pentru a construi [i utiliza 
modelul de simulare scris în unul din aceste limbaje, este necesar\ o 
îndemânare extensiv\ în programare; este ca [i cum ar trebui s\ dispunem de 
în]elegerea am\nun]it\ a unui motor cu ardere intern\ pentru a deveni capabili 
s\ conducem un automobil. Dar, utilizatorul trebuie s\ aib\ o în]elegere 
temeinic\ a problemei simulate [i dore[te s\-[i focalizeze aten]ia asupra 
descrierii componentelor sistemului [i a rela]iilor dintre ele [i nu asupra 
detaliilor tehnice ale limbajului de programare. Astfel, cel ce dezvolt\ modelul 
de simulare nu trebuie, numaidecât, s\ fie un programator expert pentru a 
realiza un model de simulare folositor. 
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Dintre limbajele specifice simul\rii, comode în programarea modelelor, 
o parte sunt programe dedicate, specializate în simularea unei anumite clase 
de sisteme (de exemplu, pentru un sistem de transport utilizând robocare 
ghidate liber) iar o alt\ parte sunt limbaje generale, pentru simularea unei 
game mari de sisteme. Între limbajele dedicate se pot enumera limbajele 
WITNES, AGV, X-CEL, iar dintre limbajele generale cele mai utilizate sunt 
limbajele GPSS, SLAM, SIMAN [i SIMSCRIPT. 

În afara transcrierii codificate a modelului de simulare, unele limbaje de 
simulare permit s\ se realizeze [i animarea grafic\ care permite vizualizarea 
pe ecranul display a comportamentului de simulare. 

Elementul logic esen]ial în modelarea de simulare îl constituie 
structurile de date convenabile pentru procesarea evenimentelor. De 
asemenea, sunt importante func]iile de incrementare explicit\ a cozilor de 
oameni sau obiecte [i de avans al variabilei timp, esen]ial pentru func]ionarea 
modelului de simulare. 

Primul limbaj r\spunzând cerin]elor codific\rii modelelor de simulare a 
fost limbajul GPSS (General Purpose Simulation System), dezvoltat în anul 
1961 de c\tre Geoffrey Gordon. Apoi, acest limbaj a evoluat în diferite 
versiuni, cele mai multe dintre ele fiind produse de IBM. Ast\zi, limbajul GPSS 
este disponibil pentru calculatoare mainframe [i minicalculatoare, iar dou\ 
versiuni sunt compatibile cu minicalculatoarele IBM PC. 

Elementele limbajului GPSS sunt definite s\ aib\ un înalt grad de 
isomorfism cu elementele sistemelor discrete. De exemplu elementul QUEUE 
(coad\ de a[teptare) în GPSS urm\re[te obiectele a[a cum ele a[teapt\ 
serviciul [i calculeaz\ statistic timpul de a[teptare. Blocul SEIZE permite unui 
obiect s\ aib\ controlul asupra facilit\]ii care va furniza serviciul cerut. Aceast\ 
coresponden]\ strâns\ între limbaj [i lumea real\ face mai u[oar\ [i mai 
rapid\ înv\]area limbajului [i codificarea modelelor în acest limbaj. 

Scurt timp dup\ apari]ia limbajului GPSS, în 1963, a fost dezvoltat 
limbajul de simulare SIMSCRIPT, elaborat de Rand Corporation. Acest limbaj 
posed\ o vedere mai general\ a lumii, ceea ce permite modelarea unor 
sisteme mai complexe. Pentru a realiza aceasta, elementele limbajului erau 
mai pu]in explicit legate de elementele lumii reale. Utilizarea evenimentelor, 
proceselor [i resurselor apare greoaie în structura [i operarea programului 
SIMSCRIPT. Aceasta cere modelorului s\ furnizeze mai mult din structura 
modelului [i necesit\ un timp mai îndelungat pentru ca acesta s\ devin\ 
priceput în utilizarea programului. 

Modelarea sistemelor mai complexe si foarte mari cerea pentru 
limbajul SIMSCRITPT minicalculatoare [i calculatoare mainframe pân\ nu 
demult. Progresele în tehnologia calculatoarelor a f\cut posibil\ actualmente 
utilizarea unei versiuni SIMSCRIPT pentru microcalculatoare IBM PC. 
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Cele dou\ limbaje pionier men]ionate mai sus au fost urmate de alte 
limbaje de simulare, între care limbajele SLAM [i, mai ales, SIMAN, care se 
adreseaz\ unei game largi de sisteme [i care sunt în continu\ evolu]ie. 
Acestea sunt, probabil, cele mai generale limbaje de simulare, adresându-se 
nu numai modelelor de sisteme cu evenimente discrete dar [i celor cu 
evenimente continui sau combinate (continui [i cu evenimentele discrete). 

 
 
2.6. Structura limbajelor de programare 

 
A[a cum rezult\ din cele de mai sus, fiecare limbaj de simulare poate 

s\ aib\ o vedere diferit\ a lumii, unde vederea lumii se refer\ la modul în care 
limbajul reprezint\ sistemul real. În cele ce urmeaz\, se prezint\ modul cum 
vederea lumii este implementat\ în structura limbajelor. 

Se define[te structura static\ a limbajului de simulare având trei p\r]i: 
• Identificarea obiectelor [i caracteristicilor obiectelor; 
• Rela]iile dintre obiecte; 
• Generarea obiectelor. 

Structura dinamic\ a limbajelor se refer\ la metodele de introducere a 
timpului simulat în func]ionarea modelului.  

Obiectele sunt lucrurile din sistemul [i modelul care sunt supuse 
analizei: clien]ii într-o banc\ sau un supermagazin, piesele dintr-o linie de 
asamblare, semifabricatele dintr-o linie de fabricare, etc. Diferitele limbaje se 
refer\ la obiecte utilizând termeni ca: entit\]i (SIMAN) sau tranzac]ii 
(SIMSCRIPT). Caracteristicile obiectului servesc pentru diferen]ierea între 
acestea. De exemplu, clien]ii unei b\nci care a[teapt\ plata unor cecuri ar 
trebui trata]i în mod diferit în model fa]\ de clien]ii care fac depozite bancare. 
Caracteristicile se refer\ la atribute (SIMAN, SIMSCRIPT), la parametri 
(GPSS), la propriet\]i, etc. 

Pentru a pune în eviden]\ specificul, în cele ce urmeaz\ se prezint\, 
prin compara]ie, structura a trei limbaje de simulare, utilizate cu deosebire la 
ora actual\: GPSS, SIMAN [i SIMSCRIPT. Tabelul 2.2 pune în contrast 
modurile cum sunt definite de c\tre aceste limbaje obiectele [i caracteristicile 
obiectelor.  

Chiar dac\ obiectele pot avea caracteristici unice, în scopul proces\rii 
lor în model, poate fi avantajos s\ le grup\m în clase. De exemplu, clien]ii 
unei b\nci având mai mult decât o tranzac]ie pot fi grupa]i în conformitate cu 
num\rul tranzac]iilor, astfel: 

Grupul 1: 2 – 3 tranzac]ii 
Grupul 2: 4 – 6 tranzac]ii 
Grupul 3: mai mult de 6 tranzac]ii. 
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Fiecare limbaj poate avea un mecanism diferit pentru a realiza aceasta. 

Astfel, în tabelul 2.3 sunt descrise mecanismele rela]iilor utilizate de c\tre 
GPSS, SIMAN [i SIMSCRIPT pentru gruparea obiectelor. 
 

 
Chiar în capul unui sistem relativ mic, a men]ine toate obiectele pentru 

a fi tratate de c\tre model pentru întreaga desf\[urare (func]ionare) ar putea fi 
prohibitiv\ în ceea ce prive[te memoria necesar\ a calculatorului. În 
consecin]\, trebuie s\ se furnizeze mijloacele de generare a obiectelor când 
avem nevoie [i dispunerea lor când rolul lor în sistem a fost terminat. 

Modalitatea în care diferite limbaje de simulare implementeaz\ 
problema de mai sus este diferit\. În unele cazuri, mecanismul utilizat poate fi 
pus în eviden]\ de caracteristicile limbajului compiler r\d\cin\ pe care a fost 
construit ini]ial limbajul de simulare. De exemplu, SIMSCRIPT a fost ini]ial 
realizat în FORTRAN; [i limbajul SIMAN este, de asemenea, în mod curent, 
realizat în FORTRAN. 

Limbajele de simulare care sunt legate mai pu]in strâns de conven]iile 
structurii de date a unui compiler particular genereaz\ obiectul într-un mod 
relativ mai strâns fa]\ de vederea lumii a limbajului. GPSS este unul dintre 
asemenea limbaje. El a fost scris la început în limbajul de asamblare al 
fiec\rei ma[ini în parte. Tabelul 2.4. descrie mecanismul gener\rii obiectelor, 
utilizat de cele trei limbaje. 
 

 Tabelul 2.2 
Limbajul Obiect, caracteristici Exemplu
GPSS Tranzac]ii, Parametri P1 Primul parametru al tranzac]iei 
SIMAN Entitate, Atribut A(I) al i – lea atribut al unei entit\]i 

SIMSCRIPT Entitate, Atribut 
AGE(MAN) Vârsta unei entit\]i 
codificat\ MAN 

  Tabelul 2.3 

Limbajul Mecanismul rela]iilor Exemplu 

GPSS 
Lan]ul utilizator 
 
Grupeaz\ 

LINK1, FIFO: Plaseaz\ prima 
tranzac]ie în lan]ul 1 
JOIN 10: Adun\ grupul 10 

SIMAN Set 
GROUP:3:Grupuri agregate de 3 
unit\]i 

SIMSCRIPT Set 
FILE MAN FIRST IN CUSTOMERS: 
Insereaz\ MAN într-un set numit 
CUSTOMERS (Clien]i) 
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Structura static\ a limbajului de simulare plaseaz\ obiectele din model 

în spa]iu, adic\ acolo unde obiectele sunt localizate în mod fizic în sistem. 
Structura dinamic\ este necesar\ pentru a plasa obiectele în timp [i pentru a 
permite progresarea dintr-un punct în timp la altul. A[a cum s-a men]ionat 
deja, exist\, din punctul de vedere al timpului, dou\ abord\ri fundamentale:  

• Cu pa[i de timp fixa]i  
• Urm\rind evenimentul. 

Prima abordare examineaz\ sistemul la intervale de timp fixate pentru 
a determina dac\ starea lui s-a schimbat. Starea se va schimba ori de câte ori 
un client sose[te în coada de a[teptare, de exemplu. Dac\ starea s-a 
schimbat variabilele proprii sunt modificate; dac\ starea r\mâne aceea[i, 
variabila timp este incrementat\ prin intervalul de timp fixat. Figura 2.2 
ilustreaz\ acest mod de abordare pentru un sistem de a[teptare cu un singur 
server. 

De[i simpl\ de implementat, aceast\ metod\ este în mod inerent 
foarte ineficient\. Vor exista unele puncte în timp în care sistemul nu-[i va 
schimba starea [i, de aici, unele examin\ri necesare ale sistemului de c\tre 
model. În consecin]\, nici un limbaj de simulare cu evenimente discrete nu va 
utiliza aceast\ abordare pentru structura dinamic\. 

Abordarea cu urm\rirea evenimentelor examineaz\ sistemul numai 
când starea sistemului se schimb\. Aceast\ abordare este inclus\ în model 
pentru a determina când se petrec evenimente sau schimb\ri în starea 
sistemului [i variabila timp este avansat\ pentru a preciza aceste puncte 
înainte ca sistemul s\ fie examinat. În figura 2.3 este prezentat\ aceast\ 
metod\ pentru un sistem de a[teptare cu un singur server. Logica necesar\ 
pentru a face aceasta este, în mod considerabil, mai complicat\ decât în cazul 
metodei cu timp fixat, dar economiile de timp în execu]ia modelului justific\ 
aceasta în mod hot\râtor. 

 Tabelul 2.4 
Limbajul Mecanismul de generare Exemplu 

GPSS 

Creeaz\ o nou\ 
tranzac]ie cu timp 
specificat între gener\rile 
succesive. 

GENERATE 20, adic\ 20 unit\]i 
de timp între gener\rile 
succesive. 

SIMAN 
Creeaz\ o nou\ entitate 
cu timp specificat între 
gener\rile succesive 

CREATE: EX(1,1) adic\ 
intervale exponen]iale între 
genera]ii. 
 

SIMSCRIPT 
Programeaz\ un 
eveniment ori de câte ori 
acesta este necesar. 

Programeaz\ un MAN, 
CREATION IN 10 MINUTES 
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Fig 2.2. Abordarea cu pas de timp fixat pentru un sistem de a[teptare cu un 

server.
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Un caz special al abord\rii cu urm\rirea evenimentelor se refer\ la 

interac]iunea proceselor, unde procesul este definit a[a cum s-a ar\tat mai 
sus, ca o secven]\ de evenimente ordonate în timp. În locul focaliz\rii asupra 
schimb\rilor în starea sistemului, aceast\ metod\ este centrat\ pe avansarea 
unui obiect prin elementele modelului. Procesele care interac]ioneaz\ pot fi 
gândite ca seria de evenimente necesare pentru a urma sosirea obiectelor 
plecând de la intrarea în sistem pân\ la ie[irea lui. De exemplu, fiecare sosire 
în sistemul de a[teptare cu un singur server are o serie de evenimente care 
corespund implement\rii sosirii clientului, ata[area la coad\, p\r\sirea cozii, 

 

Fig. 2.3. Abordarea cu urm\rirea evenimentului în avansarea timpului. 
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fiind servit de c\tre server [i p\r\sirea sistemului. Aceast\ serie de 
evenimente constituie un proces pentru fiecare sosire. În figura 2.4 este 
prezentat\ aceast\ metod\ pentru un model de a[teptare cu un singur server. 

 

 
Trebuie subliniat\ necesitatea de a distinge între a[tept\rile 

necondi]ionale [i cele condi]ionale în logica noastr\ a modelului. De exemplu, 
blocul care con]ine “avanseaz\ ceasul cu timpul de servire” implementeaz\ o 
a[teptare necondi]ional\ (durata timpului de servire). Oricum, blocul “a[teapt\ 
pân\ la selectarea pentru servire” implementeaz\ o a[teptare condi]ional\ 
(timpul cât obiectul /clientul r\mâne în a[teptare pentru un server liber).  

Cunoscând cele men]ionate mai sus, se men]ioneaz\ c\ cele trei 
limbaje de simulare difer\ în privin]a structurii dinamice, astfel: 

• GPSS adopt\ abordarea interac]iunii procesului;  

 

Fig. 2.4. Abordarea interac]iunii proceselor la avansul timpului. 
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• SIMAN [i SIMSCRIPT permit utilizarea fie a abord\rii urm\ririi 
evenimentului, fie a interac]iunii procesului, în acela[i model 
de lucru. 

Implementarea abord\rii interac]iunii procesului de c\tre limbajul GPSS 
este oarecum diferit\ fa]\ de limbajele SIMAN [i SIMSCRIPT. Procesul în 
GPSS este strâns focalizat pe fluxul obiectului în model [i, astfel, el este mai 
precis descris ca o orientare a fluxului tranzac]iei. Evenimentele în GPSS sunt 
urm\rite prin plasarea în oricare din cele dou\ liste sau lan]uri: lan]ul 
evenimentelor curente [i cel al evenimentelor viitoare. 

Structura static\ [i dinamic\ a limbajelor de simulare furnizeaz\ doar o 
necesitate pentru executarea modelelor de simulare. Multe alte caracteristici 
furnizate de limbajele de simulare sunt cerute sau, în orice caz, dorite pentru 
utilizarea eficient\ a analizei prin simulare ca tehnic\ decizional\. Unele dintre 
acestea sunt disponibile în mod curent în limbajele de simulare iar alte 
caracteristici sunt dorite dar pot s\ nu existe, ele referindu-se la modul de 
simulare integrat. Aceste caracteristici se refer\ la: 

• Dezvoltarea codului modelului 
• Generarea variabilelor aleatoare 
• Colectarea datelor statistice 
• Proiectarea experimentului cu modelul 
• Animarea grafic\ [i ie[irea dinamic\. 

În afara caracteristicelor limbajelor de simulare, pentru a alege limbajul 
potrivit pentru o anumit\ aplica]ie, trebuie s\ avem în vedere unele calit\]i ale 
acestora, cum ar fi: 

• U[urin]a de a fi înv\]at  
• U[urin]a de a fi explicat celor ce nu sunt tehnicieni 
• Costul limbajului 
• Cod standard pentru diferite calculatoare 
• Scopul problemelor la care se adreseaz\ limbajul, în sensul de 

a fi capabil s\ modeleze o varietate larg\ de sisteme reale: 
managementul inventarului, func]ii de prelucrare, sisteme de 
manipulare a materialelor, etc. 

 
 
2.7. Avantajele [i dezavantajele simul\rii 
 
Datorit\ conceptului de baz\ care este u[or de în]eles, modelul de 

simulare este, adesea, mai u[or de justificat factorilor de management sau 
clien]ilor decât unele dintre modelele analitice utilizate. În plus, simularea 
poate s\ aib\ mai mult\ credibilitate deoarece comportarea sa a fost 
comparat\ cu cea a sistemului real sau deoarece necesit\ mai pu]in\ ipoteze 
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simplificatoare, prin aceasta con]inând mai multe dintre caracteristicile 
adev\rate ale sistemului real. 

Virtual, toate modelele de simulare sunt a[a-numite modele intrare-
ie[ire, adic\ ele produc ie[irea (rezultatul) unui sistem pentru o anumit\ 
intrare. Deci, modelele de simulare sunt mai degrab\ “func]ionale” decât 
“rezolutoare”. Ele nu pot genera o solu]ie optimal\, în timp ce modelele 
analitice pot; modelele de simulare servesc ca instrument pentru analiza 
comport\rii sistemului sub condi]ii specificate (Excep]ie constituie un model de 
simulare utilizat pentru g\sirea valorilor optime pentru un set de variabile de 
control pentru un set dat de intr\ri). 

S-a definit simularea ca fiind o experimentare cu un model al unui 
sistem real. Problema experiment\rii cap\t\ importan]\ crescut\ atunci când 
pentru un sistem anume sunt necesare informa]ii care nu sunt disponibile din 
surse cunoscute. În cele ce urmeaz\ se prezint\ unele avantaje [i beneficii 
asociate simul\rii: 

• Se pot explora, f\r\ a întrerupe opera]iile în desf\[urare, noi 
politici, proceduri de operare, reguli de decizie, structuri 
organiza]ionale, fluxuri de informa]ii, etc. pentru sistemul de 
fabrica]ie analizat prin simulare; 

• Pot fi testate, f\r\ obliga]ia ca resursele implicate s\ fie 
achizi]ionate [i/sau implementate, noi proiecte hardware, 
amplasamente fizice (layout), programe software (programe 
de conducere operativ\ a fabrica]iei), sisteme de transport, 
etc; 

• Pot fi testate privind fezabilitatea ipotezele despre cum sau de 
ce anumite fenomene se produc în sistem; 

• Se poate controla timpul. Acesta poate fi comprimat sau 
extins, etc., permi]ându-ne s\ acceler\m sau s\ încetinim un 
fenomen în vederea studiului; 

• Se poate câ[tiga intui]ie asupra variabilelor care sunt cele mai 
importante pentru performan]a sistemului [i asupra felului 
cum interac]ioneaz\ aceste variabile; 

• Pot fi identificate [trangul\rile în fluxurile de materiale, de 
informa]ii [i de produse.  

• Studiul prin simulare se poate dovedi extrem de important 
pentru în]elegerea felului cum opereaz\ sistemul real. 

• Se pot manipula (considera) noi situa]ii, asupra c\rora avem 
cuno[tin]e [i experien]\ limitate, cu scopul de a preg\ti 
analiza pentru evenimentele viitoare teoretice. Puterea 
deosebit\ a simul\rii const\ în abilitatea sa de a permite s\ 
explor\m întreb\ri din categoria “ce dac\ ?” . 
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Chiar dac\ simularea are for]e [i avantaje importante, ea nu este lipsit\ 
de unele neajunsuri, cum ar fi:  

• Construc]ia modelului necesit\ antrenament specializat. 
Calitatea analizei depinde de calitatea modelului [i de 
îndemânarea modelorului. Construc]ia modelului este o art\, 
iar îndemânarea practicienilor variaz\ mult. 

• Rezultatele simul\rii sunt, uneori, dificil de interpretat. 
Deoarece modelul încearc\ s\ captureze elementele 
aleatoare din sistemul real, este adesea dificil s\ se determine 
dac\ o observa]ie f\cut\ în timpul unei rul\ri se datore[te unei 
rela]ii semnificative în sistem sau aleatorit\]ilor construite în 
model. 

• Analiza prin simulare poate fi consumatoare de timp [i 
scump\. O analiz\ adecvat\ poate s\ nu fie fezabil\ în timpul 
disponibil dat [i/sau cu resursele date. În aceast\ situa]ie 
poate fi preferabil\ o estimare rapid\ [i mai pu]in precis\ 
realizate cu metode analitice.  

Din cele de mai sus, ar putea s\ apar\ întrebarea: “când s\ utiliz\m 
analiza prin simulare?”. Un r\spuns corect ar fi c\ simularea ar trebui utilizat\ 
când avantajele utiliz\rii ei au o pondere mai mare fa]\ de dezavantaje. 
Aceasta, îns\, nu este opera]ional în practic\. Practic vorbind, analiza prin 
simulare ar trebui preferat\ ori de câte ori prevaleaz\ fie una, fie amândou\ 
condi]iile urm\toare: ipotezele asumate de modelul analitic potrivit nu sunt 
suficient de bine satisf\cute de c\tre sistemul real sau când modelul formulat 
în mod adecvat nu poate fi rezolvat analitic. Aceasta ar putea s\ duc\ la 
concluzia reducerii severe a gamei de probleme pentru care simularea este 
adecvat\, dar nu este cazul. Complexitatea problemelor lumii reale, precum [i 
puterea modelelor analitice sunt de a[a natur\, încât nu este greu s\ se 
întâlneasc\ destule probleme care s\ satisfac\ condi]iile de mai sus. 
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Cap. 3. ETAPELE ANALIZEI PRIN SIMULARE. 
 
 

3.1. Introducere 
 

Analiza prin simulare este o tehnic\ de modelare descriptiv\. Ca atare, 
nu este necesar\ o formulare explicit\ a problemei [i a pa[ilor solu]iei, ceea 
ce este o parte integral\ a modelelor de optimizare, cum ar fi programarea 
liniar\. ~n consecin]\, este necesar s\ se specifice cu oarecari detalii o 
procedur\ pentru dezvoltarea [i utilizarea modelelor de simulare pentru a 
asigura succesul rezultatelor din aplicarea acestora. ~n acest capitol se 
descrie, în detalii suficiente, o procedur\ care s\ ne permit\ aprecierea 
îndemân\rilor cerute în analiza prin simulare [i s\ constituie o ghidare 
detaliat\ pentru conducerea studiului de îndat\ ce îndemân\rile necesare au 
fost ob]inute. 

De[i etapele analizei prin simulare sunt prezentate secven]ial, 
procedura de analiz\ este, în realitate, iterativ\, a[a cum se va vedea în 
continuare. Etapele parcurse în studiul de simulare sunt prezentate în figura 
3.1, în care se prezint\ [i buclele majore de iterare. 

~n cadrul etapei Formularea problemei, se vor defini problemele pentru 
care se caut\ r\spunsurile, variabilele implicate în aceste probleme, precum [i 
m\surile performan]elor sistemului. Definirea obiectivelor trebuie s\ se fac\ cu 
deosebit\ claritate, astfel ca s\ se în]eleag\ scopul pentru care studiem 
problema respectiv\. 

Culegerea [i analiza datelor se preocup\ cu asamblarea informa]iilor [i 
datelor necesare pentru rafinarea în continuare a în]elegerii problemei. 

Elaborarea modelului este etapa care implic\ construirea [i testarea 
modelului sistemului real, incluzând selectarea limbajului de programare pe 
calculator, codificarea modelului [i corectarea lui. 

Prin etapa verificarea [i validarea modelului se stabile[te faptul c\ 
modelul este o reprezentare de precizie adecvat\ a sistemului real. Adic\ se 
confirm\ faptul c\ modelul opereaz\ dup\ modul în care analistul a dorit [i c\ 
rezultatul care se ob]ine cu modelul este credibil [i reprezentativ fa]\ de 
rezultatul (ie[irea) sistemului real. 

Experimentarea [i optimizarea modelului trateaz\, mai întâi, problema 
preciziei, cum ar fi cât de mare trebuie s\ fie un e[antion pentru a estima o 
m\rime a performan]ei sistemului cu nivelul de precizie dorit. Apoi, urmeaz\ 
proiectul experimentului efectiv prin care s\ se r\spund\ la problemele puse 
în etapa Formularea problemei. ~n fine, are loc experimentarea, adic\ 
executarea simul\rii pentru a genera datele dorite [i pentru a realiza analiza 
sensibilit\]ii modelului. 
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Ultima etap\, Evaluarea [i implementarea rezultatelor simul\rii are în 

vedere asigurarea acceptan]ei rezultatelor de c\tre utilizator [i implementarea 
unei decizii îmbun\t\]ite luat\ în urma analizei. 

Pentru un modelor neexperimentat, este important s\ în]eleag\ faptul 
c\, cu cât se dedic\ mai mult timp pân\ se ajunge la translarea modelului în 
limbajul de simulare, cu atât mai repede se va finaliza modelul [i proiectul, 
bineîn]eles dac\ timpul acesta se consum\ pentru în]elegerea [i definirea 
clar\ a problemei, cu proiectarea modelului [i proiectarea experimentului care 
va fi rulat. Exist\ [i o recomandare care spune c\ 40% din timpul analizei prin 

 
 

Fig. 3.1. Etapele analizei prin simulare. 
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simulare trebuie consumat pân\ la formularea modelului în limbajul de 
simulare, 20% pentru aceasta [i 40% pentru etapele urm\toare ale analizei. 

 
3.2. Formularea problemei de studiu 

 
~ntr-un anumit sens, formularea problemei este cel mai important pas în 

analiza prin simulare, deoarece nu se poate ob]ine o solu]ie adecvat\ la 
problemele formulate necorespunz\tor. Dar, înainte ca problema s\ fie 
formulat\, ea trebuie mai întâi s\ fie identificat\ sau g\sit\, ceea ce, de cele 
mai multe ori, este u[or de spus dar greu de realizat. Selectarea problemei 
poate avea un impact semnificativ asupra succesului final al analizei [i al 
implement\rii rezultatelor. 

Formularea problemei impune necesitatea rezolv\rii urm\toarelor 
sarcini: 

• Identificarea deciziei [i a variabilelor necontrolabile 
• Specificarea restric]iilor privind variabilele de decizie 
• Definirea m\surilor performan]ei sistemului [i o func]ie 

obiectiv 
• Elaborarea unei structuri de model preliminar\ pentru a 

interrela]iona variabilele sistemului [i m\surile performan]ei. 
Studiul de simulare este ini]iat deoarece un factor/un grup de factori de 

decizie este confruntat cu o problem\ [i are nevoie de o solu]ie. Adesea 
proiectul este ini]iat de cineva care nu poate lua decizia final\ dar este 
responsabil pentru a face recomand\ri. ~ntr-un asemenea caz, rezultatul 
studiului poate servi la dou\ scopuri simultan: 

• S\ ajute factorul de decizie s\ formuleze acele recomand\ri; 
• La justificarea, sprijinirea [i ajutorul pentru ca aceste 

recomand\ri s\ fie aplicate 
Analiza de simulare începe colectând destule informa]ii [i date pentru 

a oferi o în]elegere adecvat\ atât a problemei cât [i a sistemului ce trebuie 
studiat. Un proiect obi[nuit începe cu descrierea situa]iei de c\tre cel ce 
comand\ simularea analistului, aceasta, îns\, în general [i într-un mod 
imprecis. Acest lucru se întâmpl\ deoarece aceast\ descriere are loc în 
termeni caracteristici, cu cuno[tin]ele [i experien]a celui ce dore[te analiza 
prin simulare, cum ar fi: profitul [i pierderi, nivelul inventarului, întârzierile în 
livrare, strangul\rile sau alte date de operare ale sistemului. 

Analistul trebuie s\ priveasc\ descrierea problemei f\cut\ în ace[ti 
termeni ca pe un set de simptome care necesit\ diagnoza. Va trebui s\ 
începem, prin urmare, prin diagnosticarea simptomelor, pentru ca, apoi, s\ 
poat\ fi formulat\ corect problema analizei [i s\ fie, în final, formulat modelul 
de simulare. 
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Pentru a face diagnoza, trebuie s\ devenim foarte familiari cu toate 
aspectele relevante ale sistemului descris, incluzând factorii de influen]\ 
exteriori sistemului, precum [i aspectele subiective [i obiective ale problemei. 
~n acest sens trebuie parcur[i cel pu]in urm\torii pa[i: 

• Identificarea factorului/factorilor de decizie [i a procesului de 
luare a deciziei relativ la sistemul care trebuie studiat. 

• Determinarea obiectivelor relevante ale tuturor celor 
responsabili pentru unele aspecte ale deciziei. 

• Identificarea altor participan]i la decizia final\, în special a 
celor care se opun schimb\rilor în sistem [i determinarea 
obiectivelor lor sau a intereselor lor întemeiate. 

• Determinarea acelor aspecte ale situa]iei care sunt subiect de 
control al factorilor de decizie [i întregul control care poate fi 
exercitat. 

• Identificarea acelor probleme ale mediului exterior sistemului 
sau a contextului problemei care pot afecta rezultatul 
diferitelor solu]ii posibile, dar care sunt peste controlul 
factorului/factorilor de decizie. 

Un aspect important al fazei de formulare problemei [i de planificare a 
proiectului implic\ asigurarea c\ am luat în considerare anumi]i factori critici 
pentru succesul proiectului [i anume: 

• Definirea clar\ a obiectivelor, în sensul cunoa[terii perfecte a 
scopului studiului, adic\ ce vom face noi [i ce a[tept\m s\ 
g\sim prin acest studiu. 

• Alocarea pentru analiz\ a unor resurse suficiente: timp, 
personal, hardware [i software disponibile pentru efectuarea 
studiului. 

• Suportul managementului întreprinderii pentru realizarea 
tuturor obiectivelor proiectului. 

• Planificarea [i programarea în detaliu a execut\rii proiectului. 
• Existen]a unei echipe de analiz\ [i studiu [i a unui manager 

având îndemânarea [i priceperea necesare pentru 
terminarea cu succes a proiectului. 

• Responsabilitatea fa]\ de clien]i, în sensul asigur\rii 
condi]iilor pentru ca ace[tia s\ consulte [i s\ aprecieze (s\ 
evalueze) în mod regulat modul cum progreseaz\ proiectul. 

• Canale de comunicare adecvate pentru ca informa]ii 
suficiente s\ fie disponibile privind obiectivele proiectului, 
starea, schimb\rile, cerin]ele utilizatorului sau clientului etc., 
pentru ca oricine (membrii echipei, factorii de management [i 
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clien]ii) s\ fie pe deplin informa]i asupra progresului 
proiectului. 

Se poate spune, pe drept cuvânt, c\ obliga]ia major\ a perioadei de 
formulare [i planificare const\ în determinarea obiectivelor [i ]elurilor explicite 
ale proiectului de simulare. Experimentele de simulare pot fi conduse pentru o 
mare varietate de scopuri, incluzând urm\toarele: 

• EVALUAREA: determinarea gradului în care proiectul propus 
al sistemului realizeaz\, în sens absolut, evaluarea privind 
criteriile specifice. 

• COMPARAREA: compararea modalit\]ilor în care proiectul 
sistemului realizeaz\ func]iile specifice sau compararea 
diferitelor politici sau proceduri de operare propuse. 

• PREDIC}IA: estimarea performan]ei sistemului impunând un 
set de condi]ii ini]iale. 

• ANALIZA SENSIBILIT|}II: determinarea factorilor care 
afecteaz\ cel mai mult performan]a sistemului. 

• OPTIMIZAREA: determinarea exact\ a combina]iei de nivele 
ale factorilor care produce r\spunsul cel mai bun al 
sistemului. 

• RELA}II FUNC}IONALE: stabilirea naturii rela]iilor între 
factorii semnificativi ai r\spunsului sistemului. 

• ANALIZA STRANGUL|RILOR: descoperirea locului/locurilor 
din sistem care restric]ioneaz\ (stranguleaz\) fluxul entit\]ilor 
[i a op]iunilor pentru eliminarea lor în vederea cre[terii 
productivit\]ii. 

De[i nu este exhaustiv\, lista de mai sus identific\ cele mai obi[nuite 
scopuri sau obiective ale simul\rii. Scopul explicit al modelului de simulare are 
implica]ii semnificative pentru întregul proces de construc]ie [i experimentare 
al acestuia. De exemplu, dac\ obiectivul modelului este de a evalua un sistem 
propus sau care exist\ deja, în sens absolut, atunci modelul trebuie s\ fie 
foarte precis [i, de asemenea, trebuie s\ existe un grad înalt al 
coresponden]ei între model [i sistemul real. Pe de alt\ parte, dac\ obiectivul 
modelului este compararea relativ\ a dou\ sau mai multe sisteme sau 
proceduri de operare, modelul poate fi valid în sens relativ, chiar dac\ 
magnitudinea absolut\ a r\spunsurilor variaz\ mult fa]\ de cea care ar putea 
fi întâlnit\ în sistemul real. 

~ntregul proces de proiectare a modelului, de validare a lui, de 
proiectare a experimentelor [i de tragere a concluziilor din experimentare 
trebuie s\ fie strâns legat de scopul specific al modelului. Nimeni nu trebuie s\ 
construiasc\ un model f\r\ a avea un obiectiv experimental explicit în minte. 
Din nefericire, nu totdeauna, analistul în]elege problema lumii reale destul de 
bine de la început pentru a pune întreb\rile (problemele) în mod corect. Prin 
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urmare, modelul ar trebui s\ aib\ o structur\ ce s\ poat\ fi modificat\ cu 
u[urin]\, astfel ca probleme ce se ivesc din experiment\rile anterioare s\ 
poat\ primi r\spunsuri mai târziu. 

 
 
3.3. Variabile [i constrângeri (restric]ii) 
 
Având identificat specificul [i obiectivele problemei ce va fi investigat\, 

urm\torul pas în formularea problemei este specificarea variabilelor care 
definesc sistemul [i ie[irile acestuia. Variabilele unui sistem se pot clasifica în 
dou\ grupe importante: 

• variabile exogene 
• variabile endogene 

Variabilele exogene se refer\ uneori la variabilele de intrare în sistem 
iar variabilele endogene se refer\ la variabilele interne. Variabilele exogene 
sunt externe fa]\ de model [i exist\ independent fa]\ de model. Variabilele 
endogene, pe de alt\ parte, sunt interne modelului [i constituie func]ii de 
variabilele exogene [i de structura modelului. 

Variabilele exogene pot fi clasificate, mai departe, ca fiind controlabile 
[i necontrolabile. Cele dintâi pot fi manipulate în anumite limite de c\tre 
factorul de decizie, în timp ce variabilele necontrolabile sunt în afara 
controlului factorului de decizie. 

Variabilele controlabile se refer\ adesea la variabilele de decizie iar 
variabilele necontrolabile se numesc uneori parametri. Destina]ia unei 
variabile exogene, fie ea controlabil\ sau necontrolabil\, depinde într-o mare 
m\sur\ de resursele sub control implicate de factorul de decizie. Astfel, 
modelul [i analiza subsecvent\ a aceluia[i sistem pot fi pe deplin diferite 
depinzând de locul în care este realizat studiul în cadrul întreprinderii sau 
organiza]iei respective. 

Dac\ ne referim la exemplul unui supermarket pe care l-am prezentat 
anterior, variabilele exogene pentru acest sistem includ urm\toarele: 

• Num\rul de linii de cas\; 
• Num\rul de case deservite numai de casier; 
• Num\rul de case deservite de casier [i de un ajutor pentru 

împachetare; 
• Echipamentul de cas\ utilizat; 
• Politica variabil\ prin care una sau dou\ linii de cas\ sunt 

deservite  ca linii expres, pentru num\r redus de cump\r\turi 
ale unor clien]i; 

• Modelul de sosire a clien]ilor; 
• Salariile casierilor [i ale împachetatorilor. 
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Din perspectiva managerului magazinului, num\rul liniilor de cas\, 
echipamentul utilizat, modul de sosire a clien]ilor [i salariile personalului sunt 
variabile necontrolabile, în timp ce celelalte sunt variabile de decizie. Din 
perspectiva proprietarului magazinului, toate variabilele sunt controlabile cu 
excep]ia modului de sosire a clien]ilor [i, probabil, salariile personalului, care 
pot fi fixate prin grile ale sindicatului. 

Chiar [i în cazul variabilelor care sunt controlabile, exist\ limite sau 
restric]ii, date de nivelul peste care ele pot deveni invalide. La nivelul 
managerului magazinului, num\rul de linii prev\zute cu casier nu poate dep\[i 
num\rul de linii din magazin. De asemenea, num\rul de linii ocupate cu 
personal nu trebuie s\ dep\[easc\ personalul disponibil pentru ele. La nivelul 
proprietarului magazinului, num\rul de linii de cas\ nu trebuie s\ dep\[easc\ 
o anumit\ frac]iune, rezonabil\, din spa]iul disponibil al magazinului, iar 
echipamentul de cas\ nu poate dep\[i, în costuri, banii disponibili din profit 
pentru a achizi]iona un asemenea echipament. 

~n formularea problemei, este foarte important s\ consider\m cu grij\ 
restric]iile asupra variabilelor de decizie, deoarece ele definesc spa]iul pentru 
solu]ia fezabil\ care trebuie c\utat\ pentru a ob]ine solu]ia bun\ sau optim\ 
utilizând modelul de simulare. 

~n sistemul luat ca exemplu, variabilele endogene sunt: 
• Num\rul de clien]i în a[teptare la plat\; 
• Timpul de a[teptare al clientului; 
• Timpul pierdut de casier; 
• Timpul pierdut de ambalator; 
• Timpul de plat\ pe client. 

Primele patru variabile endogene trebuie s\ fie tratate ca func]ii de 
variabile exogene [i de structura modelului, în timp ce ultima variabil\ poate 
sau nu s\ fie tratat\ ca atare. Aceste variabile sunt, în mod direct, o func]ie de 
toate variabilele exogene definite mai sus, cu excep]ia salariilor personalului. 
De exemplu, cu cât sunt mai multe linii deservite de personal, cu atât timpul de 
a[teptare la coad\ descre[te, iar timpul pierdut de personal va cre[te, toate 
celelalte variabile r\mânând egale. Dar, timpul cât fiecare client pl\te[te poate 
fi socotit ca o variabil\ aleatoare, cu o medie [i o distribu]ie de probabilitate 
care pot fi determinate în timpul etapei de culegere a datelor [i înserate în 
model ca variabile exogene. Pe de alt\ parte, timpul de plat\ poate fi privit ca 
o func]ie de unele variabile exogene deja definite, cum ar fi prezen]a 
ambalatorului [i de eficien]a echipamentului de cas\, cu o anumit\ varia]ie 
întâmpl\toare. 

De la exemplul de mai sus, se poate face trecerea la un sistem de 
fabrica]ie, în care, de asemenea, exist\ una sau mai multe variabile aleatoare. 
~ntre acestea, putem men]iona urm\toarele: 

• Rata sosirilor semifabricatelor/pieselor în sistem; 
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• Timpul de prelucrare necesar pe fiecare ma[in\ (timpul de 
servire); 

• Date privind fiabilitatea (adic\ legea întreruperilor în 
func]ionare a ma[inilor); 

• Timpul necesar repar\rii ma[inilor; 
• Rata rebuturilor provenind de la un anumit proces etc. 

Cu atât mai mult în acest exemplu, în care sistemul este mult mai 
complex decât în cazul precedent, analistul trebuie s\ decid\ ce date sunt 
necesare, ce date sunt disponibile, dac\ datele sunt pertinente pentru analiza 
prin simulare propus\, dac\ datele care exist\ sunt valide pentru scopul cerut 
[i cum s\ fie culese informa]iile. 

 
 
3.4. M\suri ale performan]ei sistemului [i func]ii 

obiectiv 
 
Pentru a evalua eficacitatea sistemului, trebuie s\ identific\m 

m\sura/m\surile performan]ei prin care acesta s\ fie judecat. M\surile 
performan]ei sistemului trebuie selectate dintre variabilele endogene ale 
sistemului. 

M\sura/m\surile care vor fi alese pentru a minimiza sau maximiza în 
configurarea sistemului sunt considerate ca func]ii obiectiv. Pentru sistemul de 
pl\]i la supermagazin, de exemplu, am putea decide c\ minimizarea timpului 
de a[teptare a clien]ilor este o m\sur\ dezirabil\ a performan]ei sistemului, 
deoarece aceasta ofer\ o bun\ percep]ie a nivelului serviciului. Dar, dac\ 
timpul pierdut de casier [i ambalator este excesiv de mare, costul va deveni 
absolut necompetitiv. 

~n cazul unui sistem de fabrica]ie, m\sura performan]ei poate fi, de 
exemplu, timpul de a[teptare a pieselor pentru a intra la prelucrare, ceea ce 
are consecin]\ reducerea stocurilor de depozitare. De asemenea, timpul de 
prelucrare a pieselor pe posturile de lucru poate fi o m\sur\ a performan]ei 
sistemului etc. 

Dac\ se selecteaz\ mai multe m\suri ale performan]ei, adesea nu 
toate pot fi optimizate simultan. Pare s\ fie de dorit s\ avem, de exemplu, un 
sistem în care atât timpul de a[teptare a clien]ilor s\ fie minimizat, cât [i timpul 
pierdut de casier [i ambalator s\ fie minim. Dar acest lucru nu este posibil 
totdeauna, deoarece minimizând o variabil\ se tinde s\ se produc\ o valoare 
mare pentru cealalt\. Sunt posibile trei abord\ri pentru aceast\ dilem\: 

• Realizarea unei echilibr\ri implicite între m\suri; 
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• Realizarea unei echilibr\ri (ponder\ri) explicite prin 
combinarea tuturor m\surilor utilizând o anume dimensiune 
comun\, cum ar fi costurile; 

• Selectarea m\surii celei mai importante pentru optimizare, 
concomitent cu restric]ia ca celelalte s\ r\mân\ într-un 
domeniu minim acceptabil. 

Utilizarea primei abord\ri fiind foarte subiectiv\, se vor utiliza celelalte 
dou\ abord\ri men]ionate. 

Tehnica de realizare a echilibrului explicit între diferitele m\suri ale 
performan]ei sistemului este denumit\ ca analiz\ de luare a deciziilor 
multiatribut sau multiobiectiv. 

Uneori, este posibil s\ preciz\m care este dominanta între mai multe 
obiective ale sistemului (productivitate, costul prelucr\rii, nivel minim al 
stocurilor, termene de livrare minime, num\r minim de rebuturi [i reprelucr\ri 
etc.). Adic\, o alternativ\ a proiectului sistemului va avea valori ale m\surii 
performan]ei care sunt mai bune decât, sau domin\, m\surile pentru alte 
alternative pentru toate m\surile considerate. De exemplu, în sistemul caselor 
de plat\, configurarea dominant\ a sistemului ar fi aceea în care timpul de 
a[teptare al clien]ilor la coad\ este mai scurt, timpul de inactivitate al 
casierului [i ambalatorului este mai scurt [i este mai scurt [i timpul cât se face 
plata efectiv; orice alt\ configurare a sistemului nu este cea mai bun\. 

~n cazul în care dominanta nu poate fi ar\tat\, acesta fiind cazul mai 
des întâlnit, trebuie s\ trat\m problema combinând m\surile incluse în func]ia 
obiectiv. Pentru a face aceasta, trebuie s\ decidem asupra unei dimensiuni 
comune pentru toate m\surile performan]ei ponderând factorii pentru 
agregarea lor [i s\ creem o func]ie cu variabile ponderate. ~n exemplul caselor 
de plat\, am putea s\ utiliz\m costul total al timpului de a[teptare la coad\ a 
clien]ilor [i timpul de inactivitate al casierului ca func]ie obiectiv. ~n figura 3.2, 
se arat\ curbele costului ipotetic în func]ie de num\rul de casieri [i se indic\ 
domeniul optim pentru num\rul de casieri pentru a minimiza costul total. ~n 
stabilirea costurilor pentru ace[ti timpi, timpul de inactivitate al casierilor poate 
fi evaluat din costul cu salariul, dar costul timpului de a[teptare a clien]ilor nu 
se poate aprecia cu aceea[i precizie. Dificult\]i de genul celei men]ionate mai 
sus conduc adesea la ideea de a ne focaliza asupra unei singure m\suri a 
performan]ei supunând pe celelalte unor restric]ii. 
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La o prim\ judecat\, abordarea optimiz\rii numai a unei m\suri a 

performan]ei sistemului odat\ cu restric]ionarea celorlalte de a fi situate între 
limite acceptabile poate apare c\ reduce în mod sever abilitatea de a ob]ine 
solu]ii optimale sau cel pu]in foarte bune. Oricum, de îndat\ ce solu]ia cu 
constrângeri este ob]inut\, putem relaxa una sau dou\ restric]ii. Factorul de 
decizie poate s\ pondereze costul relax\rii restric]iilor fa]\ de îmbun\t\]irea 
rezultat\ în func]ia obiectiv. De exemplu, ne-am putea str\dui s\ minimiz\m 
timpul de a[teptare a clien]ilor la coad\ în timp ce timpul neocupat al 
casierului s\ r\mân\ sub o anumit\ valoare specificat\, r\mânând, astfel, 
competitiv [i în nivelul serviciului [i în privin]a costurilor. 

 
 
3.5. Dezvoltarea unui model preliminar 
 
Modelul elaborat ca mai sus în aceast\ faz\ a formul\rii modelului 

include, pentru sistemul liniilor de cas\, [apte variabile exogene (vezi 
paragraful 3.3) pentru descrierea acestui sistem. Problema care se pune este 
dac\ acestea sunt suficiente pentru a descrie complet comportarea sistemului. 
Aceast\ întrebare ridic\ problema adecvan]ei modelului. 

Modelele sunt abstractiz\ri ale elementelor esen]iale din sistemul real. 
Includerea tuturor detaliilor din acest sistem ar putea face obscure rela]iile 
între variabilele de decizie [i m\surile performan]ei pe care încerc\m s\ le 
în]elegem. Modelele nu sunt corecte sau gre[ite, nu sunt adev\rate sau false, 
ci, mai degrab\, potrivite sau nepotrivite, suficient de precise sau insuficient 
de precise. Se pune, îns\, întrebarea: “cât de multe detalii s\ fie incluse în 
modelul sistemului ?”. Aceasta depinde de scopul pentru care modelul a fost 
elaborat [i de contribu]iile marginale ale detaliilor adi]ionale. 

 
 

Fig. 3.2 Rela]ia costurilor în sistemul liniilor de cas\. 
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Prima no]iune este u[or de justificat. Un model elaborat, de exemplu, 
pentru planul strategic al unei întreprinderi pentru un orizont de trei ani nu 
poate s\ con]in\ ([i nici nu con]ine) programe de produc]ie foarte detaliate 
pentru toate produsele, pe toate ma[inile. Pe de alt\ parte, un model de 
evaluare a alternativelor programelor de produc]ie pentru s\pt\mâna viitoare 
trebuie s\ con]in\ o descriere detaliat\ a procesului, incluzând timpii de 
prelucrare pe toate ma[inile, pentru toate piesele [i regulile de prioritate 
pentru diferite produse. 

Pentru a discuta contribu]ia marginal\ a detaliilor adi]ionale ale 
modelului, ne referim tot la exemplul cu liniile de cas\ într-un supermagazin. 

S-a stabilit, mai sus, c\ timpul de plat\ al clien]ilor ar putea fi tratat fie 
ca o variabil\ aleatoare exogen\, cu o distribu]ie de probabilitate cunoscut\, 
sau ca o variabil\ endogen\, care este func]ie de prezen]a ambalatorului [i de 
eficien]a echipamentului de cas\, cu o varia]ie aleatoare oarecare. Privind 
timpul de plat\ ca o variabil\ endogen\, ar putea apare ca necesar\ 
estimarea mai precis\ a acestui timp, dar care sunt variabilele exogene care 
afecteaz\ timpul de plat\. O list\ a candidatelor ar putea include: 

• Num\rul produselor achizi]ionate de client 
• Experien]a casierului 
• Lungimea cozii de a[teptare pe linia de cas\ 
• Dispozi]ia sau starea proast\ a casierului 

Aceast\ enumerare s-a f\cut, mai mult sau mai pu]in, în ordinea 
descresc\toare a contribu]iei asupra timpului de plat\. Num\rul produselor 
achizi]ionate este o variabil\ cu impact evident, la fel ca [i experien]a 
casierului. 

Includerea variabilelor într-un model trebuie s\ fie oprit\ numai bazat 
pe evaluarea subiectiv\, rezultat\ numai din încerc\ri, a costului marginal de 
ob]inere a datelor necesare [i includerea rela]iilor cerute în model, fa]\ de 
precizia adi]ional\ cu care pot fi f\cute estim\rile m\surilor performan]ei 
sistemului. Ultimul obiectiv al oric\rui model de simulare este de a ajuta luarea 
deciziei [i aceasta este dictat de formularea problemei. 

~n momentul când sarcina formul\rii modelului este îndeplinit\, au fost 
identificate [i definite variabilele de decizie, variabilele necontrolabile, m\surile 
performan]ei sistemului [i func]ia obiectiv, precum [i structura preliminar\ a 
modelului. ~n acest moment, se poate trece la problema colect\rii [i analizei 
datelor, pentru a se putea face o definire mai precis\ a modelului elaborat. 
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3.6. Culegerea [i analiza datelor de intrare. 
 
De[i etapa de colectare a datelor de intrare este plasat\ a doua între 

etapele analizei prin simulare, s-a observat c\ anumite elemente legate de 
colectarea de date au fost deja date pentru a facilita formularea problemei. 

~n timpul acestei etape, oricum, o mare cantitate de date este 
colectat\, redus\ [i analizat\ cu scopul de a face modelul mai explicit. 

Metodele de culegere a datelor difer\ în func]ie de problemele la care 
au fost aplicate, mergând de la tehnicile nesofisticate, abordate manual, pân\ 
la cele cu tehnologie deosebit de sofisticat\. Acest lucru nu este, îns\, 
întâmpl\tor. Metoda de colectare a datelor ar trebui organizat\ la 
determinarea unui sistem particular dac\ se dore[te ca acestea s\ fie 
colectate eficient [i cu precizie. ~n selectarea unei metode ar trebui 
considerate urm\toarele elemente: 

• Abilitatea de înregistrare a datelor suficient de repede pentru 
a ob]ine nivelul dorit de precizie. 

• Impactul procesului de colectare a datelor asupra comport\rii 
atributelor sistemului care sunt m\surate. 

• U[urin]a conversiei datelor în form\ procesabil\ de c\tre 
calculator. 

• Costul metodei de colectare. 
Pentru multe situa]ii, observarea direct\, simpl\ [i înregistrarea 

manual\ a atributelor de interes va fi suficient\. Dar, dac\ m\surarea este 
efectuat\ de o persoan\, prezen]a unui observator al\turi va influen]a 
comportarea sa. De asemenea, ac]iunea m\surat\ se poate petrece atât de 
repede, încât nu este posibil\ înregistrarea ei cu precizie de c\tre observatorul 
uman, cum ar fi, de exemplu, colectarea datelor dintr-un trafic rutier. 
Observatorul face erori chiar [i atunci când ac]iunea se desf\[oar\ în ritm 
moderat. ~n al treilea rând, observarea direct\ [i colectarea manual\ a datelor 
mai are dou\ neajunsuri: conversia datelor [i costul ridicat al observatorului, 
care, adesea, este mai mare decât în cazul alternativelor de colectare 
semiautomat\ sau automat\ a datelor. 

Revenind la exemplul liniilor de cas\, presupunem c\ dorim s\ 
colect\m datele care ar putea fi utilizate pentru a exprima timpul de plat\ al 
clientului ca o func]ie de num\rul produselor achizi]ionate, de prezen]a 
ambalatorului [i de nivelul de experien]\ al casierului. Toate aceste date ca [i 
timpul de plat\ (de marcare) scurs, ar putea fi colectate prin observarea 
direct\, dar este dificil ca un observator s\ le poat\ înregistra f\r\ erori. Un 
avantaj ar putea s\ apar\ prin utilizarea tehnologiei care, deja, este prezent\ 
în procesul de plat\. Dac\ se utilizeaz\ un terminal de calculator/înregistrator 
de cas\, num\rul de produse din cump\r\turile unui client este captat pentru 
a efectua controlul inventarului sau al fluxului banilor. 
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De asemenea, procesul de colectare a datelor este u[urat dac\ se 
utilizeaz\ un ceas intern al calculatorului, prin care atribu]iile func]ionarilor pot 
fi legate de timp, ob]inând astfel, legate, experien]a casierului [i prezen]a 
ambalatorului. Un alt beneficiu al abord\rii noilor tehnologii în colectarea 
datelor const\ în faptul c\ datele, în cea mai mare parte a lor, se prezint\ deja 
în form\ procesabil\ de c\tre calculatorul de analiz\ prin simulare. 

Indiferent de metoda utilizat\ pentru colectarea datelor, r\mâne îns\ 
nerezolvat\ decizia asupra a cât de multe date s\ fie colectate. ~n 
determinarea m\rimii e[antionului, trebuie p\strat un echilibru între costul 
colect\rii [i precizie. E[antioanele mai mari conduc la estim\ri precise a 
caracteristicilor popula]iei, dar necesit\ mai mult timp pentru colectarea datelor 
[i conversia lor în form\ procesabil\ de c\tre calculator [i, prin urmare, costul 
este mai mare. 

Teoria statistic\ poate s\ defineasc\ precizia unei estim\ri asociat\ cu 
un e[antion de m\rime dat\ pentru a permite o apreciere calitativ\ asupra 
faptului dac\ costul ad\ugat este în siguran]\. Asemenea tehnici statistice vor 
fi prezentate pe larg în cadrul capitolului al patrulea al lucr\rii. 

Analiza datelor. Unele date utilizate pentru a defini modelele sunt 
deterministe, adic\ sunt cunoscute cu certitudine, dar în cea mai mare parte a 
lor sunt probabilistice. Fiind dat un set de date probabilistice, exist\, în 
principal, dou\ c\i de a le include într-un model: 

• Utilizarea datelor prezente ale e[antionului pentru a 
reprezenta distribu]ia de probabilitate; 

• Determinarea unei distribu]ii teoretice de probabilitate  care 
este, în mod adecvat, similar\ e[antionului de date [i 
utilizarea sa în modelul de simulare. 

Adesea, utilizarea unei distribu]ii teoretice de probabilitate este atât 
relevant\ pentru în]elegerea comport\rii sistemului cât [i eficient\ în rularea 
(experimentarea) modelului. ~n capitolul urm\tor vor fi prezentate unele teste 
statistice pentru determinarea faptului dac\ o distribu]ie de probabilitate dat\ 
este potrivit\ pentru datele e[antionate. 

~n exemplul liniilor de cas\, modul de sosire a clien]ilor la coada de 
a[teptare este un exemplu de variabil\ probabilistic\ cerut\ ca intrare a 
modelului. Pentru a determina timpul dintre sosirile succesive în liniile de cas\ 
în modelul nostru, am putea folosi timpii actuali dintre sosiri colecta]i sau 
putem c\uta o distribu]ie de probabilitate teoretic\ care ar putea fi o bun\ 
solu]ie. Pentru un sistem de acest tip, unde sosirile au loc la întâmplare, f\r\ o 
programare, în mod empiric, este evident c\ distribu]ia exponen]ial\ este 
adeseori foarte potrivit\. ~n alte situa]ii, cum ar fi un sistem de fabrica]ie tip 
modul, sosirea pieselor în firul de a[teptare pentru a intra la prelucrare pe 
modul se admite a se realiza dup\ o distribu]ie [Poisson] etc. 
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~n concluzie la aceast\ etap\ a analizei prin simulare, putem considera 
c\ se poate trece la elaborarea modelului [i la producerea programului de 
calculator în care vom asimila datele colectate [i distribu]iile de probabilitate 
ce deriv\ din acestea. Oricum, îns\, descoperirile f\cute cu ocazia colect\rii 
datelor se pot întoarce prompt la formularea problemei pentru a reconfigura 
problema original\. 
 
 

3.7. Elaborarea modelului de simulare. 
 
~n cadrul acestei etape a analizei prin simulare se face descrierea 

sistemului ce este modelat explicit prin cuantificarea rela]iilor dintre toate 
variabilele [i m\surile performan]ei. ~n vederea elabor\rii unui program de 
calculator precis, care implementeaz\ modelul nostru, trebuie s\ în]elegem pe 
deplin sistemul [i toate implica]iile sale. ~n cele ce urmeaz\, se prezint\ [i se 
ilustreaz\ abord\rile pentru atingerea acestui nivel de în]elegere ca [i diferite 
tipuri de modele care pot fi utilizate pentru a descrie un sistem, precum [i 
sarcinile necesare pentru construc]ia modelului. 

 
 
3.7.1. ~n]elegerea sistemului. 
 
Abord\rile pentru în]elegerea sistemului, care este o sarcin\ de prim\ 

importan]\ în elaborarea unui model potrivit, variaz\ mult. Se prezint\, în 
continuare, dou\ tehnici obiective utilizate obi[nuit, care pot fi foarte eficiente: 

• Abordarea fluxului fizic 
• Abordarea schimb\rilor de stare. 

Pentru a utiliza abordarea fluxului fizic, se identific\, mai întâi, entit\]ile 
fizice pentru care procesarea sau transformarea constituie scopul principal al 
sistemului. Aceste entit\]i sunt apoi urm\rite prin sistem, notând punctele de 
procesare [i regulile de decizie care determin\ traseul acestora. O diagram\ a 
fluxului entit\]ilor [i a elementelor de procesare ale sistemului furnizeaz\ apoi 
reprezentarea sistemului, din care se poate elabora modelul [i programul de 
calculator asociat lui. Unele limbaje de programare furnizeaz\, aproape 
perfect, izomorfismul între un asemenea grafic al fluxului [i programul de 
calculator, a[a încât, atunci când graficul fluxului este complet, programul 
este, în mod esen]ial, realizat. 

De[i relativ simplu, exemplul sistemului liniilor de cas\ din magazin 
ofer\ o ilustrare instructiv\ a acestei abord\ri. Aici, avem dou\ posibilit\]i de 
urm\rire a entit\]ilor: urm\rirea clien]ilor [i a m\rfurilor achizi]ionate. Clien]ii 
constituie preocuparea principal\, în timp ce m\rfurile achizi]ionate sunt de 
importan]\ secundar\. Se începe monitorzarea clien]ilor din momentul când 
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ace[tia abordeaz\ intrarea la coada de a[teptare. ~n acest moment, clien]ii 
decid la care coad\ s\ se a[eze bazat pe oarecare ra]ionament, cum ar fi 
acela al alegerii celei mai scurte cozi. Clientul r\mâne în elementul sistemului 
definit coad\ (fir) de a[teptare pân\ ce ajunge la elementul sistemului numit 
casier. Aici se petrec trei procese: înregistrarea m\rfurilor, plata lor [i 
împachetarea. Apoi, clientul p\r\se[te sistemul. Tabloul fluxului pentru 
sistemul de case de plat\ prezentat mai sus este dat în figura 3.3. 

Abordarea schimb\rii de stare. ~n scopul de a descrie abordarea 
schimb\rii de stare, trebuie s\ definim o clasificare suplimentar\ a variabilelor 
endogene [i s\ introducem un nou concept de modelare, numit eveniment. 
Putem avea dou\ categorii de evenimente: 

1. evenimente necondi]ionate, a c\ror execu]ie depinde numai de timp; 
2. evenimente condi]ionate, a c\ror execu]ie depinde de timp [i de alte 

condi]ii ale st\rii componentelor din sistem. 
Variabilele de stare descriu starea sistemului într-un mod semnificativ, 

cum ar fi num\rul oamenilor la coad\ sau num\rul de oameni servi]i în mod 
curent. Valorile curente date ale variabilelor de stare, cuplate cu variabilele 
exogene [i structura modelului, pot determina starea viitoare a sistemului. 

Asemenea variabile pot fi utilizate pentru calcularea m\surilor 
performan]ei, cum ar fi timpul de a[teptare al clien]ilor. 

Un eveniment este un punct particular în timp când starea sistemului 
se schimb\. De exemplu, când o persoan\ sose[te la liniile de cas\ [i se 
al\tur\ la coad\, variabila de stare care urm\re[te num\rul de clien]i în acea 
coad\ se modific\. Prin încorporarea în model a abilit\]ii de a actualiza aceste 

 

Fig. 3.3. Diagrama fluxului fizic pentru sistemul liniilor de cas\. 
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variabile pe m\sur\ ce timpul avanseaz\ (trece) [i evenimentele se petrec, 
putem descrie complet comportarea sistemului. 

~n cazul exemplului de mai sus, ne focaliz\m pe o anumit\ linie de 
cas\, deoarece ele sunt identice în privin]a modului de operare. Variabilele de 
stare majore sunt: 

• Num\rul clien]ilor în sistem [i 
• Num\rul clien]ilor din fiecare coad\ de a[teptare 

Alte variabile de stare privesc starea „ocupat” sau „neocupat” a 
casierilor [i ambalatorilor. Unele evenimente care schimb\ starea sistemului, 
de aici [i valorile variabilelor de stare, sunt: 

• O sosire în sistemul de plat\. 
• Selectarea cozii la care se ata[eaz\ clientul. 
• Terminarea pl\]ii [i, subsecvent, plecarea din sistem. 

Modelul pentru linia de cas\ trebuie, în acest caz, s\ con]in\ o 
procedur\ pentru a reprezenta sosirea clien]ilor, procesul de plat\ [i 
schimbarea valorii variabilei de stare pe m\sur\ ce se petrec evenimentele. 

Un mod util de a reprezenta cele men]ionate sub forma unei diagrame 
este graful evenimentului. ~n acesta, evenimentele sunt reprezentate ca 
noduri, iar trecerea de la eveniment la eveniment sub form\ de s\ge]i. Figura 
3.4 reprezint\ un graf de evenimente pentru sistemul de plat\ din 
supermarket. 
 

 
Leg\turile între evenimente în graf pot fi condi]ionale, indicând faptul 

c\ evenimentul se va petrece numai când anumite condi]ii sunt respectate, 
sau necondi]ionale. Dac\ exist\ o întârziere de timp între dou\ evenimente 

Evenimente:
1. Clientul sose[te 
2. Clientul selecteaz\ 

casa 
3. Casierul începe 

încasarea 
4. Casierul termin\ 

încasarea 
5. Ambalatorul începe 

împachetarea 
6. Ambalatorul termin\ 

împachetarea 
7. Clientul p\r\se[te linia 

de cas\ 
 

Fig. 3.4. Graful evenimentelor pentru sistemul de plat\ în supermarket. 
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conectate, aceasta este ar\tat\ pe s\geata dintre cele dou\ evenimente. 
Dac\ producerea unui eveniment este condi]ional\, referin]a la condi]iile 
necesare sunt ar\tate pe s\geata de leg\tur\. De exemplu, consider\m 
situa]ia din figura 3.5, care implic\ faptul c\ evenimentul i va conduce la 
evenimentul j, dup\ întârzierea t. 
 

 
Viziunea asupra sistemului real (world view) . Viziunea asupra 

sistemului modelat este utilizat\ `n simulare pentru a descrie modul `n care un 
limbaj este utilizat de analist pentru a modela sistemul real. Viziunea asupra 
realit\]ii poate fi exprimat\ prin: 
  - un set de entit\]i sau tranzac]ii `ntre fluxurile din sistem; 
  - o secven]\ de interac]iuni, desf\[urate `n anumite condi]ii, 
`ntre entit\]i, resurse [i activit\]i; 
  - o secven]\ de evenimente, create de interac]iunile din sistem, 
care duc la schimbarea st\rii acestuia. 
 Marea majoritate a programelor specializate de simulare utilizeaz\ una 
sau mai multe tipuri de tratare a viziunii asupra sistemului real (world view): 

A. Abordarea prin evenimente; 
B. Abordarea prin activit\]i; 
C. Abordarea prin procese. 

A. Abordarea prin evenimente implic\ o succesiune de evenimente 
necondi]ionate care sunt procesate, succesiv, p`n\ la terminarea timpului. 
Sistemul este descris `n termenii unor evenimente perturbatoare care apar la 
anumite valori discrete de timp iar utilizatorul descrie fiecare eveniment care 
poate apare `n sistem specific`nd: 
  a) cauzele [i efectele evenimentelor; 
  b) mecanismele de execu]ie a schimb\rii evenimentelor; 
  c) leg\turile logice dintre evenimente; 
  d) modul de modificare a timpului sistemului [i a statisticilor. 
Ca exemple de limbaje de simulare care utilizeaz\ acest mod de abordare 
putem enumera : SIMSCRIPT, GASP, etc. 
B. Abordarea prin activit\]i implic\ alegerea urm\torului eveniment pe baza 
program\rii temporale [i a test\rii condi]iilor de realizare. Fiecare rutin\ a unei 
activit\]i este un model care descrie toate ac]iunile care pot surveni `n cazul 
apari]iei unei condi]ii particulare. 

Fig. 3.5. Exemplu de leg\tur\ condi]ional\.
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In acest caz, tranzi]ia dintr-o stare `n alta a sistemului necesit\ o 
perioad\ de timp, starea sistemului fiind reprezentat\ prin variabile 
dependente care se schimb\ `n timp, iar fiecare component\ a sistemului 
poate avea : 

a) activitate asociat\ (rutin\ a activit\]ii),  
b) un ceas, [i  
c) o condi]ionare (rutin\ de condi]ionare). 

Ca exemple de limbaje de simulare care utilizeaz\ acest mod de abordare 
putem enumera : ECSL, HOCUS, etc. 
C. Abordarea prin procese implic\ considerarea sistemului real ca un set de 
entit\]i competitive [i cooperante, modelate sub forma unor procese 
concurente care interac]ioneaz\. Fiecare proces din model descrie o secven]\ 
de ac]iuni a unui obiect, procesele fiind compuse din secven]e de evenimente 
ap\rute pe un traseu definit. Particularit\]ile acestui mod de abordare, de altfel 
cel mai complex, se refer\ la utilizarea unor declara]ii pentru definirea fluxului 
de entit\]i [i la faptul c\ acestea progreseaz\ printr-o secven]\ de pa[i, 
fiecare compus din: 
  a) o secven]\ de condi]ionare; 
  b) o secven]\ de ac]iune. 
Ca exemple de limbaje de simulare care utilizeaz\ acest mod de abordare 
putem enumera : ARENA(SIMAN); WITNESS, TAYLOR, SLAM, etc. 
 

3.7.2. Construc]ia modelului. 
 
Scopul acestui paragraf  este de a oferi o perspectiv\ larg\ a 

construc]iei modelului. Sarcinile majore în construc]ia unui model sunt 
urm\toarele: 

1. Elaborarea organigramei programului de calculator al 
modelului. 

2. Selectarea unui limbaj de programare. 
3. Generarea legilor [i variabilelor aleatoare [i a colec]iei 

valorilor m\surii performan]ei în model. 
4. Scrierea [i corectarea codului programului. 

Organigrama programului de calculator. Primul pas în scrierea 
programului de calculator const\ în producerea unei diagrame logice sau a 
unei diagrame bloc. Dac\ pentru în]elegerea sistemului s-a abordat metoda 
fluxului fizic, aceast\ diagram\ poate fi rafinat\ spre a evolua c\tre diagrama 
logic\ a programului. Dac\, îns\, a fost adoptat\ abordarea schimb\rii de 
stare, diagrama logic\ trebuie s\ descrie procedura de înf\ptuire a schimb\rii 
variabilelor de stare în timp. Dar, înc\ [i al]i factori influen]eaz\ asupra 
construc]iei diagramei logice a programului: 

• Mecanismul de control ales pentru fluxul timpului. 
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• Limbajul de programare selectat. 
A[a cum deja s-a men]ionat, exist\ dou\ c\i de a urm\ri timpul de 

avans în modelul de simulare: 
• Avansul cu timp fixat. 
• Avansul cu urm\rirea evenimentului. 

Fiecare dintre cele dou\ metode conduce la o diagram\ logic\ diferit\ 
[i la un program de calculator diferit. ~n cazul pasului cu timp fixat, starea 
modelului este controlat\ (verificat\) dup\ avansarea unui oarecare increment 
de timp constant. Orice modific\ri necesare ale variabilelor sistemului sunt 
atunci f\cute, de exemplu num\rul clien]ilor într-un fir de a[teptare, sau 
num\rul clien]ilor ce sunt servi]i. Simularea continu\  în acest mod, verificând 
starea sistemului în fiecare increment de timp pân\ ce o perioad\ de timp 
determinat\ statistic a fost simulat\. 

~n cazul utiliz\rii urm\ririi evenimentului, logica simul\rii consider\ 
timpul când evenimentele [i, de aici, schimb\rile în starea sistemului se 
produc [i verific\ sistemul numai în aceste momente, schimbând variabilele 
afectate. Se subliniaz\ faptul c\ variabilele de stare joac\ un rol important în 
ambele aceste metode. 

De[i au calit\]i relative ambele abord\ri, se subliniaz\ faptul c\ tehnica 
orientat\ pe evenimente are unele avantaje evidente. 

Selectarea limbajului de programare. A[a cum deja s-a men]ionat în 
capitolul 2, un num\r crescut de limbaje de programare sunt disponibile pentru 
implementarea modelelor de simulare pe calculator (SIMAN/ARENA, 
WITNESS, TAYLOR, SLAM, , SIMSCRIPT, GPSS). De asemenea, multe 
limbaje de programare de uz general pot fi folosite pentru analiza prin 
simulare (FORTRAN, PASCAL, BASIC). 

Limbajele de simulare de uz special ofer\ caracteristici care fac ca 
programarea, corectarea programului [i experimentarea s\ fie mai eficiente 
din punctul de vedere al timpului [i eforturilor utilizatorului, de[i ele consum\ 
un timp de calculator mai mare în execu]ie. Cel mai important avantaj al 
limbajelor de simulare const\ în coresponden]a dintre elementele sistemului [i 
elementele limbajului. De exemplu, în limbajul SIMAN/ARENA, exist\ un bloc 
în diagrama logic\ [i un set de program numit QUEUE (fir de a[teptare), care 
proceseaz\ entit\]i din firul de a[teptare [i acumuleaz\ date asupra 
variabilelor de ie[ire, cum ar fi timpul de a[teptare în linia de a[teptare. 

Trebuie subliniat c\ limbajul selectat poate influen]a forma exact\ a 
diagramei programului de calculator. Unele limbaje de simulare speciale 
utilizeaz\ diferite forme de blocuri pentru diagrama logic\, în scopul 
reprezent\rii seturilor de pa[i de program. 

Numere aleatoare, variabile aleatoare [i statistica performan]ei. ~n 
orice model de simulare probabilistic, generarea eficient\ a numerelor 
aleatoare [i variabilelor aleatoare este de importan]\ vital\. Pentru a 
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reprezenta valorile particulare ale variabilei de intrare probabilistic\, trebuie s\ 
fim capabili s\ select\m eficient e[antioane dintr-o distribu]ie de probabilitate 
dat\. ~n exemplul liniilor de cas\, ar trebui s\ determin\m timpul de sosire a 
unui client particular utilizând un num\r aleator pentru a e[antiona dintr-o 
distribu]ie de probabilitate a timpilor dintre sosiri. 

De[i ne referim la numere utilizate în simulare pentru e[antionare 
aleatoare, acestea nu sunt cu adev\rat aleatoare deoarece sunt produse 
printr-un algoritm determinist. Dar, cu toate acestea, aceste numere, generate 
astfel, sunt pe deplin utilizabile pentru analiza prin simulare. 

Generarea numerelor aleatoare se face cu algoritmi în limbajele de uz 
general, în timp ce în limbajele speciale de simulare algoritmul de generare 
este inclus în program [i este u[or de accesat de c\tre utilizator. 

Programarea [i corectarea modelului. Este evident, din cele ar\tate 
pân\ aici, c\ alegerea limbajului de programare str\bate toate aspectele 
construc]iei modelului. Multe din aspectele discutate sunt rezolvate, mai bine 
sau mai pu]in bine, prin selectarea limbajului de programare. 

Limbajele de programare de uz general ofer\ pu]in ajutor analistului în 
construirea programului logic corect pentru reprezentarea modelului. 
Limbajele de simulare, îns\, faciliteaz\ codificarea programului de calculator 
[i, de asemenea, posed\ caracteristici care u[ureaz\ sarcina de corectare a 
programului. 

Dup\ corectarea complet\, prin care, de fapt, se implementeaz\ 
modelul, ar trebui s\ fim capabili s\ spunem dac\ modelul este o reprezentare 
potrivit\ pentru sistemul real, adic\ dac\ am ob]inut un model valid. Dar, în 
acest moment, s-ar putea descoperi c\ avem date insuficiente pentru a 
structura modelul a[a cum a fost planificat, fiind necesar\ revenirea la etapa a 
doua - Culegerea [i analiza datelor. De asemenea, s-ar putea constata c\ 
modelul este foarte complex, ceea ce ne-ar determina s\ ne întoarcem la 
prima etap\- Formularea problemei, pentru a redefini problema de analiz\. 

 
 
3.8. Verificarea [i validarea modelului. 
 
3.8.1. Introducere. 
 
Deoarece orice model de simulare este doar o abstractizare a 

sistemului real care este studiat, trebuie s\ privim totdeauna cu scepticism 
coresponden]a dintre sistemul real [i model. Termenii care sunt folosi]i cel mai 
des pentru stabilirea faptului dac\ modelul de simulare este o reprezentare 
credibil\ a sistemului real sunt: 

1. Verificarea modelului 
2. Validarea modelului 
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Verificarea modelului este procesul de determinare a faptului dac\ 
logica opera]ional\ a modelului (programul de calculator) corespunde cu 
logica diagramei fluxului, adic\ dac\ exist\ erori în program. 

Validarea modelului, pe de alt\ parte, este procesul de determinare a 
faptului dac\ modelul, ca o conceptualizare sau o abstrac]ie, este o 
reprezentare plin\ de în]eles [i precis\ a sistemului real. Al]i termeni utiliza]i 
pentru a descrie procesul de stabilire a credibilit\]ii modelului sunt: validarea 
intern\/extern\ [i validarea logic\/tehnic\ [i opera]ional\. 
A[a cum rezult\ din cele prezentate pân\ aici, când construim un model de 
simulare al unui sistem real, trebuie s\ trecem prin etape diferite sau nivele de 
modelare. A[a cum se observ\ în figura 3.6, plecând de la sistemul real, se 
formeaz\, mai întâi, modelul conceptual al sistemului, care con]ine elementele 
din sistemul real care credem noi c\ ar trebui incluse în model. De la aceast\ 
conceptualizare a sistemului se formeaz\ modelul logic, care con]ine rela]iile 
logice între elementele sistemului ca [i variabilele exogene care afecteaz\ 
sistemul. Acest model este denumit [i modelul diagramei fluxului. ~n al treilea 
rând, având modelul logic, se elaboreaz\ modelul de calculator (modelul de 
simulare), care va executa logica con]inut\ în modelul diagramei fluxului. 
 

 
A[a cum este ar\tat în figurile 3.1 [i 3.6, procesul de elaborare a 

modelului de simulare nu este un proces unisens, ci un proces iterativ, cu 
rafin\ri succesive în fiecare etap\. Baza pentru iterarea între diferitele modele 
o reprezint\, de fapt, succesul sau nereu[ita în procesul de verificare [i 
validare a fiec\ruia din cele trei modele elaborate. 

~n procesul elabor\rii [i verific\rii sau valid\rii modelului la o anume 
etap\, nu putem evita problemele ap\rute în leg\tur\ cu corectitudinea 
modelului elaborat în etapa precedent\. Interdependen]a între etapele 
adiacente ale model\rii ar trebui s\ fie aparente, dar exist\, de asemenea, o 
rela]ie puternic\ [i între modelul conceptual [i modelul de calculator. De[i 
etapa final\ în modelare este scrierea codului pentru reprezentarea modelului 
logic, n-ar fi nici realist [i nici de dorit s\ elabor\m modelul conceptual sau cel 
logic f\r\ s\ arunc\m o privire înainte, spre modelul de calculator. De 
exemplu, dac\ sistemul real este un sistem de transport [i manipulare a 
materialelor într-un sistem de fabrica]ie, viziunea lumii în limbajul SIMAN sau 

 

Fig. 3.6. Cele trei modele ale analizei prin simulare.
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WITNESS (tranzac]ii care se deplaseaz\ prin model, la concuren]\ cu entit\]i 
cum ar fi conveioare sau muncitori) poate fi folositoare în dezvoltarea 
modelului conceptual. ~n mod similar, dac\ este caracterizat printr-un proces 
de segmentare a unor resurse comune, viziunea lumii în SIMSCRIPT poate fi 
avantajoas\ în elaborarea modelului de simulare. 

Pentru verificarea sau validarea modelului de simulare, trebuie s\ 
stabilim un set de criterii pentru a judeca dac\ diagrama fluxului modelului [i 
logica sa intern\ sunt corecte [i dac\ modelul conceptual este o reprezentare 
valid\ a sistemului real. ~n leg\tur\  cu aceste criterii, este important nu numai 
s\ le stabilim ci [i s\ specific\m cine va aplica criteriile [i va judeca cât de 
bine acestea au fost satisf\cute. Cel mai indicat este ca verificarea [i 
validarea s\ se realizeze prin efortul unei echipe, inspirat\ din priceperea 
tehnic\ a analistului de simulare [i din cuno[tin]ele [i perspicacitatea 
utilizatorilor [i managerilor sistemului real. ~n practic\, oricum, nu este 
totdeauna posibil s\ se formeze o asemenea echip\. Cel mai adesea, se las\ 
analistul în simulare s\ verifice dac\ modelul de calculator lucreaz\ corect [i, 
atunci, s\ conving\ managerii [i utilizatorii sistemului real c\ modelul este o 
reprezentare credibil\ a sistemului lor. 

~n cele ce urmeaz\, se prezint\ unele criterii care pot îmbun\t\]i 
validarea experimentelor de simulare: 

• Modelul trebuie descompus în module care pot fi analizate [i 
validate înaintea integr\rii finale a modelului [i validarea 
modelului final. 

• Modelul nu trebuie s\ prezinte sensibilitate extrem\, deoarece 
aceasta poate s\ deturneze utilizatorii de la în]elegerea 
deplin\ ori aprecierea celor asumate prin model, a 
parametrilor sau scopului. 

• Modelorul trebuie s\ selecteze un nivel potrivit de precizie 
f\r\ o simplificare exagerat\ sau o complexitate extrem\. 

• Modelul nu trebuie s\ utilizeze date din trecut pentru a prezice 
viitorul atunci când rela]iile nu sunt liniare sau când exist\ 
puncte de întoarcere în intervalul de timp prescris în procesul 
de simulare. 

• Modelorul [i utilizatorii trebuie s\ cad\ de acord asupra unui 
scop pentru model, cum ar fi: predic]ia, prescrip]ia, descrierea 
[i explorarea. De asemenea, ei trebuie s\ comunice [i s\ 
în]eleag\ clar asum\rile modelului, structura sa, scopul, 
orizontul de timp, nivelul detalierii [i perspectiva problemei. 

• Modelorul trebuie s\ încurajeze utilizatorii [i clien]ii, de la 
începutul proiectului de simulare, s\ se implice în definirea 
problemei care trebuie rezolvat\, în ceea ce prive[te scopul 
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utiliz\rii modelului, planurile de elaborare, documenta]ia, 
reperele în timp [i testarea. 

• Modelorul [i utilizatorul se pot în]elege s\ accepte utilizarea 
unui analist independent pentru verificare [i validare (ter]\ 
parte) pentru evaluarea f\r\ abateri a modelului [i ie[irii sale 
(rezultatelor) [i a naturii diferen]ei dintre a[tept\rile din partea 
modelului de simulare [i rezultatul simul\rii. 

• Modelul [i rezultatul simul\rii trebuie s\ demonstreze în mod 
clar c\ experimentul de simulare este eficient din punct de 
vedere al costului [i c\ poate contribui la luarea unor decizii 
mai bune. 

• R\spunsul simul\rii poate fi replicat oriunde în orizontul de 
timp potrivit al sistemului modelat. 

• Modelul trebuie s\ fie transparent, adic\ s\ poat\ fi explicate 
f\r\ ambiguit\]i scopul, structura sa [i rezultatele ce se vor 
ob]ine. 

~n sumar, privind obiectivele pe care trebuie s\ le ating\ verificarea [i 
validarea modelelor, în tabelul 3.1, se prezint\ aceste obiective pentru 
verificarea [i validarea modelului conceptual, logic [i de calculator, pentru ca, 
în paragrafele urm\toare s\ se prezinte un num\r de metode [i tehnici de 
abordare care s-au dovedit a fi folositoare în stabilirea faptului dac\ modelul 
de simulare este o credibil\ reprezentare a sistemului real. 

 
 
3.8.2. Validarea modelului conceptual. 
 
Validarea modelului conceptual este procesul de stabilire a relevan]ei 

dintre abstractizarea sistemului real fa]\ de problemele la care ne a[tept\m s\ 
r\spund\ modelul de simulare. Validarea modelului conceptual poate fi 
conceput\ ca fiind un proces în care analistul în simulare, factorii de decizie [i 
managerul sistemului se în]eleg asupra aspectelor sistemului real care vor fi 
incluse în model [i asupra informa]iilor  pe care modelul le va furniza la ie[irea 
sa. Deoarece nu exist\ nici o metod\ standard de validare a modelului 
conceptual, se prezint\ doar unele abord\ri care s-au dovedit a fi folositoare 
pentru stabilirea relevan]ei modelului conceptual fa]\ de sistemul real. 

Reprezentarea prin evenimente a sistemului, sub forma grafului de 
evenimente, este o abordare foarte des utilizat\ în validarea modelului 
conceptual pentru un sistem cu evenimente discrete. 

Un model de simulare cu evenimente discrete poate fi privit ca un 
model care simuleaz\ interac]iunea dintre evenimentele care se produc în 
sistem. Aceast\ interac]iune poate fi reprezentat\ printr-un graf cu noduri sau 
vârfuri reprezentând evenimentele, iar leg\turile directe sau ramurile grafului 
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reprezentând conexiunea cauzal\ direct\ între dou\ evenimente; leg\tura 
poate fi condi]ionat\ sau necondi]ionat\ [i pentru a construi graful amintit se 
folosesc simboluri. 

 
Modelarea conceptual\ a sistemului ca interac]iune a evenimentelor a 

fost prezentat\ în paragraful 3.7, din acest capitol al lucr\rii pentru sistemul 
liniilor de case în supermagazine. 

Identificarea explicit\ a evenimentelor ce vor fi introduse în model. 
Modelul conceptual nu poate, în cele mai multe cazuri, s\ includ\ orice detaliu 
sau nuan]\ a sistemului real ci, mai curând, modelul conceptual trebuie s\ 
includ\ elementele sistemului real care sunt relevante pentru r\spunsul la 
problemele la care se a[teapt\ ca modelul s\ r\spund\. Când se formeaz\ 

  Tabelul 3.1. 
Modelul Verificarea modelului Validarea modelului 
Modelul conceptual • Con]ine modelul 

toate elementele, 
evenimentele [i 
rela]iile relevante? 

• Va r\spunde 
modelul la toate 
problemele ce ne 
preocup\? 

Modelul logic • Sunt evenimentele 
reprezentate 
corect? 

• Sunt formulele 
matematice [i 
rela]iile corecte? 

• Con]ine modelul 
toate evenimentele 
incuse `n modelul 
conceptual? 

• Con]ine modelul 
toate rela]iile incuse 
`n modelul 
conceptual? 

Modelul de 
calculator/modelul de 
simulare 

• Con]ine codul 
modelului toate 
aspectele din 
modelul logic? 

• Sunt datele 
statistice [i 
formulele calculate 
corecte? 

• Con]ine modelul 
erori de codificare? 

• Poate modelul de 
calculator s\ creeze 
duplicatul 
performan]ei 
sistemului real? 

• Are rezultatul la 
ie[irea modelului de 
simulare 
credibilitate pentru 
exper]ii sistemului [i 
factorii de decizie? 
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modelul conceptual, este important s\ identific\m în mod explicit acele 
elemente din sistemul real care vor fi incluse în modelul de simulare. Adic\, 
trebuie s\ identific\m toate evenimentele, facilit\]ile, echipamentul, regulile de 
operare, variabilele de stare, variabilele de decizie [i m\surile performan]ei 
care vor fi parte a modelului de simulare. Trebuie, de asemenea, s\ 
identific\m în mod explicit acele evenimente ale sistemului real care nu vor fi 
incluse în modelul de simulare. ~n consecin]\, în aceast\ etap\ a procesului 
de simulare, factorii de decizie, managerii [i analistul în simulare trebuie s\ 
cad\ de acord împreun\ asupra problemei cât de mult din sistemul real 
trebuie s\ fie inclus în model pentru a putea ob]ine o reprezentare valid\ a 
sistemului real. 

Exist\ dou\ filosofii în tehnica simul\rii pentru a decide cât de mult din 
sistemul real trebuie inclus în model: 

1. S\ se includ\ în model orice aspect al sistemului care poate 
avea un efect asupra comport\rii sale [i, apoi, s\ se simplifice 
modelul pe baza în]elegerii elementelor relevante ale 
sistemului. 

2. S\ se porneasc\ cu un model simplu al sistemului [i apoi s\ 
se extind\ modelul pe m\sur\ ce devine evident c\ trebuie s\ 
includem în model elemente adi]ionale din sistemul real 
pentru a r\spunde la problema pus\. 

Totu[i, apare mult mai eficient\ filozofia urm\toare în construirea 
modelului conceptual: 

• S\ se cheltuiasc\ o cantitate mai mare de efort [i timp 
pentru familiarizarea cu sistemul real, identificând toate 
elementele acestuia care vor avea un impact semnificativ 
asupra r\spunsurilor la problemele la care se a[teapt\ s\ 
r\spund\ modelul. 

~nainte de a trece la construc]ia modelului logic trebuie s\ existe un 
acord deplin între expertul în sisteme reale [i analistul de simulare asupra 
faptului c\ modelul conceptual este o abstrac]ie valid\ a sistemului real, adic\ 
modelul conceptual trebuie s\ aib\ un înalt grad de validitate. 

Utilizând abordarea amintit\ pentru problema supermagazinului, se pot 
identifica urm\toarele elemente care ar trebui s\ fie incluse în modelul 
conceptual al sistemului 

Evenimente: 
• Clientul sose[te în zona caselor de plat\. 
• Clientul selecteaz\ casierul. 
• Casierul începe s\ serveasc\ clientul. 
• Casierul încheie plata m\rfurilor. 
• Ambalatorul începe ambalarea produselor achizi]ionate de 

client. 
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• Ambalatorul termin\ împachetarea. 
• Clientul p\r\se[te magazinul. 

 
Facilit\]i: 

• Casierii 
• Ambalatorii. 

Variabile de stare: 
• Num\rul clien]ilor în a[teptare la fiecare casier. 
• Starea casierilor (ocupa]i sau liberi). 
• Starea ambalatorilor (ocupa]i sau liberi). 

M\suri ale performan]ei: 
• Timpul de a[teptare a clien]ilor. 
• Utilizarea casierilor. 
• Utilizarea ambalatorilor. 

Variabile de decizie: 
• Num\rul de casieri. 
• Num\rul ambalatorilor. 
• Num\rul liniilor de plat\ expres. 
• Num\rul maxim de produse pentru care se folosesc liniile 

expres. 
Reguli opera]ionale: 

• Clien]ii selecteaz\ totdeauna casierul la care coada este mai 
mic\. 

• Nu se schimb\ casierii dup\ selectarea ini]ial\. 
• Casierii nu ac]ioneaz\ prea departe fa]\ de ambalatori. 

 
Aspecte ale sistemului real care nu sunt incluse: 

• Schimb\ri între casieri. 
• Necomplian]a cu regulile pentru utilizarea liniilor expres. 
• Sosirea în grup a clien]ilor  
• C\derile echipamentului. 
• Absenteismul casierilor [i ambalatorilor. 
• Selectarea produselor de c\tre clien]i pe culoarele rafturilor 

magazinului. 
 
 

3.8.3. Verificarea [i validarea modelului logic. 
 
Modelul logic (modelul diagramei fluxului) serve[te ca punte de 

leg\tur\ între modelul conceptual [i modelul de calculator. Formatul modelului 
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logic depinde de limbajul de programare care va fi utilizat pentru 
implementarea modelului logic. Dac\ modelul conceptual a fost bine construit, 
verificarea modelului logic nu este un proces complex. Exist\, îns\, un num\r 
de întreb\ri la care trebuie s\ se r\spund\ înainte de a putea fi încredin]a]i c\ 
modelul logic este o reprezentare valid\ a modelului conceptual. O abordare 
de verificare a modelului logic este focalizat\ pe urm\toarele întreb\ri: 

• Sunt procesate corect evenimentele în model? 
• Sunt valide formulele matematice [i rela]iile în model? 
• Sunt calculate corect datele statistice [i m\surile 

performan]ei în model? 
Verificarea [i validarea proces\rii evenimentelor. Pentru ca modelul 

conceptual s\ fie valid implementat, modelul logic trebuie s\ con]in\ toate 
evenimentele incluse în modelul conceptual, ca [i logica program\rii corecte a 
evenimentelor viitoare. Dac\ a fost construit\ o reprezentare grafic\ a 
evenimentelor în modelul conceptual, a[a cum s-a ar\tat mai sus, modelul 
logic poate fi comparat cu graful de evenimente. Trebuie s\ valid\m faptul c\ 
modelul logic con]ine toate evenimentele din modelul conceptual [i s\ 
verific\m conexiunile între evenimente. Trebuie, de asemenea, s\ verific\m 
faptul c\ modelul logic proceseaz\ evenimentele simultane în ordinea corect\. 
~n final, trebuie s\ verific\m dac\ toate variabilele de stare care se schimb\ 
prin producerea unui eveniment sunt actualizate corect. 

O metod\ obi[nuit\ pentru verificarea [i validarea proces\rii 
evenimentelor în modelul logic este o parcurgere structurat\ prin model, în 
care cel ce a elaborat modelul logic trebuie s\ explice logica detaliat\ a 
modelului altor membri ai proiectului de simulare. Se întâmpl\ deseori ca 
aceia care fac aceast\ parcurgere s\ detecteze erori în modelul logic, dar mai 
ales sunt g\site erori în modelul logic de c\tre modelator, deoarece logica 
detaliat\ a fiec\rei sec]iuni a modelului este verbalizat\. 

Verificarea formulelor [i a rela]iilor. ~n modelul de simulare sunt 
încorporate un num\r de rela]ii matematice explicite sau implicite, precum [i 
func]ii. Generarea numerelor aleatoare [i a variabilelor aleatoare este bazat\ 
matematic [i în cele mai multe modele de simulare exist\ legi de conservare 
care trebuie s\ fie respectate. 

Când modelul logic este construit, trebuie s\ avem grij\ ca matematica 
corect\ s\ fie parte a modelului [i ca rela]iile de conservare s\ fie prezervate. 
Unele dintre aceste erori logice pot fi detectate când modelul logic este 
implementat cu un program de calculator, dar, chiar [i la aceast\ etap\, 
trebuie s\ avem grij\ ca func]iile [i rela]iile matematice s\ fie corecte. 

Verificarea datelor statistice [i a m\surilor performan]ei. ~n modelele 
de simulare, m\surile statistice ale performan]ei sunt determinate de îndat\ ce 
se produc evenimentele. O eroare obi[nuit\ în modelarea de simulare este a 
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nu reu[i actualizarea oric\rei m\suri a performan]ei sau date statistice 
relevante când se produce un eveniment. 

O metod\ de verificare a faptului dac\ datele statistice sau m\surile 
performan]ei sunt actualizate corect const\ în utilizarea în acest scop a 
grafului de evenimente. Cu un graf de evenimente, putem asocia fiec\rui 
eveniment o list\ complet\ cu toate datele statistice [i m\surile performan]ei 
care se vor schimba la producerea evenimentului. 

~n multe limbaje de simulare ( de exemplu, GPSS, SIMAN sau 
SIMSCRIPT), unele tipuri de m\suri statistice pot fi colectate automat pe 
m\sur\ ce se execut\ simularea. 

Când s-a construit modelul logic, cel mai important este s\ valid\m c\ 
datele statistice [i m\surile performan]ei sunt ceea ce este necesar pentru a 
r\spunde la întreb\rile la care se a[teapt\ s\ se adreseze modelul. De 
exemplu, în cazul sistemului liniilor de plat\, când colect\m timpii de a[teptare 
a clien]ilor, trebuie s\ separ\m timpii de a[teptare ai clien]ilor care utilizeaz\ 
liniile expres fa]\ de clien]ii care folosesc liniile obi[nuite. De asemenea, 
trebuie s\ separ\m timpii de a[teptare ai clien]ilor corespunzând diferitelor 
perioade ale zilei dac\ rata de sosire a clien]ilor la magazin nu este aceea[i 
pe toat\ durata zilei. 

 
 
3.8.4. Verificarea modelului de calculator. 
 
De îndat\ ce modelul logic a fost verificat, poate începe programarea 

modelului de calculator. Acest model este verificat ar\tând dac\ se dovede[te 
c\ programul de calculator reprezint\ o implementare corect\ a modelului 
logic. 

Unele metode de verificare a modelului de calculator sunt unice pentru 
simulare, în timp ce alte metode de verificare sunt acelea[i cu cele folosite în 
orice încercare de elaborare a unui software. Efortul cerut pentru a verifica 
modelul de calculator depinde mult de limbajul de programare utilizat [i nu 
exist\ o c\dere de acord asupra unei metodologii de verificare generale. 

Verificarea modelului de calculator cere adesea o important\ doz\ de 
imagina]ie [i ingeniozitate din partea analistului [i reprezint\ una dintre 
pu]inele activit\]i în simulare care se realizeaz\ f\r\ ajutorul factorilor de 
decizie sau al managerilor. ~n cele ce urmeaz\ se dau unele abord\ri generale 
pentru verificarea modelului de calculator [i anume: 

• Metode de programare structurat\. 
• Testarea programului. 
• Verificarea rela]iilor logice. 
• Compararea cu metode analitice. 
• Verificarea utilizând grafice. 
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Programarea structurat\. Principiile program\rii structurate includ 

urm\toarele: 
• Proiectarea de sus în jos: programul este proiectat plecând 

de la procesele de la nivelul cel mai înalt care, apoi, sunt 
descompuse în module subsidiare, care, la rândul lor, pot fi, 
în continuare, descompuse. 

• Modularitatea: fiecare modul subsidiar este responsabil doar 
pentru o singur\ func]ie. 

• Rafinarea pas cu pas: fiecare modul este elaborat utilizând 
rafinarea pas cu pas a func]iei modulului, terminând cu codul 
specific limbajului. Oarecare rafinament pas cu pas trebuie s\ 
se întâmple [i în elaborarea modelului logic. 

• Module compacte: modulele trebuie s\ fie de lungime mic\. 
Pentru fiecare asemenea modul, se recomand\ s\ nu avem 
mai mult de 50 linii de cod. 

• Controlul structurat: tot codul de control trebuie s\ fie înalt 
structurat utilizând formul\rile: IF-THEN-ELSE, WHILE, 
REPEAT-UNTIL, FOR [i CASE. Formularea GOTO trebuie 
evitat\. 

Construind modelul de simulare în module bine structurate, segmente 
ale modelului pot fi verificate separat, prin aceasta simplificându-se procesul 
de verificare (un num\r de 20 module cu câte 25 linii fiecare se verific\ mult 
mai u[or decât un singur modul cu 500 linii de cod). 

Testarea programului. Este definit\ ca un exerci]iu controlat al 
modelului de calculator. Dou\ dintre cele mai obi[nuite abord\ri pentru testare 
sunt: 

• Testarea de jos în sus 
• Testarea de sus în jos. 

~n testarea de jos în sus, cele mai de jos module sunt testate [i 
verificate întâi. Aceasta se refer\ uneori ca fiind testare unitar\. Dup\ ce 
modulele de baz\ au fost testate, sunt realizate testele de integrare, prin care 
sunt testate interfe]ele între dou\ sau mai multe module. Testarea de jos în 
sus continu\ pân\ ce modelul poate fi testat ca un singur sistem. 

Cea mai dificil\ parte a test\rii o constituie selectarea datelor de test. 
Avantajul test\rii la început a modulelor celor mai de jos const\ în faptul c\ 
acestea cer un set mai mic de date de testare decât o integrare mai larg\ a 
modulelor. Modulele pot fi testate utilizând instruc]iuni care genereaz\ datele 
de test [i apoi cheam\ modulul care trebuie s\ fie executat. 

~n testarea de sus în jos, testarea începe cu modulul principal [i apoi 
se deplaseaz\ incremental spre modulele de mai jos. ~n cazul acestei test\ri, 
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procesul progreseaz\ logic, paralel cu fluxul programului, mai curând decât 
împotriva sa, a[a cum se întâmpl\ la metoda de jos în sus. Programatorii [i 
managerii se simt adesea mai confortabil cu testarea de sus în jos deoarece 
ea d\ aparen]a c\ se realizeaz\ un progres. 

Dup\ ce programul a fost testat utilizând una sau alta dintre metode, 
modelul trebuie exersat utilizând condi]ii extreme. Dac\ acestea sunt selectate 
cu grij\, rezultatele simul\rii sub o condi]ie oarecare pot fi prezise. De 
exemplu, dac\ în cazul supermagazinului test\m modelul atunci când rata 
sosirilor clien]ilor este mult mai mare decât capacitatea func]ionarilor de la 
case, putem prezice lungimea liniilor de a[teptare [i utilizarea casierilor [i a 
ambalatorilor. 

Verificarea rela]iilor logice. ~n aproape orice model de simulare exist\ 
rela]ii logice care trebuie men]inute pe tot parcursul execut\rii logicii 
modelului. Aceste rela]ii se pot baza pe legi de conservare sau pot fi de natur\ 
statistic\. Dac\ aceste rela]ii nu sunt men]ionate, programul nu este o 
implementare corect\ a modelului logic. Un punct convenabil pentru 
verificarea unor asemenea rela]ii este atunci când modelul face un pas înainte 
în timp. 

Obi[nuit, erorile de programare nu sunt aleatoare sau distribuite 
uniform în modelul de calculator, ci se adun\ împreun\. La detectarea unei 
rela]ii logice eronate, adesea depist\m o “colonie” de asemenea defecte. 

Verificarea utilizând grafice. Animarea on-line a execu]iei simul\rii a 
fost utilizat\ în unele aplica]ii de simulare. Dac\ este potrivit implementat\, 
analistul poate s\ observe desf\[urarea întregii simul\ri sau un pas în timpul 
simul\rii unui eveniment în timp. Aceasta conduce uneori la detectarea erorilor 
care, altfel, ar trece nedetectate. 

Problema care se pune la verificarea grafic\ este dac\ animarea este 
destul de lent\ pentru ca analistul s\ poat\ urm\ri simularea, timpul necesar 
pentru observarea întregii simul\ri putând fi, uneori, excesiv de lung. Pe de 
alt\ parte, dac\ animarea este accelerat\, analistul poate s\ nu reu[easc\ s\ 
observe anumite imagini grafice care indic\ faptul c\ modelul de simulare nu 
este o implementare valid\ a modelului logic. 

Odat\ cu introducerea graficelor color de înalt\ rezolu]ie, care nu sunt 
prea scumpe, simularea grafic\ poate deveni în timp un instrument foarte 
puternic atât pentru verificarea modelului de calculator cât [i pentru 
interpretarea rezultatului simul\rii. 

 
 
3.8.5. Validarea modelului de simulare. 
 
Dup\ ce a fost verificat modelul de calculator, în continuare, trebuie s\ 

determin\m dac\ rezultatul s\u este o reprezentare precis\ [i, prin urmare, 
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valid\ a sistemului real. Numai dac\ modelul de simulare este validat, este 
corect\ executarea programului de calculator. 

Validarea modelului de simulare trebuie f\cut\ cu participarea 
analistului, a factorilor de decizie [i a managerilor sistemului. Un test de 
validare a modelului trebuie s\ arate dac\ factorii de decizie în sistem au 
suficient\ încredere în model pentru a-l utiliza ca parte a procesului de luare a 
deciziilor. Adic\, dac\ factorii de decizie sunt convin[i c\ modelul r\spunde 
corect la problemele la care la care s-a inten]ionat s\ se adreseze. 

Procedura de validare a modelului de simulare depinde de sistemul 
care trebuie modelat [i de mediul de modelare. De exemplu, validarea unui 
model al unui sistem de operare care este proiectat este o problem\ foarte 
diferit\ de validarea unui model de simulare a unui sistem de manipulare a 
materialelor, care deja exist\. 

Metodele de validare utilizate frecvent sunt: 
• Compararea rezultatului (ie[irii) modelului cu cel al sistemului 

real. 
• Metoda Delphi. 
• Testul Turing. 
• Comportarea la extreme. 

Compararea rezultatelor la ie[ire. Compararea m\surilor performan]ei 
la ie[irea modelului de simulare cu m\surile performan]ei echivalente luate din 
sistemul real este una din cele mai utilizate metode de validare a modelelor de 
simulare. Dac\ pentru o m\sur\ a performan]ei sistemului real sunt disponibile 
suficiente date, testul statistic utilizat obi[nuit este testul student (t), în care se 
testeaz\ ipoteza egalit\]ii mediilor. Uneori, un test F [Fisher] se poate folosi 
pentru a testa egalitatea varia]iilor din sistemul real [i modelul de simulare. De 
asemenea, se pot utiliza [i teste neparametrice, cum ar fi testul χ2 (hi p\trat). 
sau testul Kolmogarov-Smirnov Oricum, exist\ un num\r de probleme care 
apar, în general, atunci când se încearc\ folosirea acestor metode de 
validare. 

Compararea dintre sistemul real [i model este o comparare statistic\ [i 
diferen]ele în m\surile performan]ei trebuie s\ fie testate în ceea ce prive[te 
semnifica]ia statistic\. Aceast\ comparare nu este simplu de efectuat, 
deoarece m\surile performan]ei modelului rezult\ din simularea pentru o 
lung\ perioad\ de timp, posibil câ]iva ani, în timp ce m\surile performan]ei 
sistemului real se refer\ la perioade de timp mult mai scurte, posibil s\pt\mâni 
sau, cel mai mult luni de zile. O complica]ie în plus const\ în faptul c\ 
condi]iile ini]iale ale sistemului real, pentru care se determin\ m\sura 
performan]ei, sunt în general necunoscute. 

O problem\ important\ în efectuarea compar\rii statistice între 
sistemul real [i modelul de simulare const\ în faptul c\ m\surile performan]ei 
luate din sistemul real pot reflecta multe elemente sau efecte din sistem care 
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au fost excluse inten]ionat din model. De exemplu, m\sura performan]ei 
pentru un sistem de fabrica]ie poate s\ includ\ efecte cum ar fi s\rb\torile [i 
accidentele industriale, care sunt l\sate deoparte la elaborarea modelului, 
deoarece efectul lor ar r\mâne constant pentru orice alternativ\ de evaluare 
prin modelul de simulare. Identificarea unor astfel de efecte este deseori 
dificil\, sau, chiar [i atunci când sunt identificate, este dificil s\ se ajusteze 
m\surile performan]ei sistemului real pentru a reflecta [i prezen]a lor. 

~n cazul când se simuleaz\ proiectele unor sisteme care înc\ nu 
exist\, nu avem cum s\ utiliz\m, pentru comparare, m\surile sistemului real. 
~n aceast\ situa]ie cel mai bine este s\ g\sim un sistem similar cu cel ce este 
simulat, dar aceast\ comparare este insuficient\. 

Din cele de mai sus, nu trebuie s\ tragem concluzia c\ metoda de 
validare prin compararea m\surilor performan]ei nu poate fi utilizat\ niciodat\. 
Exist\ destule situa]ii când aceast\ metod\ de validare poate fi utilizat\ cu 
succes. Oricum, dac\ m\surile performan]ei sistemului real [i ale modelului de 
simulare nu sunt statistic similare, nu trebuie s\ concluzion\m c\ modelul de 
simulare nu este valid. Mai curând, se accept\ c\ au ap\rut serioase 
probleme legate de validitatea modelului [i, dac\ ele nu pot fi rezolvate 
satisf\c\tor, modelul trebuie s\ fie revizuit în ce prive[te diferen]a de 
similaritate cu sistemul real. 

Metoda DELPHI. Se utilizeaz\ atunci când este disponibil\ o cantitate 
foarte mic\ de informa]ii despre problema sau sistemul ce este considerat. ~n 
aplicarea metodei intervine un grup de exper]i selectat cu mare grij\, care 
trebuie s\ ajung\ la consens în ceea ce prive[te r\spunsurile la problemele ce 
li se pun. ~n mediul de simulare, echipa poate consta în manageri [i utilizatori 
ai sistemului modelat iar problemele se refer\ la comport\rile sau performan]a 
sistemului sub condi]ii de operare specificate. 

Metoda Delphi exclude discu]ia fa]\ în fa]\ a grupului asupra 
problemelor, evitând astfel întreruperile în discu]ii, domina]ia participantului cu 
vocea cea mai puternic\ sau mai elocvent, defensiva în fa]a pozi]iilor originale 
sau supunerea fa]\ de cei din grup care au autoritate organiza]ional\ mai 
mare. 

~n desf\[urarea metodei, grupul de exper]i este polarizat timpi diferi]i, 
utilizând un chestionar [i intrarea datelor de control, incluzând feedback-ul 
opiniei [i analiza statistic\. Procedurile interactive ale metodei sunt: 

1. Chestionarul se trimite fiec\rui membru al echipei. Pentru 
validarea modelului de simulare problemele (întreb\rile) 
trebuie s\ se refere la r\spunsul sistemului real la anumite 
intr\ri sau schimb\ri structurale. 

2. Bazat pe r\spunsurile din punctul 1, se formuleaz\ noi 
întreb\ri, care vor scoate r\spunsuri mult mai specifice din 
partea grupului de exper]i. 



 

 

92

3. Sunt trimise noi întreb\ri c\tre grupul de exper]i, în paralel cu 
o distilare a r\spunsurilor date de c\tre ace[tia la runda 
precedent\ de întreb\ri. 

Cei trei pa[i în abordarea metodei se repet\ de dou\ sau mai multe ori 
pân\ în momentul în care analistul cap\t\ o predic]ie a exper]ilor asupra 
r\spunsului sistemului la intr\rile sau schimb\rile structurale ce au fost 
considerate. 

Metoda Delphi este mare consumatoare de timp [i costisitoare. Aceste 
dezavantaje nu determin\ renun]area la metod\, deoarece dezavantajele sunt 
diminuate prin faptul c\ poate fi realizat\ simultan cu construc]ia modelului de 
calculator. Chiar dac\ validarea modelului de simulare este îndelungat\ [i 
costisitoare, efectul acestor evenimente este, oricum, mai mic decât utilizarea 
unui model care este o reprezentare incorect\ a sistemului real. 

Testul Turing. Este o metod\ sugerat\ frecvent pentru validarea 
modelului de simulare, fiind, de fapt, sugerat\ de Alan Turing ca un test al 
inteligen]ei artificiale. ~n acest test, unui expert sau unui grup de exper]i i se 
prezint\ descrieri sumare sau rapoarte bazate pe sistemul real al modelului de 
simulare. Dac\ expertul/exper]ii nu poate identifica rapoartele bazate pe 
rezultatul modelului de simulare, credibilitatea modelului scade. 

~n spiritul s\u, testul Turing este reversul metodei Delphi. Adic\, în 
testul Turing grupului de exper]i i se cere s\ identifice, prin retrospec]ie , 
sistemul simulat, în timp ce, în cazul metodei Delphi, grupului de exper]i i se 
cere s\ prezic\ r\spunsul sistemului. 

Validarea prin comportarea la extreme. Ocazional, sistemul real poate 
fi observat sub condi]ii extreme datorit\ c\rora apare o situa]ie neuzual\. 
Aceasta este, uneori o situa]ie ideal\ pentru culegerea datelor asupra 
m\surilor de performan]\ ale sistemului real prin compara]ie cu rezultatul 
modelului de simulare, rulat sub condi]ii similare. Este, de asemenea, posibil 
c\ managerii sistemului pot prezice cum se va comporta sistemul real sub 
condi]ii extreme mult mai u[or decât pot prezice comportarea sistemului sub 
condi]ii normale. Prin compararea comport\rii sistemului real la condi]ii 
extreme cu performan]a modelului sub acelea[i condi]ii, putem s\ valid\m 
modelul. 

Ca exemplu pentru utilizarea condi]iilor extreme pentru validare, 
consider\m problema supermagazinului. Am putea [ti, sau s\ fim capabili s\ 
prezicem, cum ar trebui construite liniile de clien]i dac\ ar fi disponibil numai 
un casier iar rata sosirii clien]ilor ar excede cu mult rata la care pot fi servi]i la 
cas\ clien]ii. Liniile ar cre[te permanent [i atunci, sc\derea ar avea loc prin 
ad\ugarea unor casieri în sistem. Dac\ modelul de simulare a ar\tat aceea[i 
relativ\ cre[tere [i sc\dere a clien]ilor în a[teptare, credibilitatea modelului va 
fi crescut\. 
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3.9. Experimentarea modelului [i optimizarea 
 
3.9.1. Introducere 
 
Scopul oric\rei analize prin simulare trebuie s\ fie furnizarea celui mai 

bun proiect al sistemului în condi]iile unor restric]ii existente date asupra 
variabilelor de decizie. Deoarece modelele de simulare sunt mai curând 
descriptive decât prescriptive, calitatea proiectului ob]inut depinde în mare 
m\sur\ de priceperea analistului. Nici un algoritm nu conduce spre solu]ii 
optime garantate. 

~n cadrul acestui subcapitol, se prezint\ câteva abord\ri pentru 
evaluarea proiectelor alternative de sisteme, incluzând [i unele care caut\ 
solu]ii optimale dar nu le garanteaz\. 

~n evaluarea oric\rui proiect de sistem, putem avea în vedere o singur\ 
m\sur\ a performan]ei sau câteva m\suri. De exemplu, ne putem dori s\ 
ob]inem o valoare acceptabil\ pentru o singur\ m\sur\ a performan]ei cum ar 
fi: m\rimea inventarului sau num\rul de produse care se întorc pentru 
reprelucr\ri etc. Dar, în alte situa]ii, putem dori s\ ob]inem valori minimale atât 
pentru dimensiunea inventarului cât [i pentru num\rul de piese ce se întorc în 
sistem. 

Utilizarea unei singure m\rimi a performan]ei este, conceptual, mai 
simpl\, de asemenea [i din punct de vedere metodologic. Din acest motiv, 
probabil, aceasta este abordarea cea mai des utilizat\. 

 
 
3.9.2. Compararea proiectelor alternative ale sistemului. 
 
~n acest paragraf se prezint\ c\ile de evaluare a unui set de proiecte 

alternative de sistem definite prin modificarea unei variabile de decizie. 
Aceast\ abordare are loc în condi]iile în care variabilele de decizie sunt 
constrânse s\ ia valori într-o gam\ restr^ns\ Se începe prin compararea a 
dou\ proiecte alternative de sistem [i, apoi, se extinde abordarea pentru 
câteva alternative. 

Necesitatea de a compara dou\ alternative de proiect poate apare în 
multe situa]ii: dou\ discipline posibile în firele de a[teptare, dou\ niveluri de 
investi]ie în sistemul de calcul, dou\ nivele de deservire a ghi[eelor de banc\ 
etc. ~n fiecare caz, se caut\ s\ se determine dac\ unul dintre proiecte produce 
o valoare mai bun\ pentru m\sura performan]ei aleas\ decât cealalt\. 

Deoarece rezultatul simul\rii este de natur\ probabilistic\, acest lucru 
poate s\ nu fie evident imediat. Trebuie s\ recurgem la teste statistice pentru 
diferen]e semnificative pentru a trage concluzii valide. Trebuie notat c\, 
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oricum, diferen]ele între performan]a sistemului care sunt statistic 
semnificative pot s\ nu fie diferite din punct de vedere material. 

Pentru ca testele statistice pe care le folosim s\ fie valide, trebuie s\ 
fie satisf\cute anumite ipoteze în leg\tur\ cu datele pentru care le aplic\m. 
Probabil, cea mai important\ dintre aceste ipoteze este independen]a 
statistic\ fa]\ de observa]ii. 

Dac\ se presupune c\ avem dou\ seturi de rezultate de simulare, câte 
unul pentru fiecare proiect al sistemului care va fi evaluat, putem s\ avem trei 
cazuri posibile: 

1. Cele dou\ e[antioane sunt independente [i provin din 
popula]ii cu variabilitate egal\; 

2. E[antioanele sunt independente [i provin din popula]ii cu 
variabilitate inegal\; 

3. E[antioanele sunt corelate [i analiz\m diferen]ele dintre ele; 
Primele dou\ cazuri cer ca fluxurile de numere aleatoare utilizate în 

simularea proiectelor de sistem s\ fie independente. ~n al treilea caz, îns\, se 
utilizeaz\ acela[i flux de numere aleatoare pentru simularea ambelor proiecte. 
Pentru exemplificare, consider\m dou\ proiecte ale sistemului liniilor de cas\ 
într-un supermagazin, care a fost considerat [i în paragrafele precedente: unul 
dintre proiecte ofer\ o linie de cas\ expres pentru clien]ii ce cump\r\ un 
num\r mic de produse, iar al doilea sistem nu este prev\zut cu linie expres. 

~nainte de a furniza rezultatele evalu\rilor, se prezint\ analizele 
statistice necesare în fiecare dintre cele trei cazuri. 

E[antioane independente (cazurile 1 [i 2). Pentru m\sura performan]ei 
de interes, modelul de simulare furnizeaz\ la ie[ire dou\ seturi de e[antioane 
independente: y11, y21,..., yn1, pentru proiectul 1 [i y12, y22, y32,..., yn2 pentru 
proiectul 2. Fiecare yij reprezint\ valoarea individual\ i a m\surii performan]ei 
pentru observa]iile independente succesive al proiectului j, sau valoarea i a 
unei m\rimi agregate a performan]ei, s\ spunem media pentru replicile 
independente succesive ale proiectului de sistem j. E[antioanele, se 
presupune, sunt de aceea[i m\rime. 

Pentru a testa ipoteza c\ exist\ o diferen]\ semnificativ\ între cele 
dou\ proiecte, se alege un interval de încredere (de confiden]\) privind 
diferen]a mediilor popula]iilor celor dou\ e[antioane, μ1-μ2. Intervalul de 

`ncredere este calculat din diferen]ele între mediile e[antioanelor, 21 yy − , 
a[a cum se explic\ mai departe. 

Depinzând de pozi]ia intervalului de `ncredere fa]\ de zero, putem 
ajunge la una din cele trei concluzii posibile: 

• Media popula]iei 1 este mai mic\ decât cea a popula]iei 2. 
• Nu exist\ diferen]\ semnificativ\ între cele dou\ medii. 
• Media popula]iei 1 este mai mare ca media popula]iei 2. 
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Cele trei situa]ii posibile sunt prezentate în figura 3.7. 
 

 
~n figura 3.7, a, intervalul de încredere este complet la stânga fa]\ de 

zero. Aceasta corespunde concluziei 1: μ1-μ2<0. Deci μ1<μ2. Din figura 3.7, b, 
rezult\ c\ nu exist\ o diferen]\ statistic\ evident\ c\ μ1 este diferit de μ2. ~n 
figura 3.7, c, intervalul de confiden]\ apare la dreapta fa]\ de zero, deci μ1>μ2 
(concluzia 3). 

Mediile 1y  [i 2y  ale e[antioanelor se determin\ cu rela]iile: 

n

y
y

n

i
i∑

== 1
1

1 ; 
n

y
y

n

i
i∑

== 1
2

2             (3.1) 

Pentru a calcula devia]ia standard ( )21 yysd −  a estim\rii diferen]ei μ1-

μ2, se observ\, mai întâi, c\ având dou\ e[antioane independente: 

( ) ( ) ( )
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yVaryVaryyVar
2
2

2
1

2121
σσ

+=+=−          (3.2) 

Deci σj
2 poate fi estimat din datele e[antionului astfel: 

( )
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−

−
==
∑
=

n

yy
s

n

i
jij

jjσ ; j=1,2           (3.3) 

în care sj
2 este varian]a  e[antionului. 

Dac\ consider\m cazul e[antioanelor cu variabilitate egal\ [i dac\, în 
mod rezonabil, se poate admite c\ σ1

2=σ2
2, se poate calcula σ2=σ1

2=σ2
2 care 

pune de acord datele din ambele e[antioane dup\ cum urmeaz\: 

 

Fig. 3.7. Intervale de încredere posibile al rezultatului. 



 

 

96

( ) ( )
22

11 2
2

2
122

−
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==
n

nsnss pσ ;           (3.4) 

care are 2n-2 grade de libertate. ~n final, dup\ rearanj\ri [i substituiri ale 
rela]iilor de mai sus, avem: 

( ) nsnyyVar p /2/2 22'

21 ==− σ , iar devia]ia standard se va calcula cu 

rela]ia: 

( ) nsyysd p /221 =−             (3.5) 

~n cazul e[antioanelor cu variabilitate inegal\, nu se pot pune de acord 
variabilitatea e[antioanelor pentru a ob]ine o singur\ estimare σ2. ~n acest caz 
calculul va fi: 

( ) ( ) nssyysd /2
2

2
121 −=−             (3.6) 

iar gradele de libertate pentru distribu]ia t se calculeaz\ cu rela]ia: 
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nnsns

nss
ν            (3.7) 

~n cazul al treilea (e[antioane corelate), efectul dorit de a utiliza în mod 

pozitiv e[antioane corelate este de a reduce variabilitatea diferen]ei 21 yy − . 
Dac\ acest lucru se poate ob]ine, l\]imea intervalului asociat de încredere va 
fi, de asemenea, redus\, aceasta ducând la un test al ipotezelor mult mai 
sensibil. Coeficientul de corela]ie r12 pentru yi1 [i yi2, care indic\ gradul la care 
ele se comport\ similar, va fi foarte util. 

~n general, varian]a diferen]ei poate fi scris\ ca: 

( ) ( ) ( ) ( )212121 *2 yyCovyVaryVaryyVar −+=−         (3.8) 

 unde )*( 21 yyCov  este func]ia de covarian]\ `ntre e[antioane 
care se poate exprima astfel: 

( )
n

r
nn

yyVar 2112
2
2

2
1

21
2 σσσσ

−+=−           (3.9) 

deoarece ( ) 212112 /* σσyyCovr =  [i ( ) ( ) nyyCovyyCov ii /** 2121 =  
Comparând estimarea variabilit\]ii diferen]ei între m\surile 

performan]ei din rela]ia (3.9) cu cea calculat\ pentru e[antioane independente 
cu rela]ia (3.2), se observ\ c\ variabilitatea pentru e[antioane corelate trebuie 
s\ fie mai mic\ dac\, într-adev\r, am ob]inut corelarea pozitiv\ dorit\ între 
cele dou\ seturi de rezultate. Pentru a determina aceasta mai precis not\m cu 
Vi variabilitatea diferen]ei pentru e[antioane independente [i cu Vc 
variabilitatea pentru e[antioane corelate. Atunci: 

Vc=Vi-2r12σ1σ2/n           (3.10) 
[i deoarece r12>0, rezult\ Vc<Vi          (3.11) 
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Pentru a calcula intervalul de încredere necesar pentru testul ipotezei 
diferen]elor între proiecte, trebuie s\ definim o variabil\ aleatoare nou\: 

Di=yi1-yi2            (3.12) 
unde yi1 [i yi2 sunt corelate pozitiv [i Di sunt variabile aleatoare independente. 

Se poate calcula intervalul de încredere cerut dup\ cum urmeaz\. Se 
calculeaz\, mai întâi, media diferen]elor: 

n

D
D

n

i
i∑

== 1             (3.13) 

sau: 21 yyD −= . 
Pentru a calcula devia]ia standard cerut\ a lui D, se calculeaz\, mai 

întâi, varian]a [i devia]ia standard pentru Di dup\ cum urmeaz\: 
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[i, atunci, varian]a [i devia]ia standard cerute vor fi: 

( ) ( ) nDVarDVar i /=           (3.15) 
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i         (3.16) 

Una dintre strategiile de a ob]ine e[antioane corelate pozitiv const\ în 
utilizarea fluxurilor identice de numere aleatoare în simularea fiec\rui proiect 
al sistemului. ~n aceast\ situa]ie, y11 [i y12 ale m\surii performan]ei rezultat\ 
din prima replic\ la rularea modelului poate s\ nu fie independent\ dar poate 
deveni corelat\. ~n mod similar, toate perechile (yi1, yi2) sunt corelate. Oricum, 
se subliniaz\ c\ y11 este corelat numai cu y12 [i este independent de toate 
celelalte observa]ii; la fel [i pentru celelalte valori yij. 

Din p\cate, utilizarea numai a unui [ir de numere aleatoare nu 
garanteaz\ corelarea pozitiv\ dorit\ între rul\rile celor dou\ modele. Mai 
departe, implementarea numerelor aleatoare comune este dependent\ de 
model. Unele indica]ii pot fi îns\ precizate în privin]a utiliz\rii fluxurilor de 
numere aleatoare care se folosesc pentru evenimente sincrone [i, prin 
urmare, fac corelarea pozitiv\ mai verosimil\. Unele sugestii folositoare ar 
putea fi urm\toarele: 

• A se dedica un flux de numere aleatoare dat pentru un scop 
specific în model utilizând atâtea fluxuri câte sunt necesare. 
De exemplu, a se folosi un flux separat pentru fiecare tip de 
sosire a clien]ilor [i înc\ alt set pentru timpul de servire 
pentru fiecare tip. 
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• Fiecare sosire a entit\]ii cauzeaz\ un interval aleatoriu între 
ea [i sosirea urm\toare ce trebuie s\ fie generat\. Toate 
atributele aleatoare necesare pentru entitate sunt generate 
imediat [i asociate ei. De exemplu, clien]i de trei tipuri 
sosesc la o banc\. Fiecare sosire cauzeaz\ un interval 
aleatoriu pân\ ce urm\toarea sosire este calculat\. Fiecare 
tip de client are flux de numere aleatoare dedicat pentru 
timpii dintre sosiri [i timpii de servire. 

• Sistemele cu entitate evoluând în mod ciclic trebuie s\ aib\ 
un flux separat de numere aleatoare atribuit fiec\reia 
asemenea entit\]i. Exemple pentru asemenea circumstan]e 
ar fi ma[inile-unelte care alterneaz\ între starea de operare 
(prelucrare) [i starea de repaus. 

• Când sincronizarea descris\ mai sus nu este posibil\ 
pentru unele p\r]i ale celor dou\ rul\ri ale modelului, 
trebuie s\ fie utilizate fluxuri independente de numere 
aleatoare, pentru aceste varia]ii. 

 
 

3.9.3. Compararea câtorva proiecte de sistem 
 
Extinderea compar\rii a dou\ proiecte de sistem la compararea mai 

multor proiecte este posibil\ prin constrângeri relaxate asupra variabilelor de 
decizie. De exemplu, analistul poate considera câteva niveluri de calitate a 
deservirii la ghi[eele b\ncii sau mai multe situa]ii ale inventarului unei 
întreprinderi. Dar, odat\ cu cre[terea gradelor de libertate pentru explorarea 
proiectelor alternative de sistem, cre[te [i complexitatea simul\rii. 

O pereche de proiecte ale sistemului necesit\ o singur\ comparare 
posibil\, în timp ce patru alternative de proiect produce [ase perechi 
alternative pentru evaluare (1 cu 2, 1 cu 3, 1 cu 4, 2 cu 3, 2 cu 4 [i 3 cu 4). ~n 
general, N alternative necesit\ N(N-1)/2 compar\ri. Aceasta nu numai c\ se 
adun\ la num\rul rul\rilor de simulare care trebuie efectuate, dar, de 
asemenea, prezint\ unele complica]ii statistice cum ar fi precizia estim\rilor 
parametrului. ~n consecin]\, trebuie s\ alegem în mod judicios alternativele de 
proiect pentru comparare. 

O cale pentru reducerea num\rului compar\rilor cerute const\ în 
compararea alternativelor cu unele standard, cum ar fi sistemul care exist\. 
Dac\ acesta este dat, num\rul compar\rilor necesare descre[te liniar: N 
alternative de proiecte necesit\ N compar\ri. Compararea se poate face dup\ 
modul perechilor, în general, pentru fiecare pereche posibil\ sau pentru 
perechi fa]\ de standard. 
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Când se fac compar\ri multiple de proiecte de sistem, trebuie s\ 
test\m ipoteze statistice de forma: 

H0:μi-μj            (3.17) 
unde μi [i μj sunt mediile popula]iilor pentru m\surile performan]ei pentru 
proiectul i, respectiv j. 

Testarea simultan\ a câtorva ipoteze cauzeaz\ descre[terea nivelului 
general al semnifica]iei testului cu cât cre[te num\rul ipotezelor testate. 

Calea de estimare a semnifica]iei generale a câtorva teste ale 
ipotezelor simultane este dat\ de inegalitatea Bonferoni. Se elaboreaz\, mai 
întâi, inegalitatea pentru oricare set al formul\rilor simultane [i, apoi, se aplic\ 
testului ipotezei utilizând intervalele de încredere. 

Presupunem c\ avem m determin\ri (S1, S2, ..., Sm), fiecare cu o 
probabilitate α de a fi incorect\. Atunci: 

P(una sau mai multe determin\ri fiind incorecte) ∑
=

≤
m

i
i

1
α      (3.18) 

Dac\ definim P ca fiind αE (probabilitatea general\ a erorii), inegalitatea 
Bonferoni se formuleaz\ astfel: 

∑
=

≤
m

i
iE

1

αα             (3.19) 

Aceast\ concluzie se justific\ astfel. Este formulat întâi cazul a dou\ 
determin\ri [i generalizat apoi la m determin\ri. 

Consider\m diagrama Venn prezentat\ în figura 3.8 pentru dou\ 
evenimente, care pot s\ nu fie independente, unde A1 este evenimentul S1 
(incorect sau fals) [i A2 este evenimentul S2 (incorect sau fals). Probabilit\]ile 
de eroare asociate sunt α1 [i α2. Atunci: 

 
P(A1∪A2)=P(A1)+P(A2)-P(A1∩A2)          (3.20) 
Dac\ A1 [i A2 sunt independente, 
P(A1∩A2)= P(A1)*P(A2)           (3.21) 
[i P(A1∪A2) poate fi calculat exact. Dac\ cele dou\ evenimente nu sunt 
independente, putem formula astfel: 

 
Fig. 3.8. Diagrama Venn pentru dou\ evenimente.
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P(A1∪A2)≤P(A1)+P(A2) 
αE≤α1+α2 

 
~n general: 

( ) ( )∑
=

≤∪∪∪
m

i
im APAAAP

1
21 ....          (3.22) 

Deoarece P(Ai)=αi, putem concluziona: 

∑
=

≤⎟⎟
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⎛ m

i
i

1
P α

incorecte fiind

ri\determin multe mai sau unul
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=

≤
m

i
iE

1
αα             (3.23) 

A[a cum s-a v\zut, intervalele de încredere pot fi utilizate pentru a 
trage concluzii despre testele ipotezelor, a[a încât putem s\ interpret\m 
inegalitatea Bonferoni ca: 

∑
=

≤
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
m

i
i

1
α

uiparametrul a \ipotetic valoarea

includ nu `ncredere de intervale

m cele dintre multe mai sau una

P        (3.24) 

sau formularea complementar\: 

∑
=

−≥⎟⎟
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛ m

i
i

1

1 α
uiparametrul valoarea includ

`ncredere de intervale   m cele toate
P       (3.25) 

Lu\m un exemplu specific considerând trei ipoteze: 
H1: μ1-μ0=0; H2: μ2-μ0=0; H3: μ3-μ0=0 

în care μ0 este considerat standardul. 
Presupunem c\ dorim o eroare general\ dE≤ 10%. În acest caz, fiecare 

di trebuie s\ fie 0,10/3=0,033 (3,3%) [i 

10,0≤⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
0 cu \egal ipotezei uiparametrul valoarea

include  nu  ipoteze trei cele dintre multe mai sau una
P  

În acest caz, valoarea parametrului ipotezei este, de fapt, o valoare a 
diferen]ei între doi parametri. Aceast\ probabilitate implic\ faptul ca [ansele a 
cel pu]in una dintre cele trei ipoteze s\ fie rejectat\ când este 0,10 sau mai 
pu]in. 

Abordarea Bonferoni are avantajul trat\rii atât a seturilor de teste ale 
ipotezei independente cât [i dependente. Dar, cu cât num\rul compar\rilor 
cre[te, nivelul general de încredere descre[te dramatic, producând niveluri 
prea joase pentru uzul practic. De aceea, atunci când capabilit\]ile abord\rii 
sunt dep\[ite, putem s\ apel\m la metodele experimentale care vor fi 
prezentate în paragraful urm\tor. 
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3.9.4. Explorarea domeniului proiectelor alternative de sistem 
prin proiectarea experimentelor 

 
Cu cât restric]iile sunt mai relaxate, putem dori s\ explor\m un 

domeniu mai larg de valori pentru variabila de decizie sau s\ definim proiecte 
de sistem prin schimbarea a mai mult decât o variabil\ de decizie. Adesea, se 
exploreaz\ un domeniu de alternative pentru a în]elege comportarea 
sistemului. Pentru a face acest lucru într-un mod statistic valid, se utilizeaz\ 
proiectarea experimental\ [i se realizeaz\ analiza pentru a permite testarea 
simultan\ a câtorva ipoteze care implic\ una sau mai multe variabile de 
decizie. De notat c\ ini]ial se consider\ numai un criteriu al performan]ei 
sistemului [i c\ setul de proiecte alternative examinat nu include, în mod 
necesar, proiectul optim. 

Experimentele cu un singur factor implic\ o singur\ variabil\ de 
decizie. Acestea pot fi privite ca o  extensie natural\ a compara]iilor multiple 
din paragraful precedent, cu excep]ia faptului c\ nivelul general de încredere 
nu descre[te cu cât cre[tem num\rul de proiecte multiple. 

Se începe prin considerarea unui experiment complet aleatoriu, cu 
efecte fixate, cu un singur factor sau variabil\ de decizie, de niveluri K. 
Modelul statistic pentru acest experiment este : 

ijjij ey ++= τμ            (3.26) 

unde: 
yij este a i-a observa]ie a m\surii performan]ei pentru al j-lea nivel al 
factorului (i=1,2,3,...,n [i j=1,2,3,......,k); 
μ- media popula]iei m\surii performan]ei; 
τj– efectul nivelului factorului j; 
eij– eroarea întâmpl\toare prezent\ în a i-a observa]ie a nivelului 
factorului j. 
Pentru experimente cu un singur factor, τj reflect\ stabilirea unei 

variabile particulare de decizie [i define[te alternativa de proiect al sistemului. 
Analiza acestui experiment presupune c\ eij sunt distribuite normal, în 

mod independent. De aceea, fiecare yij reprezint\ a i-a valoare individual\ a 
m\surii performan]ei pentru observa]iile succesive independente ale 
proiectului j al sistemului sau a i-a valoare a unei medii a m\surii performan]ei 
pentru replicile succesive independente ale proiectului j de sistem. 

Ipotezele alternative [i de nul în acest experiment sunt: 
H0: τj=0, pentru j=1,2,3,....,n 
HI: τj≠0, pentru j oarecare 
Se testeaz\ aceste ipoteze la nivelul specificat al erorii de ne`ncredere 

α, de tip I (uzual α=0,05). Dac\ nu putem exclude ipotezele de nul, rezult\ c\ 
nu exist\ diferen]e create în m\sura performan]ei datorate schimb\rilor în 
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variabila de decizie particular\. Adic\, toate cele n proiecte de sistem lucreaz\ 
la fel de bine în limitele toleran]ei statistice selectate. Dac\ elimin\m ipotezele 
de nul, atunci exist\ diferen]e semnificative statistic între proiectele sistemului. 

Pentru a testa ipotezele noastre, se utilizeaz\ cantit\]ile din Tabelul 3.2 
pentru analiza varian]ei (ANOVA), pentru a calcula testul statistic care 
urmeaz\ distribu]ia Fisher sub ipoteza de nul. 

 

 
Se definesc variabilele auxiliare urm\toare pentru a simplifica nota]iile: 

∑∑∑
== =

==
n

1i
ijj yT          ;  

n

i

k

j
ijyT

1 1

         (3.27) 

Distribu]ia statistic\ F cerut\ este calculat\ utilizând media p\tratelor 
(MP), dup\ cum urmeaz\: 

F = MPintre/MPeroare  (tabelul 3.2) 
care este distribuit\ în conformitate cu distribu]ia F, cu K-1 [i K(n-1) grade de 
libertate, unde S este suma p\tratelor si : 

MPintre=Sintre/(K-1)   [i MPeroare=Seroare/K(n-1)       (3.28) 
Dac\ valoarea acestei statistici dep\[e[te F, se exclude ipoteza de nul 

[i se concluzioneaz\ c\ exist\ diferen]e statistic semnificative între proiectele 
de sistem. Atunci, problema care se pune este care dintre proiecte este cel 
mai bun din setul de n proiecte. Înainte de a rezolva aceast\ problem\, se 
consider\ o problem\ specific\. 

Revenind la exemplul supermagazinului din paragrafele precedente, 
presupunem c\ avem patru alternative de proiecte de sistem, definite prin 
num\rul de linii deservite de casier [i ambalator. Acest factor (num\rul de linii) 
are atunci patru niveluri: nivelul 1, definit cu o linie deservit\, nivelul 2 cu dou\ 
linii, nivelul 3– trei linii [i nivelul 4– patru linii. Se decide s\ se efectueze câte 
trei replici independente pentru fiecare nivel al factorului. Prin aceasta se 
define[te un experiment complet aleatoriu cu efecte fixate, pentru n=3, k=4 [i 
cu num\rul total al observa]iilor nK=12. 

Tabelul 3.2 
Sursa de varia]ie Grade de libertate Suma p\tratelor (S) 
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Acest experiment este complet aleatoriu deoarece nu exist\ restric]ii 
asupra secven]ei în care diferite combina]ii ale observa]iilor nivelului factorului 
experimentului s\ fie rulat\. Efectele fixate implic\ faptul c\ am considerat 
toate nivelurile posibile ale factorului. 

Se alege timpul de a[teptare a clien]ilor ca m\sur\ a performan]ei. Se 
presupune, de asemenea, c\ am construit Tabelul varian]ei ANOVA, test\m 
ipoteza de nul (H0: τj=0, pentru to]i j) [i o excludem. Concluzia ce rezult\ este 
c\ aceste proiecte de sistem dau valori diferite în mod semnificativ privind 
timpul de a[teptare al clien]ilor. În aceste condi]ii, trebuie s\ determin\m care 
dintre cele patru proiecte este cel mai bun. 

Pentru realizarea acestui lucru, se utilizeaz\ un test care permite s\ se 
formeze subgrupe omogene în care nu exist\ diferen]e semnificative dar între 
subgrupe exist\ diferen]e semnificative. În acest fel, putem s\ identific\m 
seturi de alternative de proiecte ale sistemului care produc, statistic, acela[i 
nivel al m\surii performan]ei. Selectarea proiectului particular de sistem pentru 
implementare ar putea fi f\cut\ atunci pe baza altor m\suri ale performan]ei. 
Acest test (testul Duncan) se bazeaz\ pe compararea diferen]elor în perechi 
sau ranguri între medii cu valori critice pentru asemenea ranguri derivate din 
distribu]ia t. 

Mai întâi, mediile sunt ordonate în ordine cresc\toare pentru a calcula 
toate gamele posibile: cele mai mari fa]\ de cele mai mici, cele mai mari fa]\ 
de urm\toarele cele mai mici,..., urm\toarele cele mai mari fa]\ de cele mai 
mici, urm\toarele cele mai mari fa]\ de urm\toarele  cele mai mici, [i a[a mai 
departe. Apoi, aceste valori sunt comparate cu valorile critice multiplicate prin 
eroarea standard sj a fiec\rei medii, unde: 

jeroarej nMPs /=            (3.29) 

iar nj este num\rul observa]iilor pentru tratamentul j (toate nj au fost 
considerate egale pentru modelul discutat mai sus). Aceast\ tehnic\ este 
ilustrat\ ca parte a problemei urm\toare luat\ ca exemplu. 

În aceast\ problem\, se utilizeaz\ experimentul cu un singur factor 
pentru a determina num\rul potrivit de mecanici de repara]ii pentru un set de 
ma[ini con]inute în 4 linii de produc]ie, cu câte 6 ma[ini automate identice, 
fiecare dintre ele defectându-se aleatoriu [i necesitând repara]ii. Variabila de 
decizie este num\rul de mecanici care vor fi utiliza]i iar m\sura performan]ei 
sistemului este costul total pe or\ pentru timpul de ma[in\ pierdut [i pentru 
salariile mecanicilor. 

Deoarece cele patru linii de produc]ie sunt a[ezate al\turat, 
posibilitatea utiliz\rii mecanicilor între linii exist\. Pentru a face aceasta, un 
mecanic este atribut unei linii de produc]ie date [i unul sau mul]i mecanici se 
rotesc între cele patru linii. De asemenea, deoarece cele patru linii sunt 
compuse din ma[ini identice, putem modela numai una dintre linii [i s\ 
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extindem concluziile la celelalte. Alternativele ce trebuie evaluate sunt 
urm\toarele (tab. 3.3) 

 

 
Pentru cazurile cu 4 [i 8 mecanici, este utilizat\ atribuirea fixat\ de 1 [i 

2 mecanici pe linie, deci nu vom avea rotirea mecanicilor. Pentru celelalte 
cazuri, un mecanic are atribuit\ o anume linie [i ceilal]i se deplaseaz\ la 
celelalte linii în intervale de timp indicate în coloana „Timp de rotire”. De 
exemplu, în proiectul cu 6 mecanici, mecanicii 1-4 sunt destina]i la fiecare din 
cele 4 linii [i ceilal]i doi mecanici se rotesc la linii în intervale de 30 min. O 
programare posibil\: al cincilea mecanic petrece 30 min. la linia 1 [i 30 min. la 
cea de a doua, în timp mecanicul al [aselea împarte timpul s\u între linia a 
treia [i a patra. Pentru a implementa aceasta utilizând modelul nostru pentru o 
singur\ linie de produc]ie, se programeaz\ mecanicii astfel încât doi sunt 
prezen]i pentru 30 min. din fiecare or\ [i numai unul pentru o or\; o 
programare similar\ exist\ pentru ceilal]i mecanici. 

Revenind la unele detalii ale modelului, timpul între defect\rile 
ma[inilor poate fi descris de o distribu]ie exponen]ial\ cu o medie de 15 
minute. Timpul de reparare este distribuit, de asemenea, exponen]ial, dar cu o 
medie de 5 minute. Mecanicii sunt pl\ti]i cu salariul de 20.000 lei/or\. Costul 
nefunc]ion\rii ma[inii pe or\ depinde de num\rul ma[inilor defecte ca [i de 
durata de nefunc]ionare (de exemplu, 3000 lei/min când toate cele 6 ma[ini 
sunt defecte). 

Costul total pe or\ pentru orice num\r de mecanici este calculat cu 
formula urm\toare: 

HDCMLC
j
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+= ∑

=

6

1

          (3.30) 

unde: 
M- num\rul mediu al mecanicilor pe linie; 
L- salariul orar al mecanicilor; 
Cj- costul timpului de nefunc]ionare a ma[inilor pe or\ când j ma[ini  
sunt defecte; 
Dj- num\rul orelor la fiecare rulare de simulare; 

Tabelul 3.3 
Proiectul 

de 
sistem 

Nr. total 
de 

mecanici 

Mecanicii 
care se 
rotesc 

Timpul 
de rotire 

Num\rul mediu al 
mecanicilor pe linie 

1 4 0 0 1
2 5 1 15min 1,25 
3 6 2 30min 1,5 
5 8 0 0 2
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Pentru fiecare din cele 5 alternative de proiecte de sistem definite mai 
sus, au fost rulate 8 replici, fiecare replic\ procesând 200 defect\ri de ma[ini. 
Astfel, avem un singur factor complet aleatoriu, experiment cu efect fixat, cu 5 
niveluri ale factorului [i 8 observa]ii independente pentru fiecare nivel. Costul 
total mediu pe or\ pentru fiecare alternativ\ de proiect de sistem apare în 
tabelul 3.4. 

 

 
Ipoteza de nul pentru acest experiment este : 
H0: τj=0, pentru j=1,2,3,4,5 

unde τj este efectul sau diferen]a datorat\ proiectului alternativ\ j a sistemului. 
Se poate accepta c\ toate cele cinci alternative se comport\ aproape la 

fel în privin]a costului total pe or\. Tabelul ANOVA pentru acest experiment 
este prezentat în cele ce urmeaz\ (tab.3.5). Rezultatele indic\ o diferen]\ 
semnificativ\ între cele cinci proiecte alternativ\ de sistem; de asemenea, F 
statistic de 3,01 este semnificativ la nivelul 0,05. 

 

 
Problema care se pune acum este s\ vedem care proiecte sunt diferite 

unele fa]\ de altele. Aceasta se decide prin testul Duncan. Se începe prin 
ordonarea mediilor în ordine cresc\toare (tab3.6). 

 

Tabelul 3.4 
Proiectul de 

sistem 
Num\rul total de 

mecanici
Media costului total 

pe or\ 
1 4 48765 
2 5 44765 
3 6 44550 
4 7 45100 
5 8 47500 

Tabelul 3.5. 
Sursa de varia]ie Grade de 

libertate 
Suma 

p\tratelor 
Media 

p\tratic\ 
F 

statistic 
F0,05 

Între limitele 
factorului  

4 17,959 4,989 3, 01 2,65 

Între limitele erorii 35 52,227 1,492  
Total 39 70,187  

Tabelul 3.6 
Proiectul 
de sistem 3 2 4 5 1 

Mediile 44550 44675 45100 47500 48765 
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Din tabel, putem trage concluzia c\, având în vedere costul total pe 
or\, proiectele 1[i 5 sunt cele mai costisitoare, celelalte trei proiecte 
neputându-se distinge prin diferen]e semnificative între ele. Vom putea s\ 
alegem, totu[i, între cele trei alternative r\mase (3, 2 [i 4) luând în 
considera]ie al]i factori, cum ar fi priceperea mecanicilor [i `n alte arii de 
activitate. 

Experimentele cu mai mul]i factori (factoriale) permit examinarea unui 
set variat de proiecte de sistem prin schimbarea valorilor a dou\ sau mai 
multe variabile de decizie. De exemplu, am putea dori s\ evalu\m diferite 
politici de management al inventarului definit prin combina]ii de niveluri [i 
cantitate. Sau, un alt exemplu s-ar putea referi la evaluarea politicilor 
preventive de mentenan]\ definite atât prin intervalul de reînlocuire a pieselor 
cât [i prin calitatea pieselor de înlocuire (Este mai pu]in costisitoare înlocuirea 
mai frecvent\ utilizând piese ieftine sau înlocuirea mai rar\ cu piese de 
calitate mai bun\ [i mai scumpe ?). 

În cazul experimentului cu un singur factor, am considerat modelul 
complet aleatoriu cu efecte fixate. Aceast\ procedur\, aplicat\ la experimente 
cu doi factori, se prezint\ în cele ce urmeaz\. 

Modelul statistic pentru experimentul cu doi factori este: 
yijk = μ + Ai + Bj + ABij + eijk          (3.31) 

unde: 
yijk– este observa]ia de ordin k (k=1,2,3,....n) cu factorul A stabilit la 
nivelele i (i=1, 2, 3,...a) [i factorul B la nivelele j (j=1, 2, 3,...b), adic\ 
observa]ia k în celula i,j,k; 
μ- media popula]iei m\surii performan]ei; 
Ai – efectul nivelului i al factorului A; 
Bj – efectul nivelului j al factorului B; 
ABij – efectul interac]iunii factorului A [i B la nivelele i, j; 
eijk – eroarea întâmpl\toare prezent\ în observa]ia k din celula i, j. 
Pentru experimentul cu doi factori, exist\ trei ipoteze de nul: 
H1: Ai = 0, pentru i=1,2,....,a; 
H1a: Ai ≠ 0, pentru oricare i 
H2: Bj = 0, pentru j=1,2,...,b; 
H2a: Bj ≠ 0, pentru oricare j 
H3: ABij = 0, pentru i=1,2,...a [i j=1,2,...b; 
H3a : ABij ≠ 0, pentru oricare i [i j (i≠j) 
H1 [i H2 testeaz\ semnifica]ia efectelor principale A [i B, în timp ce H3 

testeaz\ interac]iunea efectului AB. 
Dac\ efectele principale [i efectul interac]iunilor sunt g\site statistic 

nesemnificative, putem s\ trat\m toate proiectele de sistem, definite de 
factorul sau factorii în interac]iune, ca fiind în esen]\ acelea[i [i, deci, este 
indiferent care dintre aceste proiecte se alege. Dac\ fiecare sau ambii factori 
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sunt semnificativi, trebuie s\ determin\m care proiecte de sistem sunt diferite 
unele fa]\ de altele. Dac\ efectul interac]iunii se dore[te a fi semnificativ, 
aceasta implic\ faptul c\ proiectele de sistem definite prin combina]iile 
factorilor sunt semnificative. 

Pentru a testa ipotezele, se utilizeaz\ cantit\]ile prezentate în tabelul 
3.7 (Tabelul ANOVA pentru un experiment cu doi factori). F statistic cerut [i 
gradele de libertate asociate ale sale, gdl, pentru cele trei ipoteze sunt: 

Pentru H1, F=MP(factorul A)/MP(eroare)   [i gdl=[a-1, ab(n-1)] 
Pentru H2, F=MP(factorul B) )/MP(eroare)   [i gdl= [b-1, ab(n-1)] 
Pentru H3, F=MP(interac]iunea AxB) )/MP(eroare)   [i gdl= [(a-1)(b-1), ab(n-1)] 
 
Pentru a face mai concret\ prezentarea, se apeleaz\ la problema 

supermagazinului, pentru a alege cel mai bun proiect pe baza experimentului 
cu doi factori. 

 
Cele dou\ variabile de decizie considerate `n problema proiectului de 

supermarket sunt: num\rul de linii de cas\ având casier [i ambalator [i 
utilizarea pentru pre]uri a `nregistr\rii standard sau a cititorilor pentru coduri de 
bare. M\sura performan]ei este aceea[i ca [i `n cazul precedent, adic\ timpul 
petrecut de toate tipurile de clien]i `n liniile de cas\. Caracteristicile popula]iei 
clien]i: ratele de sosire [i timpul consumat per produs la `nregistrarea standard 
r\mâne acela[i (0,17 minute), dar `n cazul cititorului codului de bare avem o 
reducere de 25% a acestui timp. Num\rul de linii deservite variaz\ `ntre 3 [i 5 
linii. De asemenea, nu se prevede nici o linie de cas\ expres. 

Tabelul 3.7 
Sursa de varia]ie Gradele de 

libertate(gdl) 
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Problema de mai sus descrie situa]ia care poate fi modelat\ adecvat ca 
un experiment cu doi factori, cu interac]iune `ntre ei. Factorul A desemneaz\ 
num\rul de linii deservite [i are trei nivele (3, 4 [i 5 linii) [i factorul B, care 
desemneaz\ tipul echipamentului utilizat [i are dou\ nivele (`nregistrarea 
standard [i cititorul codului de bare). Date pentru analiza acestui experiment 
sunt ob]inute prin rularea a 10 replici ale modelului de simulare, pentru fiecare 
din cele 6 combina]ii ale nivelului factorilor. Fiecare replic\ s-a referit la o zi cu 
10 ore, cu o perioad\ de ini]ializare de o or\. Mediile pentru fiecare celul\ de 
experimentare sunt date `n tabelul 3.8, adic\ timpul total `n sistem (min.) 

 

 
Observarea vizual\ a acestor rezultate sugereaz\ c\ ar trebui s\ existe 

diferen]e privind unul sau ambii factori. ~n tabelul 3.9 sunt prezentate datele 
ANOVA pentru acest experiment. Se observ\ c\ ambii factori, A [i B, sunt 
semnificativi la nivelul 0,05 deoarece avem efectul de interac]iune AB. De fapt, 
toate efectele sunt semnificative la nivele mult mai mari. 

Aceste rezultate arat\ faptul c\ diferen]ele semnificative `n ce prive[te 
timpul total `n sistem al clien]ilor sunt cauzate nu numai de nivelele celor doi 
factori, ci [i de combina]iile particulare ale acestor nivele. Oricum, observarea 
mediilor celulelor individuale `n tabelul 3.8 sugereaz\ faptul c\ toate mediile, 
cu excep]ia mediei corespunzând nivelului cu trei linii [i `nregistrare standard, 
sunt grupate strâns. Analiza `n continuare utilizând testul Duncan nu va reu[i 
s\ arate nici o diferen]\ semnificativ\ `ntre grupurile de medii. Aceasta 
sugereaz\ faptul c\ orice proiect, cu excep]ia celui corespunzând la 3 linii de 
cas\ [i `nregistrare standard, ar putea realiza aproximativ aceea[i 
performan]\. 

Tabelul 3.8. 
Factorul A 

(Nr. linii deservite) 
Factorul B 

(Tipul de `nregistrare pre]) 
Media general\ 

(Factor A) 
Standard Cititor cod 

bare 
3 14,78 3,42 9,10 
4 3,87 1,89 2,88 
5 2,63 1,50 2,07 

Media general\ 
(Factor B) 

7,09 2,27  
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3.9.5. Metoda Taguchi de experimentare 
 

Metoda program\rii experimentului sau programare factorial\ a 
experimentelor, nu este o noutate, bazele ei fiind puse în lucr\rile lui Fisher 
(1920). Formularea matematic\, de complexitate medie, a f\cut ca metoda s\ 
fie aplicat\ mai mult în cercetarea [i optimizarea produsului [i mai pu]in pe 
scar\ industrial\. Succesul metodei Taguchi rezult\ din `mbinarea metodelor 
practice cu nout\]ile din domeniul program\rii experimentelor, statisticii, 
model\rii [i analizei modelelor. 

Vom defini în continuare principalele no]iuni utilizate în planificarea 
experimentelor clasic\ [i Taguchi folosind [i schema bloc a unui sistem din 
figura 3.9. 

Factor controlabil este o variabil\ de intrare sau o variabil\ care 
ac]ioneaz\ asupra sistemului studiat. Un factor poate fi cu evolu]ie continu\  
sau discret\. Orice factor mai este numit [i variabil\ independent\. 

Factor necontrolabil sau factor-zgomot este orice variabil\ 
nem\surabil\ sau care se neglijeaz\ în timpul desf\[ur\rii simul\rii sau rul\rii 

     Tabelul 3.9. 
Sursa de 
varia]ie 

Grade de
libertate 

Suma
p\tratelor 

P\tratul
mediei 

F statistic F0,05 

Factorul A 2 592,73 296,37 34,30 3,15 
Factorul B 1 349,31 349,31 40,43 4,00 
Interac]iunea 
AB 

2 322,34 161,22 18,66 3,15 

Eroare 54 466,70 8,64   
Total 59 1731,17  

 

 

Fig. 3.9. Schema general\ a variabilelor unui sistem
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[i care ac]ioneaz\ asupra variabilelor de intrare, de ie[ire [i asupra sistemului 
considerat. 

R\spunsul sau rezultatul înregistrat în experimentare este o variabil\ 
de ie[ire a simul\rii, m\surabil\, care permite cunoa[terea efectului factorilor 
asupra sistemului. Prin variabil\ dependent\ se consider\ orice r\spuns al 
unui sistem, o variabil\ ob]inut\ prin prelucrarea matematic\ a variabilei de 
ie[ire sau o combina]ie matematic\ a acestora. 

Nivelul unui factor este valoarea (starea) pe care o poate lua acel 
factor în cursul planului de experien]e, al procesului [i produsului. 

Interac]iunea a doi factori este efectul combinat al acestora asupra 
r\spunsului. Exemplu: AxB, AxC, BxC. 

Matricea interioar\ este matricea ortogonal\ a factorilor controlabili 
Matricea exterioar\ este matricea ortogonal\ a factorilor zgomot 

recunoscu]i a avea o influen]\ asupra variabilelor simul\rii. 
Condi]ii de încercare reprezint\ o combina]ie a factorilor la anumite 

niveluri în care se desf\[oar\ încercarea. 
Condi]ii de experimentare reprezint\ o combina]ie unic\ a nivelurilor 

factorilor controlabili deschis\ de matricea interioar\. 
Repeti]iile (replic\rile) definesc num\rul de rul\ri realizate în acelea[i 

condi]ii de experimentare sau o combina]ie unic\ a nivelurilor factorilor zgomot 
descris\ de matricea exterioar\. 

Tehnica de experimentare care sa includ\ mai mul]i factori a fost 
propus\ pentru prima dat\ de englezul R. A. Fisher în 1920. Metoda este 
cunoscut\ sub denumirea de experiment factorial complet [i define[te 
condi]iile de experimentare pentru un sistem cu „n” factori controlabili, fiecare 
având k niveluri. Num\rul de experimente, egal cu (nk), cre[te semnificativ cu 
num\rul de factori considera]i. De exemplu, într-un experiment cu [apte 
factori, fiecare având dou\ niveluri, num\rul total de experien]e (combina]ii) 
este 128=27. 

Pentru a reduce num\rul de experimente, este selectat numai un 
anumit num\r din totalul de experimente. 

 

                                                                                               Tabelul 3.10 

Factori Niveluri 
Nr. total de experimente 

Experiment
factorial Taguchi 

2 
3 
4 
7 

15 
4 

2
2 
2 
2 
2 
3 

4(22)
8(23) 

16(24) 
128(27) 

32768(215) 
81(34) 

4 
4 
8 
8 

16 
9 
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Metoda select\rii unui num\r limitat de experimente este cunoscut\ 
sub numele de experiment factorial frac]ionat. Dr. Taguchi a adus ca noutate, 
pe de o parte, utilizarea în experimentul factorial frac]ionat a unor matrici 
ortogonale speciale, bine definite, care se preteaz\ utiliz\rii în majoritatea 
aplica]iilor [i, pe de alt\ parte, o metod\ special\ de analiz\ a rezultatelor 
care, combinat\ cu metoda standard de analiz\, identific\ condi]iile de optim. 
În tabelul 3.10 se prezint\, comparativ, num\rul total de experien]e în cazul 
experimentului factorial, utilizat\ `n paragraful anterior, [i cazul metodei 
Taguchi.  

Un experiment cu 7 factori, fiecare cu 2 niveluri, cu 128 de combina]ii, 
este reprezentat în figura 3.10 iar planul experimental Taguchi echivalent în 

figura 3.11. Factorii sunt nota]i cu literele A, B, C, D, E, F iar numerele 1 [i 2 
reprezint\ valoarea factorului la nivelul 1 [i, respectiv, 2 (de exemplu, minim [i 
maxim). Fiecare celul\ din cele 128 reprezint\ o combina]ie unic\ a factorilor. 
Celulele notate cu Ex-1 pân\ la Ex-8 reprezint\ o submatrice ortogonal\ 
definit\ de Taguchi pentru experimentare [i notat\ cu L8 (figura 3.11). 

 Taguchi a propus un set de matrici ortogonale (MO), cu un num\r 
minim de experien]e, care s\ satisfac\ majoritatea aplica]iilor practice. În 

 

Experimentul 
factorial 
complet 

A1 A2 
B1 B2 B1 B2 

C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 

D
1 

E1 

F1 
G1 Ex-1  
G2  

F2 
G1         
G2 Ex-3  

E2 
F1 

G1  
G2      Ex-5   

F2 
G1 Ex-7  
G2  

D
2 

E1 
F1 

G1  
G2 Ex-8  

F2 
G1      Ex-6   
G2  

E2 
F1 

G1 Ex-4  
G2         

F2 
G1  
G2 Ex-2  

 

Fig. 3.10. Structura planului experimental factorial complet 
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matricea din figura 3.11, notat\ cu L-8 sau L8, num\rul 8 indic\ num\rul 
necesar de experien]e ea putând fi aplicat\ pentru un num\r de factori între 

4 [i 7, to]i cu 2 niveluri (minim [i maxim). O alt\ matrice ortogonal\, de 
dimensiuni reduse, este L4. Ea necesit\ 4 experimente [i se poate utiliza 
pentru maxim 3 factori cu 2 niveluri fiecare. Principalele matrici ortogonale 
Taguchi sunt prezentate in ANEXA A. 

Matricile ortogonale pentru experimentare se pot aplica eficient când 
exist\ o interac]iune minim\ între factori sau când numai interac]iunile de 
ordinul doi dintre factori sunt semnificative. În acest caz, influen]a factorilor 
asupra caracteristicilor sistemului modelat este liniar\ sau este direct 
propor]ional\ cu o combina]ie liniar\ a factorilor.  

Dac\ interac]iunea unor factori este semnificativ\ [i influen]eaz\ 
caracteristicile de ie[ire ale sistemului `ntr-o manier\ neliniar\, prin aplicarea 
matricilor ortogonale se pot identifica cu acurate]e, condi]iile de optim dar, 
estimarea performan]elor în condi]iile de optim poate fi diferit\ de performan]a 
maxim\ posibil\. Cu alte cuvinte, gradul de imprecizie în estimarea 
performan]elor depinde de gradul de complexitate al interac]iunii factorilor. 

 
Strategia de experimentare Taguchi 

Aplicarea tehnicii Taguchi de g\sire a optimului sistemului prin 
planificarea experimentului, este `mp\r]it\ `n dou\ faze: 

 
1. Proiectarea experimentului, care include determinarea factorilor 

controla]i, a factorilor zgomot [i nivelurile pentru fiecare dintre 
ace[tia; 

Coloana

Factor
Nr. 
experien]\ 

1 2 3 4 5 6 7 

A B C D E F G 

Ex-1 1 1 1 1 1 1 1 
Ex-2 1 1 1 2 2 2 2 
Ex-3 1 2 2 1 1 2 2 
Ex-4 1 2 2 2 2 1 1 
Ex-5 2 1 2 1 2 1 2 
Ex-6 2 1 2 2 1 2 1 
Ex-7 2 2 1 1 2 2 1 
Ex-8 2 2 1 2 1 1 2 

Fig. 3.11 Structura planului experimental L8 Taguchi
 



 

 

113

2. Analiza rezultatelor pentru determinarea celei mai bune combina]ii a 
nivelurilor factorilor, care s\ maximizeze func]ia obiectiv [i s\ 
minimizeze influen]a factorilor zgomot 

Fluxurile de realizare a celor dou\ faze sunt prezentate în figurile 3.12 [i 3.13. 

 

 

Fig.3.12. Fluxul de realizare a proiect\rii experimentului 

 

Fig.5.15. Fluxul de realizare a analizei rezultatelor experimentului 
planificat 
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Experiment f\r\ interac]iuni [i num\r egal de niveluri 

Pentru acest tip de experiment se utilizeaz\ matrici standard, una din 
ele fiind matricea L8 prezentat\ anterior în figura 3.11. Aceast\ matrice poate 
fi utilizat\ pentru un num\r între 4 [i 7 factori controlabili. Matricea L8 are opt 
experimente [i 7 coloane care trebuie alocate fiec\rui factor. Atâta timp cât 
num\rul de niveluri este egal pentru fiecare factor, acesta poate fi alocat 
oric\rei coloane de la 1 la 7. De exemplu, factorului A coloana 1, factorului B 
oricare coloan\ de la 2 la 7 [i a[a mai departe. Fiec\rei matrici ortogonale 
(MO) îi este asociat\ o serie de grafuri care sunt utile [i pentru alocarea 

factorilor, plecând de la constatarea c\ atunci când se realizeaz\ trecerea de 
la o experien]\ la alta factorii nu sunt la fel de u[or de modificat. Se realizeaz\ 
o a[a numit\ codificare grafic\ a factorilor [i încadrarea acestora într-o 
anumit\ grup\ care s\ reflecte gradul de u[urin]\ a modific\rii nivelului 
factorului (Tabelul 3.11). 

Pe aceste considerente, de exemplu, pentru L8, având asociate 
grafurile din figura 3.14, se aloc\ coloana 1 factorului cel mai greu de 
modificat, coloana 2 urm\torului factor greu de modificat [i a[a mai departe, 
indiferent dac\ se utilizeaz\ graful (a) sau (b) din figura 3.14. 

 
Etapele de realizare a experimentului sunt urm\toarele: 

Tabelul 3.11. 

 
 

 

Fig.3.14. Grafuri asociate matricei ortogonale L8 
1 – 7 – coloanele matricei L8 
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A. Proiectarea experimentului.  
S\ consider\m, ca exemplu, un plan experimental cu 3 factori 

controlabili, fiecare dintre ace[tia având 2 niveluri (minim [i maxim). 
B. Determinarea gradelor de libertate ale experimentului. 
Fiecare factor al experimentului are un grad de libertate (GDL) egal cu: 

GDL = Num\rul de niveluri – 1,  
deci 1 pentru fiecare din cei trei factori considera]i.  
Num\rul total al gradelor de libertate ale factorilor, în acest caz, este 3. 

C. Selectarea matricei ortogonale (MO). 
Matricea ortogonal\ Taguchi, asociat\ acestui experiment, nu trebuie 

s\ aib\ gradul de libertate (egal cu num\rul de coloane) mai mic decât 
num\rul total al gradelor de libertate ale factorilor. Deci, putem alege matricea 
L4 care are 3 coloane [i 4 experimente. 

D. Alocarea coloanelor pentru factori. 
În alocarea coloanelor fiec\rui factor, într-un experiment f\r\ 

interac]iuni [i num\r egal de niveluri pentru factori, se ]ine seama numai de 
u[urin]a de modificare a factorilor.  

E. Realizarea experiment\rilor 
Pentru MO L4 aleas\ avem 4 experien]e independente, condi]iile de 

realizare a cestora fiind descrise de fiecare linie a figurii 3.15. Experien]ele se 
vor  realiza , pe cât posibil în ordine aleatoare. Dac\ se planific\ o singur\ 
realizare a experien]elor, acestea se pot face în ordinea 2, 4, 3, 1. Dac\ sunt 

planificate mai multe rul\ri, s\ spunem 3 rul\ri pentru fiecare din cele 4 
condi]ii, exist\ dou\ proceduri. 

(e1) Toate încerc\rile sunt realizate în ordine aleatoare; 
(e2) Fiecare experien]a este repetat\ de num\rul de ori stabilit  în 

prealabil, dup\ care se trece la urm\toarea experien]\. Ordinea de realizare a 
experien]elor este aleatoare. De exemplu, pentru secven]a stabilit\ 2, 4, 3, 1, 

 

Nivelul 2 350 200 9
Nivelul 1 250 150 6
Variabila A B C 

Coloana
Nr  
Experien]\ 

1 2 3 
R\spuns 
Repeti]ii 

1 2 3 .... 
1 1 1 1 30    
2 1 2 2 25  
3 2 1 2 34  
4 2 2 1 27    

 

Fig.3.15. Un experiment cu utilizare MO L4
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experien]a 2 se va repeta de trei ori, urmat\ de experien]a 4 repetat\ de 3 ori 
[.a.m.d. Aceast\ procedur\ reduce costurile dar exist\ posibilitatea s\ nu se 
poat\ sesiza influen]a unor factori perturbatori. 

F. Analiza rezultatelor 
Pentru un experiment simplu, f\r\ repeti]ii, datele pot fi analizate prin 

metoda analizei varian]ei. Dac\ s-au realizat repeti]ii, analiza se poate 
completa cu analiza semnal zgomot. 

Pentru exemplul cu 3 factori, r\spunsul y poate fi considerat c\ este o 
caracteristica de ie[ire a sistemului modelat, care are valorile: 

y1 = 30;  y2 = 25;  y3 = 34;  y4 = 27 
pentru prima repeti]ie. Pentru fiecare repeti]ie a experimentelor vom 

avea o coloan\ de rezultate (fig.3.15). 
Obiectivele analizei unui experiment factorial Taguchi sunt: 

F1. Determinarea condi]iilor de optim; 
F2. Estimarea influen]ei [i contribu]iei fiec\rui factor asupra 
r\spunsului; 
F3. Estimarea performan]elor în condi]iile de optim [i 
confirmarea acestora prin experiment. 

F1. Determinarea condi]iilor de optim 
Pentru a calcula efectul mediu al factorului la nivelul 1, A1, vom aduna 

r\spunsul (fig. 3.15) pentru experimentele care includ factorul A1 [i îl vom 
împ\r]i prin num\rul de experimente considerat. 

În coloana factorului A observ\m c\ A1 se g\se[te în experimentul 1 [i 
2. Efectul al lui A1 se calculeaz\ cu: 

5,272/)2530(2/)yy(A 211 =+=+=  
Efectele medii ale celorlal]i factori se calculeaz\ în acela[i fel: 

5,292/)3425(2/)yy(C
5,282/)2730(2/)yy(C
0,262/)2725(2/)yy(B

0,322/)3430(2/)yy(B
5,302/)2734(2/)yy(A

321

411

422

311

432

=+=+=

=+=+=

=+=+=

=+=+=

=+=+=

 

 Efectele medii se pot reprezenta grafic ca în figura 3.16 în scopul unei 
analize vizuale a efectelor medii ale factorilor, denumit [i efect factorial. De 
exemplu, efectul factorial al factorului C este diferen]a dintre efectul mediu al 
nivelurilor C1 [i C2.  

Pentru sistemul considerat se urm\re[te maximizarea func]iei r\spuns. 
Din analiza figurii 3.16 se observ\ c\ cele mai bune rezultate se ob]in în 
condi]iile A2B1C2, care reprezint\ condi]ia de optim dac\ se neglijeaz\ 
interac]iunile dintre factori. 
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F2. Estimarea contribu]iei relative a factorilor 
Estimarea contribu]iei factorilor se determin\ prin compararea varian]ei 

acestora. Acest lucru se realizeaz\ prin analiza varian]ei (ANOVA). 
Elementele de baz\ ale acestei analize sunt prezentate în continuare. 

Termeni [i nota]ii 

Var = Varian]a (media p\tratic\) 
S = Suma p\tratelor 
S’= Suma p\tratelor cuantificat\ 

⎩
⎨
⎧

=
=

=
libertate de gradelor al total Numarul  f

lor)(reziduuri erorii ale libertate de Gradele  f
libertate de Gradele  f

t

e

e = Eroarea 
F = Variabila Fisher –Snedecor (raportul varian]ei) 
P = Contribu]ia procentual\ 
T = Total rezultate 
N = Num\rul de experimente 
F.C. = Factor de corec]ie 

Varian]a fiec\rui factor este calculat\ ca raport între suma p\tratelor 
r\spunsului care include acel factor [i gradul de libertate al respectivului 
factor: 

VA = SA/fA – pentru factorul A 
VB = SB/fB – pentru factorul B 
VC = SC/fC – pentru factorul C 
VE = SE/fE – pentru termenul erorilor 
Coeficientul Fisher (raportul varian]ei)  este varian]a factorilor raportat 

la varian]a erorilor (reziduurilor). 
FA= VA/Ve 

 

 
 

Fig.3.16. Efectul mediu al factorilor 
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FB= VB/Ve 

FC= VC/Ve 

FC= Ve/Ve=1 
Suma modificat\ a p\tratelor este suma p\tratelor factorului minus 

produsul dintre gradul de libertate al factorului [i varian]a erorii (rezidual\). 

eCBAee

eCCC

eBBB

eAAA

V)fff(SS
VfSS
VfSS
VfSS

×++−=′
×−=′
×−=′
×−=′

 

Contribu]ia procentual\ a fiec\rui factor este raportul dintre suma 
modificat\ a p\tratelor sau suma p\tratelor [i varian]a total\ a modelului, 
exprimat\ în procente. 

Tee

TCC

TBB

TAA

S/100SP
S/100SP
S/100SP
S/100SP

×′=
×′=
×′=
×′=

 

unde ∑
=

−−=
n

1i

2
iT .C.F)yy(S  

y  fiind valoarea medie a r\spunsurilor yi iar 

N/T.C.F 2=  cu ∑=
n

1
iyT  

Pentru exemplul considerat avem: 
 

46336434104/)27342530(27342530

4/)yyyy()y.....y(S
22222

2
4321

2
4

2
1T

=−=+++−+++=

=+++−+=
 

Totalurile factorilor sunt 
A1 = 30 + 25 = 55  A2 = 34 + 27 = 61 
B1 = 30 + 34 = 64  B2 = 25 +27 = 52 
C1 = 30 + 27 = 57  C2 = 25 +34 = 59 
cu care se pot calcula varian]ele factorilor: 

0.1.C.FN/CN/CS

36.C.FN/BN/BS

933642/612/55.C.FN/AN/AS

21

21

21

C
2
2C

2
1C

B
2
2B

2
1B

22
A

2
2A

2
1A

=−+=

=−+=

=−+=−+=

 

Varian]a erorii (rezidual\) este în acest caz 
Se= ST – (SA + SB + SC) = 46 – 9 – 36 – 1 = 0 
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Calculul gradelor de libertate  (GDL) 
Num\rul gradelor de libertate ale unui factor sau ale unei coloane este 

egale cu num\rul de niveluri ale acestora minus 1. 
Pentru factorii sau coloanele cu 2 niveluri, GDL = 1. 
Matricea L4 cu 3 coloane cu 2 niveluri va avea num\rul gradelor de 

libertate egal cu 3. Num\rul total al gradelor de libertate ale experimentului se 
calculeaz\ cu rela]ia: 

fT= (num\rul total de experien]e x num\rul de repeti]ii) –1 
 fT = 4 x 1 – 1 = 3 
Pentru fiecare factor: 
 fA = Nr. de niveluri ale lui A – 1 = 1 
 fB = Nr. de niveluri ale lui B – 1 = 1 
 fC = Nr. de niveluri ale lui C – 1 = 1 
[i  
 fe = fT - fA – fB – fC = 3 – 1 – 1 – 1 = 0 
Varian]ele factorilor se pot calcula prin rela]iile: 
 VA = SA/fA = 9/1 = 9 

VB = SB/fB = 36/1 = 36 
VC = SC/fC = 1/1 = 1 
VE = SE/fE = 0/0 – nedeterminat  

 Dac\ am fi avut 2 repete]ii: 
fT = 4 x 2 – 1 = 7 
fe = 7 – 1 –1 –1 =4 [i Se ≠ 0 depinzând de rezultate [i Ve ≠ 0. 

 Factorul Fisher FA = VA/Ve este nedeterminat deoarece Ve = 0 . Acela[i 
lucru se poate spune despre FB [i FC. 
 Contribu]ia fiec\rui factor se calculeaz\ în acest caz folosind suma 
p\tratic\ a factorilor (SA, SB, SC) în loc de suma modificat\  a factorilor. 
Rezultatele sunt prezentate în tabelul 3.12. 
 Varianta rezidual\, Ve, poate fi combinat\ cu o alt\ varian]\ de valoare 
mic\ a unui factor nesemnificativ, (ex, VC) pentru a a calcula o nou\ varian]\ 
Ve cu care vom produce o amplificare a rezultatelor în ceea ce prive[te 
influen]a factorilor. 

 Dac\ la varian]a rezidual\ ad\ug\m varian]a factorului C neglijat, noua 
varian]\ rezidual\ este calculat\ cu rela]ia. 

Tabelul 3.12 
Factori f S V F S P% 

A 
B 
C 

Erori 

1 
1 
1 
0 

9
36 
1 
0 

9
36 
1 
0 

- - 19,62 
78,28 
2,10 

 
Total 3 46 100,00% 
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  Ve = (SC + Se)/(fC + fe) = (1,0 + 0)/(1,0 + 0) =1 
 Cu noua valoare Ve, toate sumele p\tratice S pot fi modificate  

  

)fV(SS
)fV(SS
)fV(SS

CeCC

BeBB

AeAA

×−=′
×−=′
×−=′

 

cu care se calculeaz\ noile procente ale contribu]iilor factorilor. 
 Rezultatele analizei varian]ei care iau în considerare neglijarea 
factorului C sunt prezentate în tabelul 3.13.  

Efectul neglij\rilor factorilor nesemnificativi este „transferat” factorului 
eroare în tabelul varian]ei (ultima linie a tabelului). Dac\ un factor este 
semnificativ sau nu , se va stabili pe baza testului Fisher. Verificarea 
semnifica]iei factorilor se stabile[te pe baza testului Fsher (Snedecor). Acesta 
const\ în compararea variabilit\]ii factorului considerat cu variabilitate 
rezidual\ a tuturor factorilor inclu[i în termenul eroare. Calculul variabilei F, 
denumite [i statistica F sau variabila Fisher, realizarea acest lucru pentru 
fiecare factor. 
Acest valori calculate sunt comparate cu valori tabelare pentru statistica F 
pentru a stabili gradul de semnifica]ie al factorilor, cu un anumit grad de 
încredere. 
 De exemplu, pentru variabilele, A, statistica F se calculeaz\ cu: 

    
R

A
A V

VF =  

 Pentru a alege valoarea tabelar\ pentru statistica F, cu care trebuie s\ 
se compare valoarea FA, trebuie cunoscute gradele de libertate pentru 
num\r\tor (pentru factorul A), f1, pentru numitor (pentru factorul reziduu), f2, [i 
trebuie decis\ alegerea probabilit\]ii de adev\r α (sau nivelul de încredere =1-
α) a ipotezei de nesemnifica]ie factorului. Valoarea tabelar\ se noteaz\ cu 
Fα(f1,f2) (ANEXA B). De exemplu, pentru o probabilitate de adev\r de 0,1 
(10%) sau un nivel de încredere de 1-α = 0,90 (90%) cu f1 = 2 [i f2 = 4, 
valoarea tabelar\ este F0,1(2,4) = 4,3246 

Dac\ 
  FA< Fα(f1,f2) 

Tabelul 3.13 
Factori f S V F S P% 

A 
B 
C 

Erori 

1 
1 
- 
1 

9
36 
- 
1 

9
36 

neglijat 
1 

9
36 
- 

8
35 
- 

17,39 
76,08 

- 
6,74 

Total 3 46 100,00% 
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se re]ine ipoteza f\cut\ [i deci factorul A NU este un factor semnificativ 
 Dac\ 
   FA> Fα(f1,f2) 
factorul A ESTE semnificativ [i ipoteza se respinge. Luarea acestei decizii are 
gradul de risc α sau gradul de încredere 1-α. 
 Factorii nesemnificativi se includ în termenul eroare (reziduu) [i 
calculele se reiau pentru determinarea ponderii procentuale a factorilor 
semnificativi. 
 În exemplu considerat, contribu]ia factorilor B este de 76,08% iar a 
factorului A este de 17,39%, factorul C fiind nesemnificativ. Neglijarea 
factorilor nesemnificativi (cu varian]\ mic\) are rolul de a cre[te semnifica]ia 
static\ a factorilor importan]i. 
 

F3. Estimarea performan]elor sistemului în condi]ii de optim 

În exemplul considerat, prin studiul efectului factorial al factorilor s-au 
determinat condi]iile de optim ca fiind A2B1C2, care s-a întâmplat, prin 
coinciden]\ s\ fie a treia experien]\. În cele mai multe cazuri, condi]iile de 
optim nu se suprapun peste experimentele din planul factorial, deoarece 
experimentul factorial Taguchi reprezint\ un set restrâns al experimentului 
factorial complet. Optimul este una din experien]ele planului factorial complet. 

În general, performan]a optim\ se calculeaz\ utilizând urm\toarea 
expresie: 

T = totalul general al tuturor rezultatelor 
N = num\rul total al rezultatelor 
Vopt = performan]a ob]inut\ în condi]iile de optim 

Pentru condi]iile de optim A2B1C2: 

0,34)295,29()2932()295,30(29                   

)N/TC()N/TB()N/TA(N/TV 212opt

=−+−+−+=

=−+−+−+=
 

Testarea de verificare a condi]iilor de optim este o etap\ important\ a 
metodei Taguchi. 

 
Experimentul cu interac]iuni între factori 

Termenul interac]iune, notat cu semnul „x” între doi factori care 
interac]ioneaz\, este utilizat pentru a descrie situa]ia când influen]a unui factor 
asupra r\spunsului sistemului modelat este dependent\ de nivelul unui alt 
factor al experimentului. Doi factori A [i B se spune c\ interac]ioneaz\ (AxB) 
când efectul schimb\rii nivelului factorului A este determinat de influen]a 
factorului B [i invers. De exemplu senza]ia de confort este determinat\ de 
factorii temperatur\ ,T, [i umiditate, H, ai aerului, între care exist\ o puternic\ 
interac]iune. Cu cre[terea numai a temperaturii cre[te disconfortul  dar 
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aceasta cre[te [i mai mult când cre[te [i umiditatea. S\ consider\m c\ nivelul 
de confort depinde numai de cei doi factori T [i H, [i este m\surat, 
conven]ional, pe o scar\ de la 0 la 100. Dac\ T [i H au fiecare câte 2 niveluri 
de varia]ie T1, T2, H1 [i H2, putem avea 2 seturi de date experimentale care 
sunt prezentate în tabelul 3.14 [i reprezentate grafic în figura 3.17. 

Figura 3.17a arat\ graficul tipic a doi factori care interac]ioneaz\, lucru 
confirmat de intersec]ia celor dou\ linii, [i graficul pentru doi factori 
independen]i unul fa]\ de cel\lalt (figura 3.17b), pentru care liniile sunt 
paralele, sau cu o interac]iune neglijabil\ dac\ intersec]ia se afl\ în afara 
domeniului de varia]ie. 

Reprezentarea grafic\ pune în eviden]\ existen]a interac]iunilor dar 
considerarea acestora înainte de experimentul propriu-zis (din faza de 
proiectare) este dificil\ [i nu exist\ o metodologie general\ de estimare a 
influen]ei acestora. De cele mai multe ori, se ia în considerare experien]a 
experimentatorului sau alte experimente prealabile.  

In modul de alocare a coloanelor experimentului pentru factorii care 
interac]ioneaz\ suntem ajuta]i de grafurile asociate matricilor ortogonale 
Taguchi, numite grafurile liniare. În cazul matricei L8, cu factorii A [i B aloca]i 
coloanelor 1[i 2, efectele interac]iunii AxB sunt date de coloana 3, efectele 
interac]iunii factorilor c\rora li s-au alocat coloanele 1[i 4  este dat de coloana 
5 [i a[a mai departe. 

Etapele proiect\rii experimentului, în acest caz, sunt urm\toarele: 

Tabelul 3.14 
a) Caz cu interac]iune b) Caz f\r\ interac]iune 

 T1 T2 Total   T1 T2 Total 
H1 
H2 

62 
75 

80 
73 

142
148 

H1

H2

67
70 

75
78 

142 
148 

Total 137 153 290 Total 137 153 290 
 

 

 

Fig. 3.17 Efectul temperaturii [i umidit\]ii asupra gradului de confort 
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A. Determinarea gradelor de libertate (GDL) 
S\ consider\m un experiment cu 5 factori controlabili (A, B, C, D [i E), 

fiecare cu 2 niveluri, [i dou\ interac]iuni AxC [i BxC. Fiecare factor are un 
grad de liberate egal cu : 

GDL = Num\rul de niveluri – 1  
deci, 1 pentru fiecare din cei 5 factori. 
Gradul de libertate al unei interac]iuni este calculat prin multiplicarea 

gradelor de libertate ale fiec\rui factor care intr\ în interac]iune. Deci, pentru 
factorul de interac]iune AxC, GDL = 1x1 = 1; la fel , GDL pentru BxC = 1. 

Num\rul total al gradelor de libertate pentru 5 factori [i dou\ 
interac]iuni este 7. Matricea ortogonal\ Taguchi asociat\ acestui experiment 
nu trebuie s\ aib\ gradul de libertate (egal cu num\rul total de coloane) mai 
mic decât num\rul total de grade de libertate al factorilor considera]i. 

B. Selectarea matricei ortogonale (MO) 
Experimentul considerat are 7 GDL [i necesit\  o MO cu minim 7 GDL, 

deci cu cel pu]in 7 coloane. Matricea L8 are 7 coloane [i deci 7 GDL. Este 
posibil s\ lucr\m [i cu matricea L12 care are 12 coloane cu dou\ niveluri, din 
care numai 7 sunt necesare. Matricea L12 necesit\ 12 experien]e comparativ 
cu cele 8 din matricea L8, pe care o vom alege în continuare. 

Se recomand\ alegerea unei matrici ortogonale care s\ minimizeze 
costurile [i s\ se realizeze într-un timp scurt. 

Dac\ sunt considera]i mai mul]i factori de interac]iune care nu au 
elemente comune, dimensiunea MO nu se poate stabili întotdeauna dup\ 
regula prezentat\ mai sus. 

C. Alocarea coloanelor pentru factori 
În experimente cu factori de interac]iune, în primul rând trebuie alocate 

coloanele pentru ace[ti factori. În exemplul considerat exist\ dou\ interac]iuni 
AxC [i BxC. Vom utiliza grafurile liniare asociate tabloului L8 din figura 3.14. 
Factorul C este comun factorilor de interac]iune AxC [i BxC astfel încât 
alocându-i acestui factor coloana 2, care este vârful unui triunghi cu laturile 2 
– 3 – 1 [i 2 – 6 – 4, putem aloca factorului A coloana 1 sau 4 [i factorului B 
oricare din coloanele r\mase. Dac\ factorul A este alocat coloanei 1 [i B 
coloanei 4, atunci factorul AxC îi revine coloana 3 [i factorului BxC coloana 6. 
Pentru cei trei factori A,B,C [i dou\ interac]iuni,  au fost utilizate 5 coloane. 

Factorii r\ma[i D [i E pot fi aloca]i coloanelor r\mase, de exemplu D 
pentru coloana 5 [i E pentru coloana 7. 

Pentru a ilustra faptul c\ regula privind num\rul GDL al factorilor nu 
este întotdeauna valabil\, s\ presupunem c\ în locul interac]iunilor AxC [i 
BxC ( care are factorul comun C) am avea interac]iunile AxC [i BxD. Num\rul 
total al GDL al factorilor va fi tot 7, egal cu num\rul GDL al MO L8. Dac\ 
analiz\m grafurile (a) [i (b) din figura 3.14 vedem c\ factorii comuni sunt 
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aloca]i coloanelor 1, 2 [i 4. Cum interac]iunile AxC [i BxD nu au un factor 
comun, L8 nu poate fi utilizat\ [i trebuie s\ se încerce o MO de nivel superior. 

Experimentul factorial considerat, cu utilizarea MO L8, cu alocarea 
factorilor [i r\spunsul ob]inut este prezentat în tabelul 3.15. 

D. Realizarea experiment\rilor 
Ordinea de realizare a experiment\rilor nu este afectat\ de prezen]a 

factorilor de interac]iune. Experimentele 1 pân\ la 6 trebuie s\ fie realizate 
într-o ordine aleatoare, cu minimum o repetare pentru fiecare experien]\. 

E. Analiza rezultatelor 
Analiza datelor experimentului care include interac]iuni respect\ 

acelea[i etape ca [i un experiment f\r\ interac]iuni. Obiectivele sunt acelea[i: 
E1. Determinarea condi]iilor de optim; 
E2. Identificarea influen]ei individuale a fiec\rui factor; 
E3. Estimarea performan]elor în condi]iile de optim. 

Metodele pentru obiectivele (E2) [i (E3) sunt acelea[i cu cele 
prezentate anterior. Pentru primul obiectiv, prezen]a interac]iunilor introduce o 
mic\ modificare în maniera de identificare a efectelor factoriale ale factorilor. 

Efectul mediu al factorului din coloana 1 la nivelul1 (factorul A) este 
calculat prin adunarea r\spunsurilor primelor 4 experien]e din tabelul 3.15 
împ\r]it la num\rul de experien]e, deci: 

 25,644/)62547566(A1 =+++=  
În mod similar, efectul mediu al factorului A la nivelul 2 este ob]inut cu 

rela]ia: 
 0,664/)78528252(A1 =+++=  
în continuare, 

Tabelul 3.15 
Coloana 

Nr. 
experien]e 

A C AxC B D BxD E
R\spuns 

1 2 3 4 5 6 7 
1 1 1 1 1 1 1 1 66 
2 1 1 1 2 2 2 2 75 
3 1 2 2 1 1 2 2 54 
4 1 2 2 2 2 1 1 62 
5 2 1 2 1 2 1 2 52 
6 2 1 2 2 1 2 1 82 
7 2 2 1 1 2 2 1 52 
8 2 2 1 2 1 1 2 78 

Total = 521 
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50,6275,67

50,61
7,684/)82527566(

21

2

1

=×=×

=

=+++=

C)(A            C)(A    [i

     C
C

 

Calculele pentru fiecare factor [i nivel sunt prezentate în tabelul 3.16.  
Diferen]ele între valoarea medie a fiec\rui factor la nivelul 2 [i nivelul 1 indic\ 
influen]a relativ\ asupra r\spunsului sistemului modelat. Cu cât diferen]a este 

mai mare, cu atât mai puternic\ este influen]a asupra raspunsului. Semnul 
acestei diferen]e indic\ cre[terea sau descre[terea influen]ei la trecerea de la  
nivelul 1 la nivelul 2. Efectele factoriale medii ale factorilor sunt reprezentate 
grafic în figura 3.18 iar figura 3.19 prezint\  efectul mediu al interac]iunilor 
considerate (AxC) [i (BxC). 

Dac\, în prim\ faz\, ignor\m efectul interac]iunilor, putem constata o 
îmbun\t\]ire a r\spunsului, cu cre[terea nivelului factorilor (numai pentru 
factorii A [i B). De aici, se poate estima un „optim mediu” pentru combina]ia 
A2B2C1D1E1, care coincide cu experien]a 6 a planului experimental. În 
stabilirea acestui optim ini]ial, a fost ignorat efectul mediu al interac]iunilor. 

 
E1. Efectul interac]iunilor 
Pentru a determina dac\, într-adev\r, interac]iunile considerate în faz\ 

de proiectare sunt confirmate, trebuie s\ realiz\m o serie de calcule. Ideea 
este de a separa influen]a unui factor de influen]a celorlal]i factori. În exemplul 
de mai sus, factorul C este comun celor dou\ interac]iuni considerate.  

Informa]iile despre factorul C pot fi extrase din coloanele alocate 
factorilor A, B [i C. 

Nivelul (A1C1) este g\sit în rezultatele ce con]in simultan A1 [i C1. De 
notat c\ (A1C1) nu este acela[i cu valoarea medie la nivelul 1 pentru 
interac]iunea (AxC) alocat\ coloanei 3. În aceast\  analiz\ a prezen]ei 
interac]iunilor, coloanele 3 [i 6 alocate pentru factorii de interac]iune sunt 
ignorate, fiind utilizate numai coloanele factorilor individuali. 

Tabelul 3.16 

Coloana Factor 
Nivelul 1

media
Nivelul 2

media
Diferen]a (2-1) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

A 
C 

AxC 
B 
D 

BxC 
E 

64,25
68,75 
67,75 
56,0 
70,0 

64,50 
65,50 

66,0
61,50 
62,50 
74,25 
60,25 
65,75 
64,75 

1,75 
-7,25 
-5,25 
18,25 
-9,75 
1,25 
-0,75 
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Examinând coloana 1 a factorilor A g\sim nivelul A1 în experien]ele 1, 
2, 3 [i 4, iar factorul C1 în experien]ele 1, 2, 5 [i 6 având, deci experien]ele 
comune 1[i 2. Deci, A1C1 se calculeaz\ pe baza experien]elor 1 [i 2 [i efectul 
mediu este dat de: 

5,702/)7566()CA( 11 =+=  
 Experien]ele comune pentru A1C2 sunt 3 [i 4 iar efectul mediu al 
combina]iei se calculeaz\ cu: 

  0,582/)6254()CA( 21 =+=  

 În combina]iile )CA( 11 [i )CA( 21 , factorul A1 este comun [i deci 
diferen]a dintre r\spunsurile 70,5 [i 58,0 se datore[te numai factorului C. 

 

 
 

Fig.3.18.  Efectul mediu al factorilor 
 

 

 
 

Fig.3.19. Efectul mediu al interac]iunilor
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 În mod similar, se calculeaz\ )CA( 12 , )CA( 22 , )CB( 11 , )CB( 12  [i 

)CB( 22 : 

  50,70)CA( 11 = ;   50,68)CA( 12 =  

  00,58)CA( 21 = ;   00,65)CA( 22 =  

  00,59)CB( 11 = ; 50,78)CB( 12 =  

  00,53)CB( 21 =  00,70)CB( 22 =  
 Rezultatele se pot vizualiza pentru analiz\ ca în figura 3.20. Se 
observ\, din aceast\ figur\, interac]iunea dintre factorii A [i C, confirmat\ de 

intersec]ia  liniilor efectelor [i inexisten]a unei interac]iuni; pe domeniul 
considerat, între factorii B [i C, fapt confirmat de paralelismul relativ al liniilor 
efectelor. 
 

E2 Estimarea contribu]iei relative a factorilor 
 
 La fel ca [i în cazul unui experiment f\r\ interac]iuni, contribu]ia fiec\rui 
factor se determin\ prin analiza varian]ei acestora (ANOVA).  

Tabelul 3.17. reprezint\ tabelul general de analiz\ a varian]ei.  
Din analiza acestuia se observ\ c\ influen]a medie a factorului de 

interac]iune (AxC)1,2, alocat coloanei 3, este 5,26%, în compara]ie cu efectul 
mediu al factorului B – 64,76% [i D – 18,4%. 

 

 
 

Fig .3.20. Testul existen]ei interac]iunilor
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E3 Estimarea performan]elor în condi]iile de optim 
Reexaminând condi]iile de optim, luând, de aceast\ dat\, în 

considerare interac]iunile din figura 3.20, observ\m c\ )CA( 11  are o valoare 

mai mare decât )CA( 12 . Fa]\ de vechea combina]ie de optim A2B2C1D1E1, 
vom avea o nou\ combina]ie A1B2C1D1E1. Performan]ele noului optim trebuie 
s\ fie comparate cu optimul ini]ial, înainte de determinarea final\ a efectelor 
interac]iunilor cu o valoare medie T = media celor 8 experien]e. 

 125,658/521T ==  
se calculeaz\ performan]ele acestui optim pe baza datelor din tabelul 3.16: 
 

0,84)T5,65()T70()T25,74()T75,68()T00,66(T

)TE()TD()TB()TC()TA(TY 11212opt

=−+−+−+−+−+=

=−+−+−+−+−+=
 

  
Analog , pentru noul optim, care ia în considerare interac]iunile: 
 

875,84)T5,65()T70()T25,74()T5,70(T

)TE()TD()TB()TCA(TY 11211opt

=−+−+−+−+=

=−+−+−+−+=
 

 
Ultimul calcul confirm\ c\ noul optim este mai bun. Interac]iunea BxC este 
neglijabil\, confirmat\ de liniile aproximativ paralele ale efectelor factorilor 
(figura 3.20) [i de valoarea procentului de influen]\ (0.19%) din tabelul 3.17. 
Cea mai mare influen]\ asupra r\spunsului este dat\ de combina]ia C1B2 care 

Tabelul 3.17 

Coloana Factor GDL 
Suma

p\tratelor Varian]a F Procent 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

A 
C 

AxC 
B 
D 

BxC 
E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

(1) 

6,125
105,125 
55,125 

666,125 
190,125 

3,125 
(1,13) 

6,125
105,125 
55,125 

666,125 
190,125 

3,125 
------- 

5,44
93,44 
49,00 

592,11
169,00

2,77 
Ignorat

0,49 
10,13 
5,26 

64,76 
18,41 
0,19 
----- 

Erori + al]i factori 
ignora]i 0 1,13 1,13  0,78 

Total 7 1026,88 100,00 
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este inclus\ în formula optimului final A1C1B2D1E1 cu o performan]\ estimat\ 
de 84,875. 
 

Experiment cu niveluri diferite pentru factori 

 În multe cazuri, considerarea numai a dou\ niveluri (minim [i maxim) 
pentru to]i factorii este insuficient\. Pot exista factori la care, prin natura 
încerc\rilor de simulare, sunt necesare mai mult de dou\ niveluri. Un alt motiv 
pentru includerea unui num\r mai mare de niveluri este estimarea c\ influen]a 
factorului asupra r\spunsului sistemului variaz\ neliniar. Comportarea  
neliniar\ poate fi pus\ în eviden]\ dac\ consider\m cel pu]in 3 niveluri pentru 
un factor (figura 3.21). 

Pentru proiectarea unui experiment în care sunt considera]i factori cu 
niveluri diferite anumite MO standard sau, o matrice standard modificat\ 
(adaptat\) dup\ necesit\]ile experimentului. Urmând prescrip]iile lui Taguchi, 

o coloan\ cu 2 niveluri a unei matrice poate  fi transformat\ într-una cu 4 sau 
8 niveluri. Pe de  alt\ parte, se poate reduce num\rul de niveluri ale unei  
coloane , de exemplu de la 4 la 3. 

Înainte de a prezenta procedura de modificare  reamintim c\ gradul de 
libertate (GDL) al unei coloane era egal cu num\rul de niveluri minus unu. 
Deci o coloan\ cu 2 niveluri are GDL=1, cu 3 niveluri are GDL=2 [i cu 4 
niveluri are GDL=3. 

Din aceasta regul\ de stabilire a GDL, rezult\ c\ pentru a crea o 
coloan\ cu 4 niveluri avem nevoie de trei coloane cu 2 niveluri pentru a avea 
acela[i GDL. 

Vom ilustra aceast\ procedur\ realizând o coloan\ cu 4 niveluri 
considerând tabelul L8. Procedura este valabil\ pentru toate MO cu 2 niveluri: 

• Considerând graful liniar asociat lui L8 se selecteaz\ trei coloane 
care interac]ioneaz\ ( figura 3.14); de exemplu, coloanele 1, 2 [i 3. 

 

 
 

Fig.3.21. Efectul factorilor cu 2 [i cu 3 niveluri
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• Se selecteaz\ oricare dou\ coloane, s\ spunem 1 [i 2; 
• Se combin\ cele dou\ coloane, linie cu linie, ca în tabelul 3.18, 

pentru a ob]ine o coloan\ modificat\ care va înlocui coloanele 
originale 1, 2 [i 3. 

Matricea L8 modificat\ va ar\ta ca în tabelul 3.19.  

Pentru a ilustra procedura de reducere a num\rului de niveluri al unei 
coloane vom considera un experiment cu patru factori A, B, C [i D în care 
factorul A are 2 niveluri iar ceilal]i factori au fiecare 3 niveluri. GDL pentru to]i 
factorii este 7 [i în consecin]\ vom alege o MO apropiat\ , de exemplu L9 care 
are patru coloane fiecare cu 3 niveluri [i GDL=8. Va trebui s\ reducem 
num\rul de niveluri al unei coloane de la 3 la 2 pentru factorul A [i s\ aloc\m 
ceilal]i factori la coloanele r\mase. În procesul de reducere a gradului coloanei 
(„degradare”), nivelul 3 este alocat unui nou nivel formal 1’ care va fi utilizat ca 
nivel pentru A1 sau A2. Procesul de modificare a coloanei 3, pentru factorul A 
din tabelul L9, este prezentat în tabelul 3.20. Coloana 3 a fost selectat\ pentru 
modificare [i pentru faptul c\ nivelul modificat 3 = 1’ apare o singur\ dat\ în 
fiecare grup de trei experien]e. 

 

Tabelul 3.18 
Nivel 

prima coloan\ 
Nivel 

a doua coloan\ 
Nivel 

coloan\ nou\ 
1 
1 
2 
2 

1 
2 
1 
2 

→ 1 
→ 2 
→ 3 
→ 4 

 

Tabelul 3.19 
Coloana

Experien]a 
Coloana 

nou\ 4 5 6 7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 

1
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

1
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 

1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
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Experiment cu considerarea factorilor zgomot 

Procesul simulare a unui sistem este, prin natura sa, un proces care necesit\ 
replic\ri. Repeti]iile unui simul\ri pot pune în eviden]\ variabilitatea  acestuia. 
Pentru a putea realiza un proces stabil [i cu  variabilitate cât mai  mic\, este 
necesar ca [i experimentul planificat, prin care stabilim condi]iile optime de 
lucru, s\ includ\ o serie  de repeti]ii. Ori de câte ori este posibil, planul 
experimental trebuie repetat, mai ales dac\ o serie de factori zgomot sunt  
prezen]i. Repet\rile experimentelor prezint\ o serie de avantaje. În primul 
rând, datele suplimentare pot confirma juste]ea rezultatelor ob]inute. În al 
doilea rând, repet\rile pot pune în eviden]\ influen]a factorilor zgomot asupra 
r\spunsului (caracteristicii de ie[ire a sistemului). În al treilea rând, cu ajutorul 
datelor suplimentare ob]inute se poate analiza varian]a în jurul valorii ]int\. 

Este meritul lui Taguchi de a fi identificat trei tipuri  de factori de 
zgomot: 

• Zgomot – exterior, la care variabilitatea este datorat\ condi]iilor 
exterioare sistemului modelat;  

• Zgomot – interior, la care variabilitatea se datoreaz\ variabilelor 
interne ale sistemului, dar care nu au fost considerate `n model;  

• Zgomote între entit\]i, la care variabilitatea se datoreaz\ micilor 
diferen]e ale resurselor identice simulate `n sistem. 

 
Scopul experiment\rii este de a identifica nivelul factorilor controla]i 

care vor minimiza influen]a  factorilor zgomot asupra performan]elor sistemului 
modelat, realizând sisteme insensibile la factorii zgomot. 

Tabel 3.20 
Factor

Coloana
 
Experiment 

B
1 

C
2 

A
3 

D 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 

1
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

1
2 

3=1’ 
2 

3=1’ 
1 

3=1’ 
1 
2 

1 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
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Pentru a include factorii zgomot în proiectarea experimentului, ace[tia 
[i nivelul acestora sunt identifica]i într-o manier\ similar\  factorilor controla]i. 

Dup\ determinarea factorilor zgomot [i nivelul acestora pentru test, se alege o 
MO pentru ace[tia care va dicta num\rul de repeti]ii ale experiment\rilor. 
Matricea ortogonal\ utilizat\ pentru experimentul planificat al factorilor zgomot 
se nume[te matrice exterioar\. 

S\ presupunem c\ s-au identificat trei factori zgomot în experimentul 
care utilizeaz\ o MO L8 pentru factorii controla]i (matricea interioar\). Fiecare 
factor zgomot este considerat ca având 2 niveluri, pentru care vom utiliza o 
MO L4. 

Pentru a ob]ine setul complet de date, fiecare experien]\ a planului L8 
trebuie s\ fie repetat\ de patru ori în condi]iile de factori zgomot. Experimentul 
programat cu matricile interioar\ [i exterioar\ este prezentat\ în figura 3.22. 
De notat c\, în matricea exterioar\, coloana 3 reprezint\, în acela[i timp, al 
treilea factor zgomot [i interac]iunea între factorii zgomot unu [i doi. 

Pentru acest tip de experiment, pe lâng\ analiza varian]ei, se va utiliza 
analiza raportului semnal/zgomot (S/Z), prezentate în paragraful urm\tor. 

 

 

Matricea 
interioar\ 

Matricea 
exterioar\ 

F
ac

to
ri 

zg
om

ot
 

3 1 2 2 1  

2 1 2 1 2  

1 1 1 2 2  

C
ol

oa
na

 

1 2 3 4  

Factori controla]i Rezultate 
(Repeti]ii) 

Coloane
Experien]a 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1
1
1
1
2
2
2
2

1
1
2
2
1
1
2
2

1
1
2
2
2
2
1
1

1
2
1
2
1
2
1
2

1
2
1
2
2
1
2
1

1
2
2
1
1
2
2
1

1
2
2
1
2
1
1
2

    

 

Fig.3.22. Matricea interioar\ [i exterioar\
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Analiza semnal – zgomot  

Acest tip de analiz\ completeaz\ sau substitue, a[a cum s-a precizat, 
analiza varian]ei, ea putându-se realiza numai pentru un experiment 
programat care include repeti]ii. Prin „semnal” se define[te modificarea 
caracteristicii de ie[ire ]int\ a sistemului modelat ca r\spuns al varia]iei 
factorilor controlabili considera]i.  

Din p\cate, în timpul desf\[ur\rii experimentului programat exist\ o 
serie de factori externi nedori]i `n func]ionarea sistemului real [i care trebuie 
lua]i `n considerare `n modelare (de exemplu `nt`rzierea `n livrarea ritmic\ a 
unor componente). Ace[ti factori externi au fost numi]i factori zgomot [i efectul 
lor asupra caracteristicilor de ie[ire ale sistemului este denumit „ zgomot”. 
Raportul semnal – zgomot, S/Z, (în englez\ signal to noise ratio = S/N) 
m\soar\ sensibilitatea caracteristicii investigate într-o manier\ controlat\, sub 
ac]iunea factorilor zgomot incontrolabili. 

No]iunea de raport semnal zgomot î[i are originea în electronic\ [i 
automatic\ dar vom introduce acest concept pentru a stabili condi]iile optime 
func]ionare a unui sistem astfel încât „semnalul” s\ fie cât mai mare în raport 
cu „zgomotul”. Pentru orice experiment, proces, produs se dore[te realizarea 
unui raport S/Z cât mai mare posibil. Aceasta implic\ o caracteristic\ de ie[ire 
optim\ cu o variabilitate minim\ în jurul valorii considerate ]int\. 

Din punct de vedere al optimiz\rii unei caracteristici de ie[ire a 
sistemului putem avea: 

• un optim maximal; cu cât valoarea ob]inut\ este mai mare cu atât 
este mai performant, de exemplu, productivitatea; 

• un optim minimal; cu cât valoarea ob]inut\ pentru r\spuns este 
mai mic\ cu atât este mai bun, de exemplu timpul petrecut `n 
sistem; 

• un optim nominal; cu cât valoarea ob]inut\ se apropie mai mult de 
valoarea nominal\ cu atât este mai bine. 

Calculul raportului S/Z 
Pentru a calcula valoarea raportului S/Z dintr-un set de valori ale 

r\spunsului (caracteristicii de ie[ire considerate se procedeaz\ astfel: 
• se calculeaz\ valoarea medie p\tratic\ (MP), a setului de valori y1, 

y2,........yN 
• se calculeaz\ raportului S/Z pe baza rela]iei. 

S/Z = - 10 log10(MP) 
 Pentru o valoare cât mai mare a raportului S/Z va trebui s\ avem o 
valoare cât mai mic\ a mediei p\tratice. 
 În func]ie de tipul de optim considerat, valoarea medie p\tratic\ (MP) 
va reflecta devia]ia fa]\ de valoarea ]int\ [i, deci, vom avea: 

• pentru un optim minimal 
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N/)y..........yy(MP 2
N

2
2

2
1 ++=  

• pentru un optim nominal la care valoarea ]int\ este y0: 
N/))yy.........()yy()yy((MP 2

0N
2

02
2

01 −+−+−=  

• pentru un optim de tip maximal 
N/)y/1...........y/1y/1(MP 2

N
2
2

2
1 +++=  

 Fa]\ de analiza varian]ei datelor utilizarea raportului S/Z ofer\ dou\ 
mari avantaje. Pe de o parte, un ghid mai robust de alegere a optimului pe 
baza celei mai mici varia]ii (variabilit\]i) în jurul valorii ]int\ concomitent cu o 
valoare medie a setului de date apropiat\ de valoarea ]int\. Pe de alt\ parte, 
posibilitatea de a compara, prin valoarea S/Z, dou\ seturi de date 
experimentale cu varian]e [i distan]e ale mediei diferite de valoarea optim\ 
considerat\ drept ]int\. 

Pentru ilustrare, s\ consider\m dou\ seturi de observa]ii care au 
aceea[i valoare ]int\ egal\ cu 75. 

Setul A: 55; 58; 60; 63; 65 → Media =60,2 
Devia]ia medie fa]\ de ]int\ = (75-60,2)=14,8 
Setul B: 50; 60; 76; 90; 100 → Media =75 
Devia]ia medie fa]a de ]int\ = (75-75) =0 

 Cele dou\ seturi A [i B pot avea dou\ distribu]ii diferite câte sunt 
prezentate în figura 3.23. 

 Se observ\ c\ setul B are o valoare medie egal\ cu valoarea ]int\ dar 
dispersia este mai mare. Pe de alt\ parte, setul A de date are o  distribu]ie cu 
o dispersie apropiat\ de valoarea medie, îns\ aceasta este mai dep\rtat\ de 
valoarea ]int\. 

 

 

Figura 3.23 Compararea a dou\ distribu]ii
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 Vom calcula raportul S/Z pentru setul A de date: 
Cazul 1: Optim nominal cu valoarea ]int\ = 75 

6,2315/))7565()7563()7560()7558()7555((MP 22222 =−+−+−+−+−=  
S/Z= - 10log10(MP) = - 23,65 

Cazul 2: Optim minimal 
MP = (552+582+602+632+652)/5 = 3636,6 
  S/Z = - 10 log10(3636,6) = - 35, 61 
Cazul 3: Optim maximal 
MP=(1/552 + 1/58 2+ 1/602 + 1/632 + 1/652)/5 = 0,0002728 
 S/Z = - 10 log10(0,0002728) = 35,548 
Valorile comparative ale celor dou\ seturi de date A [i B pentru raportul S/Z 
sunt prezentate în tabelul 3.21. 

Dac\ optimul considerat pentru valoarea ]int\ este de tip nominal setul 
A este superior setului de date B, datorit\ unei valori S/Z mai mare, având o 
variabilitate mai mic\ dar o medie mai dep\rtat\ de valoarea ]int\. Similar 
dac\ optimul este de tip minimal. În schimb, dac\ optimul este de tip maximal 
setul B este superior calitativ setului A. 

Utilizarea raportului S/Z în locul valorilor medii va introduce câteva 
modific\ri minore în analiz\: 

În cazul utiliz\rii raportului S/Z, num\rul de grade de libertate al 
experimentului va fi : 

 GDL pentru S/Z = nr. experien]e – 1  
 
fa]\ de formula utilizat\ în analiza standard 

 
 GDL = (nr. experien]e x nr. repet\ri ) – 1  
 
În rest, analiza va utiliza acelea[i rela]ii ca [i analiza standard. Pentru 

a pune în eviden]\ diferen]ele dintre cele dou\ tipuri de analiz\, standard [i 
semnal – zgomot, pentru acela[i set de observa]ii s\ consider\m un 
experiment definit de matricea ortogonal\ L4. Pentru fiecare experien]\ se 
realizeaz\ un num\r de 3 repet\ri, conform tabelului 3.22 

 

Tabelul 3.21 

Set date 
Raport S/Z 

Nominal Minim Maxim 
A -23,65 -35,61 35,54 
B -25,32 -37,76 36,65 
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Analiza standard a datelor, care va utiliza valorile medii ale fiec\rui 
experiment pentru calculul efectelor factorilor, sunt prezentate în tabelul 3.23 

iar analiza semnal – zgomot, care  înlocuie[te valorile medii prin raportul S/Z 
este prezentat\ în tabelul 3.24. 

Num\rul de grade de libertate pentru analiza standard este 4x3-1=11 
iar pentru analiza semnal zgomot este 3. Aceast\ diferen]\, în ceea ce 
prive[te num\rul gradelor de libertate, va produce diferen]e mari în calculele 

Tabelul 3.22 
Nivel 2 44 44 40

1 35 35 39 
Factor  

 
coloana 

Experiment 

A B C R\spunsuri 

1 2 3 R1 R2 R3 Media S/Z 

1 1 1 1 23 30 37 30 -
29,70 

2 1 2 2 35 40 45 40 
-

32,09 

3 2 1 2 50 30 40 40 -
32,22 

4 2 2 2 45 48 51 48,50 -
33,64 

 

Tabelul 3.23 

Coloana Factor GDL 
Suma

p\tratelor Varian]a F Procent 

1 
2 
3 

A 
B 
C 

1 
1 

(1) 

243,0 
234,0 
(3,0) 

243,0 
243,0 

ignorat 

5,93 
5,93 
------ 

23,63 
23,63 
------ 

Reziduuri 9 369,0 41,00 ------ 52,76 
Total 11 855,0   100,0 

 

Tabelul 3.24 

Coloana Factor GDL Suma 
p\tratelor 

Varian]a F Procent 

1 
2 
3 

A 
B 
C 

1
1 

(1) 

4,141
3,629 
(3,24) 

4,141
3,629 

ignorat 

17,61
15,43
------ 

48,79 
42,39 
------ 

Reziduuri 1 0,24   8,82 
Total 3 8,01 100,0 
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celor dou\ tipuri de analiz\. Contribu]ia procentual\ a factorului A este 23,6% 
în analiza standard fa]a de 48,79% în analiza semnal – zgomot. 

În ambele analize s-a neglijat factorul C ca fiind nesemnificativ. 
 

3.10. Optimizarea proiectelor de sistem. 
 
Tehnicile de proiectare experimental\ permit evaluarea unei game largi 

de proiecte de sistem alternative ca fiind definite prin combinarea seturilor de 
variabile de decizie. Dac\ alternativele incluse `n experiment sunt alese 
judicios cu oarecari cuno[tin]e asupra comport\rii sistemului, proiectul de 
sistem selectat `n cele din urm\ poate fi optim sau apropiat de optim. Oricum, 
acest lucru nu este asigurat, deoarece nu exist\ algoritmi optimali proba]i 
pentru a fi utilizate pentru modelele de simulare. A[a, `ncât, nu putem defini 
niciodat\ cu adev\rat un proiect de sistem optim. 

Optimizarea modelelor de simulare reclam\ utilizarea unor algoritmi 
euristici eficien]i `n conexiune cu tehnici statistice potrivite. Prin iterare, aceste 
tehnici permit, pe de o parte, s\ se defineasc\ un proiect de sistem tot mai 
bun, care poate fi un optim local sau, poate, chiar un optim global. Pentru a 
descrie aceste abord\ri, se utilizeaz\ termeni ca metodologia suprafe]ei de 
r\spuns sau tehnica c\ut\rii optimului. ~n ambele cazuri, se caut\ solu]iile 
optime referindu-ne numai la o m\sur\ a performan]ei. 

 
 
3.10.1. Conceptele metodologiei suprafe]ei de r\spuns 
 
Suprafa]a de r\spuns este cel mai bine descris\ prin analogie. Se 

consider\ un model tridimensional al unei suprafe]e de teren având dealuri [i 
depresiuni. Elevarea terenului variaz\ cu coordonatele rectangulare , care 
reprezint\ longitudinea [i latitudinea, adic\ elevarea este func]ie de acestea. 

Modelul poate fi redus la dou\ dimensiuni prin utilizarea liniilor de 
contur care con]in punctele de aceea[i `n\l]ime. ~n figura 3.24. sunt prezentate 
unele modele tipice de utilizare a liniilor de contur cu latitudinea [i longitudinea 
reprezentate prin x1 [i x2.  

Prin `nlocuirea latitudinii [i longitudinii cu dou\ variabile de decizie [i 
eleva]ia cu o m\sur\ a performan]ei sistemului, definim suprafa]a de r\spuns 
pentru modelul nostru de sistem. Astfel, suprafa]a de r\spuns reprezint\ un [ir 
ne`ntrerupt de valori ale m\surii performan]ei determinate prin toate 
combina]iile fezabile ale celor dou\ variabile de decizie. Pentru a u[ura 
analiza, presupunem, uzual, o suprafa]\ continu\. Ecua]ia potrivit\ pentru 
suprafa]a de r\spuns bidimensional\ este: 

R=f(x1, x2), cu domenii fezabile pentru x1 [i x2 [i `n care func]ia este 
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definit\ de c\tre structura modelului de simulare. De exemplu, timpul de plat\ 
`ntr-un supermagazin este afectat de c\tre viteza medie de lucru a casierilor [i 
de num\rul de casieri opera]ionali. 

De[i suprafa]a de r\spuns `n dou\ dimensiuni este cel mai u[or de 
reprezentat [i pentru a aplica tehnicile de c\utare a optimului, suprafe]ele pot 
fi extinse la n dimensiuni incluzând variabile de decizie adi]ionale. Putem, cu 
certitudine, s\ introducem variabile cum ar fi num\rul de `mpachet\ri, num\rul 
liniilor expres [i linii de plat\ automate f\r\ casier `n modelul 
supermagazinului. Oricum, dificultatea optimiz\rii cre[te neliniar prin 
ad\ugarea variabilelor. 

Fiind date asemenea suprafe]e, se dore[te a determina combina]ia 
valorilor variabilei de decizie, care este asociat\ fie cu cel mai de jos 
(minimum) sau cel mai `nalt (maximum) punct al suprafe]ei, depinzând de 
m\sura performan]ei considerat\. Exist\ diferite abord\ri pentru aceast\ 

 
a. Movil\ b. Coam\ (pant\) ridic\toare 

 

 
c. Dou\ movile d. {ea 

 
Figura 3.9. Modele tipice de eleva]ii
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problem\, fiecare dintre ele plin\ de riscuri. Utilizând analogia cu terenul, 
solu]ia poate fi privit\ fie ca urcarea spre cel mai `nalt punct, fie ca o coborâre 
spre cel mai coborât punct al terenului. Oricum, trebuie s\ facem aceasta ca [i 
lega]i la ochi sau cel pu]in, ca printr-o cea]\ dens\, deoarece noi cunoa[tem 
foarte pu]in forma suprafe]ei de r\spuns. De asemenea, vrem s\ atingem 
vârful culegând cât mai pu]ine informa]ii, deoarece colectarea acestor 
informa]ii prin rul\rile de simulare este, obi[nuit, costisitoare. 

Pentru a aprecia unele dintre aceste probleme, s\ observ\m 
suprafe]ele de r\spuns din figura 3.24. Pentru suprafa]a 3.24. a, am putea 
urma traseul 1 `n sus la una din marginile movilei [i `n jos la cealalt\, sc\pând 
complet vârful, sau urmând traseul paralel 2 pe care putem ajunge la vârf. 
Pentru suprafa]a c, am putea urma traseul 1 [i s\ ajungem vârful de mai jos 
(optim local) sau traseul 2, pe care se ajunge la vârful cel mai `nalt (optimul 
global). Atât punctul de pornire cât [i traseul selectat afecteaz\ probabilitatea 
de a ajunge la vârf. Deoarece num\rul punctelor care trebuie s\ fie explorate 
este prea mare pentru a fi posibil\ enumerarea total\ iar deplasarea `n linie 
dreapt\ ofer\ pu]in\ siguran]\ `n atingerea vârfului, este nevoie de strategii 
eficiente. 

 
 
3.10.2. Tehnici de c\utare a optimului 
 
Se utilizeaz\ dou\ strategii pentru g\sirea valorilor optime ale 

suprafe]ei de r\spuns, care sunt fundamental diferite. ~n cazul primei strategii, 
se procedeaz\ metodic de la o solu]ie la alta mai bun\ f\r\ a `ncerca s\ se 
estimeze forma suprafe]ei, `n timp ce, `n cazul celei de a doua, se evalueaz\ 
beneficiul asem\n\tor datorat schimb\rilor variabilei de decizie `nainte ca 
acestea s\ se fac\. 

Abordarea c\ut\rii directe. Utilizarea acestei metode presupune c\ 
numai una din variabile, la un moment dat, este modificat\ `n timpul c\ut\rii 
proiectului optim de sistem. Pentru o suprafa]\ de r\spuns care este func]ie 
de dou\ variabile , s\ spunem R(x1, x2), am putea men]ine x2 constant [i s\ 
optimiz\m prin x1. Apoi, se fixeaz\ x1 la valoarea care produce suprafa]a de 
r\spuns optimal\ [i se optimizeaz\ prin x2. Se repet\ aceast\ procedur\, 
variind alternativ x1 [i x2, pân\ ce nu mai apare `n suprafa]a de r\spuns. 
Procedura se termin\ când se verific\ rela]ia: 

 
R(x1, x2*)≤R(x1*, x2*)≥ R(x1*, x2), 
 

pentru toate valorile lui x1 [i x2; x1* [i x2* sunt valorile variabilelor de decizie 
care produc proiectul optim de sistem. 
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Succesul acestei abord\ri depinde de valorile de pornire pentru x1 [i x2 
[i de incrementul de modificare a lor. ~n figura 3.25. se prezint\ unele rezultate 
posibile. Astfel, `n cazul unei suprafe]e urc\toare, a, vârful se atinge destul de 
repede, `n timp ce, la suprafa]a b, sunt necesare multe itera]ii. ~n cazul c ne 
oprim `n partea de jos a movilei, iar `n d se ob]ine numai un optim local. 
Optimul global s-ar putea g\si `n cazul c dac\ s-ar utiliza un punct de pornire 
diferit pentru c\utare, a[a cum se observ\ `n figura 3.26, a. ~n mod similar, 
 

 

 

Figura 3.25. Suprafe]e de r\spuns ridic\toare pentru care se caut\ optimul. 
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dac\ se utilizeaz\ un punct de start diferit pentru cazul d, optimul s-ar ob]ine 
ca `n figura 3.26,b. 

Pentru a u[ura ob]inerea sensibilit\]ii `n c\utarea punctului de start, se 
pot utiliza puncte de start aleatoare multiple. 

Metoda modific\rii unei variabile la un moment dat este ilustrat\ prin 
exemplul urm\tor. Se consider\ un set de 18 ma[ini automate care se 
defecteaz\ aleatoriu la intervale de 12 minute, iar pentru repararea lor sunt 
disponibile dou\ grupe de mecanici: mecanici exper]i, care sunt pl\ti]i cu 
30$/or\ [i mecanici ucenici, care sunt pl\ti]i cu 10$/or\. Timpul de reparare a 
unei ma[ini de c\tre un mecanic expert se consider\ 4 minute `n medie, 
distribuit normal cu o devia]ie standard de 2 minute iar pentru un ucenic avem 
5 minute `n medie, cu devia]ia de 3 minute. Costul ie[irii din func]iune a 
ma[inilor este estimat la 50.000$ pe or\, pe ma[in\. M\sura performan]ei 
este costul total pe or\, iar cele dou\ variabile de decizie sunt num\rul de 
mecanici expert [i num\rul de ucenici necesar pentru a men]ine ma[inile `n 
func]iune. 

Costul total pe or\ `n acest exemplu poate fi calculat cu rela]ia: 

∑
=

++=
N

j
eeuu NmjCSNSNC

1
0  

unde: 
Nu- num\rul atribuit de mecanici ucenici; 
Su- salariul orar al mecanicilor ucenici; 
Ne- num\rul mecanicilor exper]i; 
Se- salariul orar al mecanicilor exper]i; 
Ce- costul pe or\, pe ma[in\, `n cazul nefunc]ion\rii; 
Nmj- num\rul de ore ma[in\ de nefunc]ionare `n timpul orei j a rul\rii; 

 

Figura 3.26. Efectul punctului de start `n c\utarea optimului. 
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N- num\rul de ore `ntr-o rulare de program. 
Pentru a construi suprafa]a de r\spuns, num\rul de exper]i [i de 

ucenici este variat de la 0 la 5 pentru a produce 35 de puncte discrete 
(combina]ia 0 exper]i [i 0 ucenici nu a fost rulat\). Modelul este rulat de 5 ori 
pentru fiecare combina]ie a mecanicilor iar lungimea rul\rii este pentru o zi de 
8 ore. Sunt necesare, deci, 175 de rul\ri. Liniile de contur aproximative 
realizate cu aceste rul\ri sunt trasate la intervale de 50$ pentru costul orar 
(figura 3.27), conturul fiind ob]inut prin interpolarea `ntre media costului total 
pe or\, pentru 35 de puncte (tabelul 3.25). Atribuirea frac]ional\ a mecanicilor, 
 

 
care poate s\ rezulte dintr-o solu]ie aflat\ pe una dintre aceste linii de contur 
poate s\ fie ra]ionalizat\ prin considerarea por]iunii de timp neutilizat\ a 
mecanicilor ca posibil\ s\ fie petrecut\ pentru alt\ activitate. 

Metoda se va aplica de dou\ ori prin selectarea a dou\ puncte de start 
aleatoare [i se compar\ rezultatele. Pentru prima aplica]ie, se utilizeaz\ o 
schimbare incremental\ `n variabilele de decizie de 0,5 mecanici [i, la a doua, 
o schimbare de 1 mecanic. Pentru prima aplica]ie, se `ncepe prin stabilirea 
mecanicilor ucenici la valoarea selectat\ aleatoriu de 4 mecanici [i se variaz\ 
num\rul mecanicilor exper]i `n domeniul 0÷5 `n incremente de 0,5, pentru a 
g\si cea mai de jos medie pentru costul total pe or\. 
 

 
 

Figura 3.27. Suprafa]a de r\spuns pentru problema dat\ 
(Media costului total pe or\). 
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Deoarece, `n mod normal, nu [tim nimic despre forma suprafe]ei de 

r\spuns, trebuie s\ variem variabila de decizie pentru care s-a optimizat pe 
`ntregul domeniu. Pentru a evalua suprafa]a de r\spuns `n fiecare punct, se 
cere cel pu]in o rulare de simulare. Aceste rezultate le avem deja `n tabelul 
3.25 [i figura 3.27. 

Interpolând `ntre valorile din tabelul 3.25, g\sim c\ media cea mai de 
jos a costului este 535$, cu Ne=2,5 exper]i. Se fixeaz\ acum Ne la aceast\ 
valoare [i se variaz\ num\rul de mecanici, Nu, pe `ntregul domeniu 0÷5. Se 
g\se[te costul cel mai de jos de 535$ la Nu=4. Astfel, a fost satisf\cut\ 
condi]ia pentru optimalitate prezentat\ mai sus pentru aceast\ metod\ [i 
anume: 

 
R(Nu, Ne=2,5)≤R(Nu=4, Ne=2,5)≥R(Nu=4, Ne), 
 

pentru orice valori ale lui Nu [i Ne. Deoarece cunoa[tem `ntreaga suprafa]\ de 
r\spuns, putem stabili c\ aplicarea acestei metode a produs optimul global. 

Pentru a doua `ncercare, se utilizeaz\ valoarea aleas\ aleatoriu Nu=0 
[i se variaz\ Ne de la 1 la 5, `n incremente de 1 pentru a g\si costul mediu cel 
mai de jos. Referindu-ne la tabelul 3.25, se observ\ c\ valoarea medie 
inferior\ de 550$ are loc când Ne=5. Fixând aceast\ valoare [i variind Nu `n 
incremente de 1 mecanic pentru a g\si costul minim de 550$ cu Nu=0 [i Nu=1, 
deoarece valoarea de start a fost Nu=0. Aceast\ aplica]ie produce pre]ul 
minim cu 15$ mai mare fa]\ de prima. 

Se poate concluziona c\ metoda varia]iei numai a unei variabile la un 
moment dat este robust\ atunci când se aplic\ la suprafa]a de r\spuns. Dac\ 
se examineaz\ figura 3.27 [i tabelul 3.25 se observ\ c\ terenul coboar\ 
precipitat de la costul de 980$ (la Nu=1 [i Ne=0 sau 1) la 560$ (pentru Nu=2,5 
[i Ne=2,5). ~n final, terenul coboar\ la o valoare joas\ de 500$ [i apoi urc\ 
`ncet la nivelul de 630$ (la perechea 5, 5). Concluzia este c\, pentru suprafe]e 
de r\spuns av^nd curbe de nivel atât de dramatice [i regulate, aceast\ 

Tabelul 3.25 
Num\rul 
mecanicilor 
exper]i 

Num\rul mecanicilor ucenici, Nu

0 1 2 3 4 5 

0  980 900 780 660 560 
1 990 890 770 650 560 520 
2 850 740 630 550 530 530 
3 720 620 550 540 540 560 
4 600 550 540 560 570 590 
5 550 550 570 590 610 630 
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metod\ d\ rezultate bune. Din p\cate, nu toate suprafe]ele de r\spuns sunt 
ca aceasta. 

~n abordarea metodei de mai sus, func]ia R(Nu, Ne) a fost tratat\ 
deterministic prin utilizarea valorilor mediei. Ea este `ns\, de fapt, o func]ie 
probabilistic\. Dac\ se include efectul distribu]iei de probabilitate a costurilor, 
solu]ia optim\ se poate schimba. 

Metodologia suprafe]ei de r\spuns. Aceast\ metod\ este `n realitate o 
familie de abord\ri numite metodologia suprafe]ei de r\spuns. Se presupune 
c\ suprafa]a de r\spuns este continu\ [i se `ncepe prin estimarea formei 
suprafe]ei `n vecin\tatea imediat\. Apoi, este selectat\ direc]ia cea mai 
promi]\toare `n care trebuie mers pentru a ajunge la maxim sau minim. 
Diferite metode utilizeaz\ proiecte experimentale diferite pentru a estima 
forma suprafe]ei, fac presupuneri diferite asupra naturii formei [i utilizeaz\ 
diverse reguli pentru a determina cum s\ se modifice valorile variabilei de 
decizie [i, astfel, s\ ne deplas\m `ntr-o direc]ie anume. De exemplu, unele 
abord\ri presupun suprafa]a plan\, `n timp ce altele utilizeaz\ suprafe]ele 
curbe. 

 
 

3.10.3. Optimizarea `n multicriterial\ a performan]ei. 
 
Structura experimental\ [i modelele necesare `n acest caz sunt mult 

mai complexe decât cele de pân\ acum. 
Ca [i `n cazul unuui singur criteriu de performan]\, putem dori s\ 

examin\m proiecte predeterminate de sistem prin specificarea valorilor 
variabilei de decizie sau putem c\uta setul de valori pentru variabilele de 
decizie care definesc un proiect optim de sistem. ~n acest caz putem folosi 
proceduri diferite pentru proiectarea experimental\ [i optimizarea sistemului. 

Procedura proiect\rii experimentale care trateaz\ mai mult decât o 
m\sur\ a performan]ei este analiza multivariat\ a varian]ei, cunoscut\ sub 
denumirea MANOVA. Aceasta este analoag\ procedurii varian]ei, ANOVA, 
care trateaz\ numai un criteriu de performan]\. ~n fiecare caz, c\ut\m s\ 
identific\m diferen]e posibile ale performan]ei unui set de proiecte de sistem. 

~n cazul univariant, ipoteza de nul este H0:μ1=μ2, unde μ1 [i μ2 sunt 
valorile mediei pentru m\sura selectat\ a performan]ei, pentru fiecare dintre 
dou\ proiecte specificate de sistem. Testul t statistic potrivit este calculat 
pentru datele e[antion [i comparate cu o valoare t tabelat\ cu num\r de grade 
de libertate potrivit pentru a testa H0. 

~n cazul multicriterial, ipoteza de nul implic\ un vector, μ, câte unul 
pentru fiecare m\sur\ k a performan]ei, pentru cele dou\ proiecte de sistem, 
astfel: 
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De exemplu, se consider\ un atelier pentru care dorim s\ [tim dac\ 

dou\ m\suri ale performan]ei de interes (k=2) sunt afectate de c\tre regula 
folosit\ pentru a selecta lucr\rile (serviciile) din [irul de ma[ini. Testul T2 al lui 
Hotelling se aplic\ `n acest caz, deoarece avem criterii multiple ale 
performan]ei [i numai o variabil\ de decizie: regula de selectare a serviciului, 
care se modific\ pentru a defini dou\ proiecte de sistem diferite. Criteriile de  
performan]\ sunt: `ntârzierea medie a serviciului `n execu]ie [i costul mediu al 
`ntârzierii serviciului. Primul criteriu apare din preocuparea pentru satisfacerea 
clientului, iar cel de al doilea este datorat costurilor de penalizare pentru 
`ntârzieri care variaz\ de la serviciu la serviciu. Testul T2 va determina dac\ 
cele dou\ reguli realizeaz\ la fel de bine criteriilor selectate. 

~n scopul de a realiza testul t, fiecare vector trebuie redus la un singur 
num\r prin aplicarea factorilor de ponderare, care sunt o func]ie de datele 
e[antion, μij. Se calculeaz\, apoi, testul statistic T2 din datele e[antion [i se 
compar\ cu o valoare tabelat\ F, cu num\r de grade de libertate potrivit 
pentru a testa H0. Dac\ μ1j≠μ2j pentru orice j, atunci H0 este respins. 

~n cazul univariant, extinzând analiza de la dou\ e[antioane la mai 
multe rezult\ procedura obi[nuit\ ANOVA cu ipoteza de nul: 

H0:μ1=μ2=...=μn, 
unde :μ1,μ2,...,μn, sunt mediile m\surii performan]ei pentru n proiecte de 
sistem. Testul statistic este calculat pentru un raport al varian]elor [i comparat 
cu o valoare F tabelat\ pentru a testa H0. ~n cazul MANOVA, ipoteza de nul 
implic\ vectori ai mediilor, cum ar fi: 
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Extinzând exemplul de mai sus, putem dori s\ [tim dac\ exist\ vreo 
diferen]\ `n cele 2 m\suri ale performan]ei (k=2) de interes (`ntârzierea medie 
a serviciului [i costul mediu al `ntârzierilor) datorate unui set de patru (n=4) 
reguli de selec]ie. 

Procedura MANOVA este cerut\ `n acest caz deoarece avem dou\ 
criterii de performan]\ [i o singur\ variabil\ de decizie, regula de selectare a 
serviciului, care este modificat\ (variat\) pentru a defini câteva (nu numai 
dou\) proiecte de sistem. 

~n scopul de a realiza testul ipotezei, trebuie s\ reducem vectorii la 
cantit\]i scalare [i s\ calcul\m un F statistic utilizând datele e[antion, pentru 
a-l compara cu valoarea tabelat\ F. Ipoteza de nul este rejectat\ numai dac\: 

μ1i=μ2i=...=μni, pentru i=1, 2, ...,k. 
 
Strategiile de c\utare a optimului. Exist\ câteva abord\ri posibile 

pentru problema optimiz\rii `n cazul câtorva criterii de performan]\: 
• Optimizarea tuturor criteriilor de performan]\ `n mod 

independent; 
• Optimizarea unui criteriu de performan]\ selectat, concomitent 

cu restric]ionarea celor r\mase. 
• Optimizarea unei func]ii liniare a criteriilor de performan]\. 
• Optimizarea prin algoritmi de programare a scopului. 

Fiecare dintre aceste tehnici este adecvat\ cel mai bine pentru 
rezolvarea problemelor deterministe, dar aplicarea lor la cazul stochastic, cum 
ar fi modelele de simulare, nu a fost pe deplin rezolvat\. Descrierea urm\toare 
are loc `n limite deterministe, cu referire la complica]iile cauzate de modelele 
stochastice. 

Pentru a ilustra cele patru tehnici se utilizeaz\ exemplul cunoscut al 
supermagazinului, la care ne intereseaz\ dou\ criterii de performan]\: timpul 
mediu de a[teptare al clien]ilor [i costul salariilor pe or\. Se manipuleaz\ 
dou\ variabile de decizie pentru a defini proiecte alternative de sistem: 
num\rul de casieri [i num\rul de ambalatori atribui]i liniilor de cas\. Exist\ 
unele restric]ii ( optim cu restric]ii) asupra variabilelor de decizie: trebuie s\ 
existe cel pu]in un casier, dar num\rul casierilor nu trebuie s\ dep\[easc\ 
num\rul liniilor de cas\, luat ca fiind 8 linii; de asemenea, num\rul 
ambalatorilor nu trebuie s\ dep\[easc\ num\rul casierilor. 

Formularea problemei poate fi rezumat\ dup\ cum urmeaz\. 
• Se minimizeaz\: 

Z1(x1, x2) 
Z2(x1, x2) 

supunând la condi]iile: 
x1≥1; x1≤8; x2≤x1; x2≥0, 
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unde x1 [i x2 sunt numerele de casieri [i ambalatori, iar Z1(x1, x2) [i Z2(x1, x2) 
sunt func]ii care definesc timpul mediu de a[teptare al clien]ilor [i costul 
salariilor pe or\. Func]ia Z1 este definit\ prin caracteristicile de operare ale 
modelului de simulare, `n timp ce Z2=4x1+2x2. Minimizarea va fi definit\ explicit 
pentru fiecare dintre tehnicile de optimizare. ~n figura 3.28 se arat\ spa]iul 
solu]iei fezabile pentru aceast\ problem\. 

a. Optimizarea independent\ a criteriilor de performan]\. 
Aceast\ tehnic\ optimizeaz\ toate criteriile de performan]\ `n mod 

independent, adic\ se caut\ suprafe]ele de r\spuns Z1 [i Z2 independent [i se 
g\se[te proiectul optim de sistem cu respectarea fiec\reia din criteriile de 
performan]\. 

 

 
~n scop ilustrativ, se face o aproximare care permite examinarea 

punctelor `n spa]iul solu]iei f\r\ a rula modelul de simulare. Bazat pe 
cuno[tin]ele asupra unor supermagazine similare, se estimeaz\: 

 
Z1(x1+x2)=100/(4x1+x2), 
 

ecua]ie care define[te timpul mediu de a[teptare ca o func]ie care descre[te 
neliniar, cu casierii fiind de patru ori mai eficien]i decât ambalatorii `n 
reducerea timpului de a[teptare. Astfel, ambele suprafe]e de r\spuns sunt 
func]ii monoton cresc\toare sau monoton descresc\toare de x1 [i x2. 

Cu ambele suprafe]e de r\spuns bine definite, trebuie s\ examin\m 
valorile lui Z1 [i Z2 numai `n punctele extreme 1, 2, 4, [i 6 (figura 3.28) pentru a 
determina proiectele optime de sistem ca fiind: 

 
 

Figura 3.28. Spa]iul solu]iilor fezabile.
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Z1

*=Z1(8, 8)=100/40=2,5, `n punctul 4. 
Z2

*=Z2(1, 0)=4, `n punctul 1. 
 
Succesul acestei metode const\ `n abilitatea de a g\si o solu]ie care va 

domina pe toate celelalte. Adic\, solu]ia optim\ `n condi]ia c\ unul dintre 
criteriile de performan]\ va fi, de asemenea, optim fa]\ de celelalte criterii. ~n 
exemplul cu supermagazinul, apar dou\ sisteme optimale total diferite 
depinzând de criteriul de performan]\ utilizat: un proiect de sistem cu 8 casieri 
[i unul cu minim un casier. Aceasta nu este surprinz\tor, deoarece criteriul de 
performan]\- costul salariului pe or\ este diametral opus timpului de a[teptare 
al clien]ilor. ~n cele mai complexe modele, `n care se fac negocieri (de 
exemplu, costul salariului fa]\ de timpul de a[teptare), metoda are o utilizare 
limitat\. 

b. Optimizarea unui criteriu de performan]\ selectat. 
Aceast\ tehnic\ transform\ o problem\ cu criterii multiple de 

performan]\ la una implicând un singur criteriu de performan]\ prin 
optimizarea unui criteriu, `n timp ce celelalte sunt supuse la restric]ii. ~n 
exemplul supermagazinului, alegem s\ ne focaliz\m asupra nivelului 
serviciului, ca m\sur\ prin timpul Z1 de a[teptare al clien]ilor, iar costul 
salariilor este constrâns s\ nu dep\[easc\ limita de 38$/or\. O restric]ie 
adi]ional\ cerut\ este dat\ de rela]ia: 

4x1+2x2≤38 
~n condi]iile de mai sus, problema poate fi formulat\ astfel: 

• Se minimizeaz\: Z1(x1, x2)=100/(4x1+x2) 
• `n condi]iile: x1≥1; x1≤8; x2≤x1; 4x1+2x2≤38; x2≥0 

Se utilizeaz\ aproximarea pentru timpul de a[teptare, mai degrab\ 
decât s\ se caute suprafa]a de r\spuns, pentru a ilustra aceast\ tehnic\, 
deoarece, `n aceste condi]ii, trebuie s\ examin\m numai punctele extreme `n 
spa]iul solu]iei. Examinând valorile Z1 [i Z2 `n punctele extreme 1, 2, 3, 5, [i 6, 
g\sim c\ solu]ia optim\ este: 

Z1
*=Z1(8, 3)=100/35=2,86, `n punctul extrem 5. 

Astfel avem o a treia solu]ie optimal\. Timpul optim de a[teptare pentru 
aceast\ solu]ie nu trebuie s\ difere prea mult fa]\ de cea ob]inut\ prin tehnica 
precedent\ (2,86 fa]\ de 2,5), dar costul salariului, Z2(8, 3)=38 este de departe 
mai mare decât solu]ia optimal\ din cazul precedent, Z2(1, 0)=4. De fapt, 
costul este la limita sa superioar\. 

Negocierea timpului de a[teptare fa]\ de costul salariului, se poate 
examina, `n cazul acestei metode, prin relaxarea graduat\ a bugetului, adic\ 
crescând limita superioar\ [i observând `mbun\t\]irea privind timpul de 
a[teptare. Problema la care trebuie r\spuns `n aceast\ situa]ie de c\tre cel ce 
ia decizia este: câ]i dolari pentru salariul orar `[i poate permite s\ cheltuiasc\ 
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pentru a ob]ine o reducere de un minut a timpului de a[teptare. ~n felul acesta, 
inconsisten]a `n dimensiuni pentru m\surile performan]ei este tratat\ implicit [i 
nu `n mod explicit ca `n cazul tehnicii urm\toare. 

c. Optimizarea unei func]ii liniare a criteriilor de performan]\. 
Aceast\ tehnic\ reduce criteriile de performan]\ multiple la unul singur, 

dar optimizeaz\ totu[i, `ntr-un anume sens, toate criteriile de performan]\. 
Aceasta se ob]ine prin atribuirea unui factor de ponderare tuturor criteriilor de 
performan]\ bazat pe percep]ia factorului de decizie asupra importan]ei sale 
relative. Inconsisten]a `n dimensiuni este rezolvat\ de c\tre factorul de decizie 
printr-o judecat\ foarte concis\. Pentru exemplul supermagazinului, problema 
devine: 

 
• Se minimizeaz\: Z(x1, x2)=W1Z1(x1, x2)+W2Z2(x1, x2) 
• `n condi]iile: x1≥1; x1≤8; x2≤x1; x2≥0. 

 
Pentru a ob]ine valoarea optim\ pentru Z, ar trebui s\ c\ut\m, `n 

general, suprafa]a de r\spuns nou\, definit\ de func]ia obiectiv ponderat\, 
dar, pentru a ilustra aceast\ metod\ se continu\ s\ se utilizeze aproximarea 
pentru timpul de a[teptare. 

Pentru a verifica sensibilitatea solu]iei la factorii de ponderare, se 
evalueaz\ func]ia obiectiv Z utilizând trei seturi pentru Wi: un set cu ponderi 
egale, unul cu timpul de a[teptare Z1 ponderat puternic [i unul cu salariul Z2 
ponderat puternic. Pentru a determina solu]ia optim\ `n fiecare caz, sunt 
evaluate toate combina]iile fezabile, x1 [i x2, din spa]iul solu]iei (44 puncte `n 
total). Valorile pentru Z, Z1

’ [i Z2 pentru punctele selectate sunt prezentate `n 
tabelul 3.26. Pentru schema de ponderare utilizat\, un factor 10 indic\ nivelul 
cel mai `nalt al importan]ei relative iar factorul 1 indic\ nivelul cel mai de jos. 
Astfel `n cazurile de ponderare inegal\, o m\sur\ de performan]\ este 
perceput\ a fi aproximativ de 2,33 ori mai important\ decât cealalt\. 

Solu]iile ob]inute utilizând seturi variabile de ponder\ri sunt total 
diferite, dar nu sunt intuitive contrar. Când se aplic\ o pondere mare timpului 
de a[teptare, num\rul optim de casieri este 4, `n timp ce ponderea `nalt\ 
aplicat\ costului salariului produce un num\r optim de 2 casieri. Aceast\ 
comparare simpl\ consider\ numai un aspect al sensibilit\]ii: ponderile relative 
aplicate m\surilor de performan]\. Pe de alt\ parte, raportul ponderilor are 
impact semnificativ. De exemplu, dac\ raportul W1/W2=10 `n loc de 2,33, 
rezultatele ar fi total diferite. 

d. Optimizarea utilizând programarea scopului. 
Aceasta este o form\ de programare liniar\ [i anume programarea 

scopului. Solu]iile ob]inute pentru toate problemele deterministe sunt optime. 
Descrierea de fa]\ a acestei tehnici este conceptual\, `ns\ spa]iul nu ne 
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permite o explicare deplin\ a abord\rii program\rii scopului aplicat\ la 
problema luat\ de exemplu. 

 
Utilizarea program\rii scopului are `n vedere un num\r de scopuri 

simultan. Scopurile pot fi de trei tipuri: legate superior, legate inferior [i specific 
numerice. Scopurile legate superior reflect\ dorin]a de a p\stra o m\sur\ a 
performan]ei din dep\[irea unei valori specificate, `n timp ce scopurile legate 
inferior sunt valori minime care ar trebui s\ fie dep\[ite. Scopurile numerice 
specifice sunt ]inte explicite, a c\ror dep\[ire deasupra sau dedesubt este 
nedorit\. ~n cazul supermagazinului, putem stabili urm\toarele scopuri: 

 
Z1(x1, x2)≤5- Scop legat superior pentru timpul de a[teptare. 
Z2(x1, x2)≤38- Scop legat superior pentru costul salariilor. 
 
~n `ncadrarea problemei pentru solu]ie se definesc variabilele auxiliare 

y+ ca mul]imea prin care scopul formulat este dep\[it, iar y- ca mul]imea prin 
care m\sura performan]ei este aproape de scop. Scopurile legate superior au 
y+ variabile asociate cu ele, scopurile legate inferior au y- variabile asociate cu 
ele [i scopurile numerice specifice necesit\ ambele tipuri de variabile 

Tabelul 3.26. 
x1 x2 Z1 Z2 Z

W1=5, 
W2=5 

W1=7, 
W2=3 

W1=3, 
W2=7 

1 0 25 4 145 187 103 
1 1 20 6 130 158 102 
2 0 12,5 8 103* 112 94* 
2 2 10 12 110 106 114 
3 0 8,3 12 102 94 109 
3 3 6,7 18 123 101 146 
4 0 6,3 16 111 92* 131 
4 4 5 24 145 107 183 
5 0 5 20 125 95 155 
5 5 4 30 170 118 222 
6 0 4,2 24 141 101 181 
6 6 3,3 36 197 131 262 
7 0 3,6 28 158 109 207 
7 7 2,9 42 224 146 303 
8 0 3,1 32 176 118 234 
8 8 2,5 48 253 162 344 

* Indic\ valoarea optim\ a lui Z
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auxiliare. Variabilele auxiliare apar atât `n setul de constrângeri cât [i `n 
func]ia obiectiv a acestei formul\ri de programare. 

Pentru a urm\ri toate scopurile (obiectivele), se formeaz\ o func]ie 
obiectiv care const\ din to]i yi

+ [i yi
-. Coeficien]ii utiliza]i sunt ponderi de 

penalizare, atribuite de c\tre factorul de decizie, pentru a reu[i s\ ating\ 
scopul. ~n exemplul nostru, putem defini urm\toarea func]ie obiectiv: 

 
Z=4yi

++y2
- 

 
Aceasta implic\ faptul c\ este de patru ori mai r\u s\ dep\[im scopul timp de 
a[teptare al clien]ilor decât s\ dep\[im scopul cost al salariilor. 

Un criteriu de performan]\ multiplu formulat `n acest fel este supus 
algoritmilor standard de programare liniar\ pentru g\sirea solu]iei. ~ntr-un 
anume sens, aceast\ tehnic\ este extinderea abord\rii cu factor de ponderare 
discutat\ mai sus la cazurile `n care num\rul de solu]ii fezabile este prea mare 
pentru a fi enumerat `n g\sirea solu]iilor optime. 

 
 
3.11. Implementarea rezultatelor simul\rii 
 
3.11.1. Procesul implement\rii 
 
Implementarea rezultatelor simul\rii poate s\ includ\ urm\toarele: 

• Utilizatorul ob]ine codul surs\ de calculator pentru modelul de 
simulare. 

• Stabilirea modelului de simulare `n mediul utilizatorului, 
incluzând instalarea programului calculatorul acestuia [i 
instruirea `n utilizarea modelului. 

• Conversia rezultatelor simul\rii `n decizii care afecteaz\ 
performan]a organiza]ional\. 

Este preferat\ ultima definire a implement\rii rezultatelor simul\rii 
deoarece este singura care poate `n mod cert s\ justifice costul studiului de 
simulare. Pentru a ob]ine o asemenea implementare, este necesar un proces 
complex, implicând membri ai organiza]iei cu nivel diferit al cuno[tin]elor, 
expertize sau obiective. ~n mod necesar, persoane cu pricepere `n 
management, `n modelare [i `n programarea calculatoarelor trebuie s\ 
interac]ioneze cu utilizatorii care vor lua deciziile necesare. 

~n orice `ntreprindere sau organiza]ie, exist\ dou\ categorii majore de 
decizii: 

• Decizii care se iau o singur\ dat\ sau `n mod frecvent; 
• Decizii recurente. 
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Prima categorie de decizii ar putea include: selectarea sistemului de 
calcul, evaluarea riscului unui nou produs sau afacere, etc. Exemple din a 
doua categorie ar fi: managementul inventarului, programarea ma[inilor ce 
trebuie s\ preia o alt\ sarcin\ de fabrica]ie, deciziile echipei manageriale etc. 

Ac]iunile necesare pentru implementarea rezultatelor simul\rii pentru o 
decizie din fiecare categorie sunt pe deplin diferite. Decizia luat\ o singur\ 
dat\ sau cu frecven]\ redus\ cere s\ fie urmate rezultatele studiului. 
Implementarea acestui tip de studiu implic\ mai pu]ini oameni decât `n cazul 
deciziilor recurente, dar se poate, totu[i, implica un mare num\r de oameni `n 
cazul, de exemplu, al reamplas\rii resurselor `n `ntreprindere. De asemenea, 
se subliniaz\ c\ utilizatorii acestui tip de studiu se afl\ `n managementul 
mijlociu [i cel superior. 

Pentru a implementa rezultatele pentru deciziile recurente, trebuie creat 
un mecanism care s\ poat\ lua decizii zi de zi. De exemplu, politicile 
managementului inventarului trebuie s\ constituie parte a oric\rui manual 
pentru proceduri de gestionare a inventarului. datele asupra cererii [i nivelelor 
inventarului cerute de politica de inventar trebuie furnizate la momente cerute 
[i bine determinate. Acest tip de implementare este, `n mod inerent, mai dificil 
pentru urm\toarele motive: 

• ~n mod obi[nuit, implic\ un num\r mare de oameni din cadrul 
`ntreprinderii/organiza]iei; 

• Necesit\ un sistem de informa]ii `n mi[care continu\; 
• Necesit\ monitorizarea schimb\rilor din sistemul real care 

trebuie s\ fie reflectate `n modelul de simulare. 
Tabelul 3.27 

Sarcini legate de 
implementare 

Important pentru:
Decizie o singur\ dat\ Decizii recurente 

Instruirea ultimului 
utilizator 

Nu Esen]ial 

Manuale ale 
utilizatorului 

Nu este necesar Ajut\, pân\ la esen]ial 

Dezvoltarea unui sistem 
de informa]ii suport 

Nu este necesar Esen]ial 

Instalarea modelului pe 
mai multe calculatoare 

Nu este necesar Ajut\, pân\ la esen]ial 

Explicarea [i justificarea 
rezultatelor studiului 

Esen]ial Esen]ial 

Convingerea ultimului 
utilizator asupra valorii 
studiului 

Ajut\ Esen]ial 

Implic\ mai mul]i 
membri ai organiza]iei 

Nu Ajut\, pân\ la esen]ial 
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Ilustrarea contrastului dintre cele dou\ categorii de implement\ri rezult\ 
din prezentarea tabelului 3.27. 

Din analiza tabelului, se desprinde concluzia necesit\]ii comunic\rii `n 
str\daniile implement\rii. Cei ce implementeaz\ rezultatele simul\rii trebuie s\ 
fie capabili s\ explice materialul tehnic utilizatorilor poten]iali atât `n termeni 
care s\ fie `n]ele[i dar [i semnificativi. Dar, `n afara celor de mai sus, exist\ [i 
alte probleme care se adreseaz\ asociat implement\rii rezultatelor simul\rii, 
care vor fi prezentate `n cele ce urmeaz\. 

 
 
3.11.2. Implementarea rezultatelor simul\rii ca proces 

de schimbare 
 
Motivele pentru insuccesul eforturilor de implementare a rezultatelor 

simul\rii ar putea include urm\toarele: 
• Lacune `n comunicare; 
• Inabilitatea utilizatorilor [i managerilor `n `n]elegerea limbajului 

tehnic al analistulu;i 
• Aplicarea `ntârziat\ a implement\rii `n procedura de analiz\; 
• Rezisten]a la schimbare sau neconcordan]a `ntre interesele 

personale [i ale companiei. 
 
 

La `nl\turarea sau diminuarea acestor obstruc]ii poten]iale, o 
contribu]ie important\ o aduce tratarea `ntregului proiect ca un proces de 
schimbare [i considerarea analistului ca fiind un agent al schimb\rii. 

Multe activit\]i dintr-o companie pot fi privite ca procese ale schimb\rii. 
De exemplu, instalarea unui sistem informa]ional computerizat a determinat 
studii considerabile `n `ncercarea de a lega modul `n care este `nf\ptuit\ 
schimbarea sau implementarea cu succesul asigurat de sistemul de informa]ii. 

A[a cum s-a subliniat mai sus, participarea activ\ este esen]ial\ pentru 
succesul implement\rii. Importan]a particip\rii este atât de important\ pentru 
motivele: controlul asupra destinului companiei, angajarea mai puternic\ la 
schimb\ri, satisfac]ii proprii [i solu]ii mai bune prin utilizarea cuno[tin]elor 
utilizatorului final. 

A[adar, planul de schimbare se refer\ la sarcina de a elabora un plan 
de proiect, elaborare [i implementare a rezultatelor studiului simul\rii care s\ 
promoveze participarea activ\ a utilizatorilor finali. 

Setul de elemente pentru un plan de schimbare pentru sisteme de 
informa]ii bazate pe calculator `n implementarea studiului simul\rii este 
prezentat `n cele ce urmeaz\: 
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• Utilizarea unei echipe pentru proiectul de sistem constând din 
speciali[ti `n calculatoare [i un grup reprezentativ de 
utilizatori; 

• Dac\ este posibil, ini]ierea cerin]elor pentru sistem s\ fie 
formulate de c\tre utilizator, ceea ce duce la cre[terea 
obliga]iei pentru efortul cerut; 

• Dac\ este posibil, utilizatorul s\ proiecteze sistemul; 
specialistul `n domeniul informatic trebuie s\ serveasc\ ca un 
catalizator; 

• Formarea unui comitet de conducere din managementul de 
`nalt nivel pentru a determina sprijinul [i rezolvarea 
problemelor de alocare a resurselor necesare; 

• Planificarea cu grij\ a implement\rii, considerând `n avans 
impactul asupra sistemului; 

• Planificarea sarcinilor de implementare esen]iale cum ar fi 
instruirea necesar\ [i elaborarea manualelor utilizatorului; 

Cele de mai sus sugereaz\ c\ utilizatorul trebuie s\ fie implicat `n 
elaborarea sistemelor de informa]ii bazate pe calculator `n scopul ini]ierii sale 
profunde. Rolul utilizatorului final este departe de a fi trivial. Utilizatorul 
constituie o surs\ pre]ioas\ de informa]ii pe care s\ se bazeze modelul de 
simulare. 

Primele eforturi `n modelare erau `nalt structurate, omi]ând elemente 
ale realit\]ii `n favoarea unor modele u[or de construit [i optimizat. Deoarece 
toleran]a utilizatorului pentru aceste abord\ri s-a diminuat, a fost inclus\ mai 
mult experien]a utilizatorului [i modelele au fost f\cute mai interactive cu 
utilizatorul, astfel `ncât utilizatorii pot aborda o solu]ie `n mod iterativ. Ast\zi, 
modelele de simulare tind s\ generalizeze [i s\ aplice experien]a utilizatorului 
mai curând decât s\ `nglobeze o structur\ am\nun]it explicat\. Calea pentru a 
realiza acest lucru const\ `n utilizarea a[a numitelor sisteme expert, care 
con]in reguli de luare a deciziilor distilate din experien]a utilizatorilor. 

Utilizatorul nu reprezint\, `ns\, numai o surs\ valoroas\ de informa]ii 
care faciliteaz\ procesul de modelare ci, de asemenea, este cel care va 
determina ultimul cuvânt despre rezultatele studiului pentru companie. Dac\ 
utilizatorul nu `n]elege modelul sau rezultatele ob]inute sau nu le g\se[te 
convenabile pentru aplicare, tot efortul pentru studiul de simulare va fi fost 
inutil. Aceasta, ne determin\ s\ subliniem `nc\ o dat\ trei dintre indica]iile 
sugerate pentru elaborarea planului de schimbare: 

• Dezvoltarea unei atitudini favorabile; 
• Anticiparea impactului implement\rii sistemului; 
• Planificarea instruirii [i elaborarea documenta]iei utilizatorului. 
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3.11.3. Impactul tehnologiei asupra implement\rii. 
 
Printre problemele majore cu care se confrunt\ utilizatorii simul\rii sunt 

comunica]iile s\race `ntre utilizatori [i anali[ti [i lipsa familiariz\rii utilizatorilor 
cu tehnicile de simulare. Tehnologia poate fi utilizat\ pentru eliminarea 
ambelor probleme. 

O dat\ cu introducerea calculatoarelor puternice [i a unui software 
orientat c\tre utilizator, a devenit posibil ca utilizatorii s\ aplice „de-a gata” 
solu]ionarea informatic\ a problemelor sale. Astfel, multe din limbajele de 
simulare disponibile pentru calculatoare permit specialistului func]ional, care 
`n]elege problema ce trebuie rezolvat\ dar nu cunoa[te nimic despre simulare 
sau limbajele de simulare, s\ creeze [i s\ experimenteze modele de simulare. 

Utilizarea intr\rilor/ie[irilor grafice [i a anim\rii grafice a simul\rii, 
utilizând imagini pline de `n]eles pentru reprezentarea entit\]ilor sistemului 
real, constituie caracteristici majore ale unor asemenea limbaje. Astfel, 
specialistul func]ional poate s\ `n]eleag\ mai bine problema sa [i s\ evalueze 
proiectele sistemului `ncercat utilizând modele de simulare. 

Dar, aceast\ tehnologie bazat\ pe calculator nu numai c\ reduce 
necesitatea ca utilizatorul s\ `nve]e multe detalii tehnice despre simulare, dar, 
de asemenea, `mbun\t\]e[te `n mod deosebit comunicarea, `n cel mai larg 
sens, `ntre utilizatori [i anali[ti. De fapt, multe companii evoc\ abilitatea 
crescut\ pentru a explica [i vinde solu]ii de management derivate din 
simulare, cum ar fi motivarea primar\ pentru achizi]ia unui hardware costisitor 
pentru animarea grafic\ `n culori [i software-ul corespunz\tor. 

Toate cele de mai sus subliniaz\ cre[terea implic\rii utilizatorilor `n 
analiza de simulare, care `n mod cert trebuie `ncurajat\. Dar prevenirea 
elimin\rii totale a analistului `n simulare trebuie s\ fie avut\ `n vedere 
totdeauna. Aceasta, deoarece subtilit\]ile [i nuan]ele valid\rii modelului [i 
analizei rezultatului simul\rii nu sunt `nc\ reduse `n asemenea nivel, `ncât s\ 
poat\ fi `nglobate complet `n software-ul de calculator. Oricum, nu este cel mai 
mare interes al utilizatorului, `nc\, s\ scoat\ complet analistul din analiza de 
simulare [i s\ r\mân\ numai cu tehnica de calcul [i cu software-ul 
corespunz\tor. 
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Cap. 4. CULEGEREA  {I ANALIZA  DATELOR DE 
INTRARE 

 

4.1. Date disponibile 
Datele necesare pentru simularea unui sistem se refer\, `n cele mai 

multe cazuri, la determinarea: timpul `ntre sosiri, a ratei sosirilor, a timpului de 
`nc\rcare [i de desc\rcare, a timpul de servire, a timpilor de bun\ func]ionare, 
a timpilor de reparare, a timpilor de transport  etc. De asemenea, sunt cazuri 
c`nd trebuie precizat procentul pieselor rebut sau a pieselor care necesit\ 
servicii diferite. Etapa de culegere a datelor de func]ionare de la o serie de 
sisteme reale este o etap\ critic\ deoarece erori sau paricularit\]i `n culegerea 
datelor vor duce, inevitabil, la erori `n rezultatele ob]inute `n urma simul\rii. 
Datele colectate pentru anumite procese pot fi folosite [i pentru o serie de alte 
procese similare de aceea este recomandat\ realizarea unei b\nci de date. 
Culegerea datelor este dificil\ [i necesit\ un timp `ndelungat. Putem avea [i 
cazuri c`nd nu exist\ un num\r suficient de date sau acestea se rezum\ la 
date cu caracter general (maxim, minim, medie  etc.) 

Ca surse de culegere a datelor putem enumera `nregistr\rile istorice 
privind func]ionarea sistemelor. Acestea necesit\ eforturi pentru extragere [i 
analiz\. O alt\ surs\ o constituie datele observabile care pot fi inregistr\ri 
personale sau `nregistr\ri automate. Estim\ri ale operatorilor pot constitui o 
alt\ surs\ de date despre func]ionarea unui proces sau sistem de[i acestea 
sunt s\race [i exist\ tendin]a de a uita cazurile extreme. Reclama]iile 
clien]ilor, dac\ exist\ un sistem de centralizare [i sortare a acestora, pot 
aduce o serie de elemente care pot fi folosite `n simulare. O surs\ de date 
sunt [i estim\rile proiectan]ilor sistemului dar trebuie avut grij\ asupra 
tendin]ei de a fi prea optimiste. Nu trebuie neglijate nici considera]ii teoretice [i  
cono[tin]ele anterioare dob`ndite cu ocazia simul\rii unor sisteme sau procese 
similare. Datele utilizate de sistemele modelate sunt date reale, provenite din 
sursele enumerate mai sus, sau date generate de c\tre programul de 
modelare dup\ o lege probabilistic\. Aceste legi probabilistice se stabilesc pe 
baza datelor reale colectate [i au avantajul c\ putem ob]ine valori pentru orice 
increment temporal folosit `n simulare. Generarea datelor `ntr-un program de 
simulare, dup\ o distribu]ie statistic\ prestabilit\, se bazeaz\ pe utilizarea unui 
generator de numere aleatoare [i a unei distribu]ii cumulate folosite ca model. 
Un generator de numere aleatoare genereaz\ variabile aleatoare care au o 
distribu]ie uniform\ `n intervalul [0,1]. Vom trece in revist\ principalele situa]ii 
care le putem `nt`lni, ca analist, `n probleme de simulare. 
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4.2. Nu exist\ date suficiente 
Ne afl\m `n cazul c`nd este disponibil\ numai valoarea medie, se 

utilizeaz\ o valoare constant\ sau, c`nd variabilitatea datelor este mic\, se 
impune utilizarea unei distribu]ii exponen]iale. O alternativ\ o constituie [i 
utilizarea valorii medii [i o varia]ie procentual\ `n jurul acestei valori. Cele mai 
simple distribu]ii folosite sunt distribu]ia uniform\, numit\ [i distribu]ia 
“maximei ignoran]e”  [i distribu]ia triunghiular\, reazonabil\ pentru multe 
cazuri de simulare.  Efectele variabilit\]ii datelor poate fi observat [i din 
urm\torul exemplu al  timpului de servire ob]inut pentru 10000 de e[antioane 
(incremente de timp). 
 
    Distribu]ia     Media         Varian]a        Minimum         Maximum 
 ---------------     --------------  ----------------   -----------------   ------------------ 
Exponential\       9.93           9.98               0.0001              93.77 
Triunghiular\      10.00          0.81               8.03                 11.98 
Uniform\            10.00          1.15                8.00                12.00 
 

O m\sur\ a variabilit\]ii datelor poate fi ob]inut\ calcul`nd coeficientul 
de varia]ie = Varian]a/Media2. Variabilitatea afecteaz\ puterinic performan]a 
sistemului modelat a[a cum se demonstreaz\ `n capitolul 3 [i 6. 
  

4.2.1. Se cunoa[te numai domeniul de varia]ie 
In acest caz, se recomand\ utilizarea unei distribu]ii uniforme a c\rei 

expresie matematic\ a densit\]ii de probabilitate, )(xf [i reprezentare grafic\ 
este prezentat\ `n figura 4.1. Elementele care definesc distribu]ia sunt: 

 

 
Parametrii distribu]iei: a,b 
Intervalul de varia]ie: [a, b]  

 

 
 

Figura 4.1. Distribu]ie uniform\ teoretic\
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Media:   (a+b)/2 
Varianþa:  (b-a)2/12 
 
Acest tip de distribu]ie a fost utilizat\ `n mod exclusiv de unul din primele 
limbaje de simulare: GPSS.  

Un [ir de date reale, av`nd densitatea de probabilitate din figura 4.2 
poate fi modelat printr-o distribu]ie uniform\. Frecven]ele relative, ob]inute din 
datele culese raportate la num\rul total de date, ordonate pe intervale de 
varia]ie, constituie a[a numita distribu]ie empiric\ numit\ [i distribu]ie 
experimental\. Distribu]ia empiric\ va putea fi `nlocuite `n modelare printr-o 
distribu]ia teoretic\ cu un anumit grad de `ncredere. Parametrii distribu]iei 
teoretice, luate ca model, trebuie s\ fie determina]i astfel `nc`t eroarea s\ fie 
minim\. Vom vedea c\, pentru aprecierea fidelit\]ii estim\rii vom utiliza teste 
de concordan]\, cele mai uzuale fiind testul χ2 (Chi p\trat) [i testul 
Kolmogorov-Smirnov. 
 

 

Expresie:       UNIF(5, 10)  
Eroarea patratic\:  =0.000168 
Test  Chi p\trat  
Num\r intervale     = 40 
Grade de libertate  = 39 
Statistica testului    = 33.5 
Test Kolmogorov-Smirnov  
Test Statistic         = 0.00943 
 

Figura 4.2. Distribu]ie Uniform\ empiric\
 
 
 

4.2.2. Se cunoa[te domeniu [i valoarea cea mai probabil\ 
 

In acest caz, se recomand\ utilizarea unei distribu]ii triunghiulare a 
c\rei expresie matematic\ a densit\]ii de probabilitate, )(xf , [i reprezentare 
grafic\ este prezentat\ `n figura 4.3. Elementele care definesc distribu]ia sunt: 

 
Parametrii distribu]iei : a,m,b 
Intervalul de varia]ie:  [a, b]  
Media:    (a+m+b)/3 
Varianþa   (a2+m2+b2-am-ab-mb)/18 
 
unde m este considerat\ valoarea cea mai probabil\ a fi realizat\. 
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Principalele aplica]ii ale acestei distribu]ii se refer\ la utilizarea ca lege 
a sosirilor `n cazul `n care se dispune de un num\r minim de date.  
 

 

Figura 4.3. Distribu]ie Triunghiular\ (a, m, b)
 

Expresie:        TRIA(6, 7.96, 10) 
Eroarea patratic\:   =0.000224 
Test  Chi p\trat  
  Num\r intervale    = 38 
  Grade de libertate = 36 
  Statistica testului   = 43.8 
Test Kolmogorov-Smirnov  
Test Statistic          = 0.0819 

Figura 4.4. Distribu]ie triunghiular\ empiric\

 
Un [ir de date reale, av`nd densitatea de probabilitate din figura 4.4 poate fi 
modelat printr-o distribu]ie triunghiular\ teoretic\ de parametri (6, 7.96, 10) 
 O alternativ\, mai complex\, la utilizarea distribu]ia triunghiular\ o 
constituie folosirea unei distribu]ii Beta, cu  expresia pentru densitatea de 

 
 
 
 

Figura 4.5 Distribu]ia Beta- teoretic\
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probabilitate [i reprezentarea grafic\ din figura 4.5. Parametrii acestei 
distribu]ii sunt: 
Parametrii de form\:   Beta (β) [i Alfa (α)            
Intervalul de varia]ie: [0, 1]  
Acest interval poate fi transformat `n intervalul [a, b] cu   rela]ia Y=a+(b-a)X  

Media  :    
αβ

β
+

  

Varianþa: 
( ) ( )12 +++ αβαβ

βα
,   

 

[i pot fi estima]i cunosc`ndu-se intervalul de varia]ie [i valoarea cea mai 
probabil\. A[a dup\ cum se observ\, legea prezint\ o larg\ varietate de 
curburi pentru parametri diferi]i. Ca aplica]ii ale acestei legi se pot enumera 
determinarea propor]iei elementelor defecte dintr-un lot sau utilizarea acesteia 
ca lege a timpilor de deservire.  

Un [ir de date reale, av`nd densitatea de probabilitate din figura 4.6 
poate fi modelat printr-o distribu]ie Beta teoretic\ de parametri (1.81, 4.7) cu 
un decalaj fa]\ de origine egal cu 5 unit\]i. 
 

4.3.Exist\ date suficiente 
 
Dac\ exist\ un num\r suficient de date, forma densit\]ii de 

probabilitate a distribu]iei empiric\ cuprinde un num\r mai mare de clase [i 
estimarea acesteia printr-o distribu]ie teoretic\ va duce la o netezire (eng. 
smooth) a curbei experimentale. Forma distribu]iei teoretice depinde de o 
serie de parametri, specifici pentru fiecare tip de distribu]ie propus\ a estima 
datele experimentale, [i care trebuie determina]i. Dup\ determinarea acestor 
parametri, trebuie urmat\ o procedur\ de testare a concordan]ei `ntre cele 
dou\ distribu]ii, cea empiric\ [i cea propus\ ca model, `n urma c\reia se va 
lua o decizie privind gradul de `ncredere `n utilizarea distribu]iei teoretice.  

 

Expresie:   5 + 4 * BETA(1.81, 4.7) 
Eroarea patratic\: =0.000233 
Test  Chi p\trat  
  Num\r intervale = 32 
  Grade de libertate  = 29 
  Statistica testului      = 40,9 
 

Figura 4.6. Distribu]ie Beta empiric\
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4.3.1.Histograma 
Primul pas `n estimarea distribu]iei teoretice este realizarea unui grafic 

`n care domeniul de varia]ie este `mp\r]it  `n clase/categorii [i gruparea datelor 
colectate `n aceste clase. Uzual, num\rul de clase se alege `n intervalul  5 –20 
dar `n mod frecvent sunt suficiente 8 - 12 clase. O formul\ orientativ\ pentru 
determinarea num\rului de clase este rela]ia lui Sturges: 

nr. clase =1+3,322log(n)     
unde n este num\rul total de date. Este necesar s\ avem cel pu]in 3 observa]ii 
`n fiecare clas\. Urm\torul pas const\ `n calculul frecven]elor absolute, egale 
cu num\rul de date ni care se afl\ `n interiorul fiec\rei clase [i a frecven]elor 

relative 
n
n

f i
i =

∧

, cu ajutorul c\rora vom construi dreptunghiuri de ordonate 

egale cu 
∧

if  pentru fiecare clas\. In reprezentarea grafic\ a histogramei 
(figura 4.7), putem uni punctele medii ale fiec\rei clase, curba ob]inut\ 
reprezent\nd densitatea de probabilitate determinat\ empiric.   
 

4.3.2. Estimarea distribu]iei teoretice  
O dat\ construit\ distribu]ia empiric\ trebuie selectat\ distribu]ia teoretic\  

cu care se compar\ aceasta. Propunerea uneia sau alteia din distribu]iile 
teoretice se face pe baza examin\rii histogramei [i a experien]ei analistului `n 
ceea ce prive[te aliura celor mai uzuale curbe ale densit\]ilor de probabilitate 
teoretice. 

In selectarea unei distribu]ii vom putea opta pentru o distribu]ie continu\ 
sau una discret\. Vom prezenta `n cele ce urmeaz\ cele mai utilizate distribu]ii 
din ambele categorii.  
  

i /n

clase
Figura 4.7. Construc]ia histogramei
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4.3.3. Distribu]ii continue 
 

Distribu]ia exponen]ial\ (teoretic\) are expresia matematic\ a densit\]ii 
de probabilitate, )(xf , [i reprezentarea grafic\ prezentat\ `n figura 4.8. 
Elementele care definesc distribu]ia sunt: 
 

 
 
 

Figura 4.8. Distribu]ia exponen]ial\ teoretic\ 
 
Parametrul distribu]iei:   β  
Intervalul de varia]ie: [ ]+∞,0   
Media:  β 
Varianþa:   β2 

Legea exponen]ial\ este `n principal utilizat\ pentru modelarea legii 
timpilor dintre sosiri, a duratelor convorbirilor telefonice; a fiabilit\]ii 
componentelor electronice sau pentru modelarea duratei de a[teptare a unei 
piese pentru a fi prelucrate. 

Un [ir de date reale, av`nd densitatea de probabilitate din figura 4.9 
poate fi modelat printr-o distribu]ie exponen]ial\ teoretic\ de parametru 13,1. 

 

 

Expresie: 2 + EXPO(13.1) 
Eroarea patratic\: =0.000057 
Test  Chi p\trat  
  Num\r intervale = 26 
  Grade de libertate  = 24 
  Statistica testului      = 31.1 
 

Figura 4.9. Distribu]ie exponen]ial\ empiric\
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Distribu]ia Erlang (k) teoretic\ are expresia matematic\ a densit\]ii de 
probabilitate, )(xf , [i reprezentarea grafic\ prezentat\ `n figura 4.10. 
Elementele care definesc distribu]ia sunt: 
 

 

 

Figura 4.10. Distribu]ia Erlang teoretic\ 
 
Parametrii distribu]iei :  ,Nk ∈   β 

Intervalul de varia]ie: [ ]+∞,0     
Media:  kβ 
Varianþa:  kβ2 

Legea Erlang este suma unor distribu]ii exponen]iale independente [i poate fi 
utilizat\, de exemplu, pentru modelarea legii de alocare a sosirilor la k servere 
sau pentru modelarea unui depozit ce deserve[te k utilaje 
 

 
Un [ir de date reale, av`nd densitatea de probabilitate din figura 4.11 

poate fi modelat printr-o distribu]ie Erlang teoretic\ de parametri (13, 2) 

Expresie:           ERLA(13, 2) 
Eroarea patratic\:      =0.000143 
Test  Chi p\trat  
 Num\r intervale = 25 
 Grade de libertate  = 22 
 Statistica testului      = 17 
 

Figura 4.11. Distribu]ia Erlang (k) –empiric\
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Distribu]ia Gamma teoretic\ este o generalizare a legii Erlang pentru 
un parametru real av`nd expresia matematic\ a densit\]ii de probabilitate, 

)(xf , [i reprezentarea grafic\ prezentat\ `n figura 4.12. Elementele care 
definesc distribu]ia sunt: 

 

Parametrii distribu]iei :   R∈α   , β 
Interval [ ]+∞,0  
Media:  ⎯αβ 
Varianþa  αβ2 

Legea Gamma poate fi utilizat\, de exemplu, pentru modelarea 
timpului de deservire al ma[inilor sau pentru modelarea timpului de reparare. 

Un [ir de date reale, av`nd densitatea de probabilitate din figura 4.13 
poate fi modelat printr-o distribu]ie Gamma teoretic\ de parametri (1.95, 3.26) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.12. Distribu]ia Gamma- teoretic\

Expresie: GAMM(1.95, 3.26) 
Eroarea patratic\: =0.000189 
Test  Chi p\trat  
  Num\r intervale = 29 
  Grade de libertate  = 26 
  Statistica testului      = 30,5 
 

Figura 4.13. Distribu]ia Gamma empiric\
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Distribu]ia Weibull teoretic\ are expresia matematic\ a densit\]ii de 
probabilitate, )(xf , [i reprezentarea grafic\ prezentat\ `n figura 4.14. 
Elementele care definesc distribu]ia sunt: 

 

 
Parametrii :   R∈ α (parametru de form\) , β (parametru de scal\) 
Interval [ ]+∞,0    

Media:       ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Γ
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β 1
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Legea Weibull poate fi utilizat\, de exemplu, ca lege a fiabilit\]ii 
ma[inilor (defect\ri datorit\ uzurii [i oboselii) sau, uneori, pentru modelarea 
timpului de deservire. Un [ir de date reale, av`nd densitatea de probabilitate 
din figura 4.15 poate fi modelat printr-o distribu]ie Weibull teoretic\ de 
parametri (1.21, 2,19). 

 

Figura 4.14. Distribu]ia Weibull- teoretic\

Expresie: WEIB(1.21, 2.19) 
Eroarea patratic\:  =0.000240 
Test  Chi p\trat  
  Num\r intervale = 31 
  Grade de libertate  = 28 
  Statistica testului      = 33.9 

Figura 4.15. Distribu]ia Weibull empiric\ 
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Distribu]ia normal\ teoretic\ are expresia matematic\ a densit\]ii de 
probabilitate, )(xf , [i reprezentarea grafic\ prezentat\ `n figura 4.16. 
Elementele care definesc distribu]ia sunt: 
 

 
Parametrii distribu]iei :   media( μ) ;  devia]ia standard ( σ)            
Intervalul de varia]ie [ ]+∞∞− ,   
Media:              μ 
Varianþa:  σ2 

Legea normal\ reprezint\ `nsumarea unor procese aleatoare normale 
independente (Teorema limitei centrale). Domeniu de varia]ie considerat 
pentru probleme de simulare este 4 σ [i nu 6 σ  deoarece se supraestimeaz\ 
domeniul [i se ignor\ extremele. Domeniul de varia]ie infinit nu este realist 
pentru problemele practice. 
 

Un [ir de date reale, av`nd densitatea de probabilitate din figura 4.17 poate fi 
modelat printr-o distribu]ie normal\ teoretic\ de parametri (9.92, 5.01) 
 

 

Figura 4.16. Distribu]ia normal\- teoretic\

Expresie: NORM(9.92, 5.01) 
Eroarea patratic\: =0.000109 
Test  Chi p\trat  
 Num\r intervale = 30 
 Grade de libertate  = 27 
 Statistica testului      = 14.6 
 

Figura 4.17. Distribu]ia normal\ empiric\
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Distribu]ia lognormal\ teoretic\ are expresia matematic\ a densit\]ii de 
probabilitate, )(xf , [i reprezentarea grafic\ prezentat\ `n figura 4.18. 
Elementele care definesc distribu]ia sunt: 
 

 
Parametrii distribu]iei :   parametrul de scal\ ( μ) ;  parametrul de form\ ( σ)            
Interval de varia]ie: [ ]+∞,0   

Media:  2/2σμ +e  

Varianþa:         ( )1
22 2/ −+ σσμ ee   

Legea lognormal\ este produsul unui num\r mare de subprocese 
aleatoare. Cu aceast\ lege se pot modela, de exemplu, legea timpilor de lucru 
(cu distribu]ie deplasat\ la dreapta) sau fiabilitatea unor componente. 

 

 
Un [ir de date reale, av`nd densitatea de probabilitate din figura 4.19 poate 

fi modelat printr-o distribu]ie lognormal\ teoretic\ de parametri (9.2, 5.44) 
 
 

 

Figura 4.18. Distribu]ia lognormal\ teoretic\

Expresie: LOGN(9.2, 5.44) 
Eroarea patratic\:       =0.000646 
Test  Chi p\trat  
  Num\r intervale = 25 
  Grade de libertate  = 22 
  Statistica testului      = 57.6 

Figura 4.19. Distribu]ia lognormal\ empiric\ 
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4.3.4. Distribu]ii discrete 
 Distribu]iile prezentate `n aceast\ sec]iune sunt utilizate pentru 
modelarea unor procese la care evenimentele se produc cu probabilitatea p [i 
probabilitatea de a nu se produce este 1-p. Distribu]ia de probabilitate poate fi  
exprimat\ `n acest caz prin distribu]ia Bernoulli:  

⎩
⎨
⎧ =

=
altfel                        

0,1x pentru p)-(1 x-1

0
)(

xp
xf  

x =1 dac\ evenimentul are loc [i x=0 dac\ evenimentul nu se produce.  
Procese care pot fi modelate de distribu]ii Bernoulli pot fi, de exemplu, 

procesul de testare dac\ o pies\ este defect\ sau nu. 
 
 Distribu]ia binomial\ este o extensie a distribu]iei Bernoulli `n care n 
distribu]ii Bernoulli sunt sumate: 
 

knkk
n ppCkP −−= )1()(  

 
Procese care pot fi modelate de distribu]ii binomiale pot fi, de exemplu, 

num\rul de defect\ri `ntr-un lot de m\rime n sau num\rul de angaja]i dintr-un 
departament care se pot `mboln\vi.  
  

Distribu]ia Poisson joac\ un rol important `n modelarea proceselor. 
Distribu]ia de probabilitate poate fi ob]inut\ consider`nd cazul limit\ al 
distribu]iei binomiale c`nd 0→p  [i ∞→n  dar media r\m`ne constant\ cu λ. 

Expresia matematic\ a densit\]ii de probabilitate [i reprezentarea grafic\ sunt 
prezentate `n figura 4.20. Elementele care definesc distribu]ia sunt: 
Parametrii distribu]iei :       λ, m      
Intervalul de varia]ie : {0,1,2...} 
Media :  λt 
Varianþa:  λt 

!
)()(

m
ettp

tm

m

⋅−⋅
=

λλ
 

Figura 4.20. Distribu]ia Poisson
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Exemple de utilizare a legii Poisson se vor prezenta `n capitolul 5. 
 

Distribu]ia geometric\. In distribu]iile binomiale [i Poisson sunt 
estimate num\rul de realiz\ri ale unui eveniment. In unele procese putem fi 
interesa]i de num\rul de `ncerc\ri necesare p`n\ c`nd se va realiza 
evenimentul pentru prima dat\. Dac\ p este probabilitatea de apari]ie a unui 
eveniment [i x este num\rul de `ncerc\ri p`n\ la apari]ia evenimentului, 
densitatea de probabilitate este dat\ de:  
 

⎩
⎨
⎧ =

=
altfel                        

0,1,2,...x pentru    pp)-(1 x-1

0
)(xf  

 
Media :  1/p 
Varianþa:  (1-p)/p2 
 

Legea geometric\ poate fi utilizat\, de exemplu, pentru modelarea 
procesului prin care un  v`nz\tor a[teapt\ s\ v`nd\ un produs prezent`ndu-i 
clientului mai multe produse  diverse.  
 
 

4.3.5. Estimarea parametrilor pentru distribu]iile teoretice 
 D`ndu-se un [ir de date experimentale [i o distribu]ie teoretic\ ca 
model, ),...,,( 21 nxf θθθ , trebuie s\ determin\m valorile parametrilor iθ . Vom 
considera dou\ din metodele generale de estimare a parametrilor, metoda 
momentelor (MOM) [i metoda verosimilit\]ii maxime (MLE). Cele dou\ 
metode, de[i diferite ca algoritm, furnizeaz\ valori apropiate pentru iθ . 

Metoda momentelor (MOM). Utilizarea acestei metode pentru o 
distribu]ie care are k parametri implic\ exprimarea primelor k momente 
matematice U1, U2,... Uk `n func]ie de cei k parametri necunoscu]i  kθθθ ,..., 21 . 

 De exemplu, pentru distribu]ia Gamma care are doi parametri α  [i β , 

ace[tia vor fi estima]i pe baza momentului de ordinul unu (media= X ) [i a 
momentului de ordinul doi (varian]a= 22 σ=s ). La descrierea elementelor 
distribu]iei am v\zut c\ avem: 

  
∧∧

= βαX   [i 

              
2

2
∧∧

= βαs  
unde semnul de deasupra parametrilor arat\ c\ avem o estima]ie a acestora 
ob]inut\ pe baza datelor experimentale [i anume: 
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Media experimental\:  X = 
N

xi∑
 

Varian]a experimental\: 
1

)( 2
2

−

−
= ∑

N
Xx

s i  

Rezolv`nd sistemul de dou\ ecua]ii vom ob]ine o estima]ie a valorilor 
parametrilor prin metoda momentelor: 

  2

2

s
X

=
∧

α ; 

  
X
s 2

=
∧

β  

 
Metoda verosimilit\]ii maxime (MLE). In cazul acestei metode se 

utilizeaz\ o func]ie de verosimilitate, L, care depinde de parametri necunoscu]i 

kθθθ ,..., 21  [i de datele experimentale nxxx ,..., 21 : 

  ),...,|,...,( 2121 knxxxfL θθθ=  
 
 Conform principiului metodei MLE, estima]iile pentru parametri 

kθθθ ,..., 21  trebuie s\ fie alese astfel `nc`t probabilitatea (sau densitatea de 

probabilitate a e[antioanelor nxxx ,..., 21  s\ fie maxim\. Maximizarea func]iei L 
se ob]ine prin anularea derivatelor par]iale ale lui L , `n raport cu fiecare 
parametru, sau a anul\rii derivatelor par]iale ale unei transform\ri a func]iei L 
(de exemplu, lnL ) [i rezolvarea acestor ecua]ii de forma: 

  1,2,...ki   == 0
i

L
δθ
δ

 

 
 Vom prezenta c`teva rela]ii utile pentru estimarea parametrilor unor 
distribu]ii teoretice:  
 
Pentru distribu]ia Triunghiular\(a, m, b) 
 
a=minimum, b=maximum 
valoarea cea mai probabil\  m = 3*media - minimum - maximum 
 
Pentru distribu]iile Gamma [i Erlang 
 

μσβσμα /,)/( 22 ==     
μ=media 
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Pentru distribu]ia Beta:  
 
a=Min, b=Max, m=valoarea cea mai probabil\  
 

 

α
μ

μ
β

μ
μ

α

μ

)(
)(

,
))((

)2)((

,
6

)4(

a
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abm
bama

bma

−
−

=

−−
−−−

=

++
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4.3.6. Testarea concordan]ei 
 Concordan]a (eng. goodness-of-fit) `ntre dou\ distribu]ii const\ `n 
testarea dac\ un [ir de date poate fi considerat ca reprezent`nd valorile 
numerice ale unei distribu]ii de probabilitate specificate. Cele mai uzuale teste 
de concordan]\ sunt testul χ2 ( Chi p\trat) [i testul Kolgomorov – Smirnov.  

In ambele teste statistice ipoteza H0 este c\ distribu]ia experimental\ 
(empiric\) nu difer\ semnificativ de distribu]ia teoretic\. 
 

Testul Chi-p\trat. Statistica testului const\ `n calcularea expresiei: 

clase  de  numarul =  

 \clas  fiecarepentru \teoretic    frecven]a=   

\clas  fiecarepentru \observat     frecven]a=  

k
f
f

f
ff

t

k

e

t

0

1

2
02 ,

)(∑ −
=νχ

 

 
In acest test gradele de libertate ale distribu]iei se calculeaz\ cu rela]ia: 
 
  ν = k - 1 – (num\rul de parametri estima]i) 
 

Dac\ χ2= 0   rezult\ c\ avem o concordan]\ perfect\ `ntre [irul de date 
experimentale [i cel ob]inute pe baza distribu]iei teoretice. In caz contrar, 
pentru testarea ipotezei H0 trebuie s\ folosim tabelele cu valori critice pentru 
distribu]ia χ2  [i vom valida sau respinge ipoteza H0 cu un nivel de semnifica]ie 
(1−α) . 
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Dac\ : αχχ −< 1,
2

tabelv  ipoteza H0 se accept\ cu un grad de incredere (1−α) . 

  
Pentru aplicarea testului χ2 observa]iile trebuie s\ fie `ntr-un num\r relativ 
mare  (> 100) iar `n fiecare clas\ de grupare trebuie s\ avem cel pu]in 5 
observa]ii. 
 

Testul Kolmogorov-Smirnov (K-S). Testul se aplic\ numai pentru distribu]ii 
continue iar statistica testului K-S este egal\ cu diferen]a absolut\ maxim\ 
`ntre distribu]ia cumulat\ empiric\ [i distribu]ia cumulat\ teoretic\ pentru toate 
clasele de grupare. Aceast\ diferen]\ maxim\ se compar\ cu o valoare 
tabelar\ critic\. Dac\ valoarea calculat\ este mai mic\ de c`t valoarea critic\ 
ipoteza H0 nu se poate respinge (se accept\ cu gradul de `ncredere 1-α ) 
 

4.3.7. Testarea omogenit\]ii  
 In construc]ia [i testarea unui model se utilizeaz\ de multe ori seturi de 
date care au fost culese la momente de timp diferite. De exemplu, s-au 
colectat datele privind legea de sosire a entit\]ilor `n diferite perioade ale zilei 
sau `n diferite zile ale s\pt\m`nii. Este important s\ [tim dac\ distribu]ia 
datelor este aceea[i pe parcusul unei zile sau pe parcursul unei s\pt\m`ni. 
Dac\ consider\m un alt exemplu  al unor operatori care au `n `ntre]inere mai 
multe ma[ini. Este important s\ [tim dac\ timpii `ntre defect\rile ma[inilor [i 
timpii de reparare respect\ aceea[i lege statistic\ sau nu.  
 Testele pentru stabilirea dac\ mai multe seturi de date pot fi 
considerate c\ provin de la aceea[i popula]ie poart\ denumirea de teste de 
omogenitate. Exist\ mai multe teste disponibile proiectate pentru familii 
specifice de distribu]ii. De exemplu, pentru distribu]ii normale sau aproximativ 
normale,  analiza varian]ei (ANOVA), prezentat\ `n capitolul 3, este 
echivalent\ cu testarea omogenit\]ii mediilor [i statistica F a testului Fisher 
poate fi utilizat\ pentru testarea varian]ei perechilor popula]iei. Vom prezenta 
dou\ teste de omogenitate independente de tipul distribu]iei, testul 
Kolgomorov-Smirnov al celor dou\ e[antioane [i testul χ2 pentru omogenitate.  
 Testul Kolgomorov-Smirnov al celor dou\ e[antioane. D`ndu-se dou\ 
[iruri de valori provenite din dou\ popula]ii G(x) [i H(x) ipotezele testului sunt : 
 H0: )()( xHxG = ; 

H1: )()( xHxG ≠ ; 
 Pentru a realiza testul se utilizeaz\ dou\ seturi de date pentru a construi 
dou\ distribu]ii cumulate G(x) [i H(x). Statistica testului este calculul maximului 
valorii absolute a diferen]ei D `ntre distribu]iile cumulate empirice H(x) [i G(x). 
  |)()(|max xHxGD −=  
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 Valorile critice pentru D au fost deduse de Massey. Pentru n1 [i n2 

(n1,n2 >15) valorile critice pentru D, pentru un grad de imprecizie α=0,05 [i 
α=0,01 sunt :  

  212105,0 /)(36,1 nnnnD +=  

 

    212101,0 /)(63,1 nnnnD +=  

Dac\ Dcalculat < Dcritic , ipoteza privind apartenen]a celor dou\ [iruri de date la 
aceea[i popula]ie nu se poate respinge. 
 Testul χ2 pentru omogenitate se poate utiliza pentru a testa dac\ k 
seturi de date au aceea[i distribu]ie, adic\: 
  H0:  )(....)()( 21 xFxFxF k===  

  H1:   )()( xFxF ji ≠    pentru aceea[i i,j  ji ≠  

 In acest test, linia real\ este imp\r]it\ `n N subintervale form`nd un 
tabel de contingen]\ de dimensiuni N, K . Acest tabel con]ine observa]iile, oij 

ale distribu]iei i imp\r]ite `n j intervale. Testul utilizeaz\ tabelul standard de 
contingen]\ χ2  cu (K-1)(N-1) grade de libertate care are expresia: 
 

  ijij

n

i

n

j
ij eeo

A B

/)( 2

1 1

2 −= ∑∑
= =

χ  

 
unde, eij sunt frecven]ele de realizare a [irului i `n intervalul j. In fiecare celul\ 
a tabelului,  eij  trebuie s\ fie mai mare ca 5.  
 

4.3.8. Testarea independen]ei 
 Testul se aplic\ `n cazul existen]ei mai multor [iruri de date care se 
culeg `n timpul observ\rii func]ion\rii sistemului. De exemplu, dac\ 
observa]iile culese `n ziua de mar]i sunt independente de observa]iile culese 
`n ziua de luni. Dac\ observa]iile consist\ `n dou\ [iruri de date A [i B, 
ipotezele de independen]\ sunt: 
 H0:  {irul A este independent fa]\ de [irul B. 
 H1:  {irurile A [i B nu sunt independente. 
 Testul de independen]\ este testul χ2 de contingen]\ care utilizeaz\ 
tabelul standard de contingen]\ prezentat `n paragraful anterior, procedura de 
testare fiind identic\. 
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4.3.9. Procese cu sosiri nesta]ionare 
In unele cazuri de modelare a sosirilor `ntr-un sistem, de exemplu, 

serviciile c\tre consumatori, modul de sosire al apelurilor `ntr-o central\ 
telefonic\ sau al sosirilor comenzilor externe pentru un sistem de fabrica]ie 
depinde foarte mult de timp. Un model probabilistic adecvat pentru acest caz 
este procesul Poisson nesta]ionar, care trebuie s\ reflecte varia]iile sosirilor `n 
func]ie de timp. Trebuie s\ rezolv\m problema estim\rii func]iei ratei sosirilor, 
λ(t), care nu este constant\, [i cum vom genera aceast\ func]ie `ntr-un 
program de simulare.  O metod\ simpl\, care se poate aplica `n multe aplica]ii, 
este aceea a `mp\r]irii func]iei ratei sosirilor `n intervale de timp pentru care 
rata sosirilor poate fi considerat\ aproximativ constant\.  

Aceast\ metod\ se poate aplica dac\ modificarea ratei sosirilor este 
mic\. Dac\ modificarea ratei sosirilor este important\ solu]ia de mai sus nu d\ 
rezultate satisf\c\toare  

. O cale simpl\ de a rezolva acest caz este a[a numita metod\ a 
sub]ierii pentru generarea unor sosiri nesta]ionare. Din punct de vedere al 
programului de simulare vom genera o sosire, `n concordan]\ cu o lege 
predefinit\, cu rata cea mai mare `nt`lnit\ pentru sosiri dar o vom valida numai 
cu o probabilitatea dat\ de de rata de sosiri de pe intervalul respectiv `mp\r]it\ 
prin rata maxim\ de sosiri. Pentru a implementa aceast\ metod\, mai `nt`i 
trebuie determinat\ rata maxim\ a sosirilor, λ*, pe toat\ perioada de simulare. 
Astfel, fiecare sosire generat\ poate fi “sub]iat\” sau “rejectat\”. Probabilitatea 
ca o sosire, generat\ cu rata maxim\, s\ fie introdus\ `n sistem este egal\ cu 
rata curent\ a sosirilor pe intervalul de timp respectiv, λ(t), `mp\r]it\ prin rata 
maxim\: 

   */)( λλ t
∧

 
 
 Prin aceast\ metod\, pe perioada de timp c`nd rata sosirilor este 

mic\, rata definit\ astfel este mic\ [i num\rul de sosiri va fi mic. C`nd rata 
sosirilor este mare (apropiat\ de maxim) vor fi acceptate majoritatea sosirilor 
generate. 

 Va trebui s\ definim aceast\ variabil\ ca o variabil\-utilizator a 
programului (vezi capitolul 6).   
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CAP.5. MODELAREA SISTEMELOR UTILIZAND 
TEORIA FIRELOR DE A{TEPTARE 

5.1. Definirea conceptului de sistem de a[teptare 

 
Un sistem de a[teptare este format din urm\toarele elemente: 

• una sau mai multe surse de generare a entit\]ilor (clien]i, piese, 
pachete, etc); 

• unul sau mai multe sisteme de a[teptare;  
• reguli de orientare a entit\]ilor 

Schema bloc a unui sistem de a[teptare este prezentat\ `n figura 5.1.  

Caracteristicile unui astfel de sistem de a[teptare sunt: 
• Legile de sosire ale clien]ilor. 
Exemple: sosiri la intervale de timp egale, intervale de timp 

inegale, dar cunoscute, etc.  În general, legile utilizate `n modelarea 
sistemelor sunt legi probabilistice pentru care sosirile sunt separate prin 
intervale de timp aleatoare dar cunoscute ca probabilitate. 

• Num\rul de servere, notat cu S, [i dispunerea relativ\ a 
acestor servere (servire în serie sau în paralel). 

• Legile duratelor de servire ale serverelor.  
Exemple: durate constante, durate variabile dar cunoscute etc. 

Legile utilizate sunt, în general, legi statistice pentru care duratele de servire 
sunt aleatoare dar a c\ror probabilitate este cunoscut\. 

• Num\rul, lungimea firului de a[teptare [i disciplina de 
acces. 

Lungimea unui fir de a[teptare poate fi infinit\ sau finit\ (limitat\).  

 
 

Figura 5.1 Schema bloc a unui sistem de a[teptare
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În cazul în care sunt mai multe fire de a[teptare (cozi) o disciplin\ de acces la 
coad\ define[te repartizarea clien]ilor la cozi la sosirea lor în sistem. Exemple: 
spre coada cea mai scurt\, dup\ o clasare prioritar\, etc.. 

• Disciplina firului de a[teptare: primul sosit primul servit 
(FIFO) – cea mai des utilizat\, ultimul sosit primul servit 
(LIFO), etc. 

Obiectivele studiului unui sistem de a[teptare constau în determinarea 
urm\toarelor caracteristici: 

• Num\rul mediu de clien]i: 
- în centrul de a[teptare; 
- în centrul de servire; 
- în sistem. 

• Num\rul mediu de servere neocupate. 
• Timpul mediu de a[teptare: 

- în centrul de a[teptare; 
- în centrul de servire; 
- în sistem. 

Ne intereseaz\, în general, regimul permanent de func]ionare al 
sistemului. Acest regim este definit pentru comportarea sistemului la un 
moment de timp departat de momentul ini]ial de start. Scopul studiului este, `n 
general, de a da r\spunsurile la urm\toarele întreb\ri: 

• care este num\rul de servere pentru care avem un cost 
minim al sistemului; 

• care sunt dimensiunile optime pentru centrul de a[teptare; 
• ce modific\ri se produc dac\ se schimb\ disciplina în firul de 

a[teptare. 
Un concept fundamental `n modelarea sistemelor este no]iunea de 
proces Poisson pe care `l vom defini `n cele ce urmeaz\. 

 
5.2. Procesul [i legea Poisson – lege a sosirilor 
 
 S\ consider\m, ca exemplu, ghi[eul unic al unui mic birou po[tal. Dac\ 
nu putem prevedea exact momentele venirii clien]ilor, putem realiza o serie de 
experien]e [i s\ facem un studiu statistic al sosirilor. Presupunând c\ am 
contorizat num\rul de clien]i sosi]i într-o or\ [i c\ am repetat aceast\ opera]ie 
de 100 de ori vom ob]ine datele din tabelul 5.1. 

Putem calcula: 
- probabilitatea ca 3 clien]i s\ soseasc\ `ntr-o or\ este: 

14,0
100
14

3 ==p  
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         Tabelul 5.1 

Nr. 
clien]i/or\ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> 

Nr. cazuri 
din 100 0 3 9 14 17 18 15 11 7 4 2 0 

Probabilitatea 0 0,03 0,09 0,14 0,17 0,18 0,15 0,11 0,07 0,04 0,02 0 

  
- probabilitatea de sosire a mai mult de 7 clien]i pe or\ este: 

( ) 13,0...7 1098 =+++=> pppp  
- num\rul mediu de clien]i care sosesc pe or\ este: 

( ) 5...
100

92
100

31210...1439231
100

1
=+⋅+⋅=⋅++×+×+×  clien]i 

 Se pune problema de a determina legea de probabilitate ( )tpn  care s\ 
permit\ modelarea sosirii clien]ilor într-o perioad\ de timp t. 

S-a constatat c\ o lege de probabilitate este satisf\cut\ în anumite 
condi]ii. Enun]ul acestor condi]ii definesc un proces Poisson [i legea de 
probabilitate asociat\ este legea lui Poisson. 
 
 Proces Poisson 
 
 Consider\m un [ir de evenimente, de exemplu, sosirile într-un sistem 
de a[teptare. 
 Fie M(t) num\rul de evenimente care se produc într-un interval de timp 
t [i fie pm(t) probabilitatea ca: M(t)=m, unde m este un num\r întreg. 

Vom face urm\toarele ipoteze: 
• Ipoteza 1: pm (t) nu depinde decât de valoarea “t” a 

intervalului [i nu depinde de starea ini]ial\ la care debuteaz\ 
seria de evenimente.Procesul este denumit omogen în timp 
sau sta]ionar. 

• Ipoteza 2: Probabilitatea ca un eveniment (o sosire) s\ se 
produc\ mai mult de o singur\ dat\ într-un interval de timp 
de durat\ δt este cu mult mai mic\ decît valoarea δt ; 

• Ipoteza 3: Probabilitatea ca un eveniment s\ se produc\ o 
dat\, într-un interval de timp δt , este propor]ional\ cu 
valoarea δt . 

 Func]ia aleatoare M(t) define[te un proces Poisson. Ea este definit\ 
prin legea de probabilitate pm(t). 
 Vom putea scrie: 
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 a) ttp δλδ ⋅=)(1     dup\ ipoteza 1 (5.1) 

 b) 1)...()()()( 3210 =+++ tptptptp δδδδ  

 ttptp δεδδ    <<=++ ...)()( 32   (probabilitatea de a 

avea mai mult de un eveniment `n intervalul  δt este cu mult mai 
mic\ decît valoarea δt,  dup\ ipoteza 2) 

  ( ) ( ) εδδ −−= tptp 10 1      (5.2) 

  εδλδ −⋅−= ttp 1)(0        
 
 c) Consider\m pentru ( )ttpm δ+  cu m> 0 
 Diferitele posibilit\]i, exclusive, pentru a avea m evenimente în 
intervalul (t+δt) sunt: 

- m evenimente în timpul t,  0 în timpul δt; 
- (m-1) evenimente în timpul t,  1 în timpul δt; 
- (m-2) evenimente în timpul t,  2 în timpul δt 
 
De unde deducem: 

...)()()()(

)()()()()(

3)3(2)2(

1)1(0

+⋅+⋅+

+⋅+⋅=+

−−

−

tptptptp

tptptptpttp

mm

mmm

δδ

δδδ

               (5.3) 

 

ttptp m δεεδ <<<′=+⋅− .....)()( 2)2(    

    
 Introducând rela]iile (5.1) [i (5.2) în (5.3), vom avea: 
 

 

ε
δ
δ

λ

εδλδ

′′+−=
−+

⋅

′′+⋅⋅−=−+

−

−

)()(
)()(1

)]()([)()(

)1(

)1(

tptp
t

tpttp

ttptptpttp

mm
mm

mmmm

  (5.4) 

 
Pentru δt→0, 0>∀m  

 0)()()(1
)1(

' >∀−=⋅ − mtptptp mmm       
λ

   (5.5) 

  
Pentru m=0, avem: 
  )()()( 000 tptpttp δδ ⋅=+  
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 Introducând rela]ia (5.2): 

  

t
tp

t
tpttp

ttpttp

δ
ελ

δ
δ

εδλδ

−⋅−=
−+

−⋅−⋅=+

)()()(

)1()()(

0
00

00

 

  
Pentru δt→0 

  

( ) ( )

cttp
tp
tp

tptp

+⋅−=

−=

⋅−=′

λ

λ

λ

))(log(
)(
)(

0

0

'
0

00

 

  
Dac\ consider\m urm\toarele condi]ii ini]iale: 
  t=0, atunci p0(0)=1 [i { },...3,2,1∈∀m  pm(0)=0,  de unde rezult\ 
  c=0 [i  

tetp ⋅−= λ)(0       (5.6) 
 

Revenind la cazul m>0, ra]ionând prin recuren]\, presupunem: 

  
)!1(

)()(
1

)1( −
⋅

=
−−

− m
ettp

tm

m

λλ
 (compatibil\ cu tetp ⋅−= λ)(0 , 

deoarece 0!=1) 
 Solu]ia rela]iei (5.5) este : 
 

  
)!(

])[()(
m

eCttp
tm

m

λλ −⋅+
= ,  deoarece derivând aceast\ rela]ie 

avem: 

 ( ) ( )tptp
m

eCt
m

etmtp mm

tmtm

m λλλλλ λλ

−=
⋅+

−=′ −

−−−

1

1

)!(
])[(

)!(
)()(  (reg\sim 

rela]ia (5.5) 
  pm(0)=0, de unde C=0 
 
 De unde deducem legea lui Poisson, reprezentat\ grafic `n figura 5.2 : 

  ∀m )!(
)()(
m

ettp
tm

m

λλ −⋅
=     (5.7) 
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 f) Fie )(tM  valoarea medie a num\rul de evenimente care se produc 
într-un interval de timp t , atunci: 

teet
m

tettM

m
etmtpmtM

tt

m

m
t

m m

tm

m

λλλλ

λ

λλλ

λ
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∞

=

−
−

∞

=

∞

=

−

∑

∑ ∑

0

1
0 0

)!1(
)()(
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( ) ttM λ=        (5.8) 

(λt) este num\rul mediu de evenimente observate într-un interval de timp t. 
λ este denumit rata sosirilor evenimentelor (rata de na[tere) în cazul 

unui sistem de a[teptare, reprezentând num\rul mediu de sosiri pe unitatea 
de timp. 

Revenind la exemplul biroului po[tal, am stabilit c\ num\rul mediu de 
sosiri (clien]i) pe or\ este 5 clien]i/h. 

  ( )
sosiri   

sosiri 

5
51

=
=

t
hM

λ
 

dac\ t este exprimat în ore λ=5 sosiri/h 
Legea Poisson considerat\ a putea modela procesul sosirilor este  
 

 
!

5)1(
5

m
ehp

m

m

−⋅
=   pentru care avem tabelul 5.2. 

 
 
 
 

 

Figura 5.2. Forma distribu]ia Poisson 
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        Tabelul 5.2 

Nr. clien]i / 
or\ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11  
[i 
+ 

Nr. cazuri  
din 100 

0 3 9 14 17 18 15 11 7 4 2 0 

Probabilitatea 
evenimentelor 0,

00
 

0,
03

 

0,
09

 

0,
14

 

0,
17

 

0,
18

 

0,
15

 

0,
11

 

0,
07

 

0,
04

 

0,
02

 

0 

pm(1h) 

0,
00

6 

0,
03

3 

0,
08

4 

0,
14

0 

0,
17

5 

0,
17

5 

0,
14

6 

0,
10

4 

0,
06

5 

0,
03

6 

0,
00

8 

0,
00

4 

  
 Se poate constata c\ cele dou\ legi sunt echivalente statistic 
(echivalen]\ care se testeaz\ cu ajutorul unui test de concordan]\, de 
exemplu testul 2χ ). 
 Dac\ se face ipoteza c\ fenomenul sosirilor în biroul de po[t\ este 
sta]ionar, se poate modela acest fenomen printr-o lege Poisson de forma: 

   m∀  
!

)5()(
5

m
ettp

tm

m

−⋅
=  

unde t reprezint\ un interval de timp oarecare, aproximat în ore. 
 De exemplu, pentru o zi de 8 ore, vom avea: 

 m∀  
!

)40()8(
40

m
ehp

m

m

−⋅
=  

     

( )
( )
( ) 15

2

16
1

18
0

104,38

107,18

102,48

−

−

−

⋅=

⋅=

⋅=

hp

hp

hp

 

  ( ) clien]i 408 =hM  
 
 
5.3. Intervalul de timp între dou\ experimente succesive 
 
 S\ consider\m cazul unui proces la care sosirea evenimentelor este un 
proces Poisson cu rata de sosire λ. Fie Φ o variabil\ aleatoare egal\ cu 
intervalul de timp cuprins între dou\ evenimente succesive (figura 5.3). 

Fie p(Φ>ϕ) probabilitatea ca Φ s\ fie mai mare decât o durat\, ϕ , a 
c\rei valoare este o valoare real\ pozitiv\. 
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  Vom avea: 
   λϕϕ −=>Φ ep )(  
 Într-adev\r, Φ va fi superior valorii ϕ dac\ nu se produce nici un 
eveniment în timpul intervalului ϕ, de unde: 
   )()( 0 ϕϕ pp =>Φ , 

 unde )(0 ϕp  este probabilitatea de a avea zero evenimente în timpul ϕ, 
probabilitate extras\ din legea lui Poisson care caracterizeaz\ sosirea 
evenimentelor (rela]ia 5.6) . 
 Rezult\ c\: intervalele de timp între 2 evenimente succesive sunt 
distribuite dup\ o lege exponen]ial\ negativ\. 

Expresia general\ a legii exponen]iale negative de exponent α este: 
    ( ) aeaAp α−=>  

unde A este variabila aleatoare guvernat\ de aceast\ lege, a este o valoare 
real\ pozitiv\ [i α este rata considerat\ a sosirilor . 
 

 

 

Figura 5.3. Intervalul de timp dintre dou\ evenimente succesive 
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 Fie A  valoarea medie a lui A. Se poate demonstra c\: 

    
α
A

A =  

 Dac\ se define[te o lege exponen]ial\ negativ\, parametrul care se 
consider\ cunoscut este, în general, valoarea medie [i mai rar rata α. 
 În cazul considerat, intervalul mediu de timp care se scurge între 2 
evenimente succesive este: 

    
λ
1

=Φ  

 Deci, urm\toarele teoreme sunt echivalente: 
• T1 – Legea sosirilor evenimentelor este o lege Poisson cu o rat\ a 

sosirilor egal\ cu λ. 
• T2 – Legea intervalelor de timp care separ\ 2 evenimente 

succesive este o lege exponen]ial\ negativ\ cu un interval mediu de timp egal cu 

λ
1

. 

Pentru exemplul oficiului po[tal, intervalul mediu între 2 sosiri este: 

   sosiri/h 2,0
5
11
===Φ

λ
 

Astfel, vom putea modela sosirile aleatoare ale clien]ilor la oficiul po[tal 
fie printr-o lege Poisson enun]at\ în paragraful anterior, fie considerând c\ 
legea intervalelor de timp între 2 sosiri succesive este o lege exponen]ial\ 
negativ\ cu un interval mediu de timp egal cu 0,2 ore. 

 
   ϕϕ 5)( −=>Φ ep  [ϕ]=ore 
de unde: 

   

( )
( )
( ) 1840

35

5,2

102,48
107,61
082,05,0

−−

−−

−

⋅==>Φ

⋅==>Φ

==>Φ

ehp
ehp

ehp
 

 
 

5.4. Legea duratelor de servire 
 
Când duratele de servire sunt aleatoare, se consider\, în mod curent, 

c\ legea intervalelor de timp care se scurg între începutul [i sfâr[itul serviciului 
(legea duratelor de servire) este o lege exponen]ial\ negativ\ cu rata μ. 

Fie Θ variabila aleatoare egal\ cu durata de deservire [i fie o durat\ 
experimental\ sub forma unui num\r real pozitiv. Vom avea: 
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   μθθ −=>Θ ep )(  

[i  
μ
1

=Θ  - durata medie de servire. 

μ este denumit rata de deservire. Trebuie s\ fim pruden]i în interpretarea 
acestei rate. Ea corespunde unui num\r mediu de servicii (egal cu num\rul 
mediu de clien]i care sunt deservi]i) pe unitatea de timp dac\ serverul nu este 
ocupat. Într-adev\r, trebuie s\ consider\m cazul când intervalele de timp 
corespunz\toare duratelor de serviciu sunt “cap la cap” pentru a ob]ine 
procesul de evenimente (începuturile serviciilor) echivalente unui proces 
Poisson (figura 5.4). 
 

Pentru exemplul biroului de po[t\, spunem c\ duratele serviciului sunt 
date de o lege exponen]ial\ negativ\ cu o durat\ medie de servire de 0,125 h 
(=7,5 min) 

    h 125,0=Θ  

    clien]i/h 81
=

Θ
=μ  → serverul va deservi, 

în medie, 8 clien]i pe or\ dac\ nu se opre[te (8⋅7,5=60 min.) 
 
 
 
 

 

Figura 5.4. Intervale de timp `ntre serviri
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5.5. Studiul unor cazuri tipice 
 
5.5.1. Sistem de a[teptare cu un fir [i un server 
 
Modelul sistemului este prezentat `n figura 5.5. 

Scopul studiului acestui sistem este determinarea expresiilor legilor de 
probabilitate pn(t) 

 
Vom defini urm\toarele ipoteze: 

• sosirile sunt modelate printr-o lege Poisson cu rata sosirilor 
egal\ cu λ; 

• durata serviciului este modelat\ printr-o lege exponen]ial\ 
negativ\ cu rata deservirilor egal\ cu μ. 

Fie N(t) num\rul clien]ilor prezen]i în sistem la momentul t [i fie pn(t) 
probabilitatea ca N(t) s\ fie egal cu n la momentul t, n ∈ N+ 

Vom c\uta s\ g\sim expresia probabilit\]ii, pn(t), de a avea n clien]i `n 
sistem la momentul t. 

Consider\m pn(t+δt) pentru n>0. N(t+δt)=n [i n>0, de unde rezult\ 
N(t+δt)>0 –> ceea ce duce la concluzia c\ exist\ cel pu]in un client în sistem 
la momentul (t+δt), serverul este deci ocupat. 

Diferitele posibilit\]i exclusive pentru a avea n clien]i în sistem la 
momentul (t+δt) sunt: 
  

n clien]i la momentul t 0 sosiri în intervalul δt 
0 termin\ri de servicii în 

δt 
n “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” 1 “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” 1 “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _”, 
n “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 2 “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” , 2 “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” , 

..... ...... .......
n-1 “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _”, 1 “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” , 0 “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _”, 
n-1 “_ _ _ _ _ _ _ _ __” , 2 “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” , 1 “_” _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 

 
Figura 5.5. Schema unui sistem de a[teptare cu un fir [i un server (M/M/1) 
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..... ..... ...... 
n-2 “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” , 2 “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” , 0 “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” , 
..... ..... ......
n+1 “_ _ _ _ _ _ _ _  _” , 0 “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” , 1 “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” , 
n+1 “_ _ _ _ _ _ _ _ _” , 1 “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” , 2 “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” , 

...... ..... .....
n+2 ” _ _ _ _ _ _ _ _ _”, 0 “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” , 2 “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _”, 

....... ........ 
.......
 

}inând cont de ipotezele care definesc procesele Poisson: 
- probabilitatea de a avea mai mult de o sosire în timpul δt=ε << δt 
- probabilitatea de a avea o sosire în timpul δt=λ δt 
- probabilitatea de a nu avea nici o sosire în timpul δt=1-λ δt - ε 
- probabilitatea de a avea mai mult de un sfâr[it de serviciu în 

tt δεδ <<′=  
- probabilitatea de a avea un sfâr[it de serviciu în tt μδδ =  
- probabilitatea de a nu avea nici un sfâr[it de serviciu în 

εμδδ ′−−= tt 1 . 
Neglijând valorile mai mici decât δt avem: 
 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( )( ) tttptttp

tttptttpttp

nn

nnn

μδλδμδδλ
δμδλμδλδδ

⋅−+−⋅⋅
+⋅⋅⋅+−−⋅=+

+− 11
11)(

11                  
 

 
 Neglijând termenii în 2tδ  [i introducând condi]iile de limit\ 0→tδ , vom 
avea: 
 

[ ] )()()()()(0 11 tptptptpm nnnn μλμλ +−⋅+⋅=>∀ +−dt
d

   (5.9) 

 
b) Consider\m ( )ttp δ+0  
 
In acest caz, N(t+δt)=n [i n=0 ⇒ N(t+δt)=0 ⇒ nu exist\ nici un client în 

sistem la momentul (t+δt), serverul este neocupat. 
Diferitele posibilit\]i exclusive pentru a avea 0 clien]i în sistem la 

momentul (t+δt) sunt: 
 

0 clien]i la momentul t 0 sosiri în intervalul δt 
0 termin\ri de servicii în 

δt 
  0 „_ _ _ _ _ _ _ _ _ „  1 „_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” 1 „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _” 



 187

  0 „_ _ _ _ _ _ _ _ _”   2 „_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” 2 „_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 
.... ...... ........ 
  1 „_ _ _ _ _ _ _ _ _”  0 „_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” 1„_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _” 
  1 „_ _ _ _ _ _ _ _ _”  1 „_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” 2„_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _” 
..... ...... ........
  2 „_ _ _ _ _ _ _ _ _”  0 „_ _ _ _ _ _ _ _ _ _” 2„_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _” 
...... ....... .......

 
Dac\ sunt zero clien]i la momentul t, [i zero sosi]i în timpul δt, 

probabilitatea de a nu avea zero servicii în δt este egal\ cu 1 [i nu cu (1-μδt). 
Neglijând cantit\]ile mai mici ca δt avem: 
 

( ) ( )( ) ( )( ) tttpttpttp μδλδλδδ ⋅−+⋅−=+ 111 100  
 

Neglijând termenii în 2tδ  [i cu condi]iile de limit\ δt→0 avem: 
 

   )()()]([ 100 tptptp
dt
d

⋅+⋅−= μλ    (5.10) 

 
Rela]iile (5.9) [i (5.10) sunt ecua]iile diferen]iale care constituie 

modelul matematic al sistemului de a[teptare cu un fir [i un server. 
 
Studiul regimului permanent 
 
Dac\ exist\ un regim permanent, el va fi ob]inut dac\ procesul de 

a[teptare va deveni sta]ionar, probabilit\]ile pn(t) devenind, în acest caz, 
independente de timp (figura 5.6) 

 
 

Figura 5.6 Regimurile de func]ionare ale sistemului
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Dac\ exist\ un regim permanent, este necesar ca derivatele: 

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] 000 10 === tp
dt
d

...tp
dt
d

, tp
dt
d

n  

Din rela]ia (5.9)⇒ ∀n>0 λpn-1+μpn+1-(λ+μ)pn=0 , iar din rela]ia (5.10) 
deducem                             -λp0+μp1=0, de unde rezult\ rela]iile: 

01 pp
μ
λ

=  

( )[ ] 0

2

012

1 pppp ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=−+=

μ
λλμλ

μ
 

( )[ ] 0

3

123

1
pppp ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=−+=

μ
λλμλ

μ
 

Din acestea, se demonstreaz\, prin recuren]\, c\: 

0 , ppn
n

n ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=∀

μ
λ

 

Din defini]ia probabilit\]ilor ∑
∞

=
0

1np , de unde deducem: 

 ∑
∞

=

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

0
0 1

n

n

p
μ
λ

       (5.11) 

Dac\ 1≥
μ
λ

, atunci ∑
∞

−

∞→⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

0n

n

μ
λ

, expresia neavând sens. 

Deci, vom avea un regim permanent numai dac\ 

 1<
μ
λ

         (5.12) 

 
Interpretarea acestei condi]ii este: firul de a[teptare cre[te la infinit dac\ rata 
sosirilor este superioar\ sau egal\ cu rata deservirii. 

 În cele ce urmeaz\ not\m 
μ
λψ =  [i presupunem c\ ψ<1, ψ este 

denumit\ „intensitatea traficului” în sistem. 

  De exemplu, pentru oficiul po[tal 625.0
8
5
==ψ  

Deducem: 

 ∑
∞

= −
=

0 1
1

n

n

ψ
ψ  
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Rela]ia (5.11) devine 1
1

1
0 =

−ψ
p , de unde 

 
( )⎩

⎨
⎧

−=∗=

−=
nn

n pp

p

ψψψ

ψ

1

[i   1

0

0
 

 ( ) 10 [i   cu    <<=−=∀ ψ
μ
λψψψ n

npn 1    (5.13) 

Deci, distribu]ia de probabilitate ce caracterizeaz\ regimul permanent al unui 
sistem de a[teptare cu un fir [i un server este o progresie geometric\ cu baza 
(1-ψ) [i rata ψ. 
 
 

M\rimi caracteristice regimului permanent pentru un sistem de a[teptare cu 
un fir [i un server 

 
a) Num\rul mediu de clien]i în sistemul de a[teptare 

( )( ) ( )( )∑ ∑
∞ ∞

=

+++−=−∗=∗=
0 0

32 ...3211
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n npnN ψψψψψψ
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−
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−
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11
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b) Lungimea medie a firului de a[teptare 

( )[ ]∑
∞
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1Sn

npSnν  S=num\rul serverelor=1 
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ψ
ψψ

ψ
ψ

−
=−−+

−
=

1
11

1

2

 

( )λμμ
λ

ψ
ψν

−
=

−
=

22

1
      (5.15) 

Pentru biroul de po[t\ 
( )

clien]i 042,1
588

52

=
−

=ν  

c) Num\rul mediu de clien]i în centru de servire 
( rata de ocupare a serverului) 

ψ
ψ

ψ
ψ

ψν =
−

−
−

=−=
11

2

Nj       

ψ=j         (5.16) 
 
Pentru oficiul po[tal 625,0=j  

Aceasta înseamn\ c\ serverul nu este ocupat decât 62,5% din timp. 
Observa]ie. Serverul tinde s\ fie ocupat în permanen]\ dac\ Ψ→1, 

din p\cate în acest caz, lungimea medie a cozii devine foarte mare. 
 

d) Num\rul mediu de servere neocupate (rate de inocupare a serverului) 
jjS −=−= 1ρ  

ψρ −= 1        (5.17) 

Pentru oficiul de po[t\ 375,0625,01 =−=ρ  
 

e) Timpul mediu petrecut în centrul de a[teptare (la coad\) 
Consider\m un client care sose[te la coad\ la momentul t. 
Fie w  timpul mediu petrecut la coad\: 
Clientul va ie[i de la coad\, în medie, la momentul ( )wt + . 

Lungimea medie a cozii când clientul va ie[i ( )ν=  este egal\ cu 
num\rul de clien]i care vor veni dup\ el în timpul de a[teptare, deci 

w∗= λν  

( )λμμ
λ

λ
ν

−
==w        (5.18) 

Pentru oficiul po[tal 
( )

( )min5,1221,0
588

5
≅=

−
= hw  

 
f) Timpul mediu petrecut în centru de serviciu (la ghi[eu) 
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}inând cont de legea duratelor de servire: 

μ
1

=Θ=v        (5.19) 

Pentru oficiul po[tal ( )min5,7125,0
8
1

=== hv  

 
g) Timpul mediu petrecut în sistem (a[teptare+servire) 

λμ
μ

−
=+=

1
wv       (5.20) 

min2033,0 == hμ  
 
 
 5.5.2. Proces general de sosire [i plecare 
 
 Modelul ob]inut în paragraful precedent este un caz particular al 
modelului general al modelului general de sosire (na[tere) [i plecare (moarte-
dispari]ie) pentru care: 

• sosirile sunt definite de o lege Poisson cu o rat\ a sosirilor care 
depinde de num\rul de entit\]i prezente în sistem. Aceast\ rat\ este 
dat\ de o distribu]ie λn, n∈N, λn fiind rata sosirilor dac\ sunt „n” entit\]i 
în sistem; 

• plec\rile sunt definite printr-o lege Poisson unde rata sosirilor depinde 
de num\rul de entit\]i prezente în sistem. Aceast\ rat\ este dat\ de o 
distribu]ie μn n∈N, μn fiind rata sosirilor dac\ sunt „n” entit\]i în sistem. 
Ecua]iile de stare ale unui astfel de sistem sunt: 
 

( )[ ] ( ) ( ) ( ) ( )tnnnnnnnn ptptptp
dt
dn μλμλ +−∗+∗=>∀ ++− 111,0           (5.21) 

( )[ ] ( ) ( )tptptp
dt
dn n 1000,0 ∗+∗−== μλ      (5.22) 

 
Reg\sim ecua]iile (5.9) [i (5.10) precedente cu 

 
⎩
⎨
⎧

=
=
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λλ

n

nn  
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Studiul unui caz particular 
 
 S\ studiem cazul particular pentru care 

  
⎩
⎨
⎧

∗=
=

∀
μμ

λλ
n

n
n

n       (5.23) 

Deci 
 -  rata sosirilor este constant\ 

- rata plec\rilor este propor]ional\ cu num\rul de entit\]i din sistem 

În regim permanent, ( 1<
μ
λ

) vom avea 

Din rela]ia (5.18)→ ( ) ( ) 111 0 −+ ∗−+=∗+>∀ nnn ppnpnn λμλμ  
iar din rela]ia (5.19), pentru n=0, rezult\ : μp1=λp0 

 
 Prin recuren]\ :  
 pentru n=1 2μp2=(λ+μ)*p1-λ*p0=λ*p1 
 pentru n=2 3μp2=(λ+2μ)p2-λp1=λ*p2 
 . 
 . 
 pentru n=n nμpn=λ*pn-1 
 

De unde 

  0!
1

p
n

p
n

n ∗∗⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

μ
λ

 

 Dar avem ∑
∞

=
0

1np  [i deci 

  ∑ =
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∗+ 1
!00 n

pp

n

μ
λ

 

 

  1110 =⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+ μ

λ

ep  

  μ
λ

μ
λ

−
=⇒=∗ epep 00 1      (5.24) 

 În final deducem: 
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⎝

⎛
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                                               (5.25) 

 
Ultima rela]ie ne arat\ c\ [i `n acest caz starea sistemului tinde spre echilibru 
(figura 5.7) , definit de o distribu]ie de probabilitate corespunz\toare unei legi 
Poisson. 
 Se demonstreaz\ c\: 

Num\rul mediu de clien]i în sistemul de a[teptare este egal cu : 

  ( ) ( )∑ −−=∗= t
n epntN μ

μ
λ

1  

 
 
5.5.3. Sistem de a[teptare cu un fir [i mai multe servere în paralel 
 

Modelul sistemului este prezentat `n figura 5.8. 
 

Durata serviciului este o lege exponen]ial\ cu 
μ

θ 1
=  

Determinarea expresiilor legilor de probabilitate pn(t). 
Ne afl\m în cazul definit de urm\toarele ipoteze: 

- sosirile sunt reglate printr-o lege Poisson cu o rat\ a sosirilor egal\ cu 
λ; 
- centrul de servire este format din S servere care lucreaz\ în paralel; 

durata de deservire a fiec\rui server fiind dat\ de o lege exponen]ial\ negativ\ 
cu rata serviciului egal\ cu μ; 

 
 

Figura 5.7. Regimul sta]ionar pentru sistemul definit de rela]ia 5.23 
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- dac\ cele S servere sunt ocupate când sose[te un client, acesta 
trebuie s\ a[tepte în firul de a[teptare, dac\ nu, este servit imediat de un 
server neocupat. 
 

Se demonstreaz\ c\ suprapunerea a n procese Poisson de rat\ α este 
un proces Poisson de rat\ nα 

 

Sistemul studiat este echivalent unui proces de sosiri [i plec\ri definit de 
urm\toarele ipoteze: 

1) λn=λ ∀n∈N 

 
Figura 5.8. Schema unui sistem de a[teptare cu un fir [i mai multe 

servere în paralel 
 

 
 

Figura 5.9. Suprapunerea a n procese Poisson
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2) μn=nμ pentru 0≤n≤S- rata global\ a plec\rilor este propor]ional\ cu 
num\rul de clien]i prezen]i în sistem (servi]i în paralel) 

μn=S*μ pentru S≤n- rata global\ a plec\rilor este constant\ 
Considerând ecua]iile (5.18) [i (5.19) din paragraful precedent deducem c\, 

dac\ exist\ un regim permanent, 1<
μ
λ

, atunci distribu]ia de probabilitate 

verific\ ecua]iile urm\toare: 
Din ecua]ia 5.19 deducem: 
 μ*p1=λp0  
iar din ecua]ia 5.18, pentru  S>n rezult\: 
( ) ( ) 111 −+ ∗−+=∗+ nnn ppnpn λμλμ  
 
[i pentru  S≤n rezult\: 
 
( ) ( )[ ] 11 −+ ∗−+= nnn ppSpS λμλμ  
 

Pentru S>n≥1 se reg\se[te cazul particular definit de rela]iile (5.23) 
de unde: 

0*
!

p
n

p
n

n
ψ

=  , 
μ
λψ =  

[i, mai important 

 
( ) 0

1

1 *
!1

p
S

p
S

S −
=

−

−
ψ

                (5.26) 

 
 Pentru S≤n Se reg\se[te cazul studiat în paragraful 5.5.1, cu 
observa]ia c\ trebuie s\ înlocuim rata μ de acolo cu o rat\ egal\ cu Sμ (rata 
global\ a celor S procese Poisson suprapuse) 
 Am dedus c\ nu va putea exista un regim permanent decât dac\   

1<
μ
λ

S
 sau S<

μ
λ

      (5.27) 

[i vom ob]ine rela]ia de recuren]\: 

 11 −− == nnn p
S

p
S

p
ψ

μ
λ

      (5.28) 

cu ajutorul c\reia ob]inem probabilitatea 1−= SS p
S

p
ψ

. Cu ajutorul acestei 

ultime rela]ii [i a rela]iei (5.26) avem: 
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 0!
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S
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=         (5.29) 

 0
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1 !
p
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S
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S

SS ∗
==

+

+
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SS
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S
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SS ∗
==
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..... 
Prin recuren]\ ob]inem : 
 

 0!
p

SS
p Sn

n

n ∗
= −

ψ
 

[i alicand condi]ia ∑
∞

=

=
0

1
n

np  deducem `n final : 

 

S0    cu    <<
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ψ
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1
S

n

nS

n
S

S

p    (5.30) 

 
[i, pentru 1≤n≤S  
 

0!
p

n
p

n

n
ψ

=         (5.31) 

 
iar pentru S≤n  
 

0!
p

SS
p sn

n

n −=
ψ

       (5.32) 

 
M\rimi caracteristice regimului permanent pentru un sistem de 
a[teptare cu un fir [i mai multe servere în paralel 

 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

→+=

→

⎟
⎠
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⎛ −∗

=
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a[teptare de  firul`n clien]i de mediu rul\num                       N

 a[teptare de  firuluia medie  lungimea  
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servire de centrul `n clien]i de mediu rul\num                              j
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μ

λ
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ψρ

ψ
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Studiu de caz. Depozit de scule al unui atelier de prelucrare (Sistem cu un fir 
[i mai multe servere) 

 
 ~ntr-un atelier al unei `ntreprinderi mecanice, operatorii sosesc la 
magazia de scule de fiecare dat\ când termin\ lucrul. Ei depun sculele 
utilizate la prelucrarea pieselor terminate [i preiau sculele necesare pentru 
urm\torul lot. Magazia dispune, la momentul ini]ial de un singur ghi[eu, ceea 
ce duce la timpi de a[teptare importan]i. 
 Responsabilul de produc]ie vrea s\ studieze oportunitatea deschiderii 
mai multor ghi[ee. 
 El constat\ c\ sosirile [i servirile sunt repartizate aproape regulat `n 8 h 
[i consider\ c\ se poate considera c\ aceste fenomene sunt sta]ionare pe 
durata celor 8 h. 
 

1. Studiul sosirilor 
 

~n 100 intervale de 5 min., consecutive sau nu, num\rul de operatori 
care sosesc sunt: 

 
Nr. operatori sosi]i 
`n intervalul ai 

0 1 2 3 4 

Nr. cazuri 
observate Ni 

29 34 24 9 4 
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Ar\ta]i, utiliz`nd testul χ2 c\ putem accepta ipoteza: sosirile sunt 
reglate de o lege Poisson cu un grad de semnifica]ie λ=0,05. S\ se precizeze 
parametrii acestei legi. 

1) Determinarea ratei sosirilor λ 
 
λ= num\rul mediu al sosirilor pe minut 
 

 
ipoteza: lege Poisson  

 
Testul χ2 pentru t=5 min. 
 

i  0 1 2 3 4 
 Ni exp 29 34 24 9 4 

!i
e*25,1p

25,1i

i

−

=  
0,287 0,358 0,224 0,093 0,029 

100*pi 28,7 35,8 22,4 9,3 2,4 

( )
i

2
ii

p*n
p*nN −

=χ  
0,003 0,091 0,114 0,009 0,417 

 

( )
634,0417,0009,0114,0091,0003,0

np
npN

i

2
ii2 =++++=

−
Σ=χ  

ν=n-p-k=5-1-3 
ν<<μ0,05 rezult\ din tabel c\ se accept\ ipoteza. 
 

2. Studiul serviciilor 
Studiindu-se timpii pe care magazionerul `i consum\ cu deservirea unui 
operator rezultatele sunt urm\toarele: 

 
Durata 
deservirii min 

0<θ<1 1<θ<2 2<θ<3 3<θ<4 4<θ<5 5<θ<6 

Nr. de cazuri Ni 23 20 14 12 9 5 
 

( ) min/25,0
5
14*43*92*241*340*29

100
1 s=++++=λ

( ) ( )
!
**25,0 25,0

i
ettp

ti

i

−

=
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Durata 
deservirii min 

6<θ<7 7<θ<8 8<θ<9 9<θ<10 10<θ<11 

Nr. de cazuri 
Ni 

4 5 3 2 3 

 
 S\ se demonstreze cu ajutorul testului χ2 c\ se poate accepta ipoteza: 
durata serviciului sunt reglate de o lege exponen]ial negativ\, cu α=0.05 
precizând parametrii. 
 
p(Θ>θ)=e-μθ; 

Pentru cazul nostru 
Θ

=μ
1

 

( ) min27,3
100

1*5,10*3...5,2*145,1*205,023 =++++∗=Θ  

3,01
≈

Θ
=μ  clien]i servi]i/min 

Ipoteza H0: p(Θ>θ)=e-0,30 deci rezult\ p(Θ<θ)=1-e-0,30 
 
 Testul χ2 
 
θI min 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Hi pt. 
care 
Θ>θi 

77 57 43 31 22 17 13 8 5 3 0 

pi=e-0,30 0,741 0,549 0,407 0,301 0,223 0,165 0,122 0,091 0,067 0,50 0,037 

100pi 74,1 54,9 40,7 30,1 22,3 16,5 12,2 9,1 6,7 5 3,7 

 

( )
9,1649,5

1

2
2 <=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
= ∑

=

n

i i

ii

np
npN

χ  

ν=11-1-1=9 grade de libertate 
Se poate accepta p(Θ>θ)=e-0,30 
 

3. Caracterizarea sistemului de asteptare pentru un fir [i un server 
Sosiri: λ=0,25 s/min 
Durata serviciului μ=0,3 s/min 

• Intensitatea traficului: 
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1833,0
3,0
25,0

<==
μ
λ

=ψ  sistemul va ajunge s\ lucreaze `n 

regim permanent 
• Num\rul mediu de sosiri `n sistem: 

5
05,0
25,0

1
N ==

λ−μ
λ

=
ψ−

ψ
=  operatori 

• Timpul mediu petrecut `n sistem: 

min20
05,0
11

==
λ−μ

=μ  

• Num\rul mediu de operatori `n firul de a[teptare: 

( ) 17,4
2

=
λ−μμ

λ
=ν  operatori 

• Timpul mediu petrecut `n firul de a[teptare: 

( ) min67,16w =
λ−μμ

λ
=  

• Num\rul mediu de muncitori care sosesc la magazie `n 8 h: 
0,25*8h*60min=120 op 

• Timpul de lucru pierdut cu a[teptarea `n 8h: 
120*16,67*2000min=33h30’ 

• Timpul mediu de ocupare a serverului (magazioner) pe 8h: 

min40h6min400
3,0

1*120 ==  

 
4. Analiza economic\ 

 
Se va realiza Compararea sistemului definit ini]ial cu un sistem care 
utilizeaz\  2 magazioneri [i câ[tigul timpului de lucru dac\: 
 cost magazioner<câ[tig timp  
rezultand dac\ deschiderea unui nou ghi[eu este rentabil\. 
 
Caracterizarea sistemului de asteptare pentru un fir [i dou\ servere `n 
paralel 

Sosiri: λ=0,25 s/min 
Durata serviciului μ=0,3 s/min pentru fiecare ghi[eu 
Cost unuimagazioner =8h8h*0,125$=1$ 
Câ[tigul = timp recuperat * 0,5$ 
Timpul recuperat= Timp pierdut pentru un magazioner –Timp pierdut pentru 
doi magazioneri =33h30’  -Tp2 
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412,0

1
833,01

2
833,012

833,0
1

20 =
++

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=p  

 
ceea ce implic\ c\ probabilitatea de a nu veni nimeni la magazie este de 
41,2%; 

num\rul de operatori `n firul de a[teptare 175,0412,0*

2
833,012*2

833,0
2

3

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=ν   

timp mediu petrecut `n fir:  min70,0
25,0

175,0
===

λ
νw  

Timpul pierdut la 2 magazioneri=120*0,7=84min=1h24min 
Câ[tig=(33,3-1,4)*0,5=15,95$ 
Diferen]a net\ este= 15,95$-1$=14,95$ 
Timpul de ocupare magazioner `n acest caz: 

 min203
3,0

1120
2
1 h=⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
 

 
Caracterizarea sistemului de asteptare pentru un fir [i trei servere `n 
paralel(2 magazioneri suplimentari fa]\ de sistemul ini]ial) 
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s=3 ghi[ee 
cost suplimentar 2*1$=2$/zi 

{ 342,0
min09,0

0 =
=

p
w  

Câ[tig=(33,3-120*0,09/60)*0,5=16,57$ 
Diferen]a net\ este  16,57-2=14,57$ 
Reprezent`nd grafic, vom avea figura 
al\turat\ de unde rezult\ c\ sistemul 
optim are 2 operatori. 
 
 

5.6. Re]ele de sisteme de a[teptare 
 

5.6.1. Re]ele deschise de form\ produs 
 

Fie o re]ea compus\ dintr-o surs\ [i R sisteme de a[teptare 
interconectate, fiecare sistem fiind compus dintr-un fir de a[teptare [i S 
servere (figura 5.10). 

cu { }∑ ∑
=

+

=

=∈∀=
R

j

R

j
ijj pRip

1

1

1
0 1,11         ,      (5.33) 

 Re]eaua de form\ produs poate fi caracterizat\ de sistemul vectorial: 

 
Figura 5.10. Schema sistemului de form\ re]ea deschis\ de form\ produs 
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( )
[ ] { } { }
( )⎪

⎩

⎪
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∈∈=
=Λ

R

ij

Ri

pppp

RjRipP

002010

21

,...,,

,1 ,1 

,,,

ρ

λλλλ
     (5.34) 

 
 Teorema 1. Dac\ exist\ un regim permanent, atunci fluxul de intrare în 
sistemul de a[teptare num\rul i este egal cu fluxul de ie[ire λi al acestui 
sistem. 
 
 De unde ∀i∈{1, R} 

 ( )∑
=

=+∗
R

j
iijji pp

1
0 λλλ       (5.35) 

 unde : ( )∑
=

+∗
R

j
ijji pp

1
0 λλ  este fluxul de intrare 

 Fie: 

 Pp ∗Λ+∗=Λ
ρρ

0λ        (5.36) 
sau `n form\ dezvoltat\: 

 
Rela]ia (5.36) constituie un sistem de R ecua]ii cu R necunoscute. 
Ne plas\m în cazul precedent definit de urm\toarele ipoteze: 

a) firele de a[teptare nu sunt limitate; 
b) sosirile reântoarse la surs\ sunt „poissoniene” 
c) duratele de serviciu din sistemele componente sunt 

exponen]iale; 
d) λ este o constant\ care nu depinde de N; 
e) ∀i  μi este o constant\ care nu depinde de num\rul de clien]i 

din sistemul num\rul i notat cu ni 
Ipotezele a)+b)+c) definesc o „re]ea Jackson” iar ipotezele d) [i e)- dau 

rezultatelor o form\ simpl\ 
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Teorema 2. În acest caz particular, avem 

a) re]eaua admite un regim permanent [i rela]ia (5.36) admite o 

solu]ie Λ
ρ

 unic\ astfel c\: 

  ∀i∈{1, R} 1<
ii

i

S μ
λ

 

b) fiecare sistem se comport\ ca un sistem independent având 
sosiri poissoniene de rat\ λi. Toate rezultatele stabilite 
pentru sistemele elementare sunt aplicabile. Vom nota cu 
pi(ni) probabilitatea de a avea ni clien]i în sistemul i. 

În aceste condi]ii probabilitatea p(n1, n2, ...nR) pentru ca re]eaua s\ fie 
în starea (n1, n2, ...nR), care revine la prezen]a a ni clien]i în sistemul i (i∈{1, 
R}), este dat\, în regim permanent, de: 

 
p(n1, n2, ...nR)=p1(n1)*p2(n2)*...*pR(nR)    (5.37) 
 

Din aceast\ cauz\ re]eaua se nume[te „re]ea de form\ produs” 
 
 
 
5.6.2. Studiu de caz. Studiul preliminar al unui sistem flexibil de ambalare-
paletizare. 
 
O societate vrea s\ se studieze, (folosind teoria firelor de a[teptare), un 
proiect preliminar al unui sistem flexibil de ambalare-paletizare. Structura 
propus\ este schematizat\ `n figura 5.11. Clien]ii care intr\ `n sistem sunt 
produse de natur\ diferit\ care provin de la trei linii de asamblare. Fluxul 
global al sosirilor poate fi modelat printr-un proces Poisson cu rata λ=40 
sosiri/min. 

S-a stabilit, printr-un alt studiu, c\ duratele serviciului diferitelor posturi 
sunt aleatoare; se consider\ c\ aceste durate sunt reglate prin legi 
exponen]iale negative cu durate medii egale cu: 

min
20
1

21 ==θθ  min
10
1

3 =θ  min
14
1

54 ==θθ  

1) S\ se determine valorile λ1, λ2, …λ5. S\ se dimensioneze S1, S2,… S5 
([i s\ se ia valorile minime compatibile cu ob]inerea unui regim 
permanent). Vom nota cu Si aceste valori. 
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Figura 5.11. Structura schematizat\ a unui sistem flexibil de ambalare-
paletizare.  

 
2)  S\ se precizeze num\rul mediu de clien]i `n centrul de servire, 

lungimea firelor de a[teptare [i tipul mediu de a[teptare pentru fiecare 
server. 

3) S\ se dimensioneze fiecare fir de a[teptare (capacitatea de stocaj) 
dac\ se consider\ c\ probabilitatea de dep\[ire a acestei capacit\]i 
este mai mic\ de 10-3. 

4) S\ se determine timpul mediu petrecut de clien]ii care urmeaz\ traseul 
1 3 2 4 pentru traversarea sistemului, neglijându-se timpul de transport  

5) S\ se determine valoarea medie de produc]ie (sub forma num\rului 
mediu de clien]i `n sistem) 

 
Re]eaua studiat\ satisface ipotezele care au fost definite pentru o re]ea 
Jackson de form\ produs (re]ea deschis\) 

Dac\ exist\ un regim permanent, atunci fluxul de intrare `n fiecare 
sistem este egal cu fluxul de ie[ire din sistem, ceea ce se scrie: 
  
P0=(p01, p02, p03, p04, p05)=(0,7, 0,3, 0, 0, 0) 
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Sistemul (5.36) devine: 
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 Avem un sistem liniar de 5 ecua]ii cu 5 necunoscute. Solu]ia se ob]ine 
prin substitu]ie [tiind c\ λ=40 sos/min. 
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 Sistemul general admite un regim permanent dac\ 
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2) Valorile pentru iii wj ,,ν  se calculeaz\ astfel: 
 

Pe baza rezultatelor stabilite pentru sistemele de a[teptare cu un fir [i Si 
servere `n paralel avem: 
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Fiecare post este ocupat cu 
1,4/2=0,7→70% 
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 Procedând analog: 
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2) Capacitatea de stocare a fiec\rui fir 
 

Fie Ci capacitatea de stocare a firului sistemului i. Dac\ sunt Ci clien]i `n 
fir, atunci vor fi Ni=Ci+Si clien]i `n sistem. Regula de dimensionare 
propus\ se scrie: 
 ∀i∈{1, 5} p(Ni>Ci+Si)<10-3      (5.38) 
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Rela]ia 5.38 devine: 
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Capacitatea de stocare a fiec\rui fir este: 
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De unde c1=11 clien]I 
Analog 
 c2>89,13 ⇒ c2=90 clien]i 
 c3>7,02 ⇒ c3=8 clien]i 
 c4>23,55 ⇒ c4=24 clien]i 
 c5>6,80 ⇒ c5=7 clien]I 
 

4) Timpul mediu pentru traseul 1324 
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5) Productivitatea retelei 
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Cap. 6.Modelarea sistemelor utilizand programe de 
simulare  

6.1. Dezavantajele aplic\rii teoriei firelor de a[teptare 
 Probabil cel mai simplu [i cel mai popular sistem modelat prin teoria 
firelor de a[teptare este modelul M/M/1. Primul “M” se refer\ la faptul c\ 
procesul de sosire al entit\]ilor este un proces Markovian adic\ intervalele de 
timp dintre sosiri sunt independente [i distribuite dup\ o distribu]ie de 
probabilitate exponen]ial\. La doilea “M” se refer\ la distribu]ia de timp a 
servirilor care este, de asemenea, exponen]ial\. Indicele “1” indic\ existen]a 
unui singur server. Am v\zut `n capitolul precedent cum se pot deduce o serie 
de rela]ii pentru caracteristicile de ie[ire ale sistemului modelat. Precizia de 
estimare a acestora depinde, `n mare m\sur\ de estimarea corect\ a ratelor 
de sosire [i de servire. Cu toate eforturile depuse o perioad\ `ndelungat\ de 
timp pentru dezvoltarea teoriei firelor de a[teptare s-au constatat, din 
aplica]iile practice, o serie de limit\ri impuse de aceasta, [i anume:  

1. Estimarea ratelor λ [i μ nu este exact\, ceea ce duce la erori `n 
rezultate; 

2. Ipotezele unor legi exponen]iale, pentru intervalul de timp dintre sosiri 
sau `ntre serviri, sunt esen]iale `n deducerea formulelor dar nu pot fi 
acceptate `ntotdeauna;  

3. Formulele deduse sunt valabile pentru intervale mari de timp (regim 
permanent) [i nu se pot aplica pentru perioade scurte de simulare; 

4. Formulele nu pun `n eviden]\ variabilitatea natural\ a sistemului 
modelat [i, `n consecin]\, nici variabilitatea produc]iei finale realizate 

 
Cu toate acestea, mul]i speciali[ti `n simulare acceptat c\ teoria firelor de 
a[teptare poate fi utilizat\ ca o prim\ aproximare, pentru a servi ca ghid 
pentru urm\toarea etap\ a proiectului de simulare 

          

6.2. Elementele modelului din cadrul programelor de 
simulare 

   
In toate programele de simulare `nt`lnim o serie de elemente cu 

ajutorul c\rora se realizeaz\ modelarea `n orice program specializat de 
simulare pe care le vom prezenta `n cele ce urmeaz\. 

1.Entit\]ile. In majoritatea simul\rilor vom `nt`lni o serie de entit\]i, 
aceste fiind elementele care se deplaseaz\ `n sistem, `[i schimb\ starea, 
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afecteaz\ [i sunt afectate de alte entit\]i, modific\ starea sistemului [i indicii 
de performan]\ ai acestuia. Entit\]ile sunt obiecte dinamice care sunt create la 
sosire, au priorit\]i diferite, se a[eaz\ la coad\, sunt servite de servere [i sunt 
eliberate `n afara sistemului. De remarcat c\ pot exista, `n acela[i timp `n 
sistem, loturi de diferite tipuri de entit\]i fiecare cu un anumit traseu [i cu o 
anumit\ prioritate. Este posibil s\ avem o clas\ de entit\]i care nu vor p\r\si 
niciodat\ sistemul dar care vor ajuta la circula]ia altor entit\]i `n sistem. 

2.Atributele ata[ate fiec\rei entit\]i le individualizeaz\. Un atribut 
(etichet\) este o caracteristic\ a tuturor entit\]ilor dar valoarea specifica a 
acesteia poate diferi de la o entitate la alta. Din punct de vedere al 
programului de calcul, fiecare atribut este echivalent unei variabile locale, 
legate de o anumit\ entitate. Exemple de atribute: timpul de sosire; timpul de 
ie[ire; prioritatea, cod de culoare, nume etc. Cel mai important lucru pe care 
trebuie s\-l re]inem este v\ valoarea atributelor este ata[at\ entit\]ii modelate. 
Acela[i atribut, `n general, poate avea valori diferite pentru entit\]i diferite, a[a 
cum diferite piese au timpi de sosire, trasee, priorit\]i [i coduri de culoare 
diferite. 

3. Variabilele (globale) sunt  informa]ii care reflect\ anumite caracteristici 
ale sistemului modelat, cu privire la num\rul [i distribu]ia entit\]ilor `n sistem. 
Fiecare variabil\ este unic\ [i nu este alocat\ unei anumite entit\]i dar este 
modificat\ de acestea. Exist\ 2 tipuri de variabile: 
  - variabile interne (num\rul de entit\]i de la coad\, num\rul resurselor 

ocupate, timpul simul\rii, etc.), [i 
- variabile definite de utilizator (num\rul de entit\]i din sistem, etc.)  

Variabilele sunt accesibile tuturor entit\]ilor [i multe dintre acestea pot fi 
schimbate de orice entitate. De exemplu, putem crea o variabil\ denumit\ 
“Num\rul de entit\]i `n sistem” a c\rei valoare este egal\ cu num\rul total de 
entit\]i din sistem inclusiv acelea care sunt `n firele de a[teptare sau ocup\ 
serverele din sistem. C`nd este creat\ o entitate este ad\ugat\ o unitate la 
variabila “Num\rul de entit\]i `n sistem” iar c`nd o entitate p\r\se[te sistemul 
aceat\  variabil\ este decrementat\ cu o unitate. 

4. Resursele.  Entit\]ile din sistem sunt `n competi]ie pentru a fi servite 
de c\tre resurse (personal, echipamente, spa]iu de depozitare ). O entitate 
folose[te (eng. seize) o resurs\ disponibil\ [i o elibereaz\ (eng.release) la 
terminarea serviciului. Este important s\ consider\m c\ o resurs\ este 
atribuit\ unei entit\]i [i nu invers. O resurs\ poate reprezenta un grup de 
servere, fiecare dintre acestea fiind considerat\ o unitate (eng. unit) a 
respectivei resurse. Num\rul de unit\]i al unei resurse poate fi modificat pe 
parcursul simul\rii pentru a reprezenta faptul c\ acestea se pot defecta. 
Pentru a modela defectarea [i repararea resurselor se creaz\ un mecanism 
separat care ac]ioneaz\ dup\ legi prestabilite, definite de utilizator. 
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5. Firele de a[teptare (Cozile). C`nd o entitate nu se poate mi[ca 
pentru a folosi o unitate a unei resurse care este ocupat\ cu o alt\ entitate 
este necesar s\ fie plasat\ `ntr-un loc de a[teptare al unei cozi (eng. queue). 
Firele de a[teptare au un nume [i o anumit\ capacitate (eng. buffer) finit\ sau 
infinit\.Trebuie s\ se defineasc\ [i algoritmul de tratare a unei entit\]i sosite 
c`nd depozitul este plin. 

6. Variabile statistice. Pentru m\surarea performan]elor de ie[ire, 
trebuie s\ se memoreze ,`n timpul simul\rii, o serie de variabile, denumite  
variabile statistice sau acumulatori statistici. La `nceputul simul\rii acestea se 
ini]ializeaz\ cu zero.  Cei mai uzuali acumulatori statistici utiliza]i sunt: 

 Num\rul de elemente produse p`n\ la un moment dat; 
 Timpul total petrecut la coad\ p`n\ la un moment dat; 
 Num\rul de elemente care au trecut pe la coad\ p`n\ la un moment 

dat; 
 Timpul maxim perecut la coad\ observat p`n\ la un moment dat; 
 Timpul total de servire p`n\ la un moment dat; 
 Timpul maxim de servire p`n\ la un moment dat; 
 Num\rul mediu de piese care a[teapt\ la coad\=aria de sub curba 

lungimii firului de a[teptare,Q(t), `mp\r]it\ la timpul de rulare; 
 Timpul mediu de utilizare al serverului= aria de sub curba ocup\rii 

serverului,B(t), `mp\r]it\ la timpul de rulare;  
C`nd se produce un eveniment `n sistem trebuie s\ se actualizeze variabilele  
statistice corespunz\toare 

7. Evenimente. Un eveniment este orice ac]iune care se petrece la un 
moment al timpului de simulare care poate schimba atributele, variabilele sau 
acumulatorii statistici De exemplu: evenimentul sosire : o nou\ pies\ intr\ `n 
sistem; evenimentul plecare: o pies\ care a fost prelucrat\ de un server [i 
p\r\se[te sistemul; evenimentul stop: Simularea este oprit\ la t=15 min. 

Fiecare program de simulare are un mecanism denumit calendar al 
evenimentelor. C`nd o secven]\ de simulare este executat\, o `nregistrare a 
informa]iilor pentru evenimentele viitoare este plasat\ `n calendarul de 
evenimente. Inregistrarea evenimentelor din calendarul de evenimente con]ine 
informa]ii despre entit\]ilor afectate ,despre timpul [i condi]ia de desf\[urare a 
evenimentului [i despre tipul de eveniment care se va desf\[ura. Planificarea 
evenimentelor `n calendarul de evenimente se face astfel `nc`t un nou 
eveniment este sortat, `n ordine cresc\toare, `n func]ie de timpul de 
desf\[urare. C`nd trebuie s\ se execut\ urm\torul eveniment, prima 
`nregistrarea din calendarul de evenimente este preluat\ [i informa]iile din 
aceast\ `nregistrare sunt folosite pentru desf\[urarea logicii de execu]ie. In 
modelarea cu evenimente discrete, variabilele care descriu sistemul nu se 
modific\ `ntre evenimente succesive. 
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8. Ceasul de simulare. Valoarea curent\ a timpului `n simulare este 
`nregistrat `ntr-o variabil\ denumit\ ceas de simulare. Fa]\ de timpul real, 
ceasul de simulare nu ia toate valorile [i timpul nu este continuu. De la timpul 
curent al unui eveniment se trece direct la timpul urm\torului eveniment 
planificat `n calendarul de evenimente, ceasul de simulare interac]ion`nd str`ns 
cu calendarul de evenimente. De obicei, valorile ceasului sunt stocate `n 
variabila intern\  ‘TNOW’ a programului de simulare. 
9. Startarea [i oprirea simul\rii sunt elemente care trebuie s\ se defineasc\ `n 
ceea ce prive[te condi]iile de start pentru atribute, variabile [i acumulatori 
statistici[i. De asemenea, trebuie precizat, de la `nceputul simul\rii, timpul de 
rulare sau condi]iile de oprire 

 

6.3. Simularea manual\, pilotat\ de evenimente, a unui 
sistem cu un fir [i un server 

 
Modelul cu un fir [i un server este definit de figura 6.1. 

 Vom realiza o simulare manual\ a sistemului alc\tuit dintr-un fir de 
a[teptare [i o ma[in\-unealt\ pe care se vor prelucra diferite tipuri de piese, 
pentru a `n]elege logica de func]ionare a unui program de simulare pilotat de 
evenimente care are toate elementele descrise `n paragraful anterior. 

Mai `nt`i, s\ specific\m condi]ii de start [i de stop `n care are loc 
simularea [i anume: sistemul este startat la timpul t=0 minute, serverul fiind 
neocupat; timpul de simulare fiind de 15 minute. 
  Consider\m c\ timpii de sosire [i timpii de prelucrare pentru diferitele 
tipuri de piese sunt cele prezentate `n tabelul 6.1 . 

Scopurile studiului pe care dorim s\ le consider\m ca [i criterii de 
performan]\ sunt : 

 
Figura 6.1. Sistem cu un fir de a[teptare [i un server
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- Produc]ia total\ (num\rul de piese prelucrate pe ma[ina unealt\ `n 
timp de 15 minute; 

 - Timpul mediu petrecut la coad\ de c\tre piese. Dac\ Di este durata 
de timp petrecut\ la coad\ de c\tre piesa i  [i dac\, pe durata simul\rii avem 
N piese care au stat la coad\, timpul mediu va fi dat de rela]ia: 

N

D
N

i
i∑

=1      (6.1) 

 - Timpul maxim perecut la coad\;  
 - Lungimea medie a cozii. Vom calcula valoarea medie a lungimii 
posibile a firului de a[teptare (0, 1, 2,...) ponderat\ prin durata de timp `n care 
firul de a[teptare a avut acea lungime. Dac\ not\m cu Q(t) num\rul de piese 
de la coad\ la timpul t, lungimea medie a cozii va fi aria de sub curba Q(t) 
`mp\r]it\ prin durata rul\rii: 

    
15

)(
15

0
∫ dttQ

    (6.2) 

 - Num\rul maxim de piese care a[teapt\ la coad\. Acest indicator va fi 
foarte util `n stabilirea spa]iului necesar pentru depozitare; 
 - Timpul mediu de servire al unei piese, denumit [i ciclu mediu de 
prelucrare al pieselor; 
 - Timpul maxim de servire; 
 - Gradul de utilizare al ma[inii-unelte, definit ca propor]ia de timp `n 
care ma[ina-ulealt\ este ocupat\ pe durata simul\rii. Pentru calculul acestui 
indicator vom introduce func]ia de ocupare a serverului definit\ prin: 
 

 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=
t tipul la liber este serverul \dac   

t tipul la ocupat este serverul \dac   

0
1

)(tB   (6.3) 

Gradul de utilizare va fi aria de sub curba B(t), `mp\r]it\ prin durata de timp a 
simul\rii.   

Tabelul 6.1
Piesa nr. Timp sosire Timp `ntre sosiri Timp servire 

1 0.0 6.84 4.58 
2 6.84 2.40 2.96 
3 9.24 2.70 5.86 
4 11.94 2.59 3.21 
5 14.53 0.73 3.11 
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15
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15
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    (6.4) 

Vom defini urm\toarele elemente ale simul\rii: 
 - Evenimente:  Sosiri (Arr) [i Plec\ri (Dep); 
 - Variabile:  
  - num\rul, Q(t), al pieselor de la coad\; 
  - func]ia de ocupare a serverului B(t); 
 - Atribute: 
  - fiecare entitate sosit\ este marcat\ cu timpul de sosire. Dac\ 
aceasta este `n prelucrare pe ma[in\, timpul de sosire este supraliniat 
 - Acumulatori statistici:  
 P= num\rul total de piese realizate; 
 N= num\rul de entit\]i care au trecut pe la coad\; 
 ΣD= suma timpilor petrecu]i la coad\ ; 
 D* = timpul maxim petrecut la coad\; 
 ΣF=suma timpilor de servire; 
 F*= timpul maxim de servire; 

 ∫Q = aria curbei Q(t) 

 Q*=valoarea maxim\ a func]iei Q(t) 

 ∫ B = aria curbei B(t) 

 

6.3.1. Simularea pas cu pas 

 t = 0.0, Ini]ializare. Modelul este ini]ializat cu toate variabilele [i 
acumulatorii seta]i la 0; coada este goal\ [i serverul neocupat iar calendarul 
evenimentelor este `nc\rcat (prima sosire se va produce la t=0.0 [i simularea 
se va termina la t=15.0 ). Situa]ia este prezentat\ sintetic `n tabelul 6.2. 

 
 Entitatea 1, t=0.0, Sosire. Prima pies\ sose[te, ocup\ ma[ina liber\ 

[i timpul de sosire este marcat cu atributul 0.00 . Coada este goal\ deoarece 
piesa g\se[te ma[ina neocupat\ [i o ocup\ imediat. Se incrementeaz\ N, 

Tabelul 6.2
Eveniment recent terminat Variabile Atribute

Timp de sosire 
Calendar evenimente 

Entitatea Timp Tip 
eveniment 

Q(t) B(t) La 
coad\ 

La 
servire 

Entitatea Timp Tip

 
- 

 
0.00 

 
Ini]ializare 0 0 () - 

1
- 

0.00 
15.00 

Sosire
Stop 
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deoarece piesa a trecut pe la coad\ (cu timp de a[teptare zero); ΣD este 
crescut\ cu timpul petrecut la coad\ (0). Nu avem `nc\ nici o produc]ie 
realizat\, deci: P=0; De asemenea, nu avem `nc\ timpi de servire : ΣF =0; 

F*=0 . Acumulatorii statistici 0* ==∫ QQ  [i ∫ B  r\m`n 0. Tipul de deservire al 

piesei 1 este setat la 4,58min (conform cu tabelul 6.1). Tot acum, este 
planificat\ sosirea urm\toarei piese (entitatea 2) ; se seteaz\ timpul ei de 
sosire la timpul curent + timpul `ntre sosiri [i se plaseaz\ `n calendarul de 
evenimente. Situa]ia este prezentat\ sintetic `n tabelul 6.3. 

 
 

 Entitatea 1, t=4.58, Plecare. Prima pies\ termin\ prelucrarea, 
serverul devine liber,  [i deci P este incrementat cu 1. Acumulatorii timpilor de 
la coada nu au fost modifica]i dar timpii de servire sunt incrementa]i (ΣF ; F* ). 
De asemenea, trebuie s\ increment\m acumulatorii statistici(Tabelul 6.4): 

 - 0)058,4(0 =−⋅=∫Q  ;  Q* =0;  

 - 58,4)058,4(1 =−⋅=∫ B  

 Urm\torul eveniment va fi sosirea entit\]ii 2 la t=6,84 minute 

 
   Entitatea 2, t=6,84, Sosire. Piesa 2 sose[te `n sistem, coada este 
vid\ [i ma[ina neocupat\ [i, `n consecin]\, ocup\ imediat serverul. Num\rul 
de entit\]i trecute pe la coada, N, este incrementat; la ΣD  se adaug\ timpul 
de a[teptare la coad\ (0) [i se testeaz\ dac\ avem un nou maxim pentru D* 
(nu). Nu avem produc]ie realizat\ [i deci P, ΣF [i F* ram`n nemodificate. Sunt 
calcula]i acumulatorii : 
 

Tabelul 6.3
Eveniment recent terminat Variabile Atribute

Timp de sosire 
Calendar evenimente 

Entitatea Timp Tip 
eveniment

Q(t) B(t) La 
coad\

La 
servire

Entitatea Timp Tip 

 
1 

 
0.00 

 
Sosire 0 1 () 0,00 

1
2 
- 

4.58 
6,84 

15.00 

Plecare
Sosire 
Stop 

Tabelul 6.4
Eveniment recent terminat Variabile Atribute

Timp de sosire 
Calendar evenimente 

Entitatea Timp Tip 
eveniment 

Q(t) B(t) La 
coad\ 

La 
servire 

Entitatea Timp Tip

 
1 

 
4,58 

 
Plecare 0 0 () -- 

2
- 

6,84 
 

15.00 

Sosire
 

Stop 
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 0)58,484,6(0 =−⋅=∫Q  [i 0)58,484,6(0 =−⋅=∫ B . Nu avem un 

nou maxim pentru Q [i deci Q* r\m`ne nemodificat. Se planifica urm\toarea 
sosire la 2,40min de timpul curent =6,84+2,40=9,24, [i urm\toarea plecare (a 
piesei 2)  la =6,84+2,96=9,80 minute. Urm\torul eveniment va fi sosirea 
entit\]ii 3 la t=9,24 min. (Tabelul 6.5). 

 
  Entitatea 3, t=9,24, Sosire. Piesa 3 sose[te `n sistem, g\se[te 
ma[ina ocupat\, B(t)=1, (cu piesa 2) , se a[eaz\ la coad\, Q(t)=1, [i timpul de 
sosire la coad\ este marcat ca un atribut al piesei (9,24). P, N, ΣD , D*, ΣF [i 
F* ram`n nemodificate. Se calculeaz\: 

0)84,624,9(0 =−⋅=∫Q      40,2)84,624,9(1 =−⋅=∫ B  

 Se testeaz\ [i se g\se[te un nou maxim pentru Q*=1. Se planifica 
urm\toarea sosire a entit\]ii 4 la timpul =9,24+2,70=11,94 min. iar urm\torul 
eveniment va fi plecarea entit\]ii 2 la t=9,80 min (Tabelul 6.6) 

 
  Entitatea 2, t=9,80, Plecare. Piesa 2 este terminat\ [i p\r\se[te 
sistemul. Exist\ pies\ la coad\, serverul se ocup\ imediat [i deci B(t)=1. Q(t) 
este decrementat\ [i coada r\m`ne vid\. Timpul de [edere la coad\ = 9,80-
9,24=0,56 este ad\ugat la acumulatorul ΣD [i este incrementat N. Avem un 
nou maxim pentru ΣD [i deci D*=0,56. S-a realizat o nou\ pies\ finit\: P=2 [i 
timpul de deservire al piesei, egal cu 9,80-6,84=2,96, este ad\ugat la 

acumulatorul ΣF ,iar F* r\m`ne nemodificat. ∫Q  [i ∫ B  sunt crescut\ cu 

1x(9,80-9,24)=0,56. Nu avem un nou maxim pentru Q*. Se planifica 
urm\toarea plecare a entit\]ii 3 la timpul =9,80+5,86=15,66 (deci dup\ 

Tabelul 6.5
Eveniment recent terminat Variabile Atribute 

Timp de sosire 
Calendar evenimente 

Entitatea Timp Tip 
eveniment

Q(t) B(t) La 
coad\

La 
servire

Entitatea Timp Tip

 
2 

 
6,84 

 
Sosire 0 1 () 6,84 

3
2 

9,24 
9,80 

15.00 

Sosire
Plecare

Stop 

Tabelul 6.6
Eveniment recent terminat Variabile Atribute

Timp de sosire 
Calendar evenimente 

Entitatea Timp Tip 
eveniment

Q(t) B(t) La 
coad\

La 
servire

Entitatea Timp Tip

 
3 

 
9,24 

 
Sosire 1 1 (9,24) 6,84 

2
4 

9,80 
11,94 
15.00 

Plecare
Sosire 
Stop 
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terminarea simul\rii la t=15 min.) [i urm\torul eveniment din calendarul de 
evenimente va fi sosirea entit\]ii 4 la t=11,94 (Tabelul 6.7)    

 
  Entitatea 4, t=11,94, Sosire. Piesa 4 sose[te `n sistem (av`nd 
accea[i logic\ ca sosirea piesei 3),  g\se[te ma[ina ocupat\ , se a[eaz\ la 
coad\, Q(t)=1, [i timpul de sosire la coad\ este marcat ca un atribut al piesei 
(11,94). Serverul este ocupat [i deci B(t)=1. Urm\torul eveniment din 
calendarul de evenimente va fi sosirea entit\]ii 5 la t=14,53.  

 
  Entitatea 5, t=14,53, Sosire. Piesa 5 sose[te `n sistem (av`nd 
accea[i logic\ ca sosirea piesei precedente), g\se[te ma[ina ocupat\ , se 
a[eaz\ la coad\, Q(t)=2, [i timpul de sosire la coad\ este marcat ca un atribut 

al piesei (14,53, 11,94). ∫Q  este incrementat cu 1x(14,53-11,94)=2,59 [i se 

modific\ `n consecin]\ [i Q*. Urm\torul eveniment este stoparea simul\rii la 
t=15,0 min. (Tabelul 6.9) 

 
 t=15,00, Stop simulare. Trebuie actualizate valorile pentru : 

09,4=∫Q      74,12=∫ B  la sf`r[itul simul\rii. Graficul de evolu]ie a acestor 

Tabelul 6.7
Eveniment recent terminat Variabile Atribute

Timp de sosire 
Calendar evenimente 

Entitatea Timp Tip 
eveniment

Q(t) B(t) La 
coad\

La 
servire

Entitatea Timp Tip

 
2 

 
9,80 

 
Plecare 0 1 () 9,24 

4
- 
3 

11,94 
15.00 
15,66 

Sosire
Stop 

Plecare

Tabelul 6.8
Eveniment recent terminat Variabile Atribute

Timp de sosire 
Calendar evenimente

Entitatea Timp Tip 
eveniment

Q(t) B(t) La 
coad\ 

La 
servire

Entitatea Timp Tip

 
4 

 
11,94 

 
Sosire 1 1 (11,94) 9,24 

5
- 
3 

14,53 
15.00 
15,66 

Sosire
Stop 

Plecare

Tabelul 6.9
Eveniment recent terminat Variabile Atribute

Timp de sosire 
Calendar evenimente

Entitatea Timp Tip 
eveniment

Q(t) B(t) La 
coad\ 

La 
servire

Entitatea Timp Tip

 
5 

 
14,53 

 
Sosire 2 1 (14,53,

11,94) 
9,24 

-
6 
3 

15.00 
15,26 
15,66 

Stop
Sosire 

Plecare
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m\rimi este prezentat in figura 6.2 iar valorile acumulatorilor statistici pe 
parcursul simul\rii sunt prezenta]i `n tabelul 6.10. 

 

 
Tabelul 6.10 

  Acumulatori statistici
Entitatea/ 

tip 
Timpul P N ΣD D* ΣF F* ∫Q  Q* ∫ B  

-  /Ini]ializ. 0,00 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 

1  / Sosire 0,00 0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 

1 /Plecare 4,58 1 1 0,0 0,0 4,58 4,58 0,0 0 4,58 
2 / Sosire 6,84 1 2 0,0 0,0 4,58 4,58 0,0 0 4,58 
3 / Sosire 9,24 1 2 0,0 0,0 4,58 4,58 0,0 1 6,98 
2 /Plecare 9,80 2 3 0,56 0,56 7,54 4,58 0,56 1 7,54 
4 / Sosire 11,94 2 3 0,56 0,56 7,54 4,58 0,56 1 9,68 
5 / Sosire 14,53 2 3 0,56 0,56 7,54 4,58 3,15 2 12,27 
- / Stop 15,00 2 3 0,56 0,56 7,54 4,58 4,09 2 12,74 

 
- Indicatorii de performan]\ ai  studiului sunt: 

- Produc]ia total\=2 piese; 
- Timpul mediu petrecut la coad\ de c\tre piese: 

  ΣD / N=0,56/3=0,19 min  

 
Figura 6.2. Evolu]ia ariilor ∫Q  [i ∫ B  pe parcursul simul\rii. 
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- Timpul maxim perecut la coad\ D*= 0,56  
- Timpul mediu de servire al unei piese 
 ΣF / P=7,54/2=3,77min  
- Timpul maxim de servire F*=4,58 min 
- Lungimea medie a cozii 

 - 27,00,15/09,4/ ==∫ tQ  piese     

- Num\rul maxim de piese care a[teapt\ la coad\: Q*=2 
- Gradul de utilizare al ma[inii-unelte: 

85,00,15/74,12/ ==∫ tB  

 

6.3.2. Simularea pilotat\ de evenimente [i pilotat\ de procese 
Simularea manual\ prezentat\ `n paragraful anterior a fost pilotat\ de 

evenimente, fiin descrise toate elementele care trebuie controlate: atributele, 
variabilele ,fluxul logic etc.  Acest tip de programare este simpl\ pentru 
exemple necomplicate dar este dificil\ pentru modele mai mari de 
complexitate ridicat\. O alternativ\, a[a cum s-a precizat `n capitolele 
anterioare, o constituie simularea pilotat\ de procese. In acest caz, fiecare 
proces din model descrie secven]a de ac]iuni a unei entit\]i. Procesele sunt 
compuse din secven]e de evenimente ap\rute pe un traseu definit `n prealabil 
[i cu ajutorul acestora se pot modela sisteme mari [i deosebit de complexe. 

O secven]\ tipic\ pentru pilotarea prin procese este : 
 - autocrearea entit\]ii (eng. CREATE) (sose[te o nou\ entitate); 

- marcheaz\ timpul curent `n unul din atributele proprii; 
- autoplasarea entit\]ii la sf`r[itul cozii (eng. QUEUE); 
- entitatea a[teapt\ la coad\ p`n\ c`nd se elibereaz\ ma[ina; 
- entitatea ocup\ ma[ina (eng. SEIZE) [i auto-consemneaz\ ie[irea de 
la coad\; 
- calculeaz\ [i `nregistreaz\ (eng.TALLY) timpul propriu de a[teptare 
la coad\; 
- entitatea `nt`rzie (eng. DELAY) la ma[in\ un timp egal cu durata 
serviciului; 
- entitatea elibereaz\ (eng. RELEASE) ma[ina; 
- entitatea incrementeaz\ contorul produc]iei realizate (eng. COUNT); 
- auto-eliberare entit\]ii (eng. DISPOSE) [i plecare din sistem 

 
Aceast\ secven]a tipic\ transformat\ `n linii de program `n limbajul de 

simulare SIMAN are urm\toarea form\ 
BEGIN;             `nceputul programului 
CREATE,1:UN(1,1): MARK(1);       lege uniform\ de creare a entit\]ilor  
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QUEUE,1;    
SEIZE: MASINA; 
DELAY:EX(2,1);   `nt`rziere dup\ o lege de servire exponen]ial\ 
RELEASE:MASINA; 
COUNT:1,1 
TALLY:1,INT(1):DISPOSE; 
END 

 

6.4. Caracterul aleator `n simulare 
Modelele de simulare au intr\ri generate dup\ legi probabilistice [i, `n 
consecin]\, ie[irile vor prezenta o variabilitate aleatoare a produc]iei [i a altor 
indicatori de performan]\. Din punct de vedere statistic, o singur\ rulare a 
simul\rii aduce informa]ii par]iale, de aceea, se impun mai multe rul\ri 
(replic\ri) identice [i independente, pentru a investiga cum se modific\ 
rezultatele finale.  

Fiecare replic\ (rulare) utilizeaz\ intr\ri generate aleator ,dup\ legi 
statistice, pentru timpul `ntre sosiri [i pentru timpii de servire. De aceea, `n 
analiza caracteristicilor de performan]\ ale sistemului modelat indica]ii mai 
credibil\ sunt furnizate de media [i devia]ia standard a valorilor ob]inute 
pentru replic\ri. 
 De exemplu, pentru simularea manual\ pilotat\ de evenimente valorile 
pentru timpii de sosire `ntre piese au fost ob]inute folosind o distribu]ie 
exponen]ial\ cu media egal\ cu 5 minute, pentru timpii de servire s-a folosit o 
distribu]ie triunghiular\ cu valoarea minim\ egal\ cu 1 minut, valoarea cea 
mai probabil\ egal\ cu 4 minute [i valoarea maxim\ egal\ cu 8 minute. 

Cu ajutorul programului specializat de simulare ARENA, care este o 
dezvoltare a limbajului de simulare SIMAN, av`nd facilit\]i de dialog cu 
utilizatorul, analiz\ [i simulare grafic\, mult `mbun\t\]ite fa]\ de limbajul 
SIMAN, dar baz`ndu-se pe acesta, au fost ob]inute  5 replic\ri de c`te 15 
minute `n condi]ii de logic\ identice cu cele prezentate la simularea manual\ 
pentru a vedea cum se modific\ rezultatele de la la o rulare la alta. Fiecare 
rulare este startat\ [i oprit\ `n acelea[i condi]ii [i utiliz`nd aceea[i parametri 
de intrare dar utilizeaz\ seturi de numere aleatoare independente pentru 
generarea legilor de sosire [i de servire (replic\ri). Rezultatele finale 
comparative pentru cele 5 replic\ri independente sunt prezentate `n tabelul 
6.11. Prima coloan\, pentru prima rulare are avelea[i valori pentru 
caracteristicile de performan]\ cu cele ob]inute la simularea manual\. 
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Se pot remarca varia]iile indicatorilor de performan]\  de la o rulare la alta. In 
ultimele dou\ coloane sunt calculate media [i devia]ia standard (abaterea 
medie p\tratic\) pentru toate cele 5 replic\ri.  

Media aritmetic\ constituie o indica]ie mult mai general\ `n ceea ce 
prive[te performa]a preconizat\ pentru fiecare caracteristic\ (masur\) a 
performan]ei, iar devia]ia standard ne furnizeaz\ o m\sur\ a varia]iei `n jurul 
valorii medii. Acept`nd un anumit grad de incertitudine,α, (de obicei α=0,05) 
putem estima, dac\ replic\rile sunt independente [i uniform distribuite, valorile 
cele mai probabile [i intervalele de `ncredere pentru caracteristicile de 
performan]\ ale sistemului,  cu rela]ia: 

 
n
stX n ⋅± −− 2/1,1 α    (6.5) 

unde, X  este media [irului caracteristicii de performan]\, s este devia]ia 
standard a  aceluia[i [ir, n este num\rul de replic\ri [i 2/1,1 α−−nt este valoarea 

distribu]iei Student pentru punctul critic 1-α/2, pentru n-1 grade de libertate. 

Tabelul 6.11 
Caracteristici 

Replic\ri 
 

 
1 2 3 4 5 Media σ 

Produc]ia total\ 2 3 3 1 1 2,0 1,0 
Media timpului de 
a[teptare la 
coad\ 

0,19 1,12 3,72 0,0 0,0 1,01 1,59 

Timpul maxim de 
a[teptare la 
coad\ 

0,56 2,73 7,43 0,0 0,0 2,14* 3,16* 

Media tipului de 
servire 

3,77 4,90 6,82 4,77 3,31 4,71 1,35 

Timpul maxim de 
servire 

4,58 5,84 8,43 4,77 3,31 5,39* 1,92* 

Num\rul mediu 
de clen]i la coad\ 

0,27 0,30 0,99 0,0 0,0 0,31 0,41 

Num\rul maxim 
de clien]i la 
coad\ 

2 1 2 0 0 1,0* 1,0* 

Gradul de 
utilizare a ma[inii 

0,85 0,91 1,0 0,32 0,37 0,69 0,32 
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Pentru produc]ia total\ realizat\, pentru un grad de `ncredere de 95% 
(α=0,05), vom ob]ine urm\toarea estimare: 

  24,100,2
5
00,1776,200,2 ±=±=P  

 Interpretarea acestei rela]ii este c\ `n 95%, din cele 5 replic\ri ale 
simul\rii, intervalul calculat con]ine valoarea adev\rat\ a produc]iei realizate 
de sistemul modelat. De notat c\, jum\tatea intervalului (1,24) este mare `n 
compara]ie cu valoarea central\ (2,00) ceea ce ne arat\ c\ precizia nu este 
prea bun\. Pentru a `mbun\t\]i precizia se impune deci, `n prim\ instan]\, 
m\rirea num\rului de replic\ri. 
 Vom aborda `n cele ce urmeaz\ elementele de baz\ ale limbajului de 
simulare SIMAN [i modul de ob]inere a codului de program surs\ pentru un 
model de simulare. Ulterior, vom prezenta modul de operare cu varianta 
performant\ a acestui limbaj: ARENA. 
 
 
 

6.5. Prezentarea general\ a programului SIMAN (ARENA) 
 

Mediul de simulare SIMAN (ARENA) este orientat pe simularea pilotat\ 
prin procese, un model SIMAN fiind constituit din 2 p\r]i independente: 

1. un modelul propriu-zis, construit din blocuri func]ionale; 
2. un cadru experimental, care precizeaz\ parametrii specifici 

execu]iei fiec\rei simul\ri . 
 

O simulare poate fi lansat\ numai pentru un cuplu:model + cadru experimental 
(figura 6.3) 

Partea  ‘model’ constituie o diagram\ sau un graf liniar `n care nodurile 
reprezint\ func]iile pe care le sufer\ entit\]ile care traverseaz\ sistemul. 
Aceste func]iile, propuse de mediul SIMAN, se pot clasifica `n mai multe 
categorii, fiec\rei dintre acestea fiindu-i atribuit un simbol grafic. Intr-un bloc 
func]ional, fiecare func]ie este definit\ prin nume (un verb) [i de un ansamblu 
de operanzi ata[at acestuia 

6.5.1. Principalele blocuri func]ionale.  
Blocurile pentru opera]ii (ac]iuni) ‘OPERATION’ , au simbolul grafic:   

 
[i principalele func]ii `ndeplinite, `n ordine alfabetic\, sunt:  
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Figura.6.3. Structura de operare a programului SIMAN 
 

 ALTER   Modificarea capacit\]ii unei resurse; 
 ASSIGN     Alocarea de valori unui atribut sau variabila; 
 COUNT   Contorizarea entit\]ilor; 
 CREATE     Creare de entit\]i, modelarea surselor; 
 DELAY        Blocarea unei entit\]i o anumit\ durat\; 
 RELEASE   Eliberarea resurselor; 
 REMOVE    Retragerea unei entit\]i dintr-un fir; 
 SEARCH     C\utarea unei entit\]i `ntr-un fir; 
 SIGNAL       Emiterea unui semnal spre fuc]iile  WAIT;  
 TALLY         Inregistrarea observa]iilor .  

 
 

Editor de 
texte

Editor 
specializat

Editor de 
texte

Editor grafic 
specializat 

Fi[ier surs\
“model” 

ex. test.mod 

Fi[ier surs\ “cadru 
experimental” 

 ex. test.exp 

Compilator 
“model” 

       

Compilator 
“cadru 

experimental”

Editor de leg\turi
          LINKER   

       ex. test 

Fi[ier
ex. test.p 

Program  simulare
SIMAN 

        



 225

Blocurile pentru men]inerea `n a[teptare ‘HOLD’ , au simbolul grafic:  

  
[i principalele func]ii `ndeplinite, sunt:  
 
 SEIZE   Men]inerea `n a[teptare a unei entit\]i p`n\ c`nd o resurs\ va 
            fi liber\ [i va fi  atribuit\ entit\]ii; 
 COMBINE    Men]inerea `n a[teptare a unei entit\]i p`n\ c`nd un anumit 
                    num\r de entit\]i pot fi regrupate [i fuzioneaz\ `ntr-un singur\; 
 WAIT              Men]inerea `n a[teptare a unei entit\]i p`n\ c`nd un anumit 
                          semnal va fi emis de func]ia SIGNAL; 
 
Blocul pentru firele de a[teptare (cozi)  ‘QUEUE’  , are simbolul grafic: 

 
[i principala func]ie este a[teptarea entit\]ii `n firul de a[teptare 
Blocul pentru ramificare ‘BRANCH’ , are simbolul grafic: 

 
[i principala func]ie a acestuia este orientarea entit\]ii spre alte func]ii, cu 
respectarea anumitor condi]ii.  De asemenea, prin intermediul acestui bloc 
exist\ posibilitatea de a duplica entitatea; 
Blocul de sincronizare (`mperechere) a entit\]ilor ‘MATCH’ , are simbolul 

grafic:         principala func]ie `ndeplinit\ fiind de sincronizarea 
avans\rii entit\]ilor sau punerea `n a[teptare a diferitelor entit\]i, din diferite 
fire, p`n\ c`nd va exista o entitate `n fiecare fir cu un atribut cu aceea[i 
valoare. 
Blocul de selec]ie a firului de a[teptare ‘PICKQ’ ,  are simbolul grafic: 

 
[i principala func]ie a acestuia este orientarea entit\]ii `ntr-un anumit fir de 
a[teptare, din mai multe, cu respectarea anumitor condi]ii;   
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Blocul retragere (selec]ie) din firul de a[teptare‘QPICK’ , are simbolul grafic: 

 
func]ia `ndeplinit\ fiind de retragerea unei entit\]i dintr-un fir de a[teptare, din 
mai multe, cu  respectarea anumitor condi]ii;         
                              
 Marcajul entit\]ilor `n mod grafic se face prin ata[area unui etichete , 

cu simbolul grafic:  , ata[at\ la dreapta unui bloc, pentru a indica 
memorarea `n atributul ‘MA’ a datei la care entitatea a intrat `n blocul 
func]ional. 
 

6.5.2. Formatul instruc]iunilor cadrului model  
Dup\ realizarea unei scheme bloc a p\r]ii model, aceasta trebuie 

transpus\ `ntr-un fi[ier, fiecare linie a acestuia corespunde unui bloc func]ional 
[i reprezent`nd o instruc]iune `n mod text. 

O instruc]iune se  compune din 5 p\r]i   : 
  - o etichet\ (facultativ\);    scris\ `n coloanele 1-8; 
  - numele func]iei ;  scrise in coloanele 10... 
  - operanzii func]iei; 
  - un conector sau/[i un marcaj (facultativ) 
  - comentarii (facultativ)     
EX.   
10        CREATE:UN(1,1):MARK(1);  crearea entit\]ilor dup\ o lege 
                                                                  uniform\ cu marcarea timpului de 
                                                                  creare a fiec\rei entit\]i  

6.5.3. Atribute [i variabile.  
 A[a cum s-a prezentat [i `n cazul elementelor generale ale unui limbaj 
de simulare [i a simul\rii manuale, vom avea o serie de atribute [i variabile cu 
ajutorul c\rora vom defini propriet\]ile entit\]ilor. In limbajul SIMAN se 
definesc atributele entit\]ilor prin intermediul unui vectorul , A(I),  asociat 
entit\]ilor, cu ajutorul blocului func]ional ASSIGN, aceste atribute `nso]ind 
entit\]ile pe tot parcursul traseului urmat `n sistem p`n\ la ie[ire. 
       Exemplu: pentru o entitatea de tip  ‘pies\’ putem avea urm\toarele 
atribute : 
 A(1)= tipul piesei; 
 A(2)= data cre\rii piesei; 
 A(3)= durata opera]iei   
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In ceea ce prive[te variabilele utilizate `n partea model acestea se 
reg\sesc sub forma general\:  

 XX(IP,IS) 
           unde:  XX –  este tipul distribu]iei aleatoare; IP –  este o etichet\ de 
trimitere spre parametrul IP declarat `n comanda PARAMETERS din cadrul 
experimental; IS -  apeleaz\ unul din cei 10 generatori interni de valori 
aleatoare  
       Exemplu de variabile: 
  -EX(IP,IS) = distribu]ie exponen]ial\ negativ\; 
  -UN(IP,IS) = distribu]ie uniform\; 
  -RN(IP,IS) = distribu]ie normal\; 
  -PO(IP,IS) = distribu]ie Poisson; 
 

De asemenea dispunem [i de o serie de variabile interne de sistem 
care sunt generate automat la fiecare rulare 
       Exemple de variabile generate automat: 
  - NQ(I)  = num\rul curent de entit\]i din firul I 
  - NR(I)  = num\rul curent de unit\]i ocupate ale  resursei I  

-TNOW = valoarea timpului de simulare; 
 

6.5.4. Formatul instruc]iunilor cadrului experimental 
In por]iunea “cadrul experimental” al modelului sunt specificate valorile 

numerice [i condi]iile `n care se realizeaz\ simularea. Aceast\ imp\r]ire a 
proiectului faciliteaz\ modificarea u[oar\ ulterioar\ numai a cadrului 
experimental pentru testarea mai multor variante ale aceluia[i proiect.   

 Prima instruc]iune a cadrului experimental precizeaz\ titlul studiului, 
numele analistului [i data realiz\rii; formatul acesteia este: 
 PROJECT, TITLU,ANALIST,LUNA,ZI,AN; 
 Urm\toarea instruc]iune se refer\ la alocarea unor spa]ii de memorie 
scop `n care se precizeaz\ valorile maxime ale unor elemente ale modelului. 
Formatul general al instruc]iunii este: 

DISCRETE, a,b,c,d 
 unde: a- este num\rul maxim de entit\]i create simultan; 
  b- num\rul maxim de atribute pentru fiecare entitate; 
            c- num\rul maxim de fire de a[teptare; 
         d- num\rul maxim de servere 
 Instruc]iunea de definire numeric\ a parametrilor, de exemplu pentru 
legile statistice utilizate `n model  are urm\torul format: 

PARAMETERS, num\rul parametrului,valoare (valorile) 
 O instruc]iune important\ a p\r]ii experimentale este aceea `n care se 
precizeaz\ resursele modelului. Formatul general al acesteia este: 



 228

 RESOURCES:num\r,denumire,valoare 
 Instruc]iunile care urmeaz\ sunt func]ie de caracteristicile de 
performan]\ ale sitemului care se doresc s\ fie calculate [i au un caracter 
statistic: 
           TALLIES: num\r, nume statistic\ definit\ de utilizator; 
           DSTAT: num\r,NQ(num\r), nume variabil\ statistic\ a firul de a[teptare 
                   num\r,NR(num\r), nume variabil\ statistic\ a resursei 
 In ultima instruc]iune a cadrului experimental se definesc condi]iile de 
start [i de stop ale rul\rii precum [i num\rul de replic\ri [i condi]iile de 
realizare a acestora. Formatul instruc]iunii este:  

REPLICATE,a,b,c,d,e,f 
unde: a- num\rul de replic\ri ( rulari); b- timp start; c-timp maxim rulare; 
d-reini]ializarea sau nu dup\ fiecare rulare; e- stergere la ini]ializare a valorilor 
parametrilor; f-statistica 
 

6.6. Studii de caz 
 6.6.1. Linie de control [i ambalare a televizoarelor. 

 
Televizoarele sosesc de pe linia de produc]ie `n firul de a[teptare al 

sta]iei de control. Intervalele de timp `ntre sosiri sunt modelate de o lege 
uniform\ cu un minim de 3,5 min [i un max. de 7,5 min. Sta]ia de control este 
format\ din dou\ posturi `n paralel. Duratele de control sunt reglate de o lege 
exponen]ial\ negativ\ cu o medie de 6 minute. Dac\ un televizor nu 
func]ioneaz\ corect este dirijat spre firul de a[teptare al postului de reglaj. 
Duratele de reglaj sunt modelate de o lege normal\ cu media de 20 minute [i 
o abatere standard de 10 minute. Dup\ reglaj televizoarele sunt returnate spre 

Figura 6.4. Schema liniei de control [i ambalare a televizoarelor. 
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firul de a[teptare al sta]iei de control (figura 6.4). Se estimeaz\ rata controlului 
negativ la 15 % (televizoare care necesit\ un nou reglaj).       
   

Diagrama model a sistemului modelat este prezentat\ `n figurile 6.5a [i 
6.5b.     

              

                  

 

Figura 6.5 a. Daigrama model a sta]iei de control 

 

Figura 6.5 b. Daigrama model a sta]iei de reglaj 
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Entit\]ile create dup\ o lege uniform\ de parametru 1, cu generatorul 

de numere aleatoare 1, sunt puse `n firul de a[teptare 1 de unde vor ocupa 
resursa denumit\ “Controlor” un timp precizat de legea exponen]ial\ de 
parametru 2. Dup\ eliberarea resursei “Controlor” entit\]ile sunt orientate (cu 
ajutorul blocului func]ional BRENCH ) `n propor]ie de 85% spre por]iunea de 
program marcat\ cu eticheta AMBALAJ (instruc]iune de salt) [i `n propor]ie de 
15% spre eticheta REGAJ.  Entit\]ile care ajung la REGLAJ se a[eaz\ la 
coada 2 de unde vor ocupa resursa denumit\ “Reglor” un timp precizat de o 

 
   BEGIN; 
10   CREATE:UN(1,1):MARK(1); 
20 CONTROL             QUEUE,1; 
30   SEIZE:CONTROLOR; 
40   DELAY:EX(2,1); 
50   RELEASE:CONTROLOR; 
60   BRENCH,1: 
        WITH, 0.15, REGLAJ: 
        WITH, 0.85, AMBALAJ; 
70 REGLAJ             QUEUE,2; 
80   SEIZE:REGLOR; 
90   DELAY:RN(3,1); 
100              RELEASE:REGLOR:NEXT(CONTROL); 
110 AMBALARE TALLY:1,INT(1):DISPOSE 
120              END; 
 

Figura 6.7 Codul surs\ program pentru cadrul model

  BEGIN; 
10  PROJECT,EXEMPLU1,PROF,11/29/2K; 
20         DISCRETE,30,1,2; 
30  PARAMETERS:1,3.5,7.5: 
       2,6: 
                       3,20,10; 
40  RESOURCES:1, CONTROLOR,2: 
                                2, REGLOR,1; 
50         TALLIES:1, DURATA CICLULUI; 
60  DSTAT:1,NQ(1), FIRUL CONTROL: 
                    2,NQ(2), FIRUL REGLAJ: 
                    3,NR(1), OCUP.CONTROL 
                          4,NR(2), OCUP.REGLOR 
80         REPLICATE,1,0,100; 
             END; 
 

Figura 6.8 Codul surs\ program pentru cadrul experimental 
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lege normal\ de parametru 3. Dup\ eliberare, entit\]ile revin la por]iunea de 
program marcat\ cu eticheta CONTROL. Entit\]ile care au fost orientate c\tre 
eticheta AMBALAJ realizeaz\ statistica de `nregistrare a observa]iilor dup\ 
care p\r\sesc sistemul. 
 Codurile surs\ ale programului scris `n limbajul SIMAN pentru cadrul 
model  [i pentru cadrul experimental sunt  prezentate `n figurile 6.7 [i 
respectiv figura 6.8. 
             Rezultatele ob]inute `n urma unei rul\ri sunt prezentate `n figura 6.9 
 

                          
Din analiza rezultatelor se observ\ valori medii subunitare pentru lungimea 

firelor de a[teptare. NUm\rul maxim de entit\]i care au stat la coad\ a fost de 
5 pentru firul de a[teptare al postului de control [i o entitate pentru firul 
postului de reglaj. Gradul de ocupare al sta]iei de reglaj este de 46,41% iar al 
sta]iei de control este de (1,40/2)x100 =70,37% deoarece resursa are 2 
posturi.  
 
 
 
 
 

REZULTATE
                                Tally Variables 
                                --------------- 
 Number Identifier       Average    Standard   Minimum    Maximum    Number 
                                    Deviation  Value        Value                             of Obs. 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
         1  DURATA CICLULUI   13.0593    14.6295    .1263          90.8384        73 
  
                           Discrete Change Variables 
                           ------------------------- 
 Number Identifier              Average    Standard   Minimum    Maximum    Time 
                                                            Deviation   Value          Value          Period 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
            1  FIRUL. CONTROL    .5754     1.0317       .00000        5.00000     400.00 
            2  FIRUL REGLAJ        .1915     .3934          .00000       1.00000     400.00 
            3  OCUP.CONTROL   1.4074     .6917          .00000      2.00000      400.00 
            4  OCUP.REGLOR       .4641     .4987          .00000       1.00000     400.00 
 
 Run Time :  1 Second(s) 
 
Figura 6.9 Rezultatele rul\rii modelului pentru linia de control [i ambalare a 

televizoarelor 
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6.6.2. Sistem flexibil de ambalare [i paletare 
 
 Vom relua exemplul sistemului flexibil de paletare [i ambalare (figura 
511).prezentat `n capitolul 5 a c\rui simulare o vom realiza cu ajutorului 
limbajului SIMAN. Fluxul logic al entit\]ilor este asem\n\tor cu cel prezentat `n 
exemplul anterior cu deosebirea c\, orientarea entit\]ilor se face c\tre mai 
multe blocuri de program. 
 Diagramele model ale sistemului modelat sunt prezentate `n figurile 
6.10-6.15.  

 

 

Figura 6.11. Diagrama model pentru sistemul 1 (ambalare de tip A1) 

Figura 6.10 Diagrama model pentru fluxul principal de entit\]i 
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Figura 6.12. Diagrama model pentru sistemul 2 (ambalare de tip A2) 

 
Figura 6.13. Diagrama model pentru sistemul 3 (post control) 
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Figura 6.14. Diagrama model pentru sistemul 4 (paletare de tip P1) 

 
Figura 6.15. Diagrama model pentru sistemul 5 (paletare de tip P2) 
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 Pentru sistemele 1-5 intre blocurile func]ionale de `nregistrare a 
informa]iilor (TALLY) se va contoriza timpul de [edere la coad\ al entit\]ilor. 
Fi[ierul cadrul experimental este prezentat `n figura 6.16-6.17  

 

 

BEGIN  ,10,10,Y,N; 
 ; 
PROJECT  ,EXERCI}IU; 
 ; 
DISCRETE ,200,2,5,0; 
 ; 
PARAMETERS :1,0.025:                      (1/40 sosiri/min) 
                2,0.05:     (1/20 serviri/min) 
     3,0.1:                          (1/10 serviri/min) 
                4,0.0714;                     (1/14 serviri/min) 
 ; 
RESOURCES :1,AMBALARE1,2: 
   2,AMBALARE2,1: 
   3,CONTROL,1: 
   4,PALET1,2: 
   5,PALET2,2; 
 

DSTAT            :1,NQ(1), LUNGIME FIR 1:
  2,NQ(2), LUNGIME FIR 2: 
  3,NQ(3), LUNGIME FIR 3: 
  4,NQ(4), LUNGIME FIR 4: 
  5,NQ(5), LUNGIME FIR 5: 
  6,NR(1), OCUP SISTEM 1: 
              7,NR(2), OCUP SISTEM 2: 
  8,NR(3), OCUP SISTEM 3: 
  9,NR(4), OCUP SISTEM 4: 
            10,NR(5), OCUP SISTEM 5; 
; 
TALLIES          :1,INTERV SOSI SIS1: 
  2,DURATA ASTEPT SIS1: 
  3,INTERV SOSI SIS2: 
  4,DURATA ASTEPT SIS2: 
  5,INTERV SOSI SIS3: 
  6,DURATA ASTEPT SIS3: 
 
Figura 6.16. Fi[ierul cadrul experimental pentru sistemul flexibil de ambalare 

[i paletare 
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 Rezultatele simul\rii sunt prezentate `n figura 6.18-6.19 iar `n 
ultima coloan\ sunt prezentate rezultatele ob]inute `n capitolul 5 (`n 
parantez\) care pot fi comparate cu valorile medii ale indicatorilor de 
performan]\. 

TALLIES   :1,INTERV SOSI SIS1:
      2,DURATA ASTEPT SIS1: 
      3,INTERV SOSI SIS2: 
      4,DURATA ASTEPT SIS2: 
      5,INTERV SOSI SIS3: 
      6,DURATA ASTEPT SIS3: 
      7,INTERV SOSI SIS4: 
      8,DURATA ASTEPT SIS4: 
      9,INTERV SOSI SIS5: 
      10,DURATA ASTEPT SIS5: 
      11,DURATA MEDIE CICLU; 
; 
REPLICATE   ,1,0.00,500,Y,Y,100; 
; 
END; 
 
Figura 6.17. Fi[ierul cadrul experimental pentru sistemul flexibil de ambalare 

[i paletare 

REZULTATE
                                Tally Variables--------------- 
 Number Identifier       Average    Standard   Minimum    Maximum    Num.           T.firelor 
                                    Deviation  Value        Value                             of Obs.       de a[teptare 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
         1 INTERV SOSI SIS1        0.035           0.035        0.0           0.29        11168 
         2 DURATA ASTEPTSIS1  0.047           0.073        0.0           0.53        11168   (0.048) 
 
         3 INTERV SOSI SIS2        0.054           0.054        0.0           0.52          7380 
         4 DURATA ASTEPT SIS2 0.760           0.776        0.0           3.70          7383   (0.61) 
 
         5 INTERV SOSI SIS3        0.214           0.212        0.0           1.52         1864 
         6 DURATA ASTEPT SIS3 0.073           0.130        0.0           1.02          1866   (0.087) 
         7 INTERV SOSI SIS4        0.043           0.041        0.0           0.45          9281 
 
         8 DURATA ASTEPT SIS4 0.144           0.173        0.0           1.04          9281   (0.159) 
         9 INTERV SOSI SIS5        0.059           0.058        0.0           0.49          6680 
 
       10 DURATA ASTEPT SIS5 0.041           0.073        0.0           0.52          6682   (0.039) 
       11 DURATA MEDIE CICLU 0.636           0.693        0.0           6.47        15967 
 
Figura 6.18. Rezultatele simul\rii modelului pentru pentru sistemul flexibil de 

ambalare [i paletare  
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6.6.3. Studiul unei celule flexibile de strunjire 
 In figura 6.20 se prezint\ schema  unui sistem flexibil de prelucrare 
prin strunjire a unor piese de revolu]ie. Piesele suport\ o prim\ prelucrare pe 
ma[ina M1, apoi o a doua prelucrare fie pe ma[ina M2, fie pe ma[ina M3.  
 Intr-o prim studiu presupunem c\ avem un singur tip de pies\.  
 Robotul R1 preia o pies\ din firul F1 [i `ncarc\ ma[ina M1; piesele 
sunt prelucrate `ntr-un timp de 6 min, dup\ care robotul R1 preia piesa 
prelucrat\ [i o depune pe firul mai pu]in `nc\rcat, fie F2 fie F3. 
 Robotul R2 preia o pies\ din firul F2 [i alimenteaz\ ma[ina M2; piesa 
este prelucrat\ `ntr-un timp de 11 min; [i acela[i robot o descarc\ [i o depune 
pe firul F4 pentru evacuare.  
  Robotul R3 preia o pies\ din firul F3 [i alimenteaz\ ma[ina M3; piesa 
este prelucrat\ `ntr-un timp de 11 min; [i acela[i robot o descarc\ [i o depune 
pe firul F4 pentru evacuare.  
 To]i timpii de `nc\rcare-desc\rcare sunt egali cu 20 sec. 
 Ini]ial, se consider\ capacitatea firului F1 egal\ cu 60 piese iar 
capacitatea celorlalte fire se consider\ infinit\. 
 Fiecare ma[in\ cu comand\ numeric\ dispune de un magazin de 
scule cu o capacitate de 8 scule identice. La ma[ina M1, cu o scul\ pot fi 
prelucrate 5 piese `nainte de a fi considerat\ uzat\. La ma[inile M2 [i M3, cu 

REZULTATE
 

                           Discrete Change Variables 
                           ------------------------- 
 Number Identifier       Average    Standard   Minimum    Maximum    Time               T. Fire 
                                                      Deviation  Value         Value          Period        de a[teptare 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
            1  LUNGIME FIR 1      1.33          2.38          .00000        19.00000     400.00    (1.35)  
            2  LUNGIME FIR 2      14.0          15.05        .00000        70.00000     400.00    (11.70) 
            3  LUNGIME FIR 3      0.34          0.80          .00000          9.00000     400.00    (0.40) 
            4  LUNGIME FIR 4      3.35          4.37          .00000        27.00000     400.00     (3.71) 
            5  LUNGIME FIR 5      0.69          1.45          .00000        12.00000     400.00     (0.66) 
            6  OCUP  SISTEM1     1.39          0.77          .00000       2.00000     400.00         (1.4) 
            7  OCUP  SISTEM2     0.92          0.26          .00000       1.00000     400.00        (0.92) 
            8  OCUP  SISTEM3     0.47          0.49          .00000       1.00000     400.00        (0.46) 
            9  OCUP  SISTEM4     1.64          0.64          .00000       2.00000     400.00        (1.66) 
          10  OCUP  SISTEM5     1.20          0.80          .00000       2.00000     400.00        (1.19) 
 
             
 Run Time :  51 min  34 Second(s) 
 
Figura 6.19. Rezultatele simul\rii modelului pentru pentru sistemul flexibil de 

ambalare [i paletare 
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o scul\ pot fi prelucrate 3 piese `nainte de a fi considerat\ uzat\. Ma[inile sunt 
capabile s\ selecteze singure o scul\ neuzat\.  
 

 
 Sculele uzate sunt schimbate din magazine, `n timpul prelucr\rii, de 
c\tre operatori . 
 Celula func]ioneaz\ 24h din 24h. Un operator va fi prezent `ntre ora 6 
diminea]a [i ora 22 seara (`n dou\ schimburi de 8 ore).   
Operatorul trebuie s\ intervin\ ciclic la `nceputul zilei `n ordinea urm\toare: 
  - `nc\rcarea complet\ a firului F1 (10s/pies\); 
  - schimbarea tuturor sculelor uzate din magazinele ma[inilor 
M1, M2 [i M3 (5 min/scul\); 
  - desc\rcarea complet\ a firului F4 (10s/pies\) 
 S\ se simuleze sistemul, folosind limbajul SIMAN, `n vederea 
dimension\rii firelor de a[teptare [i a calculului gradului de ocupare. 
 
Vom considera urm\toarele fire de a[teptare: 
F1- pentru piese semifabricat; 
F2; F3 – pentru piese semi-prelucrate de ma[ina M1; 
F4- pentru piese prelucrate; 
F5- pentru piese manipulate de robotul R1 pentru M1;  
F6- pentru piese manipulate de robotul R2 pentru M2; 
F7- pentru piese manipulate de robotul R1 pentru M3; 
F8- fir scule noi ptr. M1->F9 fir scule bune ptr. M1-> 

 
Figura 6.20. Schema sistemului flexibil de strunjire
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F10- fir scule uzate de la M1; 
F11- fir scule noi ptr. M2->F12 fir scule bune ptr. M2-> 
F13- fir scule uzate de la M2; 
F14- fir scule noi ptr. M3->F15 fir scule bune ptr. M3-> 
F16- fir scule uzate de la M3; 
 
 Diagramele pentru “cadrul model” al sistemului modelat sunt 
prezentate `n figurile 6.21-6.30. Crearea operatorului la fiecare 24 de ore este 
prezentat\ `n figura 6.21. Aceast\ entitate (operatorul) , dac\ nu s-a termint 
timpul de lucru, se a[eaz\ la firul 1 (F1) de unde va fi orientat  spre `nc\rcarea 
pies\ cu pies\ a firului 1 (INCARCARE1P_F1), at`ta timp c`t lungimea cozii 
acestuia este mai mic\ de 60 de piese (NQ(1)<60). Dup\ terminarea `nc\rc\rii 
firului 1 entitatea (operatorul) se orienteaz\ spre blocul de program cu eticheta 
SCHIMBARE_SCULE (figura 6.22). Aici va schimba fiecare scul\ a 
magazinului M1 (SCH_1SCUL|_M1) p`n\ c`nd num\rul de scule din firul 10 
este mai mare ca zero, dup\ care va trece la schimbarea individual\ a sculelor 
din  magazinului M2 (SCH_SCULE_M2) (figura 6.23) p`n\ c`nd num\rul de 
scule din firul 13 este mai mare ca zero. Dup\ terminare operatorul trece la 
schimbarea  schimbarea individual\ a sculelor din  magazinului M3 
(SCH_SCULE_M3) (figura 6.24) p`n\ c`nd num\rul de scule din firul 16 este 
mai mare ca zero.  

 

 
Figura 6.21. Inc\rcarea de c\tre operator a firului F1
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Figura 6.22. Schimbarea sculelor din magazinul M1 de c\tre operator 

 
Figura 6.23. Schimbarea sculelor din magazinul M2 de c\tre operator 
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Figura 6.24. Schimbarea sculelor din magazinul M3 de c\tre operator 

 
Figura 6.25. Desc\rcarea pieselor finite de c\tre operator din firul F4 



 242

 

 
 

 
Figura 6.26. Prelucrarea pieselor `n postul 1

 
Figura 6.27. Prelucrarea pieselor `n postul 2 



 243

 

 

 
Figura 6.28. Prelucrarea pieselor `n postul 3

 
Figura 6.29. Fluxul de scule pentru ma[ina M1 
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Figura 6.30. Fluxul de scule pentru ma[ina M2

 
Figura 6.31. Fluxul de scule pentru ma[ina M3 
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La sf`r[itul, operatorul descarc\, pies\ cu pies\ (DES_1P_F4) firul 4 cu 

piese finite (figura 6.25) dup\ care este orientat spre eticheta SFIR{IT ZI [i 
este elibertat dup\ contorizare.  

Pentru prelucrarea pe o ma[in\ unealt\ (M1, M2 sau M3) este nevoie 
de o pies\ semifabricat sau semi-prelucrat\ [i de o scul\ (nou\ sau 
refolosit\). Aceste dou\ tipuri de entit\]i vor fi sincronizate printr-un bloc 
func]ional MATCH.  

In figura 6.26 se prezint\ diagrama model pentru prelucrarea pieselor 
`n postul 1. Acesta este alc\tuit din perechea ma[ina-unealt\ M1 – robotul R1. 
Piesele semifabricat sunt preluate din firul 1 (F1) [i sunt depuse, dup\ o 
`nt`rziere de 20/60 minute, `n firul fictiv 5 (F5). In acela[i timp, sculele noi, 
aferente pentru ma[ina M1, sunt create, depuse `n firul 8 dup\ care ocup\ 
(SEIZE) postul fictiv SCUL|_M1. Aici fiec\rei scule `i este ata[at atributul 
X(1), prin care se vor contorizam num\rul de utiliz\ri al fiec\rei scule, urmat\ 
de depunerea `n firul 9 (F9) de scule bune pentru prelucrarea pe ma[ina M1.  

BEGIN; 
 ; 
PROJECT ,CELUL|_STRUNJIRE; 
 ; 
DISCRETE ,200,1,16,0; 
 ; 
RESOURCES :1,POST1,1: 
   2,POST2,1: 
   3,POST3,1: 
   4,SCUL|_M1,1: 
   5,SCUL|_M2,1: 
   6,SCUL|_M3,1: 
DSTAT  :1,NQ(1), LUNGIME FIR1: 
   2,NQ(2), LUNGIME FIR2: 
   3,NQ(3), LUNGIME FIR3: 
   4,NQ(4), LUNGIME FIR4: 
   5,NR(1), OCUP POST1: 
   6,NR(2), OCUP POST2: 
   7,NR(3), OCUP POST3; 
    ; 
TALLIES  :1,DURAT| CICLU PIES|; 
COUNTERS  :1,NUM|R DE ZILE,,YES; 
REPLICATE  ,1,0.0,20000,YES,YES,0.0; 
 

Figura 6.32 Cadrul experimental pentru sistemul flexibil de strunjire 
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Cele dou\ entit\]i (o pies\ semifabricat  [i o scul\ bun\ pentru ma[ina 
M1) sunt sincronizate prin blocul func]ional MATCH, dup\ care entitatea de tip 
pies\ va fi prelucrat\ urm`nd blocul de program cu eticheta 
FLUX_PRELUCRARE1 iar entitatea de tip scul\ urmeaz\ blocul de program 
cu eticheta FLUX_SCULE_M1.  Prelucrarea [i manipularea piesei pe ma[ina 
M1 este modelat\ prin o `nt`rziere de 6 minute (prelucrare) + 20/60 minute 
(manipulare de c\tre R1), dup\ care postul 1 este eliberat. Piesele semi-
prelucrate rezultate selecteaz\ fie firul 2  (F2) fie firul 3 (F3), printr-un bloc 
func]ional PICKQ.  
 Utilizarea sculelor la prelucrarea pe ma[ina M1 (figura 6.29) , este 
modelat\ prin blocul de `nt`rziere de 6 minute, dup\ care este incrementat 
atributul de utilizare X(1). Apoi, printr-un bloc de selec]ie (BRANCH), dac\ 
atributul X(1) este egal cu 5, sunt orientate spre blocul de program cu eticheta 
SCULE_UZATE_M1, sau sunt orientate spre firul 9 (F9) al sculelor bune 
pentru prelucrare pe M1. Sculele uzate elibereaz\ postul fictiv SCUL|_M1 [i 
sunt depuse `n firul 10 (F10). 
 Dup\ o logic\ identic\ se produce prelucrarea `n postul 2, alc\tuit din 
ma[ina M2 [i robotul R2, (figura 6.27) [i fluxul sculelor aferente ma[inii M2 
(figura 6.30) precum [i prelucrarea `n  postul 3, alc\tuit din ma[ina M3 [i 
robotul R3, (figura 6.28) [i fluxul sculelor aferente ma[inii M2 (figura 6.31) 
 Cadrul experimental al modelului, prezentat `n figura 6.32, con]ine 
datele numerice ale model\rii. Fiecare resurs\ are o singur\ unitate variabilele 
statistice de ie[ire fiind lungimile firelor de a[teptare, gradul de ocupare al 
posturilor 1,2,3 [i durata ciclului de prelucrare a pieselor. 
 
 
 

6.7.Modelarea unor sisteme flexibil de prelucrare `n mediul 
ARENA(SIMAN) 

 
În figura 6.33. se prezint\ structura unui sistem flexibil de fabrica]ie 

pentru prelucrarea unor piese prismatice, alc\tuit din 4 celule de prelucrare. 
Celulele 1, 2 [i 4, au în componen]\ câte o singur\ ma[in\-unealt\ (centru de 
prelucrare) iar celula 3 are dou\ ma[ini-unealte. Ma[inile-unelte din celula 3 
nu sunt de aceea[i productivitate. Una este mai nou\ [i poate s\ prelucreze 
piesele într-un timp egal cu 80 % din timpul celeilalte ma[ini. În sistem sunt 
procesate trei tipuri de piese, fiecare având un traseu tehnologic propriu, cu 
faze de durate diferite. 
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Toate duratele de prelucrare, prezentate în tabelul 6.12, sunt modelate 
prin distribu]ii triunghiulare. 

Timpul fazei tehnologice realizate pe celula 3 este pentru ma[ina-
unealt\ de productivitate mai mic\. 

Intervalul de timp dintre sosirile diferitelor tipuri de piese poate fi 
modelat printr-o distribu]ie exponen]ial\ cu media egal\ cu 13 minute. 
Procentual, sosirile au urm\toarele reparti]ii: 26 % din tipul 1 de piese; 48% 
din tipul 2 [i 26% din tipul 3 de piese. Toate piesele semifabricat intr\ prin 

 

 
 

Fig. 6.33. Structura sistemului flexibil de fabrica]ie pentru prelucrarea unor 
piese prismatice 

 

Tabelul 6.12.Traseul tehnologic [i timpul pe faze  
 

Tip 
pies\ 

Celula / 
timp 

Celula / 
timp 

Celula / 
timp 

Celula / 
timp 

Celula / 
timp 

1 1 
6, 8, 10 

2 
5, 8, 10 

3 
15, 20, 25 

4 
8, 12, 16 

 

2 
1 

11, 13, 15 
2

4, 6, 8 
4

15, 18, 21 
2

6, 9, 12 
3 

27, 33, 39 

3 
2 

7, 9, 11 
1

7, 10, 13 
3

18, 23, 28   
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partea stâng\ a sistemului, sunt livrate prin partea dreapt\ [i în interiorul 
sistemului se deplaseaz\ numai în sensul acelor de ceasornic. Pentru început, 
consider\m c\ timpul de deplasare între oricare 2 celule este de 2 minute. 

Scopul studiului este de a studia statisticile referitoare la gradul de 
utilizare al resurselor, num\rul de entit\]i din firul de a[teptare al fiec\rei celule 
[i timpul de [edere la coad\, precum [i timpul ciclului de prelucrare pentru 
fiecare tip de pies\. Ne propunem, ini]ial, o simulare pe durata de 2000 
minute. 

 

6.7.1. Introducerea unor noi concepte în modelare 
Pentru modelarea acestui sistem avem nevoie în primul rând de o 

planificare a proceselor având capacitatea de a stabili în mod automat 
traseele tehnologice de prelucrare. În al doilea rând, trebuie s\ ]inem seama 
de caracteristicile distincte ale celor 2 ma[ini-unelte din componen]a celulei 3 
care au productivit\]i diferite. 

6.7.1.1. Planificarea automat\ a proceselor 
Majoritatea sistemelor de prelucrare se pot caracteriza prin traseele 

tehnologice care pot fi realizate în interiorul acestora [i care constau în 
definirea opera]iilor tehnologice sau fazelor pe care le sufer\ fiecare tip de 
pies\ care intr\ în sistem înainte de a fi realizat\ piesa finit\ livrat\ în 
exteriorul sistemului. 

Mediul ARENA are capacitatea de a furniza automat entit\]i în sistem 
în concordan]\ cu o secven]\ predefinit\ de livrare. Pentru aceasta în panoul 
cu elementele de baz\ (Common panel) vom selecta modulul „Sequences” 
prin care vom defini o succesiune a „vizit\rii” sta]iilor. Aceasta const\ într-o 
list\ a sta]iilor de destina]ie [i o alocare op]ional\ a unor atribute sau variabile 
pentru fiecare sta]ie. Pentru a îndruma o entitate (pies\) s\ urmeze un traseu 
de vizitare a sta]iilor vom aloca respectivei entit\]i o secven]\ [i vom utiliza 
op]iunea „Seq (sequence)” când vom transfera entitatea c\tre urm\toarea 
destina]ie (faz\ a traseului tehnologic). Aceast\ ac]iune este completat\ de 
utilizarea a trei atribute speciale definite de mediul ARENA: Station (M), 
Sequence (NS), [i Jobstep (IS). Literele din paranteze reprezint\ numele 
intern mediului ARENA pentru aceste atribute speciale. Fiecare entitate are 
aceste trei atribute, cu o valoare implicit\ egal\ cu zero la creare. Atributul 
„Station” con]ine numele sta]iei de plecare sau al sta]iei la care entitatea 
trebuie s\ fie transferat\. Atributul de secven]\ „Sequence” este definit de 
utilizator [i con]ine numele secven]ei pe care entitatea o urm\re[te. Atributul 
de pozi]ie „Jobstep” specific\ pozi]ia entit\]ii în cadrul secven]ei de faze 
predefinite. 
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În primul rând vom numi [i defini traseele urmate în sistem de fiecare 
tip de entitate (pe tipuri de piese în exemplul considerat) utilizând modulul 
„Sequences”. În momentul sosirii unei noi piese în sistem îi vom asocia o 
secven]\ specific\ prin alocarea numelui secven]ei, NS, ca atribut al entit\]ii. 
Când entitatea este gata pentru transferul la urm\toarea sta]ie din secven]a 
sa, vom selecta op]iunea Seq în sec]iunea de ie[ire (Leave data) a modulului. 
În acest moment, în timpul rul\rii simul\rii, mai întâi se incrementeaz\ atributul 
de pozi]ie (JS) Jobstep cu o unitate. În acest fel, se reg\se[te sta]ia de 
destina]ie, din secven]\, la care va fi transferat\ entitatea pe baza valorilor 
curente  ale atributelor „Sequence” [i „Jobstep” sau pe baza aloc\rii op]ionale 
a atributului „Station” (M). 

În mod uzual, o entitate urm\re[te o secven]\ (traseu) pân\ la sfâr[it 
dup\ care iese din sistem. În acest caz, atributul de pozi]ie „Jobstep” este 
incrementat numai când entitatea este transferat\ prin utilizarea op]iunii 
op]iunii „Seq”. Putem suspenda temporar transferul, conform secven]ei 
predefinite, [i ini]ia un transfer „manual” c\tre o alt\ sta]ie de destina]ie 
utilizând op]iunile „Connect” sau „Route” urmând s\ reini]ializ\m secven]a mai 
târziu. Acest mod de operare se poate dovedi util dac\ anumite piese necesit\ 
s\ fie reprelucrate într-o anumit\ faz\ a procesului tehnologic. Dup\ 
terminarea reprelucr\rii putem s\ reini]ializ\m secven]a de faze tehnologice 
care au mai r\mas de parcurs. În acest sens, putem realoca atributele 
secven]ei în orice moment. De exemplu, dac\ dup\ o anumit\ faz\ 
tehnologic\ rezult\ o pies\ rebutat\, care poate fi remediat\, vom aloca o 
nou\ secven]\ de atribute [i ini]ializa atributul „Jobstep” cu zero. 

Aceast\ nou\ secven]\ poate transfera piesa printr-o serie întreag\ de 
sta]ii (posturi de lucru) pentru a fi reprelucrat\. Putem, de asemenea , face un 
salt `nainte sau `napoi la o anumit\ faz\ a traseului tehnologic prin 
incrementarea sau decrementarea atributului „Jobstep”. 

A[a cum a fost prezentat anterior, alocarea atributelor [i variabilelor se 
poate face la fiecare valoare a atributului „Jobstep”. De exemplu, cu aceast\ 
proprietate vom putea aloca timpul de desf\[urare al fazei pentru o anumit\ 
celul\ (sta]ie). 

6.7.1.2. Variabile [i expresii 
În multe modele apare necesitatea reutiliz\rii acelora[i date în locuri 

diferite ale modelului. De exemplu, în modelul sistemului flexibil de prelucrare 
am presupus c\ timpul de transfer între oricare 2 celule este de 2 minute , 
indiferent de tipul piesei. Dac\ ulterior primei faze a realiz\rii simul\rii decidem 
s\ modific\m aceast\ valoare ar trebui s\ modific\m fiecare form\ de dialog 
în care intervine aceast\ valoare. Putem avea [i o alt\ situa]ie în care dorim 
s\ memor\m num\rul total de entit\]i care se g\sesc în sistem sau într-o 
anumit\ zon\ din sistem. În alte cazuri modelarea sistemului poate implica 
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utilizarea unor expresii complexe. De exemplu, dac\ dorim ca timpul de 
parcurgere a unui anumit traseu s\ fie modelat de o distribu]ie statistic\ sau 
bazat pe timpii de prelucrare (procesare) ai unui anumit tip de pies\. Pentru 
rezolvarea acestor situa]ii se pot utiliza propriet\]ile variabilelor [i expresiilor 
definite în mediul ARENA. 

Modulul variabilelor „Variables” ne ajut\  s\ definim o serie de variabile 
globale [i valorile ini]iale ale acestora. Aceste variabile vor putea fi utilizate în 
model prin numele lor. În acela[i mod putem defini [i variabile de tip vector 
mono sau bidimensional. ~n ajutorul modulului de expresii „Expressions” vom 
putea preciza diferite expresii [i valorile lor asociate. În mod similar, vom 
putea utiliza aceste expresii `n model prin numele lor. De[i modul de definire 
al variabilelor [i expresiilor este similar, func]iile `ndeplinite de acestea sunt 
diferite. 

Variabilele definite de utilizator stocheaz\ anumite valori reale care pot 
fi modificate `n timpul rul\rii simul\rii. De exemplu putem defini o variabil\ 
numit\ Timp_Transfer, cu o valoare ini]ial\ egal\ cu 2, a c\rei nume `l vom 
utiliza oriunde este necesar\ precizarea timpului de transfer `ntre unit\]i (route 
time). 

O alt\ variabil\ o vom numi Num\r_`n_Sistem, cu o valoare ini]ial\ 
egal\ cu zero, la care vom ad\uga o unitate de fiecare dat\ când o nou\ 
pies\ va intra `n sistem [i o vom decrementa cu o unitate de fiecare dat\ când 
o pies\ iese din sistem. Pentru modelul sistemului flexibil de prelucrare (SFP) 
vom utiliza, de asemenea, o variabil\ de tip vector monodimensional, pe care 
`l vom denumi Factor, utilizat pentru a ob]ine timpul corect de prelucrare `n 
celula 3, timp care depinde de tipul ma[inii unelte utilizate: nou\, cu o 
productivitate mai mare sau veche cu o productivitate mai mic\. 

Expresiile definite de utilizator nu stocheaz\ o valoare, dar prin ele 
asociem un nume cu o expresie matematic\. Oriunde `n model vom utiliza 
numele respectiv, expresia asociat\ va fi evaluat\ [i va fi returnat\ o valoare. 
~n mod uzual, aceste expresii sunt utilizate pentru a calcula valorile provenite 
de la o distribu]ie statistic\ sau de la o ecua]ie complex\ având ca variabile 
valorile atributelor entit\]ilor sau sistemului curent [i valorile variabilelor de 
sistem. 

Dac\ expresia matematic\ este utilizat\ numai `ntr-un singur loc `n 
model este poate mai u[or s\ introducem expresia unde este necesar. ~n caz 
contrar, dac\ expresia este utilizat\ `n mai multe locuri sau forma expresiei de 
utilizat depinde de atributele entit\]ilor este mai avantajos utilizarea unei 
expresii definite de utilizator. Pentru modelarea SFP vom utiliza modulul 
„Expressions” pentru a defini o expresie vectorial\ monodimensional\ pentru 
a genera timpul de prelucrare al pieselor `n Celula 1, care depinde de tipul 
piesei prelucrate. 
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6.7.1.3. Seturi 
Pe m\sur\ ce modelele devin mai complexe, putem `ntâlni necesitatea 

de a modela o entitate care sose[te la o anumit\ loca]ie sau sta]ie [i aceasta 
trebuie s\ selecteze un obiect din mai multe similare (dar nu identice). Cea 
mai uzual\ situa]ie este selec]ia unei resurse disponibile din mai multe. ~n 
mediul ARENA este prev\zut special un astfel de modul pentru seturi (Sets). 
Seturile sunt grupuri de obiecte similare care pot fi individualizate printr-un 
nume (numele setului - set name) [i un index al respectivului set (set index). 
Toate obiectele care fac parte dintr-un anumit set sunt denumite elementele 
respectivului set (members), elemente care pot fi resurse, fire de a[teptare, 
pictograme, etc. 

Putem defini aproape orice tip de obiecte `ntr-un set, `n func]ie de 
necesit\]ile de modelare. De precizat c\ un obiect poate face parte din mai 
multe seturi. Pentru modelul SFP vom utiliza seturi pentru diferite tipuri de 
obiecte: resurse, secven]e, pictograme [i statistici. De exemplu, setul de 
resurse pentru celula 3 va con]ine dou\ ma[ini, ma[ina veche=M_Veche [i 
ma[ina nou\=M_Nou\. 
 
 

6.7.2. Construc]ia modelului 

6.7.2.1. Definirea modulelor de date 
Vom `ncepe cu plasarea modulului de secven]e, „Sequences” din bara 

cu elemente comune (Common panel). Când se adaug\ un nume de secven]\ 
(de exemplu, Piesa 1 Traseu_Th) nu vom avea o alt\ op]iune de a continua 
pân\ când nu se apas\ tasta „Tab” de acceptare a numelui. Aceast\ 
procedur\ este comun\ pentru mai multe machete ale mediului ARENA. Dup\ 
introducerea numelui se va continua cu fazele procesului pentru respectiva 
secven]\. De exemplu pentru traseul tehnologic al piesei 1, denumit Piesa 1 
Traseu Th este necesar s\ introducem urm\toarele faze (steps) tehnologice: 
Celula 1, Celula 2, Celula 3, Celula 4 [i Ie[ire Sistem. Cea mai frecvent\ 
eroare la introducerea unei secven]e este uitarea introducerii ultimei faze, 
Ie[ire Sistem, care este alocat\ pentru ie[irea entit\]ilor din sistem. 

Dup\ ce se denume[te secven]a (traseul tehnologic) trebuie s\ se 
introduc\ fazele tehnologice ale acesteia (Steps) iar pentru fiecare dintre 
aceste faze s\ se aloce ca atribut valoarea distribu]iei timpului de prelucrare 
pentru Celula 2, 3 [i 4. 

Pentru timpul de prelucrare `n celula 1 vom defini o expresie pentru 
care este necesar\ o alocare a unui atribut. 
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Figura 6.34 arat\ procedura de introducere pentru secven]a Piesa 1 
Traseu_Th, faza Celula 2 [i alocarea timpului acestei faze. 
~n continuare vom defini expresia pentru timpii de prelucrare pe Celula 1 ai 
diferitelor tipuri de piese. Modulul „Expressions” face parte din modulele 
standard ale barei cu elemente comune [i vom plasa `n mediul de simulare 
similar cu modulul de secven]e. Expresia pe care dorim s\ o definim o vom 
denumi Celula 1 Timpi, [i va con]ine distribu]iile timpilor de prelucrare pentru 

 

 
 
Sequences 
      Sequence 

 
Piesa 1 Traseu_Th 

Steps 
      Station Celula 2 
Assignments 
      Assignment Type 
            Attribute 
      Attribute 
      Value 

 
(selectare) 
Timp faza 
TRIA(5,8,10) 

 

Figura 6.34 Modulul de definire al secven]elor
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cele trei tipuri de piese. Pentru c\ avem trei tipuri de piese care utilizeaz\ 
celula 1 vom avea nevoie de o expresie vectorial\ cu trei linii, c^te una pentru 
fiecare tip de pies\. Figura 6.35. prezint\ secven]ele de completare pentru 
acest modul. Utilizarea celor dou\ module de definire a secven]elor [i 
expresiilor o vom prezenta ulterior. 

~n continuare vom utiliza modulul pentru variabile (Variables) din bara 
cu elemente comune a mediului ARENA pentru a defini diferen]a de 
productivitate `ntre ma[inile din celula 3. ~n acest scop vom defini o variabil\ 
numit\ factor de productivitate. Dialogul de completare a machetei modulului 
este asem\n\toare cu acela de la modulul de expresii, cu deosebirea c\ vom 
introduce o valoare constant\ pentru valoarea ini]ial\. Distribu]iile timpilor 
pentru fazele tehnologice ce se desf\[oar\ `n Celula 3 au fost definite `n 

 

 
 
Expressions 
      Expresion Name 
      Maximum # of Rows 

 
(selectare Add...) 
Celula 1 Timpi 
3 

Expression Values 
      Expresion Values 
      Expresion Values 
      Expresion Values 
             

(selectare Add...)
TRIA(6,8,10) 
TRIA(11,13,15) 
TRIA(7,10,13) 

 

Figura 6.35 Expresia timpilor de prelucrare pentru Celula 1 
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modulul de secven]e [i sunt valabile pentru ma[ina-unealt\ cu productivitate 
mai mic\ (veche). Vom conveni s\ folosim pentru ma[ina-unealt\ nou\ 
indicele 1 [i pentru ma[ina-unealt\ veche indicele 2. Astfel, prima valoare a 
factorului de productivitate va fi 0,8 (pentru ma[ina nou\) [i a doua valoare a 
acestui factor va fi 1,0 (pentru ma[ina veche). Valoarea pentru timpul de 
transfer `ntre ma[ini este 2, a[a cum s-a convenit [i va fi alocat\ unei variabile 
numite Timp transfer. Aceast\ alocare ne va permite eventuala schimbare 
`ntr-un singur loc. Dac\ dorim s\ schimb\m aceast\ constant\ de timp cu o 
distribu]ie va trebui s\ utiliz\m o expresie `n locul unei variabile. Figura 6.36. 
prezint\ secven]ele de completare pentru modulul variabilelor. 

 

 
 
Variables 
      Variable 
      Maximum # of Rows 

(selectare Add...) 
Factor 
2 

Initial Values 
      Initial Values 
      Initial Values 

(selectare Add...) 
0.8 
1.0 

Variables 
      Variable 

(selectare Add...)
Timp Transfer 

Initial Values 
      Initial Values 

(selectare Add...)
2 

Figura 6.36 Definirea variabilelor pentru productivitate [i timp de transfer 
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Modulul pentru definirea seturilor (Sets module) ne permite s\ form\m 

grupuri de resurse, fire de a[teptare, locuri de depozitare, sta]ii, contoare, 
pictograme, etc. Vom utiliza acest modul, `n primul r^nd, pentru a forma setul 
de resurse al Celulei 3 din SFP a[a cum este prezentat `n figura 6.37. 
 

~n figura 6.38., 6.39. [i 6.40. se prezint\ modul de definire al seturilor 
pentru traseele tehnologice (sequence), pentru pictogramele utilizate `n 
modelare `n reprezentarea pieselor de tip 1, 2, [i 3 [i setul de statistici pentru 
timpul ciclului de prelucrare al pieselor de tip 1, 2 [i 3. 
 

 

 
 
Resources (marcare) 
Resources Sets 
      Resource Set 

(selectare Add...)
Celula 3 Masini 

Resources Names 
      Resource 
      Resource 

(selectare Add...)
M_noua 
M_veche 

Figura 6.37 Definirea setului de resurse pentru Celula 3
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Resources (marcare)
Resources Sets 
      Resource Set 

(selectare Add...)
Celula 3 Masini 

Resources Names 
      Resource 
      Resource 

(selectare Add...) 
M_noua 
M_veche 

Figura 6.38 Definirea setului de resurse pentru Celula 3

 

 

Pictures (marcare) 

Pictures Sets
      Pictures Set 

(selectare Add...) 
Piese 

Picture Names
      Picture 
      Picture 
      Picture 

(selectare Add...) 
Piesa 1  
Piesa 2  
Piesa 3 

Figura 6.39 Definirea setului de pictograme pentru piese
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 Vom `ncheia acest grup de module cu modulul de definire a duratei de 
simulare (Simulate module) [i a tipului proiectului pe care `l vom plasa `n 
mediul de simulare (figura 6.41.). 

Pentru a distinge mai bine, `n timpul simul\rii animate, tipurile de piese 
vom deschide caseta cu simboluri pentru entit\]i (entity symbol) [i vom crea 
din fereastra de pictograme pentru entit\]i (Entity Picture Placement Window) 
trei pictograme diferite. 

 
Av^nd definite toate modulele de introducere a datelor putem trece la 

urm\toarea faz\ de construc]ie a modelului const^nd `n plasarea [i 

 

Tallies (marcare) 

Tally Sets
      Tally Set 

(selectare Add...) 
Cicluri de 
prelucrare 

Tally Names
      Tally 
      Tally 
      Tally 

selectare Add...) 
Piesa 1 Timp ciclu 
Piesa 2 Timp ciclu 
Piesa 3 Timp ciclu 

Figura 6.40 Definirea setului de statistici pentru timpii ciclurilor de prelucrare 
 

 
Project 
       Title 
        Analyst 

 
Sistem flexibil de prelucrare 
EC 

Replicate 
      Length of Replication 2000 

 
Figura 6.41 Definirea duratei timpului de simulare  
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completarea modulelor sistemului [i `n definirea caracteristicilor logice ale 
sistemului. 

6.7.2.2. Module logice 
Cu ajutorul modulelor logice vom reprezenta sosirile pieselor 

semifabricat, celulele de prelucrare [i modulele de plecare a pieselor finite din 
sistem. Sosirile pieselor semifabricat vor fi modelate utiliz^nd un modul pentru 
sosiri (Arrive) din bara cu elemente comune a[a cum se prezint\ `n figura 
6.42. ~n sec]iunea de precizare a modului `n care entit\]ile p\r\sesc modulul 
de sosiri (Leave Data) vom selecta op]iunea secven]e (Seq). ~n acest fel, `n 
timpul rul\rii, entit\]ile vor fi redirec]ionate `n concordan]\ cu secven]ele 
(traseele tehnologice) definite. La timpul de transfer `ntre unit\]i (route time) 
vom introduce numele variabilei definite anterior, Timp Transfer. 

~n acest moment al construc]iei modelului de simulare `nc\ nu am 
asociat un traseu tehnologic (sequence) cu fiecare entitate sosit\ `n sistem. 
Vom realiza acest lucru prin sec]iunea de alocare (Assign) a modulului de 
sosiri conform cu figura 6.43. 
 

 

 

Enter Data
       Station Lansare ordine 

Arrival Data
     Time Between 
      Mark Time Attribute 

EXPO(13) 
Timp sosire 

Live Data
      Seq 
      Route Time 

(selectare ) 
Timp Transfer 

 

Figura 6.42 Generarea sosirilor pieselor semifabricat
 



 259

Aceast\ alocare are dou\ scopuri s\ determine ce tip de pies\ 
semifabricat a sosit [i s\ defineasc\ un index, numit Index piese, cu ajutorul 
c\ruia ne propunem s\ asociem o anumit\ secven]\ cu fiecare sosire. Mai 
`nt^i, vom determina indexul de piese, sau tipul pieselor semifabricat, cu 
ajutorul unei distribu]ii discrete. Aceast\ distribu]ie ne ajut\ s\ gener\m valori 

 
 
Assign... (selectare) 
Assignements 
    Assignement Type 
         Attribute 
         Attribute 
         Value 

(selectare Add...) 
 
(selectare) 
Index Piese 
DISC(0.26,1,0.74,2,1.0,3) 

Assignements 
    Assignement Type 
         Other 
         Other 
         Value 

(selectare Add...)
 
(selectare) 
Sequence 
Trasee_Th(Index Piese) 
 

Figura 6.43 Alocarea traseelor tehnologice pentru tipurile de piese 
 



 260

cu o probabilitate dat\. ~n exemplul nostru, aceste valori sunt valori `ntregi 1, 
2, [i 3 cu probabilit\]ile 26%, 48% [i respectiv 26%. 

Vom introduce aceste valori sub form\ de perechi: probabilitatea 
cumulat\ [i valoarea. Probabilitatea cumulat\ pentru ultima valoare (`n cazul 
nostru 3) trebuie s\ fie 1, 0 (evenimentul sigur). 

Valorile indexului de piese ne permit nu numai o referire la tipul de 
pies\ dar [i folosirea acestuia `n setul Trasee_Th definit anterior astfel ca 
fiecare tip de traseu tehnologic s\ fie asociat unui anumit tip de pies\. Pentru 
a realiza acest lucru vom asocia secven]a propriu-zis\ cu atributul secven]ei 
(NS), pe care `l vom plasa la categoria alte tipuri de asocieri (Other 
assignment type) utilizând atributul Index Piese ca un index al setului 
Trasee_Th, (Trasee_Th (Index Piese)). 

~nainte de a termina introducerea datelor `n modulul de sosiri (Arrive), 
trebuie s\ asociem câte o pictogram\ pentru fiecare tip de pies\ sosit\. Vom 
putea realiza acest lucru cu ajutorul sec]iunii de dialog pentru anima]ie 
(Animate) a acestui modul, prezentat `n figura 6.44, selectând op]iunea “Set 
Member”. Am definit deja trei pictograme (Piesa 1, Piesa 2, Piesa 3) [i le-am 
grupat `n setul denumit Piese (figura 6.39). Vom utiliza acest set ca o variabil\ 
vectorial\ indexat\ cu ajutorul atributului Index Piese. 

           Arrival Data 
Animate (selectare) 

Initial Entity Picture 
Set Member 
Picture Set 
Set Index 

 
(selectare) 

Piese 
Index Piese 

Figura 6.44 Alocarea setului de pictograme pentru piese 
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~n concluzie, modulul de sosiri astfel completat va crea piesele 

semifabricat, va determina tipul de semifabricat, va aloca pentru fiecare un 
traseu tehnologic specific (sequence) [i o pictogram\ specific\ [i, `n mod 
automat, va plasa semifabricatul la urm\toarea sta]ie din secven]a proprie. 

~n ceea ce prive[te modelarea celulelor, cu excep]ia Celulei 3, acestea 
se pot modela prin module de tip server (Server). Datele de intrare pentru 
modelul Celulei 1 sunt prezentate `n figura 6.45. 

 

 
Enter Data 
       Station 

 
Celula 1 

Server Data 
      Process Time Celula 1 Timpi(Index Piese) 
Leave Data 
      Route 
      Seq 
      Route Time 

(selectare) 
(selectare) 
Timp Transfer 

Figura 6.45 Modelul server pentru Celula 1 

Enter Data 
       Station Celula 2 
Server Data 
      Process Time Timp faza 
Leave Data 
      Route 
      Seq 
      Route Time 

(selectare) 
(selectare) 
Timp Transfer 

Figura 6.46 Modelul server pentru Celula 2
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A[a cum am procedat la modulul de sosiri [i aici am selectat, la 

sec]iunea dedicat\ modului de eliberare a entit\]ilor (Leave Data), op]iunea 
Seq prin care se vor redirecta entit\]ile `n concordan]\ cu traseul tehnologic 
propriu. 

Pentru timpul procesului desf\[urat `n celul\ am introdus expresia 
predefinit\ anterior, Celula 1 Timpi, utilizând atributul Index Piese pentru 
stabilirea corect\ a duratei fazei tehnologice `n func]ie de tipul piesei. 

Figura 6.46 prezint\ modul de completare a datelor pentru modulul 
server care modeleaz\ Celula 2. Acesta se aseam\n\ foarte mult cu 
precedentul. 

Ne reamintim c\ `n modulul de secven]\ (Sequences- trasee 
tehnologice) am definit timpul fazelor de lucru pe celulele 2, 3 [i 4 pe care le-
am alocat atributului fiec\rei entit\]i numit Timp faz\. Când piesa este dirijat\ 
c\tre Celula 2, de la ultima prelucrare anterioar\, `n mod automat se aloc\ 
acest atribut astfel `ncât el poate fi folosit de c\tre modulul server. Datele de 
intrare pentru modulul server al celulei 4 este identic cu cel al celulei 2, cu 
excep]ia, desigur, a numelui celulei. 

Putem s\ remarc\m c\ am utilizat, oarecum arbitrar, o expresie pentru 
definirea timpilor de prelucrare pe Celula 1 `n timp ce pentru celelalte celule 
am definit timpii fazelor ca atribute `n secven]ele  celulelor (traseele 
tehnologice). 

Am optat pentru aceast\ solu]ie pentru a ilustra modul de utilizare a 
modulului pentru expresii (Expressions) [i pentru a ar\ta c\ exist\ diverse 
moduri de a structura modelul. 

Puteam s\ introducem expresii [i pentru timpii de prelucrare pe celulele 
2, 3 [i 4 sau s\ definim timpii fazelor de pe celula 1 analog modului de definire 
pentru celelalte celule. Totu[i ar fi mai dificil s\ utiliz\m o expresie pentru 
timpii de prelucrare pe Celula 2, deoarece piesa 2 trece de dou\ ori pe la 
aceast\ celul\ [i timpii de prelucrare pentru respectivele faze este diferit 
(tabelul 6.12). 

Nu putem utiliza un modul server pentru modelarea celulei 3 deoarece 
avem dou\ ma[ini-unelte diferite ca resurse ale acestei celule. Dac\ ma[inile-
unelte ar fi fost identice am fi putut utiliza un modul server având capacitatea 
egal\ cu 2. Am definit anterior un grup (set) denumit Celula 3 Ma[ini având `n 
componen]\ cele dou\ ma[ini de productivit\]i diferite. Pentru a utiliza acest 
set avem dou\ posibilit\]i cu rezultate identice (`n cazul acesta). 

-putem utiliza un modul server avansat; 
-putem utiliza o combina]ie de trei module (Enter, Process [i Leave) 
Vom utiliza cea de-a doua variant\ pentru c\ prin aceast\ combina]ie 

de trei module de intrare, procesare [i de eliberare putem modela [i servere 
mai complexe, utile `n alte aplica]ii. 
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De exemplu, cu acest grup de module vom putea modela o celul\ de 
prelucrare care are dou\ resurse `n serie. 

Mai `ntâi vom plasa cele trei module ca `n figura 6.47. Completarea 
machetei pentru modulul de intrare (Enter) este prezentat\ `n figura 6.48. 

 

 
~n figura 6.49 se prezint\ macheta modulului de procesare (Process). 

~n sec]iunea “Process Data” a acestuia putem opta `ntre trei selec]ii: Seize, 
Request sau None. Termenul “Seize” este utilizat de fiecare dat\ când se 
aloc\ o resurs\ unei entit\]i pân\ când este eliberat\ (Release). Cuvântul 
cheie “Request” este folosit ori de câte ori dorim s\ aloc\m un transportor unei 
entit\]i. Pentru modelul SFP vom selecta op]iunea Seize deoarece dorim s\ 

 

Figura 6.47 Amplasarea modulelor de intrare, procesare [i eliberare 
 

 

  
 
Enter Data 
       Station 
       Station 

 
(selectare) 
Celula 3 

 

Figura 6.48 Completarea machetei modulului de intrare pentru Celula 3 
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aloc\m o resurs\ dintr-un set de resurse. Având selectat\ op]iunea “Seize” 
trebuie s\ select\m una din op]iunile: Resource, Resource Set, Specific 
Member [i Expression. Op]iunea Resource o select\m dac\ avem o singur\ 
resurs\. Op]iunea Resource Set o select\m dac\ avem definit\ un set de 
resurse (`n cazul de fa]\ Celula 3 Ma[ini). Putem aloca un anumit membru al 
setului prin op]iunea “Specific Member” sau putem selecta op]iunea 
“Expression” pentru a determina ce resurs\ este necesar\. Pentru selec]ia 
“Resource Set”, accept\m regula “Cyclical” care va determina ca entitatea s\ 
selecteze prima resurs\ disponibil\ `ncepând cu succesorul ultimei resurse 
selectate. ~n cazul nostru mediul Arena va selecta cele dou\ resurse 
alternativ. Regula “Random” va determina o selec]ie aleatoare iar regula 
“Preferred Order” va determina o alocare a primei resurse disponibile din set. 

Op]iunea “Store Index in Att” ne permite s\ salv\m indexul, care va fi 
folosit ca referin]\ pentru selectarea unui membru al setului, `ntr-un atribut 
specificat de utilizator. ~n cazul modelului nostru vom salva aceast\ valoare `n 
atributul cu numele Index. Dac\ ma[ina-unealt\ nou\ este selectat\, acestui 
atribut `i va fi alocat o valoare egal\ cu 1, iar dac\ va fi selectat\ ma[ina-
unealt\ veche atributului `i va fi alocat\ valoarea 2. Acest num\r este bazat pe 
ordinea `n care am introdus resursele la definirea respectivului set. Timpul de 

 

Process Data 
       Resource Set 
       Resource Set 
       Store Index in Att 
       Process Time 

(selectare) 
Celula 3 Ma[ini 

Index 
Timp faza * Factor 

(Index) 

Figura 6.49 Completarea machetei modulului de procesare pentru Celula 3 
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desf\[urare a fazei tehnologice este o expresie a atributului Timp faz\, alocat 
prin intermediul traseului tehnilogic (sequence), multiplicat prin variabila Factor 
(definit\ prin modulul variabilelor). Dac\ prima resurs\ din set (M.U. nou\) 
este selectat\, Indexului `i este alocat\ valoarea 1 [i variabila Factor va avea 
valoarea 0,8. Dac\ a doua ma[in\ (M.U. veche) este selectat\, variabila 
Factor va lua valoarea 1 [i timpul fazei va fi cel original. O metod\ alternativ\ 
care s\ nu necesite definirea unei variabile va utiliza urm\toarea expresie 
logic\: 

Timp faz\*(((Index==1*0,8)+(Index==2)), sau 
Timp faz\*(1-((Index==1)*0,2)) 
Identitatea “a==b” este evaluat\ cu 1 dac\ a este egal cu b; `n caz 

contrar identitatea este evaluat\ cu 0. 
Având definit procesul de prelucrare avem nevoie s\ eliber\m entit\]ile 

o dat\ ce au terminat faza tehnologic\ de pe Celula 3. 
Pentru aceasta utiliz\m modulul de eliberare (Leave) a c\rui mod de 

completare a machetei este prezentat `n figura 6.50. 

~n modelul considerat, toate entit\]ile sunt orientate spre modulul de 
intrare (Enter), trec prin modulul de procesare (Process) [i sunt eliberate prin 

 

Leave Data 
       From Station 
       Seq 
       Route Time 

Celula 3 
(select) 
Timp Transfer 

 

Figura 6.50 Completarea machetei modulului de eliberare pentru Celula 3 
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modulul corespunz\tor (Leave). Cu toate acestea, nimic nu `mpiedic\ sosirea 
entit\]ilor la modulul de eliberare de la alt modul logic. 

Astfel, mediul Arena ne for]eaz\ s\ introducem loca]ia curent\ a 
entit\]ii [i s\ cunoasc\ ce traseu trebuie s\ urmeze. ~nainte de a deplasa 
aceast\ entitate avem de rezolvat dou\ detalii. Primul, este acela c\ nu am 
specificat explicit mediului Arena c\ entit\]ile care sosesc la Celula 3 `n 
modulul de intrare (Enter) trebuie s\ fie orientate direct c\tre modulul de 
procesare [i apoi c\tre acela de eliberare. Avem câteva c\i de rezolvare a 
acestei probleme prin controlul fluxului de entit\]i de la un modul la alt modul. 
Vom discuta, pe scurt, numai trei dintre aceste posibilit\]i: prin transfer 
(Transfer), prin conectare (Connect) [i prin etichetare (Labels). 

Pân\ acum am utilizat, `n exemplele prezentate, numai metoda prin 
transfer, utilizând op]iunea de rutare (Route). Un transfer implic\ orientarea 
ie[irii entit\]ii spre o sta]ie sau loca]ie. ~n cazul modelului Celulei 3 din SFP 
trebuie s\ r\mânem `n interiorul acelea[i sta]ii, Celula 3, motiv pentru care 
este indicat s\ utiliz\m una din celelalte dou\ metode: prin conectare direct\ 
sau prin etichetare. Dac\ vom opta pentru varianta etichet\rii vom observa c\ 
`n macheta modulului de intrare (Enter), `n sec]iunea “Leave Data”, putem s\ 
introducem pentru câmpul –Eticheta urm\toare- (Next Label) un nume de 
etichet\, de exemplu, Proces 3, nume de etichet\ pe care `l vom introduce [i 
`n macheta modulului de proces (Process) la completarea câmpului Eticheta 
firului de a[teptare (Queue Label). Prin aceast\ ac]iune, mediul Arena va [ti 
s\ orienteze entit\]ile de la ie[irea modulului de intrare direct la intrarea 
modulului de proces. 

O metod\ mai direct\ [i expeditiv\ este aceea a conect\rii modulelor 
pentru a controla fluxul entit\]ilor `n sistem. Dac\ privim cu aten]ie figura 6.47 
vom observa `n exteriorul fiec\rui dreptunghi, cu numele modulului logic, un 
mic p\trat `n stânga [i un triunghi `n dreapta cu semnifica]ia de intrare `n 
modul (micul p\trat) [i de ie[ire din modulul logic (micul triunghi). Vom realiza 
aceste conexiuni selectând facilitatea de conectare a mediului Arena 
(Module/Connect) sau iconi]a corespunz\toare din bara de aranjare (Arrange 
toolbar)). Cu ajutorul cursorului cruciform corespunz\tor, vom lega printr-o 
linie multipl\ un punct de ie[ire (triunghi) cu un punct de intrare al unui alt 
modul (p\trat). Vom observa, din figura 6.47, c\ fluxul normal al entit\]ilor este 
de la dreapta la stânga dar orientarea punctelor de conexiune este de la 
stânga la dreapta. Putem modifica aceast\ orientare a punctelor de conexiune 
utilizând op]iunea “Vertical Flip”, din bara de aranjare dup\ selec]ia prealabil\ 
a fiec\rui modul logic. Conexiunile modulelor vor ar\ta asem\n\tor cu cele din 
figura 6.51. 
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Urm\toarea etap\ `n modelarea Celulei 3 const\ `n definirea celor 

dou\ resurse (ma[ini) ale celulei. Am f\cut referire la acestea când am definit 
setul de resurse dar nu le-am definit `n mod explicit. Resursele pentru celulele 
1, 2, [i 4 au fost definite explicit prin modulele server utilizate pentru acestea. 
Pentru definirea resurselor Celulei 3 vom utiliza dou\ module resurs\ 
(Resource) din bara cu elemente comune. Figura 6.52 arat\ modul de 
completare a machetei unuia din aceste module resurs\ pentru ma[ina 
unealt\ nou\ [i veche din componen]a celulei. 

Având modelat procesul de sosire al entit\]ilor [i cele patru celule ne-a 
mai r\mas numai definirea procesului de ie[ire (plecare) a entit\]ilor din 
sistem. Vom utiliza un modul logic de plecare (Depart), din bara cu elemente 
comune a mediului Arena, pentru a modela procesul de plecare a entit\]ilor 

 

 

Figura 6.51 Conectarea modulelor de intrare, procesare [i eliberare ale 
Celulei 3 

 

 

Resource M_noua 

Resource M_veche 

 

Figura 6.52 Completarea machetei modulelor resurs\ pentru Celula 3 
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din sistem [i de realizare a statisticilor privind ciclul de lucru pentru fiecare tip 
de pies\. Figura 6.53 prezint\ modul de completare a machetei acestui modul. 

Folosim cu aceasta ocazia facilitatea pe care am creat-o anterior 
definind un grup (set) denumit Cicluri de prelucrare prin care vom colecta 
statisticile fiec\rui tip de pies\ care trece prin sistem folosind indexul Index 
Piese definit `n modulul de sosiri (Arrive). 

Modelul complet construit pân\ acum este prezentat `n figura 6.54. 
 

 
 
Enter Data 
     Station 

 
Iesire Sistem 

Tally 
     Tally Set Member 
     Tally Set 
      Set Index 

M_veche 
(selectare) 
Cicluri de prelucrare 
Index Piese 

 

Figura 6.53 Completarea machetei modulului de plecare a entit\]ilor din 
sistem 
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6.7.2.3. Rularea [i verificarea modelului 
Dac\ vom rula modelul în acest stadiu nu vom vedea orice mi[care a 

entit\]ilor în anima]ie ci numai deplas\rile acestora în firele de a[teptare [i la 
ma[inile unelte. Acest lucru se datoreaz\ plas\rii entit\]ilor pentru realizarea 
traseelor tehnologice ale fiec\rui tip de pies\. Mediul Arena permite realizarea 
unei anima]ii mult mai realiste prin înglobarea de desene 2D, în format DFX, 
provenite de la programe de proiectare asistat\ (AutoCAD, VISIO, etc). 

Rezultatele rul\rii modelului sunt prezentate în figura 6.55.  
Verificarea modelului este etapa prin care ne asigur\m c\ modelul 

creat în mediul Arena se comport\ în modul în care am dorit. Este o etap\ 
distinct\ [i mult mai u[oar\ decât a procesului de validare a modelului, prin 
care ne asigur\m c\ modelul concord\ cu sistemul real. O metod\ simpl\ de 
verificare este de a permite intrarea unei singure entit\]i în sistem [i urm\rirea, 

 

 
 

Figura 6.54 Modelul complet al sistemului flexibil de prelucrare 
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dac\ traseul [i logica urmat\ de aceasta, pân\ la ie[irea din sistem, sunt 
corecte. Pentru aceasta, trebuie s\ set\m câmpul lotului maxim (Max 
Batches) de piese sosit, al modulului de sosire a entit\]ilor (Arrive), la valoarea 
1. Dup\ aceasta vom realiza o rulare a simul\rii pas cu pas, facilitate permis\ 
de bara de control a rul\rii (eng. Run Toolbar). 

O alt\ metod\ uzual\ de validare se poate realiza prin înlocuirea unora 
sau a tuturor legilor statistice ale modelului cu constante. Prin utilizarea 
acestor valori deterministe putem estima exact comportarea sistemului. 

Dac\ dorim o simulare cât mai realist\ trebuie, de asemenea, s\ 
test\m cum se comport\ modelul în condi]ii extreme. De exemplu, prin 
introducerea numai a unui singur tip de pies\ sau prin cre[terea sau 
descre[terea intervalului de timp dintre sosiri. 

Deseori, este indicat s\ realiz\m rul\ri ale modelului pentru perioade 
de simulare mari, cu date diferite, [i s\ analiz\m rezultatele ob]inute pentru a 
depista eventualele probleme. 

 
Project:  Sistem flexibil 

Analyst:  EC 
 

Replication ended at time      : 2000.0 
 

TALLY VARIABLES 
 

Identifier              Average   Half Width  Minimum    Maximum   Observations 
_______________________________________________________________________________ 

 
Celula 4_R_Q Queue Tim  7.6210     (Insuf)    .00000     33.932        109 
Piesa 1 Timp ciclu      102.97     (Insuf)    41.708     168.85         41 
Celula 1_R_Q Queue Tim  24.444     (Insuf)    .00000     82.807        150 
Piesa 2 Timp ciclu      146.51     (Insuf)    86.917     226.92         64 
Celula 2_R_Q Queue Tim  14.011     (Insuf)    .00000     63.348        217 
Celula 3 Masini_Q Queu  5.9062     (Insuf)    .00000     29.660        147 
Piesa 3 Timp ciclu      96.167     (Insuf)    42.305     162.62         40 

 
DISCRETE-CHANGE VARIABLES 

 
Identifier              Average   Half Width  Minimum    Maximum   Final Value 
_______________________________________________________________________________ 

 
Celula 4_R Busy         .76575     (Insuf)    .00000     1.0000     1.0000 
# in Celula 4_R_Q       .41535     (Insuf)    .00000     3.0000     .00000 
Celula 2_R Available    1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000 
Celula 2_R Busy         .84543     (Insuf)    .00000     1.0000     1.0000 
Celula 1_R Available    1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000 
# in Celula 2_R_Q       1.5202     (Corr)     .00000     8.0000     .00000 
# in Celula 1_R_Q       1.8333     (Insuf)    .00000     8.0000     .00000 
Celula 1_R Busy         .80498     (Insuf)    .00000     1.0000     1.0000 
# in Celula 3 Masini_Q  .43411     (Insuf)    .00000     3.0000     .00000 
M_noua Available        1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000 
# in M_veche_Q          .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000 
M_noua Busy             .72081     (Insuf)    .00000     1.0000     1.0000 
M_veche Busy            .79243     (Insuf)    .00000     1.0000     .00000 
# in M_noua_Q           .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000 
M_veche Available       1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000 
Celula 4_R Available    1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000 

 

Figura 6.55. Rezultatele simul\rii modelului sistemului flexibil de prelucrare 
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O alt\ metod\ de verificare a modelului const\ în analiza codului 
SIMAN produs de mediul Arena pentru fiecare model realizat. S\ nu uit\m c\ 
mediul Arena este o dezvoltare a limbajului de simulare SIMAN având facilit\]i 
extinse de interfa]\ cu utilizatorul [i un mod de operare mult mai u[or [i mai 
eficient. Când rul\m o simulare în mediul Arena acesta analizeaz\ modelul 
realizat [i creeaz\ cele dou\ module cunoscute: cadrul model: (MOD) [i 
cadrul experimental (EXP). 

Putem vedea [i analiza codul SIMAN al modelului SFP utilizând 
op]iunea Run/SIMAN/View din bara de meniu. Figura 6.56 prezint\ o por]iune 
de cod din cadrul model pentru modulul de procesare utilizat pentru Celula 3. 

O por]iune de cod din cadrul experimental este prezentat\ în figura 
6.57. 

Dac\ se cunoa[te sintaxa limbajului SIMAN, se poate analiza codul 
cadrului model, acesta având un caracter descriptiv. O entitate care sose[te în 
acest modul se a[eaz\ la coada numit\ Celula 3 Ma[ini_Q, a[teapt\ s\ ocupe 
o resurs\ din setul Celula 3 Ma[ini, se contorizeaz\ timpul de [edere la 

 
;     Model statements for module:  Process 1 
; 
8$            QUEUE,         Celula 3 Masini_Q:MARK(QueueTime); 
484$          SEIZE,         1: 
                             SELECT(Celula 3 Masini,CYC,Index),1; 
571$          BRANCH,        1: 
                             If,RTYP(Celula 3 Masini(Index)).eq.2,572$,Yes: 
                             If,RTYP(Celula 3 Masini(Index)).eq.1,528$,Yes; 
572$          MOVE:          ,m; 
528$          TALLY:         Celula 3 Masini_Q Queue Time,INT(QueueTime),1; 
579$          DELAY:         0.0; 
              TRACE,         -1,"-Delay for processing time Timp faza *  Factor(Index)\n":; 
495$          DELAY:         Timp faza *  Factor(Index); 
503$          RELEASE:       SELECT(Celula 3 Masini,,Index),1; 
546$          DELAY:         0.000; 
556$          DELAY:         0.0:NEXT(10$);

Fig. 6.56. Por]iune de cod SIMAN din cadrul model 
 

 
VARIABLES:    Factor(2),0.8,1.0: 
Timp Transfer,2; 
 
QUEUES:       Celula 4_R_Q,FIFO: 
M_noua_Q,FIFO: 
Celula 3 Masini_Q,FIFO: 
M_veche_Q,FIFO: 
Celula 1_R_Q,FIFO: 
Celula 2_R_Q,FIFO; 
 
RESOURCES:    Celula 4_R,Capacity(1,),-,Stationary: 
M_veche,Capacity(1,),-,Stationary: 
Celula 1_R,Capacity(1,),-,Stationary: 
M_noua,Capacity(1,),-,Stationary: 
Celula 2_R,Capacity(1,),-,Stationary;

Fig. 6.57. Por]iune de cod SIMAN din cadrul experimental 
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coad\, ocup\ resursa pentru un anumit timp (ponderat de variabila Factor), 
elibereaz\ resursa [i iese din modul. 

6.7.3. Analiza modelului final 
Dup\ rularea [i verificarea modelului vom ob]ine o serie de date de 

ie[ire cu caracter statistic, caz valabil pentru toate modelele care au date de 
intrare cu caracter stocastic (generate de legi de distribu]ie statistice sau legi 
probabilistice). 

Aceste date, ob]inute în urma rul\rii modelului vor fi analizate cu 
ajutorul modulului specializat de analiz\ a datelor de ie[ire al mediului Arena 
(Output Analyzer). 

6.7.3.1. Simulare finit\ [i simulare sta]ionar\ 

Majoritatea simul\rilor pot fi clasificate în simul\ri finite sau în simul\ri 
sta]ionare, obiectiv care trebuie fixat de la începutul studiului. 

O simulare finit\ este aceea în care modelul începe [i sfâr[e[te 
simularea în condi]ii specifice. A[a cum sugereaz\ [i numele, simularea se va 
termina în concordan]\ cu anumite reguli sau condi]ii. De exemplu, un 
magazin, se deschide la ora 6 diminea]a, f\r\ a avea clien]i prezen]i [i î[i 
închide u[ile la ora 20, continuând s\ serveasc\ clien]ii r\ma[i pân\ când 
ultimul p\r\se[te magazinul. Un alt exemplu poate fi un sistem de prelucrare 
care lucreaz\ pân\ la producerea a 100 de subansambluri complete, num\r 
care a fost specificat printr-un ordin de produc]ie. O no]iune cheie în acest caz 
o constituie fereastra de timp în care are loc simularea precum [i condi]iile de 
start [i de sfâr[it ale acesteia. 

O simulare sta]ionar\, pe de alt\ parte, este aceea în care estim\rile 
cantitative pe care dorim s\ le facem sunt pentru sisteme cu func]ionare 
continu\, având ferestre de timp de func]ionare teoretic infinite. În principiu, 
condi]iile ini]iale ale start\rii simul\rii nu conteaz\ prea mult `n acest caz. De 
exemplu, simularea unui sistem de alimentare cu energie sau a unui sistem de 
asigurare a serviciului telefonic pot intra în aceast\ categorie. 

6.7.3.2. Simularea finit\ pentru sistemul flexibil de prelucrare 

Modelul pentru sistemul flexibil de prelucrare construit pân\ acum 
încheie simularea la timpul t=2000 minute, f\r\ a avea o alt\ condi]ie de 
stopare a simul\rii. De asemenea, nu am definit o m\sur\ global\ unic\ a 
performan]ei simul\rii pentru a putea realiza u[or compara]ii între diferite 
variante de configura]ii. Vom face o serie de modific\ri ale modelului pentru a 
putea realiza aceast\ compara]ie a diferitelor configura]ii de sistem. 

Mai întâi, s\ presupunem c\ sistemul modelat a primit un ordin de 
prelucrare a 100 de piese din cele trei tipuri. Piesele sosesc în concordan]\ cu 
aceea[i lege definit\ anterior [i în acelea[i propor]ii dar numai 100 de piese 
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sunt lansate în fabrica]ie [i modelarea se încheie când ultima dintre acestea 
p\r\se[te sistemul. Pentru a realiza acest lucru vom deschide mai întâi 
modulul de simulare (Simulate) [i vom [terge timpul de simulare (2000 
minute) din câmpul pentru durata simul\rii (Length of Replication) l\sându-l 
necompletat (echivalent unei durate infinite de simulare). Dup\ aceasta, se va 
deschide modulul sosirilor (Arrive) [i se va completa în câmpul alocat pentru 
m\rimea lotului maxim (Max Batches) valoarea 100. Prin aceast\ ac]iune, 
num\rul de piese sosite în sistem va fi limitat la valoarea specificat\ de 
m\rimea lotului, dup\ care modulul sosirilor este “închis”. Când ultima pies\ 
va traversa modelul, calendarul de evenimente va fi gol [i simularea se va 
termina. De notat c\, acest lucru este valabil numai dac\ avem un singur 
modul de sosiri în model. În modele cu complexitate mai mare acest mod de a 
stopa simularea nu d\ rezultate. În acest caz este util\ solu]ia monitoriz\rii 
num\rului total de piese (entit\]i) din sistem existente la un moment dat, 
denumit\ generic, entit\]i în proces (eng. work in process) (EIP). Pentru a 
monitoriza entit\]ile în proces vom defini o variabil\ global\, numit\ EIP, pe 
care o vom incrementa [i decrementa de fiecare dat\ când o entitate (pies\) 
sose[te sau p\r\se[te sistemul. Incrementarea variabilei EIP, când o nou\ 
pies\ sose[te în sistem, se realizeaz\ ap\sând butonul de alocare (Assign) 
din modul de sosiri (Arrive). Se apas\ butonul de ad\ugare (Add), dup\ care 
se completeaz\ forma de alocare [i definire a variabilei ca în figura 6.58. 

Decrementarea variabilei EIP, când o pies\ finit\ p\r\se[te sistemul, 
nu este la fel de simpl\ deoarece modulul de plecare (Depart) nu are o 

 

Assignment Type 
     Varaible 

(selectare) 

Variable 
Value 

EIP 
EIP+1 

 

Figura 6.58 Completarea machetei pentru incrementarea variabilei EIP 
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op]iune de alocare ca la modulul sosirilor. Pentru aceasta, este necesar s\ 
introducem un modul care s\ decrementeze variabila EIP pu]in înainte de 
plecarea unei piese finite. Aceast\ facilitate (printre altele) este oferit\ de 
modulul logic de ac]iuni (Actions), pe care îl g\sim în bara cu elemente 
comune (Common panel). 

Vom plasa acest nou modul în apropierea modulului de plecare 
existent [i vom da acestei noi sta]ii numele “Decrementare EIP”. Figura 6.59 
prezint\ modul de completare a datelor pentru acest modul. 

 
Pentru a for]a entit\]ile s\ treac\ prin modulul de ac]iuni (Actions) 

înainte de a trece la modulul de plec\ri, vom schimba ultimul pas al secven]ei 
traseului tehnologic al fiec\rei piese în modulul de definire al secven]elor 
(Sequences). Astfel, înaintea fazei “Ie[ire Sistem” vom introduce faza 
“Decrementare EIP”. De asemenea, este necesar s\ conect\m ie[irea 

 

 
 
Station 

 
Decrementare EIP 

Multiple Actions 
Add 
     Action Type 
            Assigne Variable 
     Variable  
      Value 

(selectare) 
 
(selectare) 
EIP 
EIP - 1

Figura 6.59 Modulul de ac]iuni  pentru decrementarea variabilei EIP 
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modulului Actions cu intrarea modulului Depart folosindu-ne de iconi]a 
corespunz\toare sau de comanda Modul/Connect din bara de meniu. 

Pentru a monitoriza variabila EIP [i a colecta statisticile legate de 
aceast\ variabil\ (valoarea medie, maximul, etc.) la sfâr[itul simul\rii vom 
plasa un modul specializat pentru realizarea statisticilor, modulul de statistici 
(Statistics module). Pentru colectarea statisticilor legate de variabila EIP vom 
completa machetele acestui modul ca în figura 6.60. 

6.7.3.3. Strategia culegerii [i analizei datelor finale 

Dup\ realizarea modelului final vom culege o serie de date pentru analiza 
statistic\, scop pentru care vom defini un num\r, n, de replic\ri independente. 
Pentru aceasta, se deschide modulul de simulare (Simulate), se introduce  
 

 
 
Time-Persistent 
Add 
Data Object 
       Variable 
        Variable Name 

 
 
(selectare) 
 
(selectare) 
EIP 

Expresion 
Report Label 

EIP 
Entitati in proces 

 

Figura 6.60 Modulul de statistici  pentru variabila EIP 
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valoarea n în câmpul num\rului de replic\ri (Number of Replications) [i se 
accept\ op]iunile implicite de resetare (anulare, [tergere), la sfâr[itul fiec\rei 
 replic\ri, a valorilor acumulatorilor [i variabilelor de sistem. Pentru fiecare 
dintre replic\ri, se genereaz\ un raport separat pentru fiecare variabil\ de 
ie[ire. De exemplu, pentru n=20 replic\ri pentru num\rul de entit\]i procesate 
în sistem (EIP) se ob]ine [irul de valori 7,95; 9,01; 7,88; 8,50; 5,05; 15,43; 
7,90; 5,85; 8,88; 6,47; 6,92; 7,69; 10,82; 12,05; 6,92; 7,74; 7,96; 5,94; 7,20; 
7,19. Este important de precizat c\ fiecare dintre aceste valori este media 
variabilei EIP pentru o simulare a prelucr\rii a 100 piese, iar fiecare dintre 

 

 
 
Outputs 
Add 
Type of Statistic 
       Tallies 
        Name 

 
(selectare) 
 
(selectare) 
Piesa 1 Timp ciclu 

Information 
        Average Value 
Raport Label 
Save Observation to a File 
    OS File Name in Double Quotes 

(selectare) 
Piesa 1 ciclu mediu 
(marcare) 
"Piesa 1 ciclu mediu.dat" 

Figura 6.61 Modulul de statistici  pentru variabilele de ie[ire 
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acestea constituie o observa]ie (realizare) a unei variabile aleatoare.{iruri 
similare de n valori se ob]in pentru oricare alt\ variabil\ de ie[ire a sistemului 
(criterii de performan]\), cum ar fi media ciclului de prelucrare a Piesei 2; 
durata de timp pentru care ma[ina veche din Celula 3 a fost ocupat\ sau 
num\rul mediu de piese din firul de a[teptare din Celula 1.  
Alegerea valorii pentru num\rul de replic\ri, n, este în func]ie de calculul 
intervalului de încredere pentru fiecare variabil\ de ie[ire având o valoare 
medie [i un interval calculat, cu un grad de încredere predefinit (α). 

De aceea, în func]ie de date [i de gradul de încredere acceptat va 
trebui s\ taton\m g\sirea unei valori n adecvate. 

Pentru analiza statistic\ a datelor acestea trebuie salvate în format 
binar (fi[iere cu extensia “.dat”) pentru a fi prelucrate de modulul specializat de 

 

 
 
Data File 
       Replication 
Data File 
       Replication 
Data File 
       Replication 
Title 
Confidence Level 
Scale Display 

Piesa 1 ciclu mediu.dat 
Lumped 
Piesa 2 ciclu mediu.dat 
Lumped 
Piesa 3 ciclu mediu.dat 
Lumped 
Timp ciclu [min] 
0.95 
(marcare)

 

Figura 6.62 Modulul de analiz\ a intervalului de `ncredere pentru media 
ciclului de prelucrare a fiec\rei piese 
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analiz\ a datelor din mediul Arena (Output Analyzer). 
Pentru criteriile de performan]\ pentru care dorim s\ realiz\m o analiz\ 

statistic\ vom ad\uga, în sec]iunea de ie[iri (Outputs) a modulului de statistici 
(Statistics), numele variabilelor. Pentru fiecare dintre acestea, trebuie s\ 
select\m tipul statisticii, numele acesteia, ce informa]ie se dore[te (valoarea 
medie, minim\, maxim\, devia]ia standard), expresia pentru valoarea dorit\ [i 
dac\ se marcheaz\ salvarea observa]iilor într-un fi[ier, numele fi[ierului (între  
ghilimele). 

În figura 6.61 se prezint\ cum se completeaz\ aceste machete, dar 
numai pentru timpul ciclului de prelucrare pentru Piesa 1 se detaliaz\ în 
tabelul aferent. 

Vom salva valorile medii pentru opt valori de ie[ire: timpul ciclului de 
prelucrare pentru cele trei tipuri de piese, lungimea firelor de a[teptare pentru 
toate celulele [i entit\]ile din proces. 

 

6.7.3.4. Intervale de încredere pentru modelul final 
 Anterior am prezentat numai facilit\]ile de prezentare grafic\ a 
modulului de analiz\ a rezultatelor. Vom utiliza acest modul pentru realizarea 
unei analize statistice a datelor salvate în capitolul anterior pentru 20 de 
replic\ri ale modelului SFP. 
 Dup\ startarea modulului de analiz\ a mediului Arena (Output 
Analyzer), vom crea un nou grup de date ad\ugând cele opt fi[iere cu 
extensia “.dat” pe care le-am salvat cu ajutorul modulului de statistic\, descris 
în paragraful anterior, [i îl vom salva sub numele SFP.dgr. 
 Prin intermediul barei de meniu vom selecta op]iunea de analiz\ [i, din 
sub meniul acesteia, intervalul de încredere pentru medie în versiunea clasic\ 
(Analyze > Conf. Interval on Mean > Classical). Vom alege un interval de 
încredere de 95% pentru ciclurile medii de prelucrare ale celor trei piese, a[a 
cum este prezentat în machetele din figura 6.62. 
 Pentru fiecare din cele trei fi[iere de date selectate am ales, pentru 
câmpul replic\rilor, op]iunea trat\rii acestora în grup (Lumped) astfel încât, 
toate cele 20 de replic\ri sunt tratate ca un set de date unitar pentru care se 
calculeaz\ intervalul de încredere. Am acceptat nivelul de încredere implicit de 
95% dar puteam s\ alegem orice alt\ valoare. În vederea facilit\rii compar\rii 
vizuale a celor 3 cicluri vom selecta op]iunea de prezentare a rezultatelor pe 
aceea[i scal\. 
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 Figura 6.63 prezint\ rezultatele ob]inute într-o fereastr\ cu dou\ 
câmpuri. În câmpul superior avem o reprezentare grafic\ pe care sunt marcate 
valorile medii, limitele de încredere [i valorile extreme. În câmpul inferior sunt 
listate valorile numerice corespunz\toare. Metoda calculului intervalului se 
bazeaz\ pe rela]ia cunoscut\: 

n
stx

n
2

1,1
α

−−
±  

unde:  x  – este valoarea medie; 
  s – este abaterea medie p\tratic\ (devia]ia standard); 
  n – num\rul de replic\ri; 
  

2
1,1 α
−−n

t  – valoarea distribu]iei Student , t, pentru n-1 grade de 

libertate [i un nivel de încredere egal cu (
2

1 α
− ) alegând coeficientul de 

încredere α (α=0,05 pentru un interval de încredere de 95%). 
 Interpretarea corect\ a rezultatelor, pentru Piesa 1, este c\, în 95% din 
cazurile celor 20 de replic\ri, timpul ciclului de prelucrare pentru Piesa 1 se 
afl\ în intervalul [ ]101;2,79 , cu o medie egal\ cu 90,3 minute. 
 Analiza intervalelor de încredere arat\ c\ Piesa de tip 2 tinde s\ aib\ 
cel mai lung ciclu de prelucrare iar ciclul de prelucrare pentru Piesa 3 este cel 

 

 

Figura 6.63 Intervale de `ncredere pentru ciclurile de prelucrare ale pieselor 
 



 280

mai scurt comparativ cu celelalte dou\ tipuri de piese. Se observ\, de 
asemenea, c\ intervalele de varia]ie statistic\ a ciclurilor de prelucrare ale 
celor trei tipuri de piese sunt par]ial suprapuse [i ne dau o imagine a 
variabilit\]ii datelor. 
 Figura 6.64 prezint\, în mod similar, varia]ia lungimii medii a firelor de 
a[teptare pentru cele trei celule ale sistemului. Pentru acestea se observ\ c\ 

nu sunt diferen]e semnificative între lungimile medii ale celor patru fire de 
a[teptare. Am inclus, de asemenea, în aceea[i reprezentare num\rul mediu al 
pieselor care se prelucreaz\ în sistem la un moment dat (EIP). Se observ\ c\ 
pentru acest parametru variabilitatea este mai mare. Pentru ciclul de 
prelucrare al Piesei 3, pentru un coeficient de încredere de 95%, intervalul de 
varia]ie este 7,96,84 ±  minute cu o valoare minim\, pentru o singur\ rulare, 
de 75,1 [i un maxim de 95,5. 
 Pentru reducerea intervalului de încredere, pentru orice variabil\ 
pentru care se realizeaz\ o analiz\, este indicat\ cre[terea valorii pentru 
num\rul de replic\ri, n. Dac\ not\m cu x jum\tatea intervalului de varia]ie, 
putem estima valoarea n necesar\ pentru acesta cu rela]ia: 
 

2

2
2

2
1,1 x

stn
n

⋅=
−−

α  

 

 

 
IDENTIFIER                AVERAGE   STANDARD    0.950 C.I.    MINIMUM    MAXIMUM  NUMBER 
                                    DEVIATION   HALF-WIDTH    VALUE      VALUE    OF OBS. 
Celula 1 lung_med_fir       1.41       1.12        0.524       0.42       5.56      20 
Celula 2 lung_med_fir       1.21      0.796        0.372      0.334       4.01      20 
Celula 3 lung_med_fir      0.381      0.128       0.0598      0.149      0.608      20 
Celula 4 lung_med_fir      0.611      0.475        0.222      0.204       2.19      20 
media EIP                  8.17       2.35          1.1       5.06       15.4       20 

 

Figura 6.64 Intervale de `ncredere pentru lungimea medie a firelor de a[teptare 
[i pentru num\rul mediu de entit\]i `n proces (EIP) 
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 Dificultatea const\ în faptul c\ valoarea statisticii t depinde la rândul ei 
de n cu ajutorul c\reia se calculeaz\ num\rul gradelor de libertate. Pentru a 
putea calcula cu aproxima]ie valoarea lui n vom înlocui valoarea distribu]iei 
Student, t, cu valoarea normalizat\ a distribu]iei normale (func]ia Laplace) 

2
1 α
−

z  (pentru n mai mare ca 30). În acest caz, putem utiliza rela]ia: 

 

2

2
2

2
1 x

szn ⋅≈
−

α  

 
unde s este abaterea standard pentru setul ini]ial de replic\ri. 
 O rela]ie simpl\, expeditiv\, dar având un caracter aproximativ mai 
pronun]at este: 
 

2

2
0

0 x
xnn ⋅≈  

 
unde n0 – este num\rul ini]ial de replic\ri pentru care se ob]ine valoarea x0 a 
jum\t\]ii intervalului de încredere. 
 Aceast\ metod\ poate duce la valori mari pentru n. O metod\ mai 
simpl\ este s\ consider\m mai multe rul\ri de câte 20 de replic\ri. Pentru 
fiecare dintre acestea vom ob]ine valori medii care difer\ între ele. Aceste 
valori se pot grupa într-un [ir care ne poate da o idee despre precizia estim\rii 
[i intervalul de varia]ie a mediei mediilor. 
 Utilizarea distribu]iei t în formula de calcul a intervalului de încredere 
presupune, implicit, o distribu]ie normal\ a datelor. De aceea, trebuie 
verificat\ aceast\ ipotez\ dar pentru un num\r n suficient de mare, cu ajutorul 
facilit\]ii mediului de analiz\ de a construi histograma unei variabile (Graph > 
Histogram). 
 

6.7.3.5. Analiza comparativ\ a variantelor 
 În majoritatea studiilor de simulare intereseaz\ compararea diferitelor 
variante sau alternative ale aceluia[i model general. Trebuie, totu[i, s\ avem 
grij\ s\ aplic\m metode statistice adecvate pentru parametri de ie[ire ai 
diferitelor variante pentru a putea trage concluzii pertinente. 
 S\ consider\m modelul sistemului flexibil de prelucrare [i sâ lu\m în 
discu]ie Timpul de transfer între posturile de lucru. Pentru varianta ini]ial\ 
aceast\ variabil\ are valoarea de 2 minute. S\ compar\m dou\ alternative ale 
acestui model: una cu Timp Transfer = 1 [i alta cu Timp Transfer = 3. Pentru a 
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realiza acest lucru vom deschide modulul pentru variabile (Variables) [i vom 
modifica corespunz\tor valoarea pentru Timp Transfer. 
 Pentru a m\sura efectul acestei modific\ri s\ consider\m numai 
num\rul de entit\]i în lucru (EIP) pentru a simplifica [i ilustra modul de 
comparare. Pentru a avea dou\ fi[iere de date pentru variabila EIP, dup\ 20 
de replic\ri, va trebui s\ modific\m numele fi[ierului salvat pe disc definit în 
modulul de statistici, de exemplu, media EIP1.dat [i media EIP3.dat. 

 Modulul de analiz\ poate realiza compararea acestor alternative prin 
op]iunea Analyze/Compare Means din bara de meniu. Figura 6.65 prezint\ 
modul de completare a machetelor pentru func]ia de comparare a mediilor. 
 Vom ad\uga, mai întâi, fi[ierele de date necesare pentru compara]ie 
(denumite A [i B în macheta de dialog), pentru ambele alegându-se op]iunea 
de a considera toate replic\rile grupate (Lumped). 
 Alegerea între testul t pentru cele dou\ [iruri împerecheate (Paired-t-
Test) sau testul t pentru fiecare pereche de e[antioane a celor dou\ [iruri 
(Two-Sample-t Test) este func]ie de alocarea numerelor aleatoare [i 
independen]a statistic\. Prima op]iune (implicit\) este, într-o oarecare m\sur\, 
mai general\ [i o vom alege în acest caz. 
 Rezultatele ob]inute sunt prezentate în figura 6.66. Se observ\ c\ 
reducerea timpului de transfer tinde s\ reduc\ num\rul de piese prelucrate în 
sistem. Pentru a vedea dac\ aceast\ diferen]\ este semnificativ\ statistic 
(dac\ aceast\ diferen]\ este prea dep\rtat\ de zero pentru a fi explicat\ prin 
variabilitatea datelor datorat\ impreciziei de calcul(zgomot)) modulul de 

 

 
 
Title Diferenta in media EIP 
Data File A 
Replication 

media EIP1.dat 
Lumped 

Data File B 
Replication 

media EIP3.dat
Lumped 

 

Figura 6.65 Utilizarea modulului de analiz\ pentru compararea mediilor  
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analiz\ ne prezint\ un interval de încredere în care se a[teapt\ s\ varieze 
aceast\ diferen]\. Dac\ din acest interval lipse[te valoarea zero, vom 
conchide c\ într-adev\r exist\ o diferen]\ semnificativ\ statistic între cele 
dou\ alternative (vezi Cap.3). În acest caz diferen]a este nesemnificativ\ 
statistic. Intervalul de încredere este [i o m\sur\ a m\rimii diferen]ei astfel 
încât s\ avem o m\sur\ a modului de varia]ie al variabilei EIP în func]ie de 

timpul de transfer între posturile de lucru. Pentru un model mai precis este de 
dorit de diferen]iat timpii de transfer în func]ie de distan]ele reale între  celulele 
sistemului. 
 
 

6.8. Modelarea unui sistem flexibil de prelucrare, asamblare 
[i control `n mediul ARENA 

 
Sistemul studiat (figura 6.67) este destinat prelucr\rii a dou\ tipuri de 

repere, Piesa A [i Piesa B, asambl\rii acestora, controlului [i expedierii 
subansamblului rezultat. Timpul `ntre sosirile Piesei A  pot fi modelate de o 
lege exponen]ial\ negativ\ de parmaetru 5 min. Aceste piese sunt transferate 
`n 2 minute c\tre postul de prelucrare unde sufer\ o prelucrare complet\ un 
timp care se modeleaz\ dup\ o distribu]ie triunghiular\ de parametri (1,4,8) 
dup\ care sunt transferate `ntr-un timp egal cu 2 minute c\tre postul de 
asamblare [i control.  

Al doilea tip de piese, denumite Piesa B, sosesc `n sistem, `n loturi 
(eng.batch) de 4 buc\]i, dup\ o lege exponen]ial\ cu media 30 minute. Dup\ 
sosire acest tip de piese este orientat, individual,  c\tre postul de prelucrare B 
unde vor fi prelucrate un timp care poate fi modelat dup\ o distribu]ie 

 

 
 
IDENTIFIER               ESTD. MEAN   STANDARD   0.950 C.I.    MINIMUM    MAXIMUM  NUMBER 
                         DIFFERENCE   DEVIATION  HALF-WIDTH    VALUE      VALUE    OF OBS 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
media EIP                    -0.566       3.13        1.47       5.02         15      20 
                                                                 4.58       18.8      20 
         FAIL TO REJECT  H0 => MEANS ARE EQUAL  AT  0.05 LEVEL

 

Figura 6.66 Intervale de `ncredere [i testarea ipotezelor statistice pentru 
diferen]a `ntre mediile variabilei EIP 
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triunghiular\ de parametri(3,5,10). Piesele de tip B sunt transferate c\tre 
postul de asamblare [i control `n 2 minute. 

 

Figura  6.67 Structura sistemului de produc]ie studiat 

In postul de asamblare [i control piesele sunt `ntroduse `ntr-o carcas\ 
dup\ care `ntreg ansamblul este testat [i expediat. Distribu]ia timpului de 
asamblare depinde de tipul piesei: triunghiular\ de parametri (1,3,4) pentru 
piesele de tip A [i normal\ de parametri (2.4,0.5) pentru piesele de tip B. 
91% din subansamblele realizate trec testul de control [i sunt transferate 
direct c\tre compartimentul de expediere. Subansamblele care nu trec testul 
de inspec]ie sunt expediate c\tre postul de ajustare [i control. Aici se 
remediaz\ defec]iunile [i se retesteaz\ subansamblul. In urma retest\rii 80% 
din subansamble sunt considerate corespunz\toare [i sunt expediate c\tre 
compartimentul de expedi]ie. Celelalte subansamble sunt considerate rebuturi. 
Distribu]ia timpului de ajustare [i control este de tip exponen]ial cu media 45 
minute. To]i timpii de transfer se consider\ egali cu 2 minute. 

Sopul studiului este determinarea statisticii fiec\rui post, referitoare la: 
gradul de utilizare al resurselor, num\rul mediu [i maxim de clien]i de la 
coad\, timpul mediu [i maxim de a[teptare a acestora [i timpul ciclului de 
procesare pentru subansamblele expediate, recuperate sau rebutate. Timpul 
de simulare se consider\ egal cu 2000 minute. 
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6.8.1. Construirea modelului 
Dup\ lansarea  programului ARENA se deschide o nou\ fereastr\ 

pentru un nou model (File >New) [i se ata[eaz\ panoul cu elementele de 
baz\ (Common panel) ale programului, select`ndu-se fi[ierul Common.tpo. 
Panoul frontal va ar\ta ca `n figura 6.68. 

 
Figura 6.68 Panoul frontal al programului ARENA 

 
Din aceast\ palet\ cu elemente comune (Common panel) se aleg 

elemente, care se plaseaz\, pe ecran. Se vor plasa pe ecran, conform figurii 
6.69, dou\ blocuri ‘Arrive’ (sosiri), dou\ blocuri ‘Server’ (servere), dou\ blocuri 
‘Inspect’ (control), trei blocuri ‘Depart’ (plec\ri) [i un modul ‘Simulate’ .  

 

6.8.1.1. Configurarea elementelor de sosire  

Se va `ncepe cu modulul Arrive 1 prin care vom crea entit\]ile tip Piesa 
A. Tabelul 6.13 prezint\ informa]iile necesare a fi introduse `n concordan]\ cu 
enun]ul studiului. Inainte de acceptarea acestor informa]ii, trebuie s\ fie definit 
atributul ‘Timp asamblare’ [i de atribuire (assign) a distribu]iei triunghiulare 
(1,3,4), conform Tabelului 6.14. 

 

Panoul cu 
elementele de 

baza 
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Figura 6.69. Fereastra Model cu modulele necesare model\rii 
   

Enter Data 
      Station Piesa A Sosire 
Arrival Data 
      Time Between 
       Mark Time Attribute 

 
EXPO(5) 
Timp Sosire 

Leave Data 
       Station 
       Route Time 

Piesa A Prelucrare 
2 

Tabelul 6.13 

Arrival Data 
      Assign 
           Add 
                Assignment Type 
                Attribute 
                Value 
                         

 
 
Attribute 
Timp asamblare 
TRIA(1,3,4) 

Tabelul 6.14 
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Informa]iile de introdus pentru modulul ‘Arrive’ pentru sosirile piesei B 
sunt similare celor de la Piesa A [i sunt prezentate `n Tabelul 6.15 [i 6.16 

 

6.8.1.2. Configurarea elementelor de servire 
Pentru modulele de prelucrare a pieselor tip A sau B sunt prev\zute 

dou\ ma[ini (servere). Pentru Piesa A se alege Serverul 1 pentru care se 
introduc informa]iile din tabelul 6.17. ARENA modific\ `n mod automat numele 
resursei din c`mpul Server Data cu numele modulului (Station) la care adaug\ 
‘_R’ [i `n plus ‘_Q’ pentru firul de a[teptare corespunz\tor. Implicit, 
acumulatorii statistici ai resursei [i ai firului de a[teptare (butonul Queue) sunt 
selectate.  

Pentru Piesa B se alege Serverul 2 pentru care se introduc informa]iile 
din tabelul 6.18.  

Enter Data 
      Station Piesa B Sosire 
Arrival Data 
       Batch Size 
      Time Between 
       Mark Time Attribute 

4 
EXPO(30) 
Timp Sosire 

Leave Data 
       Station 
       Route Time 

Piesa B Prelucrare 
2 

Tabelul 6.15 
Arrival Data 
      Assign 
           Add 
                Assignment Type 
                Attribute 
                Value 

 
 
Attribute 
Timp asamblare 
NORM(2.4,0.5) 

Tabelul 6.16 

Enter Data 
        Station Piesa A Prelucrare 
Server Data 
        Process Time TRIA(1,4,8) 

Leave Data 
        Station 
        Route Time 

Asamblare_Control 
2 

Tabelul 6.17 
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6.8.1.3. Configurarea elementului de Asamblare_Control 
Modulul folosit `n acest caz este ‘Inspec 1’ care are c`teva facilit\]i `n 

plus fa]\ de un modul ‘Server’. Este necesar s\ se introduc\ o probabilitate de 
defectare (failure probability) [i sunt prev\zute 2 c\i de ie[ire din modul : 
entit\]i bune (Pass) [i entit\]i necorespunz\toare (Fail). Datele complete ce 
trebuie introduse, `n concordan]\ cu tema, sunt prezentate `n Tabelul 6.19  

 
De notat c\ la timpul de procesare s-a introdus atributul ‘Timp 

Asamblare’. C`nd o entitate ocup\ modulul, ea este men]inut\ un timp egal cu 
valoarea con]inut\ `n atributul ‘Timp Asamblare’ al acesteia. 
 
 

6.8.1.4. Configurarea elementului de Ajustare_Control 
Modulul folosit `n acest caz este ‘Inspec 2’. Datele complete ce trebuie 

introduse sunt prezentate `n Tabelul 6.20 

Enter Data 
        Station 

 
Piesa B Prelucrare 

Server Data 
        Process Time TRIA(3,5,10) 
Leave Data 
        Station 
        Route Time 

Asamblare_Control 
2 

Tabelul 6.18 

Enter Data 
        Station Asamblare_Control 
Server Data 
        Process Time 
        Failure Probability 

Timp Asamblare 
0.09 

Pass Inspection Leave Data
        Station 
        Route Time 

Expediere 
2 

Fail Inspection Leave Data
        Station 
        Route Time 

Ajustare_Control 
2 

Tabel 6.19 



 289

 

6.8.1.5. Configurarea elementelor de plecare 
Cele trei module de plecare vor fi configurate astfel: pentru Expediere se 

va alege modulul ‘Depart 3’. Configurarea acestuia se va face introduc`nd 
datele din tabelul 6.21 

La acceptarea introducerii datelor vom vedea un dreptunghi albastru 
cu un num\r, marcat cu alb, care va contoriza entit\]ile care au trecut prin 
acest modul. Acest contor va fi listat [i `n raportul final. 

Celelalte dou\ module de plecare pentru ‘Subansamble_Recuperate’ 
[i pentru ‘Subansamble_Rebutate’ se configureaz\ analog. 
 

6.8.1.6. Configurarea elementului ‘Simulate’ 
Ultimul modul ‘Simulate’  con]ine date referitoare la denumirea proiectului, 
numele analistului [i timpul de simulare  conform tabelului 6.22 

Enter Data 
        Station 

 
Ajustare_Control 

Server Data
        Process Time 
        Failure Probability 

EXPO(45) 
0.2 

Pass Inspection Leave Data
        Station 
        Route Time 

Subansamble_Recuperate 
2 

Fail Inspection Leave Data
        Station 
        Route Time 

Subansamble_Rebutate 
2 

Tabel 6.20 

Enter Data 
        Station Expediere 
Count 
        Individual Counter 

 
(selectare) 

Tally 
       Individual Tally 
       Attribute 

(selectare) 
Timp Sosire

Tabel 6.21 
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6.8.1.7. Realizarea traseelor entit\]ilor 
Ultima etap\ `n construc]ia modelului este aceea a realiz\rii traseelor 

pe care le urmeaz\ entit\]ile de la un modul la altul. Pentru aceast\ ac]iune, 
se utilizeaz\, din bara de unelte de trasare din partea dreapt\ a ecranului, 
iconi]a marcat\ cu un R. Dup\ acceptarea configur\rii implicite, cu ajutorul 
unui cursor cruciform se vor realiza traseele din figura 6.70 

 
Figura 6.70 Realizarea traseelor dintre modulele modelului de simulare 

 

6.8.1.8 Rularea modelului 
In primul r`nd se verific\ corectitudinea modelului ap\s`nd tasta F4 

(sau iconi]a marcat\ cu un semn de bifare din bara de jos a ecranului). Dac\ 

Project 
        Title 
         Analyst 

Prelucrare si asamblare 
ec 

Replicate 
        Length of Replication 2000 

Tabel 6.22 
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nu sunt erori de poate `ncepe simularea ap\s`nd iconi]a din stinga jos sau 
tasta F5. La terminare rezultatele sunt grupate `n 3 sec]iuni. Prima sec]iune, 
Tally Variables, con]ine timpii de prelucrare [i timpii de a[teptare la coad\. 
Sec]iunea ‘ Discrete-Change Variable’ con]ine informa]ii referitoare la 
utilizarea resurselor [i a num\rului de clien]i de la coad\. Ultima sec]iune, 
‘Counters’ prezint\ contorii num\rului de buc\]i ob]inute la ie[irile sistemului. 

 

6.8.2. Analiza [i `mbun\t\]irea modelului 
 Dac\ se analizeaz\ rezultatele se poate observa c\ postul de 
Ajustare_Control este ocupat mai mult de 99% [i firul de a[teptare al acestuia  
are 19 entit\]i la sf`r[itul simul\rii. Aceste observa]ii relev\ o capacitate 
insuficient\ a resursei Ajustare_Control.  
 Modificarea 1 (M1). ~n sistemul ini]ial, se lucreaz\ 2 schimburi de 8 ore 
pe zi. Menagerul de produc]ie a propus ca `n schimbul 1 s\ lucreze un 
operator la sta]ia de Ajustare_Control [i `n schimbul 2 s\ fie aloca]i 2 operatori 
pentru acest post. 
 Modificarea 2 (M2). De asemenea, s-a observat un blocaj (defectare) a 
sta]iei de Asamblare_Control  care s-a g\sit experimental a avea o distribu]ie 
exponen]ial\ cu o medie de 120 minute. Timpul de reparare al acesteia poate 
fi modelat tot de o distribu]ie exponen]ial\ cu media de 4 minute. 
 
Planificarea resurselor 
 Pentru ca modelul s\ reflecte modificarea M1 vom introduce o 
planificare (Schedule) a capacit\]ii resursei Ajustare_Control , care se va 
modifica automat dup\ fiecare 8 ore (480 minute). Programul ARENA permite 
planificarea capacit\]ii resurselor datorate modific\rilor pe schimb, pauze, etc., 
Pentru aceasta vom redefini serverul 'Inspec' alocat pentru sta]ia de 
Ajustare_Control. Ini]ial, capacitatea acestuia era 1 [i o vom modifica `n 
concordan]\ cu M1. ~n sec]iunea 'Server Data' vom introduce datele conform 
cu tabelul 6.23 

Server Data 
         Capacity Type 
         Schedule 

Schedule 
Planificare_Ajustare 

(se apas\ butonul Schedule)
        Capacity 
        Duration 

(se apas\ butonul Add)
1 
480  (se apas\ butonul OK ) 

(se apas\ butonul Schedule)
        Capacity 
        Duration 

(se apas\ butonul Add)
2 
480  (se apas\ butonul OK ) 

(se apas\ butonul OK) 
Tabelul 6.23 
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Defectarea resurselor 
 Fiecare resurs\ a unui model are o anumit\ fiabilitate (probabilitate de 
a func]iona f\r\ defect\ri). Pentru a modela acest lucru trebuie s\ cunoa[tem 
distribu]iile  probabilistic\ ale defect\rilor (eng.-Failures) [i ale ac]iunilor de 
reparare (mentenan]\). Definirea modelului de defectare se realizeaz\ 
ap\s`nd butonul 'Resource' din sec]iunea 'Server Data'   a modului 
Asamblare_Control. Va apare o machet\ cuprinz`nd 3 sec]iuni: 'StateSets', 
'Failures' [i 'Downtimes'.  

Dup\ ce se completeaz\ numele sec]iunii defect\rilor, 
Asamblare_Defectare, se alege modul de modelare al  defect\rilor :  bazate 
pe un contor sau bazate pe timp. O defectare modelat\ printr-un contor va 
cauza o c\dere a resursei dup\ ce un anumit num\r de entit\]i care au utilizat 
resursa. Acest contor poate fi un num\r fix sau un num\r generat de o  
expresie matematic\. Activit\]i bazate pe un contor sunt adesea `ntâlnite `n 
modelarea proceselor industriale. De exemplu, `nlocuirea sculelor sau corec]ia 

dimensional\ se realizeaz\, uzual, dup\ un anumit num\r de piese prelucrate, 
mai curând decât dup\ timp.  

Pe de alt\ parte, `n mod frecvent, se modeleaz\ defect\rilor pe baza 
timpului, modele date de teoria fiabilit\]ii. In exemplul considerat vom utiliza 
modelarea defect\rilor bazat\ pe legea timpului de defectare. Trebuie s\ 
preciz\m, de asemenea, op]iunea privind când se produce defectarea (Fail 
When) : Ignore, Wait sau Preempt. Aceste op]iuni sunt acelea[i cu cele de la 
programarea resurselor [i alegerea este identic\. Pentru modelul considrat, 
deoarece timpul de bun\ func]ionare (120 minute) este cu mult mai mare 

 
Figura 6.71. Modelarea defect\rii resursei Asamblare_Control 
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decât durata defect\rii (4 minute), vom utiliza op]iunea Wait. Timpul de bun\ 
func]ionare [i timpul de defectare au distribu]ii exponen]iale cu mediile de 120 
[i respectiv 4 minute. 

Pentru a modela modificarea M2 vom apasa butonul Add din sec]iunea 
'Failures' [i vom completa informa]iile din tabelul 6.24 

 
Prin simularea modelului `n aceste condi]ii vom observa num\rul 

maxim de entit\]i din firul Ajustare_Control . Gradul de utilizare al acestei 
resurse se va calcula pe baza disponibilit\]ii resursei (Av...) (eng.=availability) 
[i a gradului de ocupare (Bus) (eng.=busy) cu rela]ia : 
  Procent_utilizare=100xBus/Av 
 

6.8.3. Salvarea datelor statistice 
Dac\ salv\m datele ob]inute `n timpul simul\rii `ntr-un fi[ier, putem s\ 

le analiz\m ulterior sau s\ le utiliz\m `n alte aplica]ii. Pentru aceasta trebuie 
s\ select\m modulul ‘Statistics’ din bara de meniu cu elementele de baz\ 
‘Common panel’ . In panoul de dialog al acestui modul vom vedea 5 sec]iuni : 
Time-Persistent , Tallies, Counters, Outputs, Frequencies.  

S\ presupunem c\ ne intereseaz\ num\rul de piese `n firele de 
a[teptare al modulului de prelucrare a piesei B, pentru modulul 
Asamblare_Control [i pentru modulul Ajustare_Control. De asemenea, vrem 
s\ salv\m timpul pe ciclu pentru toate subansamblurile care nu sufer\ o 
reprelucrare. S\ monitoriz\m mai `ntâi statisticile permanente (Time-
Persistent). Vom ap\sa butonul ‘Adaug\’ (Add) din aceast\ sec]iune , vom 
selecta op]iunea ‘Fire de a[teptare (Queue) [i vom alege din lista de nume : 
Piesa B Prelucrare_R_Q ; Asamblare_Control_R_Q ; Ajustare_Control_R_Q 

Pentru a salva datele pe disc trebuie marcat câmpul “Save 
Observation” [i introdus , `ntre ghilimele, numele fi[ierului [i calea unde va fi 
salvat . Dialogul complet, pentru piesa B,  este prezentat `n figura 6.72. 

La fel se procedeaz\ [i pentru firele de a[teptare ale modulelor  
Asamblare_Control [i  Ajustare_Control.  

Pentru raportul ciclului de prelucrare al subansamblelor  care nu sufer\ 
o reprelucrare se procedeaz\ ca `n figura 6.73 

 
 

Failure Asamblare_Defectare
Failure Based On  
Fail When 
Uptime 
Downtime 

Time 
Wait 
EXPO(120) 
EXPO(4) 

Tabelul 6.24 
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Data Object 
         Queue 
         Queue Name 

  
(selectare)       
Piesa B Prelucrare_R_Q  

Save Observation to a File (selectare)
OS File Name in Double Quotes “Piesa_B_P.dat” 

Figura 6.72. Salvarea statisticii pentru firul de a[teptare al modulului prelucr\rii 
piesei B 

 
Tally Name Expediere_Ta 
Save Observation to a File (selectare) 
OS File Name in Double Quotes “Expediere.dat”

Figura 6.73. Salvarea raportului ciclului de prelucrare 
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Cu aceste modific\ri, `n tipul rul\rii simul\rii, mediul Arena deschide patru 
fi[iere diferite `n care va scrie toate modific\rile survenite `n aceste variabiele 
care au fost alocate pentru aceste fi[iere. In cazul raportului (tally) pentru 
subansamblele  care nu sufer\ o reprelucrare fi[ierul con]ine 2 coloane : una 
pentru statistic\ [i a doua pentru valoarea timpului la care s-a realizat 
`nregistrarea. Toate aceste fi[iere vor putea fi vizualizate [i prelucrate de 
modulul de analiz\ a ie[irilor mediului Arena (Arena Output Analyzer). 
 Dac\ ini]ial am considerat firele de a[teptare de lungime infinit\, `n 
mod practic, se pune problema determin\rii num\rului de loca[uri de 
depozitare ale fiec\rui fir de a[teptare astfel `nc`t acestea s\ fie suficiente `n 
orice condi]ii de func]ionare. De exemplu, vrem s\ afl\m num\rul optim al  

 
Expression NQ(Ajustare_Control_R_Q) 
Constant or Range 
Value 

Constant
0 

Constant or Range 
Value 
High Value 

Range
0 
10 

Constant or Range 
Value 
High Value 

Range
0 
20 

....  

Figura 6.74 Statistica frecven]elor pentru firul modulului Ajustare_Control 
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Tabelul 6.25. Rezultatele simul\rii  
 
locurilor de depozitare pentru modulul Ajustare_Control. Pentru aceasta vom 
salva datele provenite de la acest fir, urm`nd ca prin post-procesarea acestora 
s\ determin\m necesarul locurilor de depozitare. S\ presupunem c\ 

Project:  Prelucrare si asamblare                      
Analyst:  ec                               
Replication ended at time      : 60000.0 
                                 TALLY VARIABLES 
Identifier              Average   Half Width  Minimum    Maximum   Observations 
_______________________________________________________________________________ 
 
Piesa A Prelucrare_R_Q  14.650     2.8351     .00000     114.08      11904     
Ajustare_Control_R_Q Q  217.09     (Corr)     .00000     1173.8       1829     
Piesa B Prelucrare_R_Q  53.996     (Corr)     .00000     358.07       8116     
Asamblare_Control_R_Q   7.2148     1.7904     .00000     64.050      20019     
Subansamble_Rebutate_T  319.92     (Corr)     16.017     1251.4        379     
Expediere_Ta            51.232     (Corr)     8.6811     377.26      18189     
Subansamble_Recuperate  314.66     (Corr)     16.403     1349.8       1449     
 
                           DISCRETE-CHANGE VARIABLES 
Identifier              Average   Half Width  Minimum    Maximum   Final Value 
_______________________________________________________________________________ 
# in Ajustare_Control_  6.6176     (Corr)     .00000     36.000     .00000     
Asamblare_Control_R Av  1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
# in Piesa B Prelucrar  7.3039     (Corr)     .00000     58.000     .00000     
Piesa A Prelucrare_R B  .85756     .01764     .00000     1.0000     1.0000     
Ajustare_Control_R Ava  1.5040     (Insuf)    1.0000     2.0000     1.0000     
Piesa A Prelucrare_R A  1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
# in Piesa A Prelucrar  2.9083     .65277     .00000     26.000     10.000     
# in Asamblare_Control  2.4072     .63049     .00000     25.000     .00000     
Asamblare_Control_R Bu  .85209     (Corr)     .00000     1.0000     1.0000     
Piesa B Prelucrare_R B  .81443     (Corr)     .00000     1.0000     .00000     
Piesa B Prelucrare_R A  1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
Ajustare_Control_R Bus  1.3301     (Corr)     .00000     2.0000     1.0000     
 
                                   COUNTERS 
                    Identifier                Count   Limit 
                    _________________________________________ 
                    Subansamble_Rebutate_C      379  Infinite 
                    Subansamble_Recuperate     1449  Infinite 
                    Expediere_C               18189  Infinite 
 
                                 FREQUENCIES 
                                        --Occurrences--    Standard  Restricted 
Identifier             Category         Number  AvgTime    Percent   Percent 
_______________________________________________________________________________ 
 
STATE(Asamblare_Contro BUSY             3930    13.008       85.21     85.21 
                       IDLE             3573    1.9382       11.54     11.54 
                       FAILED           463     4.2099        3.25      3.25 
 
Value(NQ(AJUSTARE_CONT Constant(0,)     157     95.331       24.94     24.94 
                       Range(0,10)      214     157.63       56.22     56.22 
                       Range(10,20)     72      74.904        8.99      8.99 
                       Range(20,30)     27      172.67        7.77      7.77 
                       Range(30,40)     13      95.591        2.07      2.07 
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depozit\m subansamblele rezultate din modulul de Ajustare_Control pe palete 
cu 10 loca[uri [i vrem s\ [tim c`te astfel de palete trebuie s\ achizi]ion\m.  
Pentru aceast\ situa]ie putem utiliza statistica de frecven]e (Frequencies) a 
modulului ‘Statistics’.  Aceast\ statistic\ este utilizat\ pentru a `nregistra 
frecven]ele evenimentelor unei  anumit\ variabile, expresii sau stare a unei 
resurse. Pentru a satisface aceast\ cerin]\ trebuie s\ [tim num\rul de entit\]i 
(NQ) aflate `n firul de a[teptare al modulului Ajustare_Control = 
NQ(Ajustare_Control_R_Q) .  

In acest caz ne intereseaz\ suma timpilor c`t num\rul de entit\]i din fir 
este zero, mai mare ca zero [i mai mic\ sau egal\ cu 10, mai mare ca  10 [i  
mai mic\ sau egal\ cu 20 , etc. Vom construi categoriile conform cu figura 
6.74 Prima categorie este pentru o m\rime constant\ a cozii egal\ cu zero ; 
urm\toarele sunt pentru o palet\ p`n\ la cinci palete (50 subansambluri). Dac\ 
se dep\[esc 50 de entit\]i, Arena va crea o nou\ categorie pentru  toate 
entit\]ile care dep\[esc aceast\ valoare [i o va include `n raport. 
 Rezultatele ob]inute pentru un timp de simulare egal cu 60000 minute 
sunt prezentate `n tabelul 6.25 , timpul de rulare depinz`nd de caracteristicile 
calculatorului pe care se face simularea. 

 Dac\ analiz\m statisticile pentru modulul de Ajustare_Control vom 
observa, pe durata simul\rii, o valoare maxim\ a num\rului de entit\]i `n firului 
de a[teptare de 36 de unit\]i, la sf`r[itul simul\rii aceasta fiind vid\. 
Disponibilitatea acestei resurse (availability) este de 1,5040 iar gradul de 
ocupare (busy) a fost de 1,3301. In aceste condi]ii, gradul de utilizare al 
resursei este 88,43% (100x1,3301/1,5040). 

Statisticile pentru disponibilitatea [i gradul de ocupare al modulului de 
Asamblare_Control le g\sim `n sec]iunea “Modificarea discret\ a variabilelor” 
dar, `ntr-o form\ mai complet\ se g\sesc `n sec]iunea “Frecven]e” . Aceste 
informa]ii sunt incluse automat `n aceast\ sec]iune dac\ modelul resursei are 
prev\zut\ o lege de fiabilitate sau de oprire. In acest caz, sunt furnizate 
rezultatele procentuale pentru gradul de ocupare, gradul de neocupare (idle) 
[i de defectare. De asemenea, vom reg\si frecven]a statisticilor pentru 
num\rul de entit\]i `n firul de a[teptare al modulului Ajustare_Control, pe 
grupele definite anterior: 0 cu un procent al timpului de ocupare de 24,94%, 
`ntre 0 [i 10 entit\]i, cu un procent de 56,22% , etc. Observ\m c\ nu vom 
avea niciodat\ mai mult de 40 de entit\]i `n fir iar  numai pentru 2,07% din 
timp vom avea un num\r cuprins `ntre 30 [i 40 de entit\]i `n firul de a[teptare. 
 

6.8.4. Analiza rezultatelor  
 Dup\ simulare, datele statistice care au fost salvate `n fi[iere pot fi 
analizate cu ajutorul unui modul specializat al mediului ARENA : “Output 
Analyzer”. Cu ajutorul acestuia se pot vizualiza rezultatele [i se pot analiza [i 
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`ntocmi noi concluzii statistice. Modul de realizare a unei analize `ncepe cu 
definirea unui a[a numit grup de date statistice, toate provenite, de obicei,  de 
la acela[i model de simulare.  Un exemplu de grup de date provenite de la 
modelul de asamblare [i control este prezentat `n figura 6.75 

 

 
 
File/New 

 
(selectare) 

Data Group Files 
      Add... (selectare) 
File name 
File name 
File name 
File name 

Piesa_B_P.dat 
Fir_Asamblare.dat 
fir_Ajustare.dat 
Expediere.dat 

Figura 6.75. Definirea grupului de date 

 
Figura 6.76. Graficul evolu]iei num\rului de entit\]i din firul de a[teptare al 

modulului de prelucrare al piesei B 
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Se pot genera o serie de grafice pentru unul  sau mai multe fi[iere de 

date din grup. Graficul num\rului de entit\]i din firul de a[teptare al modulului 
de prelucrare al piesei B este prezentat `n figura 6.76 Pentru analiza vizual\ a 
evolu]iei num\rului de subansamble reprelucrate putem utiliza un alt tip de 
grafic sub forma de bare (barchart), construit pentru o anumit\ perioad\ de 
timp, de exemplu `ntre 20000 [i 21000 (figura 6.77). Cu ajutorul acestuia 
putem observa c\ `n perioada luat\ `n studiu m\rimea cozii variaz\ `ntre [0 – 
12] entit\]i . Dac\ vrem s\ ne facem o idee asupra evolu]iei capacit\]ii de 
stocare necesare a modulului de Ajustare_Control, putem utiliza o 
reprezentare grafic\ sub form\ de histogram\ (figura 6.78) 

 
Figura 6.77 Graficul evolu]iei num\rului de entit\]i din firul de a[teptare al 

modulului de prelucrare al piesei B 

 
Figura 6.78. Graficul evolu]iei sub form\ de histogram\ 
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Anexa A      Matrici ortogonale Taguchi * 
 
 

 
* Editate cu permisiunea American Supplier Institute, Inc. 

Tabel A-1. Matricea ortogonal\ L4 [i L8

(a)

Coloana
 

Experiment 

L4(23) 
 

1 2 3 

1 
2 
3 
4 

1
1 
2 
2 

1
2 
1 
2 

1
2 
2 
1 

(b) 
Coloana 

 
Experiment 

L8(27) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

1
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 

1
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

1
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

1
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

1
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 

1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
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Tabel A-2 Matricea ortogonal\ L16 
 

 L16 (2
15

)

Nr. 1 2   3 4   5 6   7 8   9 10   11 12   13 14   15 
1 
2 
 

1 
1 

1   1 
1   1 

1   1 
1   1 

1   1 
1   1 

1   1 
2   2 

1   1 
2   2 

1   1 
2   2 

1   1 
2   2 

3 
4 
 

1 
1 

1   1 
1   1 

2   2
2   2 

2   2
2   2 

1   1
2   2 

1   1
2   2 

2   2
1   1 

2   2 
1   1 

5 
6 
 

1 
1 

2   2 
2   2 

1   1
1   1 

2   2
2   2 

1   1
2   2 

2   2
1   1 

1   1
2   2 

2   2 
1   1 

7 
8 
 

1 
1 

2   2 
2   2 

2   2 
2   2 

1   1 
1   1 

1   1 
2   2 

2   2 
1   1 

2   2 
1   1 

1   1 
2   2 

9 
10 

 

2 
2 

1   2 
1   2 

1   2
1   2 

1   2
1   2 

1   2
2   1 

1   2
2   1 

1   2
2   1 

1   2 
2   1 

11 
12 

 

2 
2 

1   2 
1   2 

2   1
2   1 

2   1
2   1 

1   2
2   1 

1   2
2   1 

2   1
1   2 

2   1 
1   2 

13 
14 

 

2 
2 

2   1 
2   1 

1   2 
1   2 

2   1 
2   1 

1   2 
2   1 

2   1 
1   2 

1   2 
2   1 

2   1 
1   2 

15 
16 

 

2 
2 

2   1 
2   1 

2   1
2   1 

1   2
1   2 

1   2
2   1 

2   1
1   2 

2   1
1   2 

1   2 
2   1 
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Figura A-1. 
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Tabelul A-3. Matricea ortogonal\ L32
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Tabelul A-4. Matricea ortogonal\ L9 [i L18

(a)
Coloana 

 
Experiment 

L9(34) 

1 2 3 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 

1
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

1
2 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
2 

1 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
1 

(b) 

Nr. 
L18(21 x 37)

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
2 
3 
 

4 
5 
6 
 

7 
8 
9 
 

10 
11 
12 

 
13 
14 
15 

 
16 
17 
18 

1
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
 

2 
2 
2 

1
1 
1 
 

2 
2 
2 
 

3 
3 
3 
 

1 
1 
1 
 

2 
2 
2 
 

3 
3 
3 

1
2 
3 
 

1 
2 
3 
 

1 
2 
3 
 

1 
2 
3 
 

1 
2 
3 
 

1 
2 
3 

1
2 
3 
 

1 
2 
3 
 

2 
3 
1 
 

3 
1 
2 
 

2 
3 
1 
 

3 
1 
2 

1
2 
3 
 

2 
3 
1 
 

1 
2 
3 
 

3 
1 
2 
 

3 
1 
2 
 

2 
3 
1 

1
2 
3 
 

2 
3 
1 
 

3 
1 
2 
 

2 
3 
1 
 

1 
2 
3 
 

3 
1 
2 

1 
2 
3 
 

3 
1 
2 
 

2 
3 
1 
 

2 
3 
1 
 

3 
1 
2 
 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
 

3 
1 
2 
 

3 
1 
2 
 

1 
2 
3 
 

2 
3 
1 
 

2 
3 
1 
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Tabelul A-5. Matricea ortogonal\ L27
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Tabelul A-6. Matricea ortogonal\ L32
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Anexa B     Tabelele Fisher –Snedecor 
 

 

Tabel B-1. Tabel F, F.10(f1, f2), 90% încredere

f1 = num\rul de grade de libertate ale num\r\torului 
f2 = num\rul de grade de libertate ale numitorului 
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Tabel B-2. Tabel F, F.05,(f1, f2), 95% încredere

f1 = num\rul de grade de libertate ale num\r\torului 
f2 = num\rul de grade de libertate ale numitorului 
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Tabel B-3. Tabel F, F.25,(f1, f2), 97.5% încredere

f1 = num\rul de grade de libertate ale num\r\torului 
f2 = num\rul de grade de libertate ale numitorului 
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Tabel B-4. Tabel F, F.01,(f1, f2), 99% încredere

f1 = num\rul de grade de libertate ale num\r\torului 
f2 = num\rul de grade de libertate ale numitorului 
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