
1. Temă Proiect MSASF 

Să se modeleze și simuleze un sistem de producție din industria automotivă care 
produce roți dințate cu dinți drepți (P1) și înclinați (P2), melci (P3) și roți melcate (P4).  

Sistemul de producție are în componență 4 celule de producție (CP1-CP4) și un post 
final de inspecție (PFI). Celulele CP1, CP2, CP3 și CP4, au câte o singură mașină-unealtă 
(centru de prelucrare). În postul final de inspecție (PFI) lucrează 2 operatori în schimbul 1 (8 
ore) și 1 operatori în schimbul 2 (8 ore).  

Semifabricatele sosesc în loturi de 5 bucăți (Entities per Arrival). Intervalul de timp dintre 
sosirile diferitelor tipuri de piese semifabricat poate fi modelat printr-o distribuție uniformă cu 
parametri (100,108) minute. Procentual, sosirile au următoarea repartiție: 40 % din tipul P1 de 
piese; 20% din tipul P2; 20% din tipul P3 de piese și 20% din tipul P4 de piese. Prima piesă 
ajunge în sistem la ora 0. 

În sistem sunt procesate cele 4 tipuri de piese (P1-P4), fiecare având un traseu 
tehnologic propriu, cu faze tehnologice de durate diferite, estimate prin legi probabilistice, 
conform tabelului de mai jos: 

Tip piesă  Secvența de operații tehnologice  Timp proces [minute]  

 
 

P1 

CP1  TRIA(23,25,28) 

CP2  TRIA(13,15,17) 

CP4  TRIA(20,25,28) 

CP3  TRIA(28,30,35) 

PFI  TRIA(5,7,9) 

 
P2 

CP1  TRIA(30,35,38) 

CP2  TRIA(18,20,22) 

CP3  TRIA(22,25,28) 

PFI  TRIA(8,10,12) 

 
P3 

CP1  TRIA(30,35,38) 

CP4  TRIA(18,20,22) 

CP3  TRIA(22,25,28) 

PFI  TRIA(6,8,10) 

 
P4 

CP1  TRIA(30,35,38) 

CP4  TRIA(18,20,22) 

CP3  TRIA(32,35,38) 

PFI  TRIA(5,7,9) 

     

 

În urma inspecției finale, realizate în postul PFI, 98% din piese sunt considerate 
corespunzătoare și sunt trimise la ambalare iar 2% din piese sunt neconforme și sunt trimise la 
reciclare. După inspecție, se vor realiza înregistrări (Record) de contorizarea (Count) a 
numărului de componente conforme și componente neconforme.  



Timpul de deplasare (timp de transfer) între oricare 2 celule CPi poate fi modelat de o 
distribuție triunghiulară cu parametri (8,10,12) minute, indiferent de distanța între posturile de 
lucru (celule). 

Timpii de mentenanță pentru posturile de procesare CP1-CP4 și postul de inspecție PFI  
poate fi modelat de o distribuiție triunghiulară TRIA(450,460,470) în minute. Timpul de pauză 
(MTR) poate fi modelat cu o distribuție exponențială cu o medie de 20 minute. 

ATENȚIE ! Stația de lansare a ordinelor trebuie să fie obligatoriu pe prima poziție la 
Station – Advanced Transfer. 

 

 

2. Rapoartele proiectului 

Ne propunem o simulare a funcționării sistemului, care lucrează în 2 schimburi, 16 
ore/zi, pe durata de 5 zile lucrătoare. Se vor realiza 10 replicări. 

Scopul studiului este de a studia statisticile referitoare la: 

2.1. Timpul ciclului de prelucrare pentru fiecare tip de piesă.  

2.2. Numărul de entități din firul de așteptare al fiecărei celule și timpul de 
așteptare la coadă; 

 2.3. Gradul de utilizare al resurselor; 

2.4. Pe baza rapoartelor obținute, propuneți măsuri de îmbunătățire a procesului 
de producție. 

 

 

 


