
 

 

 

 

 

 

 

  

AUXILIAR PENTRU CNC 

-Draft- 

 

 

 

 

Întocmit de:        Avizat de: 

prof. Pop Paul Petrică      prof.ing. Maxim Ioana 

       

Baia Mare 2021 

 



 

 

Cuprins 
I. Stiinta proiectarii ................................................................................................................................... 4 

1.1. Clase ale stiintei proiectarii ........................................................................................................... 4 

1.2. Proiectare pentru fabricatie .......................................................................................................... 5 

1.3. Etape ale proiectarii si selectiei materialelor ................................................................................ 9 

1.4. Proiectarea in domeniul electric ................................................................................................. 11 

1.5. Actuatorul .................................................................................................................................... 14 

1.6. Senzorii / sistemul de achizitii ..................................................................................................... 15 

1.7. ―Zgomot” ..................................................................................................................................... 17 

1.8. Cabluri / conectori ....................................................................................................................... 18 

1.9. Software si analiza erorilor software. ......................................................................................... 18 

1.10. Care este cheia succesului în noua filozofie de proiectare ?................................................... 19 

II. Produse și procese de producție ......................................................................................................... 20 

2.1. Inginer si inginerie ....................................................................................................................... 20 

2.2. Dezvoltarea unui produs ............................................................................................................. 22 

2.3. Produsele în timp ........................................................................................................................ 22 

2.4. Produse noi .................................................................................................................................. 23 

2.5. Innoirea si produsul nou .............................................................................................................. 23 

2.6. Etapele de lansare a produsului nou: .......................................................................................... 24 

2.7. Dimensiunile creativitatii ............................................................................................................. 25 

2.7.1. Care sunt atributele de nou produs ?.................................................................................. 25 

2.7.2. Creatia produsului - demers liniar - ..................................................................................... 25 

2.8. Ingineria integrata ....................................................................................................................... 26 

2.8.1. Sistem integrat CAD / CAM ................................................................................................. 28 

2.8.2. Activitatea de proiectare - alte concepte ............................................................................ 31 

2.9. Creativitate cu restrictii in proiectare ......................................................................................... 32 

2.10. Proiectarea iterativa: ............................................................................................................... 32 

III. Metoda diagramelor Grafcet ........................................................................................................... 35 

3.1. Implementarea unui Grafcet ....................................................................................................... 37 



 

 

3.2. Exemplu Grafcet. Instalaţie de etichetat ..................................................................................... 42 

IV. Bibliografie....................................................................................................................................... 47 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Stiinta proiectarii  
  

1.1. Clase ale stiintei proiectarii  
  

Pahl and Beitz, 1988:  

 Proiectare originalã – presupune elaborarea unei solutii originale pentru un sistem cu 

aceleeasi sarcini, sarcini similare sau sarcini noi. Ex: proiectarea unui mecanism cu bare 

pentru un robot pãsitor;  

 Proiectare adaptivã – presupune adaptarea unei solutii principial cunoscute pentru o 

sarcinã nouã. Ex: proiectarea unei transmisii noi pe baza unor roti cunoscute.  

 Proiectare de variantã – presupune adaptarea dimensiunii si / sau aranjarea, cu aspecte 

clare, a unui acelasi sistem fãrã ca functia si solutia sistemului sã se modifice. Ex: 

proiectarea unui conveior cu bandã; se modificã dimensiunea tamburului conveiorului 

si lãtimea benzii pentru noua sarcinã dar nu se modificã configuratia.  

  

După Dieter în anul 1991 exista 4 clase  

1. Categoria proiectului; Ex: proiectarea unei masini speciale, proiectarea unui prototip;  

2. Proiectare pentru productia de masã; Ex: proiectarea unei masini de spãlat;  

3. Proiectarea unor sisteme extinse de mari dimensiuni; Ex: proiectarea unei linii de 

productie.  

4. Proiectare de produs codificat; Ex: proiectarea unui arbore, proiectarea unui boiler.  

Conform lui Ullman (1992):  

1. Proiectarea prin selectie – presupune selectarea unui produs dintr-o listã; Ex: 

selectarea unui rulment pentru un arbore;  

2. Proiectarea configurativã – presupune asamblarea intr-un tot unitar a unor produse 

proiectate si existente; Ex: proiectarea unui utilaj, fabricã etc.  

3. Proiectarea parametricã; Ex: proiectarea unui conveior, proiectarea unui pod rulant 

etc.  

4. Proiectarea originalã (inovativã) – dezvoltarea unor procese, componente, ansamble 

inexistente; Ex: o masina cu specificatii speciale;  

5. Alte forme – în care se include reproiectarea, proiectarea de rutinã.  

 



 

 

 Proiectarea componentelor  

Se recomanda eliminarea / minimizarea amestecului confuz dintre piesele aflate în alimentator; • 

Se recomanda utilizarea unei simetrii constructive pentru a reduce durata de orientare pe 

parcursul manipularii. Daca nu se poate utiliza o constructie simetrica, utilizeaza o caracteristica 

clara / evidenta pentru a creste viteza de orientare;  

 În proiectarea unui produs se recomanda reducerea numarului de componente daca este posibil, 

realizarea unei constructii în straturi, de sus în jos, utilizeaza tesirea suprafetelor pentru o 

îmbinare usoara si asamblarile filetate și utilizeaza asamblari elastice rapide pentru a reduce 

durata operatiei.  

Existenţa a doua piese separate se poate justifica daca:  

Trebuie sa existe o miscare relativa între ele. Piesele trebuie realizate din materiale diferite. 

Piesele trebuie separate pentru întretinere. Elementele elastice separate (arcuri elicoidale, spirale 

etc.) (fig.a) se pot înlocui printr-o constructie adecvata cu cuple cinematice elastice.  

 

 

1.2.  Proiectare pentru fabricatie  
 

 Urmatorii parametrii: cost, fiabilitate si mentabilitate, reprezintă punctele de 

plecare pentru dezvoltarea integrata a produsului . Proiectarea produsului este efectiv 

îmbunatatita daca initial sunt evaluate alternativele următoare de proiectare existente: 

 Proiectarea automatizata beneficiaza de diverse variante (fiecare cu specificatiile proprii) 

pe care un proiectant le poate utiliza.  

 Proiectarea asistata de calculator (Computer Aided Design – CAD);  

 Inginerie asistata de calculator (Computer Aided Engineering – CAE); 

  

  
    ( a)            ( b)  
  
Constructie adecvata cu cuple cinematice elastice (b).  



 

 

 Modelarea solidelor;  

 Analiza prin elemente finite;  

 Tehnologia de grup; 

 Planificarea productiei asistate de calculator (Computer Aided Process Planing - CAPP).  

Recomandari pentru proiectarea pentru fabricatie: 

 simplifica proiectarea si reduceti numarul componentelor pentru ca fiecare componenta 

este o sursa de defecte si erori;  

 standardizeaza si utilizeaza componente si materiale obisnuite pentru a facilita 

activitatea de proiectare, pentru a reduce pretul de cost si a creste calitatea;  

 proiectati astfel încât sa usurati fabricatia. 

  Selectati procesele compatibile cu materialele si volumul productiei. Selectati 

materiale compatibile cu procesul de productie si minimizati durata procesului. Aplicati indicatii 

specifice pentru procesul de fabricatie. Pentru un volum mare de componente, luati în 

considerare turnarea si matritarea pentru a reduce uzinarea. Se utilizeaza turnarea în forme si 

forjarea pentru a minimiza uzinarea si efortul de prelucrare. Se proiecteaza pentru o fixare usoara 

prevazând suprafete largi, paralele si solide de sprijin;  

Proiecteaza în limita capabilitatii proceselor si evita prelucrari care nu sunt impuse de 

cerintele functionale;  

• proiecteaza piesele pentru orientare si manipulare sigura minimizând efortul de lucru 

si ambiguitatile si erorile în procesul de orientare  

• minimizeaza partile flexibile si interconectarile;  

• proiecteaza pentru o asamblare usoara;  

• proiecteaza pentru o imbinare si închidere eficienta:  

• Elementele de fixare prin filet sunt consumabile de timp pentru asamblare si cu 

dificultate pentru automatizare;  

• Considera îmbinarile prin forme elastice;  

• Analizeaza alte metode si tehnici de îmbinare cu adezivi;  

• Armonizeaza tehnicile de fixare cu materialele utilizate, cerintele functionale ale 

produsului si cerintele de dezasamblare si întretinere;  

• proiecteaza produsele modular pentru a facilita asamblarea cu carcasa sau subansamble;  

• proiecteaza pentru automatizarea productiei;  

• proiecteaza placile pentru circuitele imprimate pentru asamblare  



 

 

 

Proiectarea formei componentelor care alcatuiesc produsul = element esential pentru DFM =  

design for manufacturability  

La stabilirea formei (configuratiei) unui ansamblu si a elementelor acestuia trebuie sã se aibã în 

vedere:  

• îndeplinirea functiunii de deservire si întretinere;  

• proprietãtile materialelor si modul de confectionare.  

Alegerea materialelor  

 

  

• indicele de performantã al materialului:  

K = E/ρ  

unde ―E‖ este modulul de elasticitate longitudinal al materialului (modulul lui Young) iar ―ρ‖ 

este densitatea materialului.  

  



 

 

 

Diagrama de selectie a materialelor  

  

 

  

• Alegerea sectiunii transversale a piesei componente – factorul de forma: ϕB  = 4 

π I/ A
2
 unde ―I‖ este momentul de inertie al sectiunii transversale ―A‖;  

• În alegerea materialului este preconizatã valoarea maximã a factorului de formã.  

 



 

 

1.3. Etape ale proiectarii si selectiei materialelor  
  

 

Exemplu de calcul  

 O bara de lungime L care este încarcata cu o forta axiala F . Se cere sa se 

determine varianta de material care corespunde cel mai bine pentru bara data;  

Din starea de solicitare admisa, se poate determina aria transversala a barei: Anec = F/σa  unde σa 

este rezistenta admisibila a materialului. Se poate stabili pentru bara o arie de realizare practica 

A0 >= Anec . 

Costul barei se poate defini ca fiind : Cost_bara = Cρ A0L= Cρ L F/σa  

unde C – este costul pe unitatea de masa a materialului iar ρ este densitatea materialului.  

Pentru o pereche de parametri impusi F, L costul barei este influentat de raportul Cρ /σa  



 

 

Pe baza indicelui de performanta se pot formula pasii de selectie într-o problema de proiectare 

[Ashby]: - identifica proprietatea care trebuie maximizata sau minimizata: greutate, cost, energie, 

rigiditate, stare de solicitare, deteriorarea mediului etc.;  

Transpune într-un model matematic atributele anterioare functie de cerintele functionale, 

parametrii geometrici si de material. Se defineste astfel functia obiectiv care trebuie analizata.  

Identifica variabilele libere;  

Identifica constrângerile;  

Dezvolta ecuatiile pentru constrângeri;  

Inlocuieste variabilele libere pornind de la ecuatiile de constrângere în functia obiectiv; - 

Grupeaza variabilele în trei categorii :  

Cerinte functionale « F »  

Cerinte geometrice « G »  

Cerinte de material « M »  

identifica propreitatea de grup a materialului care determina indicele de performanta maxim.  

  



 

 

1.4. Proiectarea in domeniul electric  

 

 

Recomandari:  

Minimizarea cantitãtii de material utilizat si prin aceasta greutatea produselor;  

Minimizarea numãrului de componente utilizate în realizarea produselor si utilizarea unor 

componente de gabarit minim;  

 Alegerea unor materiale reciclabile dacã specificatiile tehnice si cele economice permit acest 

lucru; Este preferabilã utilizarea unui numãr minim de categorii de materiale plastice în 

constructia produselor; • Alege materiale plastice reciclabile;  Evitã utilizarea combinatiilor de 

materiale plastice dacã nu sunt compatibile pentru reciclare; Evitã, dacã este posibil, materialele 

de protectie pentru plastic;  Evitã insertia componentelor metalice în componenta din material 

plastic deoarece cele douã pãrti trebuie separate pentru a se putea recicla; Evitã utilizarea 



 

 

adezivilor în structura unor produse care au atasate etichete în pãrti plastice. Calitatea fractiunii 

de plastic, în cazul reciclãrii, este influentatã de prezenta adezivului;  Evitã utilizarea unor 

pigmenti coloranti care contin nickel sau crom;  

Potentiale deficiente pentru componentele mecanice:  

• Deformaţiile elastice;  

• Rupere fragila (casanta);  

• Deformaţii plastice, fluaj;  

• Defecţiuni de flambaj, rupere ductila;  

• Defecţiuni de oboseala: coroziune indusa, frecare, impact, suprafaţa, efecte 

termice induse, vibraţii;  

• Defecţiuni datorate impactului / şocului indus: deformaţii, oboseala, rupere, 

frecare, uzare;  

• Uzare: adeziva, abraziva, cavitaţie, coroziune, eroziune, pitting etc.;  

• Defecţiuni datorate efectelor termice induse: schimbarea proprietaţilor 

materialelor, deformaţii, şoc termic; • Defecte de îmbinare, exfolieri;  

• Corodare coroziva / chimica: galvanica, fisurare, agresivitate a hidrogenului, 

oxidare, pitting;  

• Defecte combinate; rupere datorata oboselii sau flambajului, deformaţiilor 

induse termic etc.; • Defecte ale interfeţei mecanice: decuplare, interferenţa, blocare, alunecare;  

 

 

Potentiale deficiente pentru componentele si sistemele electrice:  

• Supratensiuni;  

• Tensiuni minime;  

• Defecţiuni de circuit deschis (în gol): ce conduce la pierdere a semnalului de ieşire ?  

• Defecţiuni de circuit în scurtcircuit: ce se întâmpla cu sistemul?  

• Aspecte termice: modificari a proprietaţilor de material, temperature de operare, dilatare, 

instabilitate termica;  



 

 

• Probleme mecanice: inserţia / eliminarea componentelor, vibraţii;  

• Strapungerea unei componente: în ce fel va afecta defecţiunea componentei modul de 

funcţionare a sistemului;  

• Probleme ale sursei de alimentare: frecvenţa de lucru nominala, zgomotul în frecvenţa 

înalta, tensiunea de alimentare, forma semnalului;  

• Anomalii ale semnalului (în domeniul timp): zgomot, forma semnalului, semnal 

perturbator;  

• Anomalii ale semnalului (în domeniul frecvenţa): distorsiuni, aliasing, spectru.  

Proiectarea in mecatronica – lista de specificatii:  

 

Gradele de libertate . Posibilitatea deplasãrii în spatiu a unui punct material. 

 care este numărul minim de mişcări decuplate şi acţionate necesare pentru a rezolva 

problema în cauză ?  

 este necesară energie de antrenare pentru toate aceste mişcări?  



 

 

 se poate accepta o acţionare pasivă pentru oricare dintre aceste mişcări: gravitaţional, 

prin elemente şi cuple cinematice elastice, rezistenţa aerului etc.?  

 trebuie să existe o aliniere a două componente sau o conectare a acestora?  

 Cum se preîntâmpină o abatere de coaxialitate între componentele respective?  

 Cum se pot anula jocurile dintre elemente?  

 Care sunt ajustajele necesare ?  

   

1.5. Actuatorul  
Pentru oricare dintre actuatorele utilizate proiectantul trebuie să definească sau să măsoare:  

•forţa generalizată (forţă sau cuplu) ce trebuie dezvoltată;  

•dependenţa forţei generalizate motoare de viteză (caracteristica mecanică motoare);  

•variaţia forţei generalizate cu poziţia punctului de aplicaţie;  

•viteza impusă şi eventualele restricţii suplimentare referitoare la aceasta (dependentă de poziţie, 

de solicitare / sarcină etc.) ;  

•precizia impusă şi eventualele restricţii suplimentare referitoare la aceasta (poziţie, dpendenţă de 

viteză etc.);  

•inerţia efectivă a sistemului, rigiditatea sau flexibilitatea a acestuia, frecarea sau amortizarea; 

•domeniul mişcării;  

•sarcina constantă sau variabilă, alta decât inerţia, din sistem.  

Proiectantul trebuie să estimeze în plus:  

•care sunt limitele în proiectul dat (de ex.: raportul putere / forţă / cuplu capabile şi cerinţele 

putere / forţă / cuplu impuse pentru fiecare actuator);  

•se poate utiliza o aceeaşi formă de energie pentru toate sistemele de acţionare (de ex. energia 

pneumatică) ?  

•se poate reproiecta actuatorul pentru mobilitatea care nu respectă cerinţa anterioară (de ex.: 

actuatorul nu utilizează energia pneumatică) ?  

•se poate renunţa la elementele senzoriale pentru sistemul de acţionare ? Se poate utiliza un 

STOP mecanic sau dependent de timp ? Se poate utiliza un motor pas cu pas pentru a elimina 



 

 

necesitatea unui traductor de poziţie ? •sunt disponibile pentru actuatoare facilităţi de utilizare a 

dispozitivelor absorbante de energie (pentru coliziune, şoc) ?  

•care sunt cerinţele impuse actuatorului de menţinere a elementului condus într-o poziţie dată ? 

Care sunt posibilităţile de aplicare automată a frânării la apariţia unor defecţiuni ale sistemului de 

alimentare ? Care sunt limitele admise pentru deplasările elementului condus pe intervalul de 

timp determinat de apariţia defecţiunii şi momentul realizării frânării ?  

•care sunt posibilitătile de control a mişcării pentru fiecare actuator astfel încât să fie eliminate 

efectele tranzitorii ?  

•care este eleasticitatea din sistem (compresibilitatea fluidului, elasticitatea mecanică în 

transmisie etc.) ? Se poate reduce această elasticitate ? Care sunt variantele ?  

•care sunt ―jocurile‖ din sistem ? Cum afectează aceste neliniarităţi controlul sistemului ?  

•care sunt consecinţele defectării actuatorului ?  

•Cum poate fi detectat un defect sau o funcţionare în afara parametrilor impuşi în mod automat ?  

•Care sunt alte posibilităţi disponibile de detectare a defectelor ?  

• Există posibilităţi de simulare a unei funcţionări anormale (în afara parametrilor impuşi) a 

actuatorului ?  

  

1.6. Senzorii / sistemul de achizitii  
 

•care sunt senzorii necesari în conversia parametri fizici – semnal electric ?  

•care sunt condiţionările de semnal necesare: amplificare, filtrare etc. ?  

•care este forma de lucru: analog sau digital  

•care este forma de transfer a informaţiei: serial, paralel ?  

•care este banda de frecvenţă necesară pentru semnalele de intrare achiziţionate din sistem ?  

•care sunt condiţiile de eşantionare necesare pentru achiziţia întregii bande de frecvenţă ? Sunt 

utilizate filtre anti-alias ?  

•Care este siguranţa funcţionării corecte a senzorilor ?  



 

 

•Există posibilitatea detectării funcţionării incorecte a senzorilor ? Cum sunt eliminate valorile 

eronate ?  

•Există posibilitatea fuziunii informaţiei ?  

•Toate elementele senzoriale sunt necesare ? Se pot elimina unul sau mai multe elemente 

senzoriale ?  

•Care sunt posibilităţile de măsurare direct / indirect? Care este cea mai bună locaţie pentru un 

sensor ?  

•Există posibilitatea utilizării senzorilor cu semnal de ieşire standard discret ? Se pot utiliza aceşti 

senzori pentru parametric continui: semnale modulate în lăţime, semnale de frecvenţă variabilă, 

traductoare numerice ?  

•Care sunt influenţele negative în achiziţia semnalelor provocate de uzură, vibraţii, câmpurile 

termice exterioare, radiaţii etc. ?  

•Care sunt limitele admise în proiectare pentru elementele senzoriale ?  

Interferenta electromagneticã ― acţiunea unor fenomene electromagnetice asupra circuitelor şi 

aparatelor electrice, asupra sistemelor fizice abiotice sau biotice  

Imunitate electromagneticã - capacitatea unui sistem electric / electronic de a funcţiona normal 

fără a-şi degrada parametrii funcţionali în prezenţa perturbaţiei electromagnetice.  

Susceptibilitatea la perturbatii este inabilitatea sistemului de a funcţiona normal din cauza 

perturbaţiilor. Parametrii de compatibilitate si perturbatie ai mediului:  

•nivelul semnalului util;  

•nivelul pragului de perturbatii (valoarea minimã a semnalului util sub care dacã se scade se 

face simtitã prezenta perturbatiilor);  

•nivelul de pertubatii functionale, nivelul de zgomot galactic;  

•intervalul de compatibilitate electromagneticã (diferenta în dB dintre nivelul semnalului util si 

nivelul pragului de perturbatii reglementat pentru o anumitã configuratie de sistem).  

 

 



 

 

1.7. “Zgomot”  
Trebuie să se aibă în vedere şi să se facă diferenţa calitativă a următoarelor noţiuni:  

•Legarea la pãmânt (earth, ground) – care defineşte legarea unui sistem printr-un conductor 

electric la priza de împământare în scopul limitării supratensiunilor accidentale;  

•Legarea la masã (signal ground, signal common) – care defineşte legarea printrun conductor la 

punct de referinţă de potenţial 0 V.  

Trebuie să se identifice sursele de zgomot electromagnetic:  

•există surse de putere de c.a. ? Care este frecvenţa sursei (50 Hz, 60 Hz) ?  

•sistemul conţine motoare electrice ?  

•există amplificatoare de comutaţie ?  

•există circuite redresoare necomandate  

•există componente de electronică de putere (de ex. invertoare) sau surse de putere variabilă ?  

•există telefoane mobile sau transmisii radio ?  

•sistemul conţine bobine cu miez feromagnetic, relee electromagnetice ?  

•există surse de lumină flurescentă, comutator de fază ?  

•sistemul dispune de display, calculatoare ?  

•există circuite logice de mare viteză ? există oscilatoare în sisteme ?  

•există procese tehnologice ce folosesc arcul electric (cuptoare, instalaţii de sudare etc.), instalaţii 

electrice de electroliză?  

Proiectantul trebuie sã identifice solutii corespunzãtoare pentru limitarea zgomotului 

electromagnetic pentru fiecare semnal de intrare.  

Proiectantul trebuie să se precizeze dacă:  

•există un singur punct de masă de referinţă ? Există puncte multiple ?  

•toate firele sunt protejate, ecranate (dacă este cazul)?  

•conductoarele flexibile au posibilităţi largi de mişcare (în cazul vibraţiilor)? Capacitatea 

variabilă creată de fire poate afecta semnalul de intrare.  



 

 

•există posibilitatea utilizării unui filtru digital pentru a reduce zgomotul pe semnalele de intrare?  

  

1.8. Cabluri / conectori  
 

Trebuie să se răspundă astfel la o serie de probleme cheie:  

•au fost eliminate toate conexiunile care nu sunt necesare ? Se pot reduce numărul de conexiuni 

prin reducerea numărului de module ?  

•pot fi eliminate firele de legătură prin utilizarea transmieie radio, a interfeţei seriale sau a 

fibrelor optice ? se pot utiliza transmisiile de date pe frecvenţă înaltă pe baza cablurilor de 

alimentare cu energie ?  

•au fost eliminate toate mobilitătile inutile ale cablurilor ? Se utilizează cabluri de calitate ? Care 

este influenţa costului ? •au fost reduse / eliminate solicitările de încovoire pentru toate cablurile 

din instalaţie ? S-a analizat influenţa razei de încovoiere ? Care sunt parametrii de calitate ai 

cablurilor referitor la durata de viaţă – cicluri de solicitare ? Care sunt implicaţiile referitoare la 

legătura cost – defecte ? Au fost protejate toate cablurile împotriva vibraţiilor ?   S-au utilizat 

conectori de calitate ? Se poate utiliza conectorul monobloc (injectat) pentru a creşte fiabilitatea 

sistemului? Există teste de verificare pentru toate cablurile şi conectorii utilizaţi ? Care sunt 

procedurile de schimbare a cablurilor ?  

  

1.9. Software si analiza erorilor software.  
 

•Ce se întâmplă cu sistemul dacă alimentarea cu energie se întrerupe ? La revenirea alimentării 

cu energie în cât timp software-ul pentru control devine operaţional ?  

•Există posibilitatea centralizării operaţiilor de calcul într-un singur procesor ? Care sunt 

posibilitătile de optimizare a organizării software pentru creşterea fiabilităţii sistemului şi a vitezi 

de lucru ?  

• Care sunt posibilităţile de configurare a software-lui pentru hardware-ul instalat 

? Care parametri pot fi setaţi prin măsurarile efectuate ?  

•Este posibil să detectăm erorile software ? Sunt suficiente informaţii pentru a putea separa 

erorile software de erorile de intrare în sistem ?  



 

 

•Cum este posibilă detectarea erorilor software în oricare modul ? Cum sunt detectabile erorile de 

intrare a datelor ?  

•Ce se constituie în eroare şi ce se constituie într-o defecţiune ? Cum se poate distinge o eroare 

hardware de o eroare software ?  

•Cum poate fi asigurat procesul proiectat la o detecţie software sau hardware ?  

•Este posibilă conectarea la internet a echipamentului şi realizarea în mod automat a update – lui?  

Beneficiile deosebite - printr-o proiectare judicioasa. 

 

1.10. Care este cheia succesului în noua filozofie de proiectare ?  
 

Succesul se exprima prin echilibrul dintre modelare & analiza si validare experiment & 

constructie  

  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

II. Produse și procese de producție 

 

2.1. Inginer si inginerie 

 

 Inginerul - persoana care practicã o activitate de inginerie 

 Inginerie - “ingenious” - acoperã un domeniu foarte larg de activitate: de la 

agriculturã la constructii navale, de la microelectronicã la transporturi. 

 

Functie Continut 

Cercetare (research) 

Recunoaşte şi defineşte necesităţi reale. Furnizează 

informaţii 

 inginereşti pentru alte funcţii. 

Progres (development) 

Aplicaţii tehnologice pe baza cunoştinţelor de 

inginerie. Detectarea 

 problemelor şi a soluţiilor 

Proiectare (design) 

Recunoaşterea şi definirea necesităţilor tehnologice şi 

formularea de 

 soluţii alternative 

Producţie (Production) 

Materializarea şi realizarea fizică a proiectelor, 

controlul calităţii 

 acestora, analize de cost 

Exploatare şi testare (operation 

and 

Planificarea sistemelor şi a maşinilor, selectare, 

instalare, exploatare, 

test) determinarea performanţelor 

Mentenanţă şi service Mentenanţa şi reperarea produselor 

Marketing Marketingul produselor 

Administraţie Decizii finale în activiţăţi inginereşti, consultaţii 

Educaţie Instruire generală sau de specialitate, publicaţii 

 

Ce este un produs ? 

 

• Pentru utilizator - produsul - mijlocul de satisfacere a unei necesitãti 

• Pentru o intreprindere - produsul - rezultatul unui proces tehnologic care implicã diverse 

activitãti. 

• Ecuatiile fundamentale ale managementului productiei - echilibru dintre termenul promis 

clientului si termenul de livrare pe de o parte si marketingul (servicii maxime, variante si stoc 



 

 

maxime, termene minime, pret minim / calitate maximã) si aspectul financiar (costuri minime, 

stocuri minime) pe de altã parte 

 

 Stocurile de produse mascheazã disfunctionalitãti ale procesului de productie: 

defectãri ale utilajelor, probleme de comunicare, timp consumat pentru schimbarea 

sculelor si dispozitivelor, absenteism, rebuturi (defecte de calitate), întârzieri ale 

furnizorilor, personal insuficient calificat. 

 

 Din analiza acestor aspecte se poate observa cã proiectarea produsului poate 

influenta decisiv asupra lor. 

 

 
 

 

 



 

 

 

2.2. Dezvoltarea unui produs 
 

 

 

2.3. Produsele în timp 
 

 



 

 

2.4. Produse noi 
 

• Abandonarea produsului cu un nivel redus de performantã; 

• Modificarea / îmbunãtãtirea pentru produsele care nu asigurã nivelul de performantã 

scontat; 

• Imitarea unor produse concurente care si-au dovedit viabilitatea 

• Dezvoltarea de noi produse; 

 

• Cercetãrile initiate de McKinsey & Co au evidentiat faptul cã o întârziere de 6 luni în 

dezvoltarea unui produs tehnologic va reduce câstigul total cu pânã la 30 % 

• O crestere a costurilor cu 50 % - influentã nesemnificativã în câstigul financiar 

• Dezvoltarea rapidã cu asigurarea calitãtii produselor este crucialã 

2.5. Innoirea si produsul nou 
 

• Conceptul de produs nou - în sens tehnic diferã de sensul în acceptiunea economica 

• Complexitatea modificãrilor pe care le prezintã un produs nou în raport cu cu oferta 

existentã cuantificã gradul sãu de noutate. 

• Înnoirea este un proces tehnico-economic complex de modificare a structurii sortimentale 

în timp, prin înlocuirea ritmicã a unui procent din gama produselor existente, cu altele noi. 

 



 

 

 

2.6. Etapele de lansare a produsului nou: 

 

• Generarea ideilor de noi produse; 

• Filtrarea / selectia (evaluarea, ordonarea, selectarea) ideilor pe baza unor criterii tehnice, 

financiare si economice; 

• Definirea conceptului si testarea acestuia; 

• Analiza economicã a proiectului: costul previzional al investitiei, tabloul amortizãrilor, costul 

previzional de rezultat, tabloul de finantare (subventii, împrumuturi, crestere de capital), tabloul 

de calcul al ratei interne de rentabilitate; 

 

• Elaborarea produsului: proiectarea tehnicã a produsului, crearea designului de produs, 

alegerea mãrcii, proiectarea ambalajului; 

 

• Planul de marketing: coerentã între actiunile de marketing si întreprindere (mediu si 

potential), coerentã între actiunile de maketing între ele si în timp; 

 

• Testarea pietei: comercializarea produsului, în conceptia sa definitivã, cu un plan clar definit, 

într-o zonã geograficã restrânsã si într-o perioadã de timp limitatã, decizia de a lansa sau nu 

produsul 

 

• Lansarea produsului. 

 

 

 
 



 

 

2.7. Dimensiunile creativitatii 

 

2.7.1. Care sunt atributele de nou produs ? 

 

• Realizarea de noi functii imposibile înainte (programarea video player-ului); 

• Ameliorarea (perfectionarea) unor operatii si a unor sarcini viitoare (functii ―inteligente‖) 

• Ameliorarea flexibilitãtii în proiectarea produselor (prin utilizarea flexibilitãtii softului); 

• Ameliorarea flexibilitãtii în utilizarea produselor (utilizând flexibilitatea softului); 

• Compensarea frecãrii sau amortizarea vibratiilor din structura sistemelor mecanice; 

• Cumularea actiunilor mecanice si electronice în scopul reducerii dimensiunilor si 

costurilor produselor (senzori inteligenti sau servovalve electro-hidraulice). 

 

2.7.2. Creatia produsului - demers liniar - 

 

1 – studiu de piatã; 

2 – studiu de fezabilitate, conceptie, proiectare, industrializare 

 

3 – aprovizionare, fabricatie, control 

 

 
 



 

 

În ultima perioadã a apãrut însã necesitatea economicã de a rezolva ecuatia calitate – 

costuri – termene. 

« Viata » unei piese dintr-un produs în procesul de fabricatie: 

 
 

2.8. Ingineria integrata 

 

Ingineria integratã - o metodologie ce permite conceptia integratã si simultanã a produselor si 

a proceselor de productie si de mentenantã asociate. 

 

Sunt luate în considerare încã de la conceptie toate fazele ciclului de viatã al produsului: 

conceptie, realizare, .... etc. si 

 

eliminarea sa integrând problemele de calitate, termene, costuri, exigentele utilizatorului etc. 

Conceptia noului produs - prin integrare spatialã, concretizatã prin activitãti ale specialistilor 

din mai multe domenii si printr-o integrare temporalã definitã prin activitãti desfãsurate în 

paralel. 

Obtinerea succesului scontat au fãcut sã fie necesare informatii cu privire la evolutia 

viitorare a noului produs -> prognozã tehnologicã. 

O tehnologie si implicit un produs nou, apare atunci când cunostintele stiintifice si tehnice 

o permit si se dezvoltã numai dacã produsul ei rãspunde unei nevoi sociale si dispare 

atunci când o nouã tehnologie mai performantã o eliminã fie pe ea ca atare, fie produsul 

pe care îl reprezintã. 

 

 

 



 

 

Ciclul de viata - produs 

 

1. Creatia 

2. Fabricatia / distributia 

3. Eliminarea 

 

• Ingineria integratã – permite suprapunerea partialã a activitatilor -> dispar în primul rând 

frontierele dintre fazele de creatie a produsului 

 

• Organizarea în paralel a activitãtilor nu rezolvã în mod automat toate problemele. Se impune: 

- Resursele umane - colaborare fizica si conceptuala la creatia produsului într- formã 

organizatoricã multidisciplinarã; 

- Existenta unei baze de date comune, interactive care sã garanteze coerenta fluxului de 

informatii; 

- Integrarea cunostintelor despre produs. 

 

Demersul simultan de fabricatie: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.8.1. Sistem integrat CAD / CAM 

 

 
Mecatronica = ingineria integratã 

• Ingineria integratã -> echipe de proiectare multidisciplinare; modificari la nivelul hardware 

si software de asistentã a activitãtilor de analizã – sintezã, comunicare, sintezã 

(managementul datelor de produs) 

• Concept mecatronic - locul prototipului clasic este luat de ―modelul simulat‖ - echivalent 

cu un ―prototip software‖ 

•Avantajele ingineriei integrate: 

- Reducerea intervalului de timp de la proiectare pânã la lansarea pe piatã / în exploatare a 

produsului / sistemului; 

- Reducerea costurilor realizãrii sistemului; 

- Reducerea costurilor aferente derulãrii ciclului de viatã al produsului; 

- Maximizarea calitãtii sistemului; 

- Eliminarea modificãrilor de proiectare în fazele finale ale realizãrii produsului; 

- Asigurarea fiabilitãtii necesare produsului (sistemului). 

 



 

 

Integrarea mecatronica: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conceptul de proiectare 

 

• Diversitate mare de definitii si conceptie – functie de domeniul de lucru 

• Inginer chimist – inginer constructor – inginer mecanic – inginer 

• Exista concepte comune 

• Proiectarea = activitate de proiect 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 
 

 

2.8.2. Activitatea de proiectare - alte concepte 

 

Activitatea de proiectare - o strategie creativã pentru realizarea unor sarcini fizice, mentale, 

morale sau artistice în scopul unei necesitãti reale 

Scopul proiectãrii (Mostow): Satisfacerea unor specificatii functionale date: limitãri impuse de 

mediu, cerinte de performantã – timp, spatiu, putere, cost etc.- si structurã – stil, claritate etc., 

restrictii impuse de procesul de proiectare însusi. 

Natura proiectarii: 

• o rezolvare de problema practica; 

• executia unei decizii; 

• o aplicare a stiintei 

• o cautare euristica; 

• creativitate si imaginatie; 

• transfera si transforma cunostinte; 

• o colectare si procesare de date; 

• desen si calcul; etc. 

Proiectarea inginereasca 

Proiectarea inginereasca = imaginatie + inginerie : 

• proiectarea inginereascã este creativã; 

• proiectarea inginereascã este iterativã; 

• proiectarea inginereascã este metodologicã. 

 

Factori importanti cu efect de creativitate: experienta proiectantului, abilitatea 

proiectantului, factori economici, preferinte personale ale proiectantului. 

 

 

 



 

 

 

2.9. Creativitate cu restrictii in proiectare 

 

1. Etapa si nivelul de industrializare a unei societãti - populatia unei societãti cu un grad înalt 

de industrializare poate sã nu fie multumitã de produse simple; 

2. Traditiile sociale - protectia, factori religiosi, deprinderile zilnice; 

3. Complexitatea produsului - Utilizatorul – bãrbat sau femeie – este un factor hotãrâtor. 

Femeile au fortã redusã, un produs frumos – estetic, mai elegant si mai selectiv este 

preferabil. A proiecta pentru copii sau pentru adulti este de asemenea important; 

 

4. Durata de viatã - duratã de viatã sigurã; ce se face cu produsul dupã acest timp (uzurã 

moralã). Proiectantul trebuie sã considere toate posibilele evenimente în durata de viatã a 

produsului. Conditiile ambietale au un rol important în acest aspect. 

 

5. Conditiile economice - Produsul proiectat are ca beneficiar utilizatorul. Cineva trebuie sã 

plãteascã pentru proiect. De aceea nivelul economic este un important criteriu. Un produs 

pentru o populatie cu venit scãzut este diferit fatã de un produs pentru o populatie cu venit 

ridicat. 

6. Conditiile geografice si climatice. 

 

2.10. Proiectarea iterativa: 

 
 

 

 



 

 

Proiectarea – Intuitie / inspiratie 

 

Ce este intuiţia ? Exista o legatura dintre aceasta şi proiectare ? 

Intuiţia = o ―înregistrare spontan mentala―, ―punct de vedere original, meditatie sau o viziune 

mentala, o revelatie asupra unui fapt, actiune etc.‖. 

 

Intuiţia - este una din cele patru functii mentale (gândirea, afectivitatea, senzitivitatea, 

intuiţia) ale omului Conştientul - acea parte a mintii umane care poate fi cunoscuta de 

individ si care ajuta la dezvoltarea individului Inconştientul personal - acea parte a 

personalitii care stocheaza experiente personale, conflicte, inclusive cele care par fara 

importanta pe moment 

 

Inconştientul colectiv - cea mai important parte a ―sufletului‖ unui individ si nu este dependent 

de experienţa. 

 

Se considera ca individul moşteneşte schema de dezvoltare a activitii mentale, ca pe o 

structura preformata (analog schemei corporale) 

 

Inconştientul colectiv contine atât ceea ce este rational (de ex. inteligenta, una din functiile 

intelectuale posibile) cât si ceea ce este irational (ceva dincolo de raţiune). 

 

În irational sunt incluse ca functii psihice de prim ordin în activitatea creativa: intuiţia, 

senzaţia, întâmplarea. Proiectarea si creativitatea 

• Proiectantul trebuie sa fie creativ 

• Metodologiile de proiectare ofera metode care suporta creativitatea 

 

Creaţia - o activitate prin care se produc bunuri materiale, valori culturale si spirituale etc. 

“creativ” - a fi ―capabil de a crea‖, ―de a fi inventiv‖, ―de a avea imaginatie‖ în acumularea 

de competenta profesionala si cunostinte 

 

 

Creativitatea 

 

• Creativitatea - este un potential uman nativ si / sau cultivat fara de care creatia nu se 

poate produce; nu se poate compara calitativ sau cantitativ. 

• ―Creativitatea este mai importanta decât ştiinţa. Ştiinţa este limitata, insa creativitatea 

cuprinde întregul univers‖ (Einstein). 



 

 

• Invenţiile – inovaţiile sunt privelegiul numai al unor persoane? S-a demonstrat ca orice 

persoana normala poate deveni creativa 

 

• Invenţia este o creatie stiintifica sau tehnica, concreta si completa care prezinta noutate si 

progres fata de ceea ce se cunoaste în prezent. 

Inventia înseamna materializarea unor idei, cu ajutorul legilor din natura, care prin punerea în 

aplicare în viata de zi cu zi ar aduce efecte (economice, fiabilitate, calitate etc.) sigure, 

autentice si utile. 

• Inovaţia înseamna o realizare tehnica noua la nivelul unei unitati (atelier, societate comerciala, 

întreprindere etc.). 

• Thomas Alva Edison mentiona: ―inventia nu substituie munca‖ si ―geniul creator 

este 1 % inspiratie si 99 % transpiratie‖. 

• Diferente între descoperire şi invenţie ? Descoperirea unui obiect, un fenomen, o lege 

înseamna constientizarea prin mijloace specifice si diverse a existentei acestora în conditiile 

în care pre-existau în momentul constientizarii. Inventia înseamna o creatie inexistenta 

înainte de materializarea sa de catre autor. 

 

Inventica 

 

- Inventica - o arta, de a ajune la lucruri noi, nefacute înca 

- metodele interactive de grup - promoveazã interactiunea dintre mintile participantilor, dintre 

personalitãtile lor, ducând la o învãtare mai activã si cu rezultate 

 

- Pentru sarcini simple - activitatea de grup este stimulativă, generând un comportament 

contagios si o strãdanie competitivã; 

 

- Pentru sarcini complexe, rezolvarea de probleme, obtinerea solutiei corecte e facilitatã de 

emiterea de ipoteze multiple 

şi variate; 

- Interactiunea stimuleazã efortul şi productivitatea individului; 

- Metodele si tehnicile interactive de grup se pot clasifica astfel: 

a) Metode de predare-învăţare interactivă în grup (cu subclase specifice); 

b) Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare (cu subclase specifice); 

c) Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: Brainstorming, 

Starbursting (Explozia stelarã), Phillips 6/6, Tehnica 6/3/5, Sinectica, Metoda Delphi; 

d) Metode de cercetare în grup: Tema sau proiectul de cercetare în grup; 

 



 

 

III. Metoda diagramelor Grafcet 
 

În ultimii ani s-au introdus şi dezvoltat noi sisteme de reprezentare grafică a 

evoluţiei secvenţiale a proceselor, cunoscute sub denumirea de "function charts", în 

literatura de specialitate de provenienţă engleză sau americană şi sub denumirea de 

diagrame Grafcet în literatura de specialitate de provenienţă franceză. În continuare vom 

utiliza denumirea de diagramă Grafcet (sau Grafcet). 

Deşi o diagramă Grafcet redă în esenţă aceleaşi elemente ca şi o organigramă de 

stări, anumite particularităţi de reprezentare oferă facilităţi atât proiectantului, cât şi 
utilizatorului, ceea ce a dus la lărgirea ariei de utilizare şi penetrare a metodei într-un mare 

număr de aplicaţii. 

Această metodă este pretabilă pentru descrierea unor detalii ale sistemului condus, 
precum şi ale funcţ ionării acestuia. Utilizând o formă concentrată de descriere simbolică, 

această metodă combină avantajele altor metode, prezentând clar şi concis secvenţele de 

control. De asemenea, diagramele Grafcet ajută la testarea şi depanarea sistemului de 
control, la diagnosticarea defectelor apărute în sistemul de control. 

 

Un Grafcet este un graf orientat, definit printr-un cvadruplet (S, T, E, M) unde: 

S = {S1, S2, ... , Sn} - mulţimea secvenţelor (în particular a stărilor)  

T = {T1, T2, ...,Tp} - mulţimea condiţiilor ce determină tranziţiile dintr-o secvenţă în alta  

E = {E1, E2, ... , Eq} - mulţimea ieşirilor generate în timpul evoluţiei 
M = {M1, M2, ... , Mm} - o mulţime de valori binare ce desemnează starea de activare a 

fiecărei secvenţe.  

Pentru Mi = 0, se consideră că secvenţ a asociat ă este inactivă, iar pentru Mi = 1, 

secvenţa devine activă. În mod normal, o singură secvenţă este activă, dar pot exista 

situaţii în care procese concurente pot determina activarea simultană a mai multor 

secvenţe. 

Simbolizarea Grafcet-ului nu este unică. O metodă utilizată frecvent în aplicaţii de 

conducere a proceselor industriale este prezentată în figura următoare: 

 



 

 

 
 

O secvenţă este reprezentată printr-un dreptunghi (sau un cerc) şi definită printr-un 

identificator de secvenţă. Acesteia i se asociază o variabilă, de obicei o variabilă internă, 

ce reprezintă suportul fizic al secvenţei. Asociat identificatorului de secvenţă şi conectat 

direct la acesta, este blocul ieşirilor generate în secvenţa respectivă. Activarea secvenţei 

înseamnă activarea tuturor ieşirilor conectate. În această reprezentare se mai poate remarca 

prezenţa a două condiţii de tranziţie, prima desemnând condiţiile pentru atingerea 

secvenţei, iar a doua reprezentând condiţiile pentru evoluţia în secvenţa următoare. Aceste 

condiţii reprezintă fie simple variabile externe, fie funcţii logice complexe, obţinute prin 

operatori logici specializaţi.  

Conexiunile între blocurile unui Grafcet se obţin prin linii orizontale şi verticale. 

Liniile verticale desemnează evoluţii, iar cele orizontale indică posibilităţi de ramificare 

condiţionată sau nu. O diagramă Grafcet cu o configuraţie de tip SAU arată astfel: 

 

 

 

 



 

 

Linia orizontală A desemnează o evoluţie fie în secvenţa S11, fie în secvenţa S21, 
prin deciziile T11 sau T21. Linia orizontală B determină convergenţa evoluţiilor pe o logică 
SAU (condiţiile T13 sau T23). 

O diagramă Grafcet cu o ramificaţie de tip ŞI arată ca în figura următoare. 

 

 

 

 

 

Linia orizontală A desemnează evoluţia din starea S10 atât în secvenţa S11, cât şi în 
secvenţa S21, prin condiţia T10. Linia orizontală B determină convergenţa evoluţiilor pe o 
logică ŞI (condiţia T12). Este evident că, în funcţie de complexitatea procesului condus, 
arborescenţa Grafcet-ului creşte, în aceeaşi structură putând fi întâlnite atât ramificaţii de 
tip ŞI, cât şi SAU, precum şi configuraţii ierarhizate, corespunzând anumitor grade de 
subordonare. 

 

3.1. Implementarea unui Grafcet 
 

Tehnica de implementare a unui Grafcet se bazează pe transpunerea în limbajul 

automatelor programabile a unei funcţii logice ce defineşte: 

• set pe condiţiile de tranziţie TIN; 
• memorarea variabilei asociată secvenţei; 
• reset pe condiţiile de tranziţie TOUT. 

 

Dacă se notează prin Si variabila internă asociată secvenţei, condiţiile de mai sus se pot scrie 

sub forma: 



 

 

 

Si = TIN + Si ⋅  

relaţie care este asemănătoare cu ecuaţia unui bistabil RS. 

 

În cele mai multe cazuri, condiţia de set include nu numai variabilele TIN ci şi 
variabila ce defineşte secvenţa anterioară Si-1, deci: 

 

Si = TIN ⋅ Si-1 + Si ⋅  

 

Primul termen va defini condiţia de amorsare a secvenţei Si, iar al doilea asigură 
stabilitatea secvenţelor şi în acelaşi timp anularea ei prin condiţiile TOUT. 

 

Este posibil ca relaţia de mai sus să sufere modificări sau completări, în funcţie de 

anumite elemente specifice. De exemplu, dacă Si poate fi iniţializată printr-o condiţie 

suplimentară Tinit, relaţia de mai sus devine: 

 

Si = Si-1 ⋅ TIN  + Si ⋅  + Tinit (*) 

 

Aparent, această relaţie oferă soluţia implementării. În realitate, aplicarea acestei formule 

într-o succesiune de secvenţ e ale unui Grafcet este improprie datorită hazardului de 

comutare produs de aceeaşi variabilă de condiţie la setarea şi resetarea a două secvenţe 

consecutive. 

Pentru concretizarea ideii, să considerăm secvenţele S1 şi S2 din Grafcet-ul: 



 

 

 
 

Conform relaţiei anterioare rezultă: 

 

S1=S0⋅T0+S1⋅  

 

S2=S1⋅T1+S2⋅  

 

 Este evident că variabila T1 resetează pe S1 şi defineşte totodată condiţia pentru 
activarea lui S2 dar condiţionat de S1 (termenul S1⋅T1). Pe de altă parte aceste relaţii sunt 
reprezentate pe linii diferite în diagramă, explorate secvenţial.  

 În consecinţă, se produce întâi resetarea lui S1 prin S1⋅ şi nu mai poate fi realizată deci 
activarea, pe linia următoare a lui S2 (termenul S1⋅T1=0). Acest neajuns se poate remedia 
punând condiţia ca resetarea unei secvenţe să fie realizată nu de variabila de tranziţie ci 
de starea succesoare. 

Astfel, relaţiile anterioare devin: 

 

S1=S0⋅T0+S1⋅  

 

S2=S1⋅T1+S2⋅  

 



 

 

 Se poate verifica usor ca deficientele semnalate au fost complet eliminate. Relatia 

generala (*) se poate rescrie sub forma: 

 

Si = Si-1 ⋅ TIN + Si ⋅ + Tinit (**) 

 

 Generarea variabilelor de ieşire se obţine fără dificultate utilizând facilităţile de 

alocare a ieşirilor oferite de un automat programabil. În figura următoare este 

reprezentată diagrama ecuaţiei (**) şi instrucţiunile corespunzătoare. 

 

 

 

 

Observaţie. În scrierea instrucţiunilor (specifice automatului programabil AP-MICRO) 

de mai înainte s-a omis alocarea corespunzătoare a variabilelor de intrare, de memorie şi 

de ieşire specifice automatului programabil AP-MICRO. 

 Pentru realizarea programului de conducere cu un automat programabil a unui 

proces a că rui funcţionare va fi descrisă printr-o diagramă Grafcet, trebuie mai întâi 

realizate primele două etape generale prezentate, şi anume descrierea completă a 

condiţiilor de funcţionare ale procesului şi alegerea automatului programabil necesar.  

  

 



 

 

După ce aceste două etape generale au fost realizate, urmează etapele: 
 

 elaborarea documentului sursă sub forma unei diagrame Grafcet, care să 

acopere toate condiţiile de funcţionare formulate iniţial. În acest sens, diagrama 
Grafcet trebuie să redea detaliat stările funcţionale, condiţiile de comutare de la 

o stare la alta, mărimile de ieşire generate în fiecare stare, ciclurile, regimurile 
de lucru de tip subrutină etc.  

 se alocă variabile de intrare, de ieşire, de memorie (interne) specifice 

automatului programabil folosit, care să acopere semnalele de intrare furnizate 

de proces, variabilele de comandă către proces şi variabilele de stare; de 

asemenea se alocă şi alte tipuri de variabile dacă este necesar (de exemplu 

variabile de temporizare, de numărare etc.). 
 

Observaţie. Următorii paşi se realizează atunci când automatul programabil nu dispune 

de un mod de programare grafică pentru implementarea diagramelor Grafcet şi ladder. 

 se scriu ecuaţiile de implementare a fiecărei secvenţe (stări); 

 se scrie programul de conducere folosind setul de instrucţiuni al 

automatului programabil.  

În principiu această scriere trebuie să parcurgă următoarele etape: 

 scrierea subprogramului pentru iniţializarea stărilor (eventual şi pentru aducerea 

procesului în starea iniţială); 

 scrierea subprogramului pentru implementarea fiecărei secvenţe (stări); 

 scrierea subprogramului de implementare a ieşirilor active în stările procesului. 

 

 De obicei, condiţiile de iniţializare impun aducerea în stare logică 1 a variabilei de 

memorie alocate stării iniţiale şi aducerea în stare logică 0 a tuturor celorlalte variabile de 
memorie alocate variabilelor de stare. 

 Implementarea unei secvenţe (st ări) presupune implementarea ecuaţiei logice de 

definire a acelei secvenţe. Implementarea unei ieşiri active doar într-o singură stare a 
diagramei Grafcet implică transferul variabilei de memorie alocate acelei st ări către 

variabila de ieşire alocate ieşirii respective. În cazul în care o ieşire trebuie să fie activă în 
mai multe stări, se transferă că tre variabila de ieşire respectiv ă rezultatul operaţiei OR 

(SAU logic) asupra tuturor variabilelor de memorie alocate stărilor în care acea ieşire este 
activă. 

Există două posibilităţi de implementare a programului de conducere a unui 

proces plecând de la diagrama Grafcet corespunzătoare: 
 



 

 

1. În cazul în care automatul programabil ales pentru conducerea procesului respectiv 
dispune de un limbaj de programare grafică pentru realizarea diagramelor Grafcet 

şi respectiv a diagramelor ladder (de exemplu automatele programabile 

Telemecanique), fie folosind consola de programare fie un calculator, se 
implementează grafic diagrama Grafcet şi diagramele ladder corespunzătoare 

condiţiilor de tranziţie şi ieşirilor;  

2. În cazul în care automatul programabil ales pentru conducerea procesului nu 

dispune de un mod de programare grafică pentru implementarea diagramelor 

Grafcet, se urmează paşii prezentaţi anterior pentru scrierea programului ca listă de 

instrucţiuni. 
 

3.2. Exemplu Grafcet. Instalaţie de etichetat 
 

În figura următoare este prezentată o instalaţie de etichetat cutii. Cutiile coboară 

gravitaţional pe două ghidaje în faţa unui sertar acţ ionat de un piston pneumatic A. După 

sesizarea cutiei cu ajutorul unui limitator p, cutia este împinsă sub un alt piston pneumatic 

C care aplică eticheta. Forma sertarului nu permite căderea altei cutii până ce acesta nu s-a 

retras. Cursa sertarului este fixă, cutiile etichetate fiind împinse de cutia următoare 

neetichetată până ce ating limitatorul f. După aplicarea etichetei pe ultima cutie sosită, un 

al treilea cilindru pneumatic D împinge toate cutiile pe o bandă transportoare B şi ciclul se 

reia. 

 

 

 

  



 

 

 Pentru conducerea acestui proces se va utiliza automatul programabil FA-1J. 

Alocarea variabilelor va fi următoarea: 

 

Intrare a0 a1 c0 c1 d0 d1 f v.i. 

Cod AP 10 11 12 13 14 15 16 17 

Iesire A+ A- C+ C- D+ D-   

Cod AP 210 211 212 213 214 215   

Stare S0 S1 S2 S3 S4 S5   

Cod AP 410 411 412 413 414 415   

 

  

 Se va considera o stare de iniţializare S0 în care se vor da comenzile (A-, C-, D-) de 

aducere în starea fizică caracterizată de a0, c0 şi d0. Variabila de iniţializare 17 (când este 

0 logic) este folosită pentru aducerea în 1 logic a variabilei alocate stării S0 (este vorba de 

o iniţializare logică, nu de o iniţializare fizică) şi în 0 logic a variabilelor alocate celorlalte 

stări. La trecerea automatului programabil în starea "RUN" variabila 17 va fi ţinută 0 logic 

şi apoi trecută imediat în 1 logic. Comenzile A+, C+, D+ deplasează pistoanele până pe 

limitatorii a1, c1 şi respectiv d1. Retragerea pistonului A şi etichetarea se pot face 

simultan. 

 Grafcet-ul corespunzător acestei aplicaţii, prezentat în figura următoare: 

 



 

 

 

Ecuaţiile celor şase stări sunt: 

 

 

 

 

 Având în vedere ecuaţiile de implementare a stărilor şi alocările făcute, va rezulta 

programul (scris ca listă de instrucţiuni): 

 

Adresa Instrucţiune Operand Adresa Instrucţiune Operand 

1 LOD  17 18 ORLOD  

2 FUN  300 19 LOD  410 

3   12 20 AND N 411 

4 LOD N 17 21 ORLOD  

5 SET  410 22 OUT  410 

6 RST  411 23 LOD  410 

7 RST  412 24 AND  10 

8 RST  413 25 AND  12 



 

 

9 RST  414 26 AND  14 

10 RST  415 27 LOD  411 

11 END   28 AND N 412 

12 LOD  415 29 ORLOD  

13 AND  14 30 OUT  411 

14 LOD  413 31 LOD  411 

15 AND  10 32 AND  11 

16 AND  12 33 LOD  412 

17 AND N 16 34 AND N 413 

 

 

35 ORLOD  54 LOD 415 

36 OUT  412 55 AND  N 410 

37 LOD  412 56 ORLOD  

38 AND  13 57 OUT 415 

39 LOD  413 58 LOD 410 

40 AND N 410 59 OR 413 

41 AND N 414 60 OUT 211 

42 ORLOD  61 OUT 213 

43 OUT  413 62 LOD 410 

44 LOD  413 63 OR 415 

45 AND  10 64 OUT 215 

46 AND  12 65 LOD 411 

47 AND  16 66 OUT 210 

48 LOD  414 67 LOD 412 



 

 

49 AND N 415 68 OUT 412 

50 ORLOD  69 LOD 414 

51 OUT  414 70 OUT 414 

52 LOD  414 71 END  

53 AND  415    
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