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INTRODUCERE
Paginile urmӽtoare contin câteva aplicatii la disciplina Modelarea si simularea
sistemelor de productie prevӽzutӽ în programul de pregӽtire al studentilor de
la specializarea IEDM.
Fiecare capitol al cursului este prezent aici de regulӽ prin câteva probleme
rezolvate si prin alte câteva probleme propuse spre rezolvare studentilor. Cele
mai simple dintre ele se pot solutiona prin utilizarea unor mijloace de calcul
modeste: un calculator de buzunar sau ceva similar. Altele au nevoie de
echipamente de calcul mai rafinate si pentru aceasta autorul pune la dispozitia
studentilor câteva programe adaptate sau realizate de el însusi: SP01, SP04,
SP07. Aceste programe sunt prezentate, mai ales în ceea ce priveste modul de
operare, în Anexele acestei lucrӽri.
Capitolele cursului sunt reprezentate aici si printr-un numӽr de exercitii de
autoevaluare, care constau în întrebӽri cu mai multe rӽspunsuri dintre care
studentul trebuie sӽ-l aleagӽ pe cel potrvit. Rӽspunsurile adecvate sunt
prezentate în altӽ parte, cӽtre sfârsitul lucrӽrii.
Lucrӽrile care necesitӽ calculator personal si programele pregӽtite de autor vor
fi tratate în mӽsura timpului în orele de aplicatii prevӽzute în orar. Unele pot fi
rezolvate acasӽ. Pentru aceasta, studentii au libertatea sa copieze si sӽ ducӽ în
afara Universitӽtii programele mentionate.
La unele probleme cuprinse în aceastӽ concisӽ culegere sau la unele similare
din alte surse se vor cere solutii în cadrul unor lucrӽri de casӽ pentru care
studentii primesc note. Pentru aceste lucrӽri elaborate acasӽ se cer:
x Redactare concisӽ, inteligibilӽ, însotitӽ de comentarii proprii asupra
solutiilor obtinute.
x Solutii individuale: rezultatele identice, diferite doar prin semnӽturӽ sunt
apreciate negativ.
x Punctualitate în predarea lucrӽrilor: enunturile se comunicӽ uzual în
sӽptӽmâna a patra sau a cincea, iar termenul de predare a solutiilor se
stabileste de comun acord, în una din sӽptӽmânile a 8-a, a 9-a sau a 10-a.
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MODELE LINIARE DE TIP DETERMINIST
Probleme rezolvate
Problema 1. Societatea comercialӽ X fabricӽ între altele produsele 1, 2, 3. Trei
noi capacitӽti de productie, notate mai jos ca Filialele I, II, III, vor fi date în
functiune în perioada urmӽtoare. În aceste capacitӽti se pot fabrica produsele 1,
2, 3 în cantitӽtile maxime indicate în coloana a doua din tabelul 1. Capacitӽtile
de stocare disponibile la cele trei filiale este limitatӽ, conform datelor din
coloana a treia a aceluiasi tabel. Tabelul 2 contine estimӽrile cererii lunare
pentru cele trei produse, profitul unitar realizabil precum si spatiul specific
necesar pentru depozitare. Livrӽrile se fac lunar. Se urmӽreste o politicӽ de
producere a celor trei produse în cele trei capacitӽti de productie astfel încât sӽ
se obtinӽ un profit maxim.

Filiala
I
II
III

Produsul
1
2
3

Capacitatea maximӽ de
productie
(unitӽti fizice/lunӽ)
500
600
300

Cererea
estimatӽ
(unitӽti
fizice/lunӽ)
600
800
500

Tabelul 1
Capacitatea
maximӽ de stocare
(unitӽti de volum)
810
720
315

Profit unitar
(unitӽti
monetare/
unitate fizicӽ)
12
10
9

Tabelul 2
Volum unitar
(unitӽti de
volum/unitate
fizicӽ)
4
2,3
1,5

Solutie. Se identificӽ cu usurintӽ variabilele de decizie: numӽrul de produse de
fiecare tip realizate la fiecare dintre filiale. Sunt 9 variabile de decizie.

Pr.1
x1

Filiala I
Pr.2
Pr.3
x2
x3

Pr.1
x4

Filiala II
Pr.2
Pr.3
x5
x6

1

Pr.1
x7

Filiala III
Pr.2
Pr.3
x8
x9

Restrictiile sunt dictate
a) de capacitӽtile de productie
x1 + x2 + x3  500
x4 + x5 + x6  600
x7 + x8 + x9  300
b) de dimensiunile spatiilor de depozitare si
4x1 + 2,3x2 + 1,5x3  810
4x4 + 2,3x5 + 1,5x6  720
4x7 + 2,3x8 + 1,5x9  315
c) de cererea de produse.
x1 + x4 + x7  600
x2 + x5 + x8  800
x3 + x6 + x9  500
La acestea se adaugӽ restrictia de nenegativitate: xi  0 pentru i = 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9.
Coeficientii din functia obiectiv sunt profitul unitar specific fiecӽrui tip de
piese.
f = 12(x1 + x4 + x7) + 10(x2 + x5 + x8) + 9(x3 + x6 + x9)
Acest profit trebuie maximizat.
Solutia numericӽ a problemei se obtine uzând de programul SP01/Linear
Programming
Problema 2. Societatea comercialӽ X are în program construirea unei clӽdiri.
Pentru realizarea acelei constructii sunt necesare între altele, profile metalice de
o anumitӽ dimensiune, sӽ spunem cornier de 60 mm. Profilele metalice
respective pot fi procurate la lungimea fixӽ de 9 m fiecare. La realizarea lucrӽrii
sunt necesare cel putin 80 de profile tӽiate la lungimea de 2 m, cel putin 60 de
profile tӽiate la lungimea de 2,5 m si cel putin 30 de profile tӽiate la lungimea
de 3,5 m. Societatea X cere specialistilor sӽi sӽ calculeze numӽrul de profile de
lungimea specificatӽ în cataloagele furnizorului, 9 m, care trebuie aprovizionate
si tӽiate pentru constructia mentionatӽ, astfel încât deseurile sӽ fie reduse la
minimum posibil.
Solutie. Trebuie stabilite variabilele de decizie si trebuie scris modelul
matematic al problemei.
La acest punct este sugeratӽ tratarea care urmeazӽ.
Este necesarӽ mai întâi o analizӽ a problemei sub aspect tehnologic.
Un profil de lungime L poate fi tӽiat în bucӽti cu lugimile l1 < l2 < l3 în mai
multe moduri. Dacӽ se noteazӽ cu n1, n2, n3 numӽrul de bucӽti cu lungimile l1,
l2, respectiv l3 realizate dintr-un asemenea profil, atunci:
n1l1  n2 l 2  n3l 3 d L
dar si
L  n1l1  n2 l 2  n3l 3  l1
adicӽ deseul trebuie sӽ fie mai scurt decât cea mai scurtӽ bucatӽ utilizabilӽ.
Cele douӽ inegalitӽti pot fi scrise si ca o dublӽ inegalitate
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L  l1  n1l1  n2 l 2  n3l 3 d L
Sistemul de inegalitӽti trebuie rezolvat în raport cu n1, n2, n3 în numere întregi.
Vor rezulta mai multe variante de tӽiere, în orice caz în numӽr finit. O cale
posibilӽ de rezolvare a acestei probleme a tӽierii profilelor este aceea a
enumerӽrii cazurilor, care sunt, de asemenea, în numӽr finit. Într-adevӽr
L
0 d ni d
(i 1,2,3)
li
de unde rezultӽ finitudinea numӽrului de posibilitӽti de tӽiere a unui profil. Pe
calea enumerӽrii, se stabilesc solutiile sistemului de inegalitӽti de mai sus. Fie
aceste solutii în numӽr de N, {s1, s2, …, sN}. Se notezӽ cu d1, d2, …, dN
lungimea deseurilor la tӽiere corespondente si cu x1, x2, …, xN numӽrul
profilelor tӽiate conform retetelor de tӽiere respective. Aceste din urmӽ
variabile sunt tocmai variabilele de decizie. Scrierea modelului este acum de-a
dreptul facilӽ: se cautӽ
min
x j ^d1 x1  d 2 x 2  ...  d N x N `
sub conditiile restrictive
n11 x1  n12 x 2  ...n1N x N t N 1
n21 x1  n22 x 2  ...n2 N x N t N 2
n31 x1  n32 x 2  ...n3 N x N t N 3
cu xj (j = 1, 2, …, N) întregi pozitivi sau nuli.
În restrictiile problemei de programare liniarӽ s-a notat cu N1, N2, N3 necesarul
de profile tӽiate la lungimile l1, l2, l3. Coeficientii n1j, n2j, n3j din restrictii sunt
solutia n1, n2, n3 pentru reteta de tӽiere sj (j = 1, 2, …, N) rezultatӽ din sistemul
de inegalitӽti rezolvat în faza examinӽrii tehnologice a problemei.
Solutia numericӽ a problemei se determinӽ cu ajutorul programului SP01/All
Integer Programming (programare liniarӽ în numere întregi).
Se sugereazӽ cititorului încearcarea de a solutiona probleme similare rezultate
prin modificarea lungimilor necesare la realizarea constructiei. Se recomandӽ,
de asemenea, rezolvarea problemei atunci când profilele în stare brutӽ au o
lungime diferitӽ de cea datӽ în enuntul problemei propuse, o lungime care nu
este mutiplu de 0,5 m.
Probleme propuse
Problema 1. Un avion cargo are trei compartimente de marfӽ: cel din fatӽ, cel
din centru si cel din spate. Aceste compartimente au capacitӽti de încӽrcare în
masӽ si în volum conform tabelului alӽturat.
În plus, greutatea mӽrfurilor în cele trei compartimente trebuie sӽ fie
proportionale cu capacitӽtile pentru a mentine încӽrcarea echilibratӽ a
avionului.
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Compartiment
Fatӽ
Centru
Spate

Capacitatea în
greutate (tone)
10
16
8

Capacitatea în
volum (mc)
6800
8700
5300

Pentru transportul urmӽtor asteaptӽ a fi îmbarcate patru tipuri de mӽrfuri.
Caracteristicile lor masice, volumice si economice sunt date în tabelul alӽturat.

Mӽrfuri/Cargo

Greutate
(tone)

C1
C2
C3
C4

18
15
23
12

Volum
specific
(mc/tonӽ)
480
650
580
390

Profit
(U.M./tonӽ)
310
380
350
285

Este acceptatӽ orice cantitate din fiecare din aceste mӽrfuri (întreagӽ sau
fractionarӽ), desigur în limitele disponibile. Obiectivul este a stabili ce cantitӽti
din fiecare tip de marfӽ ar trebui acceptate la bord si cum ar trebui distribuite
între compartimente pentru ca profitul zborului sӽ fie maxim.
Formulati problema de programare liniarӽ pentru atingerea obiectivului propus.
Ce ipoteze sunt acceptate, tacit sau explicit, în formularea acestei probleme ca
una de programare liniarӽ?
Faceti o comparatie între rezolvarea acestei probleme prin utilizarea
programӽrii liniare si rezolvarea ei pa cale intuitivӽ.
Problema 2. O companie producӽtoare de conserve opereazӽ douӽ instalatii
productive cu ambalare în cutii. Cultivatorii pot furniza fructe proaspete în
urmӽtoarele cantitӽti:
x S1: 200 tone la 11 u.m./tonӽ
x S2: 310 tone la 10 u.m./tonӽ
x S3: 420 tone la 9 u.m./tonӽ
Costurile transportului în u.m.(unitӽti monetare)/tonӽ sunt urmӽtoarele:
De la:
S1
S2
S3

La instalatia A
3
2
6

La instalatia B
3,5
2,5
4

Cele douӽ capacitӽti de productie au caracteristici de operare diferite atât sub
aspectul capacitӽtii de prelucrare cât si sub aspectul costurilor de operare.
Tabelul urmӽtor contine aceste caracteristici:
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Capacitate
Cost manoperӽ

Instalatia A
460 tone
26 u.m./tonӽ

Instalatia B
560 tone
21 u.m./tonӽ

Fructele conservate se vând cӽtre comert cu 50 u.m./tonӽ. Compania poate
vinde tot ce produce.
Obiectivul este stabilirea celei mai bune combinatii de cantitӽti furnizate de cei
trei producӽtori cӽtre cele douӽ facilitӽti productive pentru a maximiza profitul.
x Formulati problema ca o problemӽ rezolvabilӽ prin programarea liniarӽ si
explicati-o
x Explicati ipotezele care s-au fӽcut la exprimarea problemei ca o problemӽ
de programare liniarӽ.
Problema 3. Managerul unei instalatii chimice este în fata organizӽrii în
schimburi a fortei de muncӽ din instalatie. Se lucreazӽ în trei schimburi, unul de
noapte (0.00 – 8.00), unul de zi (8.00 – 16.00) si unul de searӽ (16.00 – 24.00).
Instalatia necesitӽ permanent oameni si numӽrul minim de personal necesar în
schimburi peste sӽptӽmânӽ este dupӽ cum urmeazӽ:
Schimburi
Noapte
Zi
Searӽ

L
5
7
9

M
3
8
10

M
2
9
10

J
4
5
7

V
3
7
11

S
2
2
2

D
2
5
2

Întelegerea cu sindicatele prevede ca acceptabil lucrul în schimburi dacӽ:
x Fiecare muncitor lucreazӽ fie în schimbul de noapte, fie în schimbul de zi,
fie în cel de searӽ si odatӽ desemnat pentru a lucra într-un schimb trebuie sӽ
rӽmânӽ în acelasi schimb în toate zilele în care lucreazӽ
x Fiecare muncitor lucreazӽ patru zile consecutive în orice perioadӽ de sapte
zile.
În total sunt 60 de muncitori.
x Formulati problema managerului ca o problemӽ de programare liniarӽ
x Comentati avantajele si dezavantajele pe care le întrevedeti relativ la
formularea si rezolvarea acestei probleme în termenii programӽrii liniare.
Exercitii de autoevaluare
1. La problema 1 de mai sus, de câte variabile de decizie dispuneti?
a) de 11, b) de 4 sau c) de 12?
2. La problema 1 de mai sus, înafarӽ de restrictiile de nenegativitate pentru
valorile variabilelor de decizie câte alte restrictii se impun?
a) 2, b) 11 sau c) 12?
3. La problema 2 de mai sus, de câte variabile de decizie dispuneti?
a) de 7, b) de 6 sau c) de 3?
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4. La problema 2 de mai sus, înafarӽ de restrictiile de nenegativitate pentru
valorile variabilelor de decizie câte alte restrictii se impun?
a) 5, b) 2 sau c) 7?
5. La problema 3 de mai sus, de câte variabile de decizie dispuneti?
a) de 21, b) de 7 sau c) de 3?
6. La problema 3 de mai sus, înafarӽ de restrictiile de nenegativitate pentru
valorile variabilelor de decizie câte alte restrictii se impun?
a) 21, b) 22 sau c) 7?
7. Revedeti enunturile problemelor 1, 2 si 3 de mai sus. Care dintre aceste
probleme sunt probleme de maxim?
a) problemele 1 si 2, b) numai problema 2, c) toate trei problemele
8. Revedeti enunturile problemelor 1, 2 si 3 de mai sus. Care dintre aceste
probleme trebuie rezolvate obligatoriu în numere întregi?
a) problema 2, b) problema 3, c) problema 1
ELEMENTE DE TEORIA PROBABILITӼTILOR SI DE STATISTICӼ
MATEMATICӼ
Probleme propuse
Problema 1. Se aruncӽ douӽ zaruri, unul corect, altul incorect. Cel incorect are
probabilitӽtile fetelor cu 1, 2, 3, 4, 5, 6 puncte nu egale ci P(1) = P(2) = P(3) =
2P(4) = 2P(5) = 2P(6). Fie X variabila aleatoare care ia valorile de pe zarul
corect si Y variabila aleatoare care ia valori conform zarului incorect.
a) Calculati probabilitӽtile asociate valorilor variabilei aleatoare Y.
b) Calculati valorile medii si dispersiile celor douӽ variabile aleatoare X si Y.
c) Fie Z variabila aleatoare Z = X – Y. Valorile posibile ale Z sunt 0, ±1, ±2,
±3, ±4, ±5. Evaluati probabilitӽtile P(Z = 0), P(Z = ±1), P(Z = ±2), P(Z =
±3), P(Z = ±4), P(Z = ±5). Faceti o diagramӽ P(Z = z), cu z în abscisӽ,
pentru z = 0, ±1, ±2, ±3, ±4, ±5.
d) Fie S o secventӽ de 36 de perechi (i, j) cu i = 1, 2, 3, 4, 5, 6 valori ale
variabilei aleatoare X, cu j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 valori ale variabilei aleatoare Y.
În altӽ exprimare, X(i, j) = i, Y(i, j) = j pentru oricare din perechile (i, j)  S.
Fie evenimentul Z = 4. Calculati probabilitatea ca evenimentul acesta sӽ nu
aparӽ nici mӽcar o datӽ într-o asemenea secventӽ.
Problema 2. Se alege la întâmplare o lunӽ a anului. Apoi se alege o zi din acea
lunӽ tot la întâmplare (se admite cӽ anul nu este bisect).
a) Descrieti toate rezultatele (lunӽ, zi) care formeazӽ spatiul evenimentelor
pentru acest experiment aleator.
b) Care este probabilitatea ca luna sӽ fie de 31 de zile?
c) Care este probabilitatea ca ziua aleasӽ sӽ fie între a zecea (inclusiv) si a
douӽzecea (inclusiv)?
d) Care este rӽspunsul la punctul c. dacӽ anul este bisect?
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Problema 3. Fie A , B evenimente produse de un acelasi experiment aleator.
Dacӽ probabilitatea ca cel putin unul din cele douӽ evenimente sӽ se producӽ
este 0,7 si dacӽ probabilitatea ca cel putin unul din cele douӽ evenimente sӽ nu
se producӽ este 0,6, calculati probabilitatea ca exact unul dintre cele douӽ
evenimente sӽ se producӽ.
Problema 4. Trei evenimente A, B, C asociate cu un anumit experiment aleator
satisfac relatiile urmӽtoare:
x P(A) = 0,25; P(B) = 0,2; P(C) = 0,25
x P ( A  B) 0,1 ; P ( A  B  C ) 0,05 ; P ( A  C ) 2 P( B  C )
x Probabilitatea ca cel putin douӽ din evenimentele A, B, C sӽ se producӽ este
0,3.
a) Calculati probailitatea ca nici unul dintre cele trei evenimente sӽ nu se
producӽ
b) Calculati probabilitatea ca sӽ se producӽ exact unul dintre cele trei
evenimente.
Problema 5. O variabilӽ aleatoare continuӽ X are functia de densitate de
probabilitate
x  [0,1]
2 x
f X ( x) ®
¯ 0 x  R \ [0,1]
a) Verificati cӽ functia de mai sus este într-adevӽr o densitate de probabilitate.
b) Calculati media si dispersia variabiulei aleatoare
c) Comparati valorile de la punctul anterior cu media, respectiv dispersia unei
variabile aleatoare continue uniform repartizatӽ pe intervalul [0, 1].
Problema 6. Fie X o variabilӽ aleatoare continuӽ cu densitatea de probabilitate
e  x x t 0
f X ( x) ®
¯ 0 x0
(legea de repartitie exponentialӽ).
a) Verificati cӽ functia de mai sus este o densitate de probabilitate (sub alt
nume, o densitate de repartitie).
b) Stabiliti functia de repartitie a variabilei X
c) Calculati probabilitatea ca variabila X sӽ ia valori cuprinse între 1 si 2.
d) Calculati media si dispersia variabilei X.
Exercitii de autoevaluare
1. Evenimentele A, B se produc cu probabilitӽtile p(A), p(B). E este
evenimentul sigur, iar  este evenimentul imposibil. Care din urmӽtoarele
propozitii nu este adevӽratӽ?
a) A  A  B ; b) p ( A  B) ! p ( A)  p ( B) ; c) p( A) 1  A E.
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2. Evenimentele A si B se conditioneazӽ reciproc. Probabilitӽtile
evenimentelor sunt p(A) = 1/2, p(B) = 1/3. Probabilitatea producerii
concomitente a celor douӽ evenimente este p( A  B) 1 / 4 . Care
probabilitӽti conditionate din urmӽtoarele sunt evaluate corect?
a) p(A/B) = 1/2 si p(B/A) = 3/4;
b) p(A/B) = 3/4 si p(B/A) = 1/2;
c) p(A/B) = 1/12 si p(B/A) = 1/4.
3. Faceti o comparatie între dispersia V 12 a variabilei aleatoare definitӽ la
problema 5 de mai sus si dispersia V 22 a unei variabile aleatoare repartizate
uniform pe acelasi interval [0, 1]. Cele douӽ dispersii sunt în relatia
a) V 12  V 22 , b) V 12 ! V 22 sau c) V 12 V 22 ?
4. Pentru evaluarea unei relatii regresionale între douӽ variabile simple, y si x,
relatie în care apar n coeficienti, numӽrul perechilor distincte de valori (x, y)
observate experimental trebuie sӽ fie
a) mai mic decât n, b) mai mare decât n sau c) egal cu n?
5. Care este avantajul principal al planurilor experimentale ortogonale
destinate evaluӽrii relatiilor de regresie?
a) evidentierea separatӽ a semnificatiei fiecӽrui coeficient al regresiei
b) simplificarea calculelor
c) acoperirea mai judicioasӽ a zonei de spatiu în care relatia de regresie
este reprezentativӽ
6. Media unei selectii de n observatii experimentale efectuate asupra unei
variabile aleatoare normale de dispersie V 2 este o variabilӽ aleatoare:
selectii diferite de aceeasi dimensiune n au medii diferite. Fatӽ de V 2 ,
dispersia acestor medii este
a) mai mare, b) egalӽ sau c) mai micӽ?
PROCESE MARCOV
Probleme propuse
Problema 1. Este analizatӽ situatia admiterii la un anumit curs predat la
Universitatea “Petrol-Gaze”. Fiecare student potential poate fi în una din patru
stӽri posibile:
x Starea 1: nu a cerut înscrierea
x Starea 2: a cerut înscrierea dar decizia admis/respins nu a fost fӽcutӽ
x Starea 3: cererea de înscriere i-a fost respinsӽ
x Starea 4: cererea de înscriere i-a fost acceptatӽ
La începutul perioadei de înscriere toti studentii potentiali sunt în sarea 1. Prin
examinarea statisticii admiterilor din anii anteriori se poate identifica
urmӽtoarea matrice de tranzitie pe bazӽ lunarӽ:
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De la\La
1
2
3
4

1
0,97
0
0
0

2
0,03
0,10
0
0

3
0
0,15
1
0

4
0
0,75
0
1

x Ce cotӽ procentualӽ de studenti admisi se va înregistra dupӽ 3 luni?
x Este posibil sau nu a evalua o stare semnificativӽ pe termen lung? De
ce?
Cel care supravegheazӽ admiterea si decide admiterea sau respingerea are
controlul asupra elementelor liniei a doua a matricei de tranzitie. Aceste
elemente exprimӽ:
x Pozitia (2, 2): rapiditatea cu care sunt procesate cererile în fiecare lunӽ
x Pozitia (2, 3): proportia de solicitanti respinsi în fiecare lunӽ
x Pozitia (2, 4): proportia de solicitanti admisi în fiecare lunӽ (cӽrora li se
oferӽ un loc)
Mai precis, supraveghetorul are a hotӽrî la începutul fiecӽrei luni proportia de
admisi dintre solicitantii din acea lunӽ. Totusi, existӽ o restricitie: la finalul
fiecӽrei luni, numӽrul de respinsi nu trebuie sӽ depӽseascӽ o treime din numӽrul
total de locuri si nici sӽ nu fie mai mic decât 20% din acel numӽr.
O analizӽ mai adâncӽ aratӽ cӽ solicitantii care asteaptӽ mai mult de douӽ luni
între depunerea cererii si aflarea deciziei (admis sau respins) nu se prezintӽ
efectiv la curs chiar dacӽ li s-a oferit locul solicitat.
Formulati problema cӽreia trebuie sӽ-i facӽ fatӽ supraveghetorul admiterii în
fiecare lunӽ, ca o problemӽ de programare liniarӽ. Comentati ipotezele fӽcute în
acest scop.
Problema 2. Un proprietar al unei benzinӽrii este preocupat de efectul asupra
afacerii proprii al amplasӽrii în apropiere a unei statii de alimentare concurente,
noi. În prezent, cotele de piatӽ pe acel tronson de sosea sunt de 80% pentru
afacerea proprie, 20% pentru statia concurentӽ.
O analizӽ pe ultima sӽptӽmânӽ indicӽ o comutare a clientilor de la o statie la
alta conform tabelului (matricei) de mai jos:
De la\La
Statia proprie
Statia concurentӽ

Statia proprie
0,75
0,55

Statia concurentӽ
0,25
0,45

x Care vor fi cotele de piatӽ pentru cele douӽ statii dupӽ alte douӽ sӽptӽmâni?
x Care sunt cotele asteptate pe termen lung?
Problema 3. Într-o retea de distributie a carburantilor sunt practicate trei
modalitӽti de platӽ:
1. cu bani lichizi
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2. cu carduri
3. prin decontӽri bancare
Departamentul de observare a pietii a estimat urmӽtoarea matrice a
probabilitӽtilor de modificare la trimestru a modalitӽtilor de platӽ:
Plata curentӽ
1
2
3

1
0,85
0,04
0,02

Schimbare la:
2
0,10
0,90
0,23

3
0,05
0,06
0,75

Dacӽ în prezent 70% dintre clienti plӽtesc cu numerar, 20% plӽtesc cu cardul si
10% plӽtesc prin bӽnci, care vor fi aceste procentaje dupӽ douӽ trimestre si pe
termen lung?
Exercitii de autoevaluare
1. Într-un proces economic modelat ca un proces Markov s-au identificat 6
stӽri distincte. Care sunt dimensiunile matricei de tranzitie asociatӽ
procesului?
a) 6x1, b) 6x6 sau c) 1x6?
2. Elementele unei matrici de tranzitie sunt probabilitӽti (de trecere dintr-o
stare în alta). Cum trebuie sӽ fie suma unei linii oarecare dintr-o astfel de
matrice?
a) zero, b) unitarӽ sau c) un numӽr oarecare?
3. Dacӽ în matricea de tranzitie o coloanӽ este alcӽtuitӽ din zerouri, care este
probabilitatea stationarӽ (dupӽ un numӽr foarte mare de tranzitii) asociatӽ cu
starea de indice egal cu indicele acelei coloane?
a) zero, b) 1 sau c) 0,5?
4. Dacӽ la întrebarea 3, starea sistemului este descrisӽ de cota de piatӽ a
fiecӽrui produs/producӽtor, coloana de zerouri anuntӽ pentru produsul
asociat acelei coloane:
a) disparitia de pe piatӽ,
b) o afacere prosperӽ sau
c) o situatie multumitoare a vânzӽrilor
5. Recititi problema 1 din sectiunea de Probleme de mai devreme. Se admite
cӽ sunt 100 de candidati potentiali, asadar starea de început este datӽ de
vectorul [100 0 0 0]. Dupӽ câti pasi procedurali numӽrul admisilor va
depӽsi 15?
a) 10, b) 8 sau c) niciodatӽ
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GRAFURI SI APLICATII ALE GRAFURILOR
Probleme propuse
Problema 1. Tabelul de mai jos defineste activitӽtile componente ale unui
proiect de micӽ anvergurӽ.

Activitatea

Durata
(sӽptӽmâni)

A
B
C
D
E
F
G
H

2
3
4
3
8
3
2
3

Activitӽti
imediat
precedente
A
A, B
C, D
C
E
F, G

x Desenati graful în cele douӽ variante: cu activitӽtile în noduri, cu activitӽtile
pe arce
x Calculati durata totalӽ a proiectului si stabiliti activitӽtile critice
x Care sunt rezervele fiecӽrei activitӽti necritice
În proiect, sunt câteva optiuni privind duratele executӽrii activitӽtilor C, D si E,
cu modificӽri de cost conform tabelului urmӽtor.
Formulati o problema de decizie asupra duratelor pentru activitӽtile C, D si E
astfel ca proiectul sӽ se încheie în 17 sӽptӽmâni. Rezolvati acea problemӽ ca
una de programare în numere întregi.

Activitatea

C

D

E

Durata
(sӽptӽmâni)
4
3
2
1
3
2
1
8
7
6
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Costul
executiei
(u.m.)
3.000
7.000
10.000
15.000
12.000
16.000
25.000
5.000
9.000
14.000

Problema 2. Tabelul urmӽtor defineste activitӽtile unui proiect de dimensiune
moderatӽ.
Activitatea
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nod de
început
1
1
1
2
3
4
5
6
7

Nod de
sfârsit
2
3
4
5
6
6
7
7
9

Durata
(sӽptӽmâni)
2
3
2
3
7
5
4
9
3

În plus, activitatea 7 nu poate începe înainte de a se sfârsi activitatea cu
numӽrul 5.
x Trasati grafurile retea în cele douӽ variante, cu activitӽtile pe arce, cu
activitӽtile în noduri
x Calculati durata minimӽ a proiectului
x Evaluati rezervele de timp pentru fiecare activitate.
Exercitii de autoevaluare
1. Fragmentul din figurӽ este parte a unui graf orientat asociat unei lucrӽri. În
nodul 7 se încheie activitatea B si pot începe activitӽtile A si C. În nodul 8
se încheie activitatea A si pot începe activitӽtile D si E. Cele douӽ nodurievenimente au termenele cele mai timpurii posibile t7min = 11, t8min = 25 si
termenele cele mai târzii admise t7max = 11, t8max = 30. Durata activitӽtii A
de pe arcul (7, 8) este t78 = 9 unitӽti de timp (u.t.), aceleasi unitӽti în care
sunt exprimate si termenele.

În acceptiunea folositӽ în analiza drumului critic, care activitӽti sunt critice?
a) B si C, b) A sau c) D si E?
2. Pentru acelasi fragment de retea, rezervele totalӽ, liberӽ, intermediarӽ si
sigurӽ ale activitӽtii A sunt
a) nule toate? b) egale toate? c) egale douӽ câte douӽ?
3. Câte drumuri critice pot exista în general în graficul-retea care modelazӽ
executarea unui proiect cu activitӽti de durate precizate?
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a) unul singur, b) douӽ sau c) mai multe.
4. Durata totalӽ a executӽrii lucrӽrilor unui proiect alcӽtuit din activitӽti cu
durate incerte este:
a) un numӽr bine precizat;
b) o variabilӽ aleatoare uniform distribuitӽ;
c) o variabilӽ aleatoare distribuitӽ dupӽ o lege normalӽ
5. La problema fluxului maxim prezentatӽ printr-un exemplu în sectiunea
Fluxuri prin retele, pe graful solutiei, stabiliti afirmatia adevӽratӽ din cele
care urmeazӽ:
a) Suma algebricӽ a fluxurilor dintr-un nod este nulӽ
b) Suma algebricӽ a fluxurilor este aceeasi în orice nod
c) Suma algebricӽ a fluxurilor dintr-un nod este nulӽ, cu exceptia
nodului sursӽ si a nodului destinatie
ELEMENTE DE TEORIA DECIZIILOR
Probleme propuse
Problema 1. O companie de explorӽri geologice face explorarea unor terenuri
pentru a evidentia prezenta eventualӽ a unor zӽcӽminte de metale semnificative
economic. Compania are de optat asupra cumpӽrӽrii unei parcele de teren la
pretul de 3.000.000 u.m.
Dacӽ compania cumpӽrӽ parcela atunci poate executa explorarea terenului.
Experienta anterioarӽ aratӽ cӽ pentru tipul de teren respectiv explorarea costӽ
1.000.000 u.m. si sansele de a descoperi zӽcӽminte metalifere sunt dupӽ cum
urmeazӽ:
x Mangan 1%
x Aur 0,05%
x Argint 0,2%
Numai unul din aceste metale poate fi detectat (dacӽ existӽ vreunul) si nu este
nici o sansӽ a se gӽsi douӽ din aceste metale sau toate trei si, de asemenea, nu
este nici o sansӽ sӽ fie localizat vreun alt metal.
Dacӽ se descoperӽ mangan, terenul de poate revinde cu 30.000.000 u.m., dacӽ
se descoperӽ aur, terenul se poate revinde cu 250.000.000 u.m. si dacӽ se
descoperӽ argint, terenul se poate revinde cu 150.000.000 u.m.
Compania, poate decide a plӽti 750.000 u.m. pentru a executa un test explorator
de trei zile înainte de a hotӽrî asupra cumpӽrӽrii parcelei. Testul explorator nu
dӽ decât indicatii preliminare asupra eventualelor depozite metalifere. Costul
testului explorator de trei zile este de 250.000 u.m. si are sansa de rezultat
pozitiv în detectarea unui depozit de 50%.
Dacӽ testul explorator identificӽ depozite de metal semnificative, atunci sansele
de a gӽsi mangan, aur, argint cresc la 3%, 2%, respectiv la 1%. Dacӽ testul
explorator nu identificӽ depozite de metal semnificative, atunci sansele de a
gӽsi mangan, aur, argint scad la 0,75%, 0,04%, respectiv la 0,175%.
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x Ce ati recomanda companiei sӽ facӽ si de ce?
x O companie din domeniu este gata sӽ plӽteascӽ jumӽtate din toate
costurile asociate cu acea parcelӽ cu conditia de a avea jumӽtate din
eventualul profit. În aceste împrejurӽri ce ati recomanda companiei de
explorӽri sӽ facӽ si de ce?
Exercitii de autoevaluare
1. Se reia aici prin tabelul prezentat în corpul capitolului din curs, un exemplu
de luare a unei decizii dupӽ metoda Hurwicz, pentru un coeficient de
optimism D = 0,8. Stabiliti valoarea (valorile) D care schimbӽ decizia
(deciziile). Acestea sunt
a) D = 0,7, b) D = 0,9 sau c) D = 0,5?

Decizii
d1
d2
d3
d4

Profit maxim
rmax
6
8
9
3

Profit minim
rmin
1
–5
–2
–2

Drmax+(1 – D)rmin
5,0
5,4
6,8
2,0

2. Suma numerelor înscrise pe arcele emergente dintr-un nod probabilistic al
unui arbore decizional trebuie sӽ fie:
a) oarecare, b) egalӽ cu unitatea sau c) nulӽ?
3. Valorile asteptate în bani (EVM) definite în sectiunea Arbori decizionali
sunt:
a) valori certe,
b) valori incerte dar plafonate superior si limitate inferior,
c) valori oarecare.
4. La ce foloseste analiza sensibilitӽtii unui proces decizional?
a) este un exercitiu în luarea deciziilor,
b) verificarea aritmeticii calculelor,
c) verificarea influentei pe care o are estimarea incorectӽ a
probabilitӽtilor unor variante cuprinse într-un arbore decizional
SISTEME CU ASTEPTARE
Probleme propuse
Problema 1. Se presupune cӽ într-un magazin este un singur angajat si clientii
sosesc în magazin conform unei legi Poisson la un ritm de 0,5 pe minut (unul la
fiecare douӽ minute). Angajatul poate servi 4 clienti pe minut.
Evaluati si comentati functionarea sistemului.
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Problema 2. Sistemul din problema precedentӽ poate functiona si cu un angajat
de douӽ ori mai îndemânatic dar si cu doi angajati la fel de calificati ca acela
din problema mentionatӽ.
Comparati functionarea sistemului în cele douӽ variante.
Problema 3. Fie acelasi sistem din problema 1 cu conditiile de functionare
modificate dupӽ cum urmeazӽ:
x Ritmul sosirilor se mӽreste de 6 ori
x Clientii au un spatiu de asteptare limitat la 2 persoane (în sistem nu încap
decât cel mult 3 clienti, unul în curs de servire, alti doi în asteptare)
x Dacӽ spatiul de asteptare este plin, un client nou sosit pleacӽ în altӽ parte în
cӽutarea aceluiasi serviciu.
Se mai cunosc urmӽtoarele costuri:
x Fiecare minut în care persoana angajatӽ sӽ serveascӽ este fӽrӽ client costӽ
5.000 u.m.
x Fiecare minut de asteptare petrecut de un client în sistem costӽ 10.000 u.m.
x Fiecare client care nu poate fi servit în sistem si merge sa solicite serviciul
altundeva costӽ 50.000 u.m.
Evaluati costurile medii sistemului.
Problema 4. Cadrul problemei precedente se modificӽ în ceea ce priveste
numӽrul de persoane angajate la servire: douӽ în loc de una. Se modificӽ în
consecintӽ si numӽrul maxim de persoane pe care sistemul le poate cuprinde:
un total de 4, douӽ în curs de servire, douӽ în asteptare.
x Evaluati costurile medii ale sistemului modificat si comparati cu valorile
similare din problema precedentӽ
x Cum se modificӽ aceste costuri dacӽ numӽrul de persoane/posturi de servire
creste la 3, 4, 5 etc.?
Exercitii de autoevaluare
1. Care este factorul determinant în ceea ce priveste stabilitatea unui sistem de
asteptare simplu, cu un singur post de servire?
a) ritmul sosirilor, b) ritmul servirilor sau
c) factorul de încӽrcare?
2. Un sistem de productie cu asteptare detine monopolul unui anumit serviciu.
Sosirea clientilor în sistem este poissonianӽ cu ritmul mediu
O 0,015  0,05k , cu k  {1, 2, …, 25}. Servirea este exponentialӽ cu
ritmul mediu P 0,5 pentru fiecare post (ambele ritmuri medii sunt
exprimate în clienti/unitatea de timp). Pentru ce valori ale numӽrului k, douӽ
posturi de servire asigurӽ stabilitatea sistemului, altfel spus, sirul de
asteptare nu creste nelimitat?
a) toti k? b) k < 20? c) k > 3?
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3. Cum se poate poate eficientiza un sistem cu fir de asteptare unic, cu sosiri
aleatoare, cu serviri aleatoare?
d) Prin mӽrirea indefinitӽ a numӽrului de posturi de servire;
e) Prin limitarea numӽrului de clienti;
f) Prin evaluarea costului servirii si a costului asteptӽrii si prin
minimizarea sumei lor.
4. Într-un sistem cu asteptare, disciplina cozii/cozilor are importanta ei. Printre
disciplinele de asteptare practicate uzual sunt si cele cunscute ca primulsosit-primul-servit, ultimul-sosit-primul-servit si alegerea-clientului-servitla-întâmplare. Dacӽ sosirile sunt poissoniene si servirile sunt de duratӽ
constantӽ, duratele medii de asteptare în cele trei variante ale disciplinei în
firul de asteptare sunt:
a) egale, b) diferite sau
c) diferite si descrescӽtoare în ordinea enumeratӽ în enunt?
5. Fie un sistem cu asteptare în care clientii sunt serviti fiecare cu servicii
diferite într-o ordine fixӽ, stabilitӽ tehnologic (sistem serie). Dacӽ numӽrul
de clienti dintr-un fir de asteptare situat intre douӽ servicii consecutive are
tendinta de a creste excesiv, care din propunerile de mai jos nu este o solutie
economicӽ pentru decongestionare?
a) reducerea ritmului de servire în toate etapele anterioare;
b) accelerarea ritmului de servire în unele din etapele urmӽtoare;
c) multiplicarea numӽrului de posturi de servire cu serviciul
imediat urmӽtor;
d) depozitarea/stocarea temporarӽ a excesului de clienti.
SIMULARE
Exercitii de autoevaluare
1. Simularea, în sensul capitolului prezent, se aplicӽ la sisteme de productie
a) deterministe, b) aleatoare sau c) oricӽrui sistem?
2. Care credeti cӽ este descrierea cea mai potrivitӽ pentru operatia de
simulare?
a) Simularea este o serie de calcule în conditii aleatoare
b) Simularea oferӽ posibilitatea de a reproduce prin calcul comportarea
unui sistem de productie afectat de fenomene aleatoare
c) Pe baza unui model matematic, se presupune cӽ un sistem de
productie trebuie sӽ lucreze în situatii variate, aleatoare, toate
posibile în viata realӽ, se evalueazӽ performatele lui în acele situatii
si se analizeazӽ rezultatele prin mijloacele statisticii matematice
3. Precizati, printre cele de mai jos, cea mai cuprinzӽtoare utilitate a simulӽrii
sistemelor de productie.
a) optimizare de sisteme existente,
b) proiectare de sisteme noi,
c) optimizarea si proiectarea sistemelor de productie
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4. Pentru o calitate bunӽ a interpretӽrilor si aprecierilor asupra unui sistem de
productie, volumul calculelor de simulare trebuie sӽ fie
a) cât mai restrâns, b) cât mai extins sau
c) potrivit scopului ingineresc urmӽrit, cu grijӽ asupra costului simulӽrii si
asupra unor costuri potentiale asociate unor eventuale erori în aprecierea pe
baza simulӽrii a performantelor sistemului?
PROGNOZE
Probleme propuse
Problema 1. În ultimele cinci luni un produs a înregistrat o cerere conform
tabelului urmӽtor:
Luna
Cererea

1
1300

2
1700

3
1900

4
2300

5
2400

x Utilizati media mobilӽ pe douӽ luni pentru a prognoza cererea pentru luna a
sasea
x Aplicati netezirea (flitrarea) exponentialӽ cu o constantӽ de 0,9 pentru a
genera o prognozӽ pentru luna a sasea
x Care din cele douӽ prognoze este de preferat si de ce?
Problema 2. Cererea pentru o lotiune dupӽ ras observatӽ într-un magazin s-a
modificat în sapte luni consecutive ca în tabelul de mai jos.
Luna
Cererea

1
23

2
29

3
33

4
40

5
41

6
43

7
49

x Calculati media mobilӽ pe douӽ luni pentru lunile de la 2 la 7. Care este
prognoza pentru luna a opta?
x Aplicati netezirea (filtrarea) exponentialӽ cu constanta 0,1 pentru a obtine o
prognozӽ pentru luna a opta.
x Care dintre cele douӽ prognoze pare mai corectӽ? De ce?
x Proprietarul magazinului crede cӽ clientii comutӽ de la alte produse similare
la noua lotiune dupӽ ras. Cum se poate modela aceastӽ posibilӽ schimbare si
care este data de la care comutarea este în bunӽ mӽsurӽ o realitate.
Problema 3. Tabelul urmӽtor aratӽ temperaturile în °C la ora 23.00 în ultimele
10 zile.
Ziua
°C

1
1,5

2
2,3

3
3,7

4
3,0

5
1,4
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6
–1,3

7
–2,4

8
–3,7

9
–0,5

10
1,3

x Calculati media mobilӽ pe trei zile pentru zilele 3 la 10
x Faceti o prognozӽ asupra temeperaturii la ora 23.00 în ziua 11
x Aplicati datelor din tabel o filtrare (netezire) exponentialӽ cu constanta 0,8
si extrageti o prognozӽ pentru temperatura de la ora 23.00 în ziua a 11-a
x Care din cele douӽ varori prognozate este mai de încredere? De ce?
Problema 4. În tabelul de mai jos sunt date preturile unui produs de consum
curent pe durata a 12 luni.
Luna
Pretul

1
25

2
30

3
32

4
33

5
32

6
31

7
31

8
29

9
28

10
28

11
29

12
31

x Calculati media mobilӽ pe 6 luni. Care este prognoza pentru luna urmӽtoare,
a 13-a?
x Aplicati datelor filtrarea exponentialӽ mai întâi cu constanta de netezire 0,7
apoi cu constanta de netezire 0,8
x Care din cele douӽ prognoze care se pot face prin filtrӽrile executate la
punctul anterior este de preferat si de ce?
Exercitii de autoevaluare
1. Care prognoze sunt mai precise?
a) cele pe termen lung, b) cele pe termen mediu sau
c) cele pe termen scurt?
2. Care dintre metodele de elaborare a prognozelor pe termen scurt cuprind
mai multӽ “istorie”?
a) Metodele bazate pe serii temporale,
b) Metodele regresionale sau
c) Toate metodele pe termen scurt contin la fel de multӽ “istorie”?
3. Care dintre metodele de elaborare a prognozelor pe termen scurt este
capabilӽ de un echilibru rational între “istorie” si actualitate?
a) Metodele cu medie mobilӽ,
b) Metodele regresionale sau
c) Metodele care realizeazӽ filtrarea exponentialӽ a datelor?
4. În cazul metodei mediei mobile se pune problema alegerii numӽrului de
perioade anterioare luate în calcul. Care este rӽspunsul corect al acestei
probleme?
a) numӽr maxim posibil;
b) douӽ perioade anterioare;
c) acel numӽr care asigurӽ o eroare minimӽ de prognozare
5. În cazul metodei filtrului exponential trebuie aleasӽ constanta de filtrare.
Care este valoarea potrivitӽ a acestei constante?
a) apropiatӽ de unitate;
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b) apropiatӽ de zero;
c) acea valoarea subunitarӽ si pozitivӽ care face minimӽ eroarea de
prognozare.
RETELELE PETRI – MODELE PENTRU SISTEMELE DE
PRODUCTIE FLEXIBILE
Probleme propuse
Problema 1. Reteaua Petri din figura alӽturatӽ reprezintӽ circulatia într-un
atelier a trei tipuri de piese, P1, P2 si P3 în cӽutarea unor operatii/servicii pe
masinile M1, M2 si M3. Piesele P3 sunt în cantitate dublӽ fatӽ de P1 si P2 care
sunt în aceeasi cantitate.
x Verificati faptul cӽ reteaua modeleazӽ o deplasare care asigurӽ fӽrӽ blocaje
urmӽtoarele succesiuni de operatii pentru cele trei tipuri de piese:
P1 : M1 ĺ M2 ĺ M3
P2 : M3 ĺ M2
P3 : M1 ĺ M3
x Verificati faptul cӽ pe cele trei masini sunt posibile succesiunile de servire a
pieselor-clienti din lista urmӽtoare:
M1 : P1 ĺ P3 ĺ P3
M2 : P1 ĺ P2
M3 : P1 ĺ P2 ĺ P3 ĺ P3
Exercitii de autoevaluare
1. O retea Petri este:
a) un graf fӽrӽ vreo orientare,
b) un graf orientat, cu multimea de noduri partitonatӽ într-o
submultime de pozitii si o submultime de tranzitii, cu arce care leagӽ
o pozitie cu o tranzitie sau o tranzitie cu o pozitie,
c) un graf partial orientat
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2. În figura de mai jos este dat un fragment dintr-o retea Petri, model al unui
sistem de productie flexibil. În ce coditii tranzitia t1 nu este posibilӽ?

a) cu pozitiile p1 si p2 (exclusiv) marcate?
b) cu pozitiile p3 si p4 (exclusiv) marcate?
c) cu toate pozitiile marcate?
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3. Pozitiile dintr-o retea Petri reprezintӽ:
a) actiuni, b) conditii, resurse sau
c) noduri în retea fӽrӽ vreo semnificatie?
4. Tranzitiile dintr-o retea Petri sunt în realitate:
a) actiuni, b) conditii, resurse sau
c) noduri în retea fӽrӽ vreo semnificatie?
5. O retea Petri (si sistemul de productie modelat de ea) este viabilӽ dacӽ:
a) functioneazӽ indefinit, b) dupӽ 100 de tranzitii apare un blocaj sau c)
douӽ tranzitii se pot produce simultan
6. O situatie conflictualӽ apare atunci când în reteua Petri:
g) o tranzitie premerge douӽ pozitii;
h) o pozitie premerge douӽ tranzitii;
i) în ambele cazuri de la punctele a) si b).
METODE NECONVENTIONALE ÎN MODELAREA SI SIMULAREA
SISTEMELOR DE PRODUCTIE
Exercitii de autoverificare
1. Fie o retea neuronalӽ artificialӽ stratificatӽ cu stratul de intrare format din 2
neuroni, cu douӽ straturi ascunse având 7, respectiv 5 neuroni si cu stratul
de iesire alcӽtuit din 3 neuroni. Câte ponderi se stabilesc în procesul de
instruire a retelei?
a) 64, b) 17 sau c) 100;
2. Pentru aceeasi retea neuronalӽ de la enuntul anterior, care din perechile de
vectori (xT, yT) de mai jos nu poate face parte dintr-o multime de învӽtare
pentru reteaua neuronalӽ specificatӽ?
a) [(3 1), (–1 2 0)], b) [(2 1 0), (1 1)], c) [(0 2), (0 1 2)]?
3. Care dintre functiile de activare ale celulelor neuronale sunt capabile a
modela efectele locale ale variabilelor de intrare ale neuronului artificial?
a) toate tipurile de functii de activare;
b) functiile sigmoidale;
c) functiile radiale.
4. Care din urmӽtoarele metode de stabilire a extremelor functiilor este mai
eficace în cazul functiilor cu extreme multiple?
a) metodele de gradient, b) metodele de cӽutare aleatoare sau
c) metodele analitice?
5. În metoda de optimizare bazatӽ pe algoritmii genetici, se utilizeazӽ doi
operatori genetici: operatorul de combinare/încrucisare si operatorul
mutatiei. Acesti operatori actioneazӽ asupra populatiei de solutii ale unei
probleme de rezolvat, în mod aleator, cu anumite probabilitӽti. Care dintre
cei doi operatori genetici opereazӽ mai curând ca exceptie, manifestându-se
cu o probabilitate micӽ?
a) operatorul de combinare, b) operatorul de mutatie sau
c) ambii operatori actioneazӽ la fel de frecvent.
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O PROBLEMӼ DE SINTEZӼ
Fie un sistem economic organizat pentru concretizarea unei lucrӽri sau, cum se
spune, a unui proiect modelat de graful definit astfel:
x O multime de noduri care marcheazӽ evenimente care constau în începerea
unor activitӽti si/sau încheierea altora:
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};
x O multime de arce orientate care reprezintӽ activitӽtile componente ale
proiectului si, în contextul grafului, conditionarea lor tehnologicӽ:
{(1,2), (1,3), (1,4), (2,5), (2,8), (3,5), (3,6), (4,5), (4,6), (5,7), (6,8), (7,10),
(7,12), (8,9), (9,10), (9,11), (10,13), (11,12), (11,13), (12,13)}
Arcele reprezintӽ, cum s-a mai spus, activitӽtile cuprinse în planul de realizare a
proiectului si au duratele din Tabelul 1.
Se cere studiul urmӽtoarelor situatii:
A. Duratele activitӽtilor sunt fixate. Sӽ se stabileascӽ în acest caz activitӽtile
critice si sӽ se calculeze rezervele activitӽtilor necritice.

Tabelul 1
Activitatea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Arc
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(2,5)
(2,8)
(3,5)
(3,6)
(4,5)
(4,6)
(5,7)
(6,8)
(7,10)
(7,12)
(8,9)
(9,10)
(9,11)
(10,13)
(11,12)
(11,13)
(12,13)
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Duratӽ
100
70
80
150
110
160
20
180
90
100
90
60
140
80
130
70
150
80
130
90

B. Duratele normale ale activitӽtilor date în Tabelul 1 pot fi reduse cu 10
unitӽti de timp cu o crestere a cheltuielilor conform datelor din Tabelul 2.
În acest caz sӽ se calculeze:
x durata normalӽ de executie a lucrӽrii si costul corespunzӽtor;
x durata cea mai scurtӽ posibilӽ de executie a aceleiasi lucrӽri si costul
corespunzӽtor;
x costul executiei lucrӽrii atunci când durata de executie cerutӽ este cuprinsӽ
între durata cea mai scurtӽ realizabilӽ si durata normalӽ si consumӽ 40% din
diferenta celor douӽ durate considerate extreme (se face rotunjirea la cel mai
apropiat numӽr întreg).
C. Duratele activitӽtilor sunt incerte si sunt caracterizate astfel:
x duratele cele mai probabile sunt cele date în Tabelul 1;

Tabelul 2
Activitatea

Arc

Cost
normal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(1,2)
(1,3)
(1,4)
(2,5)
(2,8)
(3,5)
(3,6)
(4,5)
(4,6)
(5,7)
(6,8)
(7,10)
(7,12)
(8,9)
(9,10)
(9,11)
(10,13)
(11,12)
(11,13)
(12,13)

1000
1300
900
1000
900
800
500
1200
800
2000
1300
700
800
900
800
900
600
3000
2000
2500

Cost la
duratӽ
redusӽ
1200
1500
1200
2000
1200
1200
3000
1400
900
2500
1500
1400
1200
1200
1100
1000
900
3500
2500
2800

x duratele optimiste ale activitӽtilor sunt mai scurte fatӽ de duratele cele mai
probabile cu 20% sau cu 30%, dupӽ cum activitatea respectivӽ este
numerotatӽ în Tabelul 1 cu un numӽr cu sot sau cu un numӽr fӽrӽ sot;
x duratele pesimiste ale activitӽtilor sunt mai mari fatӽ de duratele cele mai
probabile cu 40% sau cu 20%, dupӽ cum activitatea respectivӽ este
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numerotatӽ în Tabelul 1 par sau impar (rezultatele calculului duratelor
optimiste si pesimiste se rotunjesc la cel mai apropiat întreg).
În acest caz sӽ se calculeze:
x durata cea mai probabilӽ de executie a lucrӽrii;
x abaterea medie pӽtraticӽ a duratelor de executie a lucrӽrii;
x durata de executie a lucrӽrii, asociatӽ unei probabilitӽti de realizare de 95%.
În realizarea efectivӽ a lucrӽrilor, drumul critic nu este cert nici ca structurӽ
si nici ca duratӽ însumatӽ. Structura este dictatӽ de duratele efective ale
activitӽtilor componente ale proiectului, durate care sunt aleatoare. Durate
diverse ale activitӽtilor se pot obtine prin generarea aleatoare a unor valori,
conform legilor lor de repartitie probabilisticӽ specifice. Metoda este
cunoscutӽ ca metoda Monte-Carlo si constӽ în cazul de fatӽ în a “executa”
proiectul de mai multe ori prin calcul, dupӽ metoda CPM, cu durate ale
activitӽtilor generate aleator si a observa de fiecare datӽ rezultatele
calculului. Se poate observa o prezentӽ variabilӽ a activitӽtilor pe drumul
critic: unele permanent, altele mai mult sau mai putin ocazional, altele
deloc. Frecventele de aparitie pe drumul critic poate fi o mӽsurӽ a
criticalitӽtii uneia sau alteia din activitӽtile componente ale proiectului,
mӽsurӽ care si ea ghideazӽ gestionarea corespunzӽtoare a lucrӽrilor
proiectului.
Prin simulare Monte-Carlo sӽ se studieze gradul de criticalitate al fiecӽrei
activitӽti prevӽzute în graful-model al lucrӽrii/proiectului.
D. Se admite cӽ lucrarea se executӽ de un numӽr mare de ori, pentru beneficiari
diversi. Duratele activitӽtilor sunt fixe, întocmai ca în Tabelul 1, cu o
posibilӽ modificare. Activitatea 10 nu este obligatorie deoarece ea
conditioneazӽ lucrӽrile încӽ neexecutate numai în combinatie cu starea
vremii. Dacӽ în perioada executӽrii activitӽtii 20 ar fi vreme uscatӽ, lucrarea
10 nu ar fi necesarӽ. Dacӽ vremea la acel timp este umedӽ si dacӽ nu s-au
executat lucrӽrile corespunzӽtoare activitӽtii 10, atunci timpul de executie a
lucrӽrilor asociate activitӽtii 20 se dubleazӽ, iar cheltuielile asociate (v.
Tabelul 2) se multiplicӽ cu 1,4. Probabilitatea de vreme umedӽ este de 2p%.
Costul activitӽtii 10 este de 2000 de unitӽti monetare (v. Tabelul 2), iar
penalitatea pentru depӽsirea termenului general al lucrӽrii produsӽ de
posibila sosire a vremii umede în conditiile neexecutӽrii prealabile a
activitӽtii 10 este de 60 de unitӽti monetare pentru fiecare unitate de timp
întârziere.
Se cere a se decide economic asupra executӽrii sau neexecutӽrii lucrӽrii 10.
Indicatii de detaliu asupra modului de lucru. În enuntul lucrӽrii se folosesc
pretutindeni aceleasi unitӽti monetare si aceleasi unitӽti de timp.
Calculele se executӽ cu programele SP01 si SP04 dupӽ cum urmeazӽ:
x Pentru punctul A cu SP01/CPM sau cu SP04/CPM.
x Pentru punctul B cu SP01/CPM With Crash. Aici, durata minimӽ posibilӽ,
necesarӽ pentru a calcula durata redusӽ conform enuntului se determinӽ prin
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impunerea într-un prim calcul a unei durate absurd de scurte (cateva unitӽti
de timp). Programul produce un mesaj relativ la imposibilitatea solutiei si
afiseazӽ durata minimӽ admisibilӽ.
x Pentru punctul C se lucreazӽ cu SP04/PERT sau (dar numai partial) cu
SP01/PERT. Simularea Monte Carlo este posibilӽ numai cu programul
SP04/PERT. Pentru aceasta, dupӽ obtinerea solutiei de bazӽ, pe durate
medii, se actioneazӽ repetat tasta S (de la Simulare) si se urmӽresc
rezultatele. La fiecare simulare sunt generate automat durate aleatoare ale
activitӽtilor, situate între valorile pesimiste si cele optimiste, si se determinӽ
drumul critic. Se retine de fiecare datӽ lista activitӽtilor critice. Dupӽ un
numӽr apreciabil de executӽri simulate ale proiectului, de pildӽ 100, se face
statistica frecventelor de aparitie pe drumul critic ale fiecӽrei activitӽti.
Ordonarea descrescӽtoare a frecventelor conduce la stabilirea gradului de
criticalitate al fiecӽrei activitӽti.
x Pentru punctul D se lucreazӽ cu SP01/CPM sau cu SP04/CPM. Se face un
calcul suplimentar cu activitatea 10 anulatӽ si cu activitatea 20 dublatӽ ca
duratӽ de executie. Durata proiectului în noile conditii se comparӽ cu durata
calculatӽ la punctul A. Se face un calcul al câstigului mediu (sau al pierderi
medii) care se realizeazӽ prin neexecutarea ativitӽtii 10.
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REZULATELE EXERCITIILOR DE AUTOEVALUARE

Capitolul MODELE LINIARE DE TIP DETERMINIST
1. c) 2. b) 3. b) 4. a) 5. a) 6. b) 7. a) 8. b)
Capitolul ELEMENTE DE TEORIA PROBABILITӼTILOR SI DE
STATISTICӼ MATEMATICӼ
1. b) 2. b) 3. a) 4. b) 5. a) 6. c)
Capitolul PROCESE MARCOV
1. b) 2. b) 3. a) 4. a) 5. b)
Capitolul GRAFURI SI APLICATII ALE GRAFURILOR
1. a) 2. c) 3. c) 4. c) 5. c)
Capitolul ELEMENTE DE TEORIA DECIZIILOR
1. c) 2. b) 3. b) 4. c)
Capitolul SISTEME CU ASTEPTARE
1. c) 2. b) 3. c) 4. a) 5. a)
Capitolul SIMULAREA
1. b) 2. c) 3. c) 4. c)

Capitolul PROGNOZE
1. c) 2. b) 3. c) 4. c) 5. c)
Capitolul RETELELE PETRI – MODELE PENTRU SISTEMELE DE
PRODUCTIE FLEXIBILE
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1. b) 2. a) 3. b) 4. a) 5. a) 6. b)
Capitolul METODE NECONVENTIONALE ÎN MODELAREA SI
SIMULAREA SISTEMELOR DE PRODUCTIE
1. a) 2. b) 3. c) 4. b) 5. b)

27

28

ANEXE
Temele din aceastӽ culegere de Aplicatii si teste precum si multe din
problemele formulate în corpul cursului de Modelarea si simularea sistemelor
de productie necesitӽ utilizarea calculatoarelor. Pentru aceasta, sunt puse la
dispozitia studentilor trei programe: SP01, SP04 si SP07. Acestea sunt
implementӽri ale algoritmilor prezentati mai pe scurt sau mai pe larg în cursul
scris si acoperӽ cu capacitatea de calcul necesarӽ toate problemele formulate.
Desigur, nu este limitatӽ în nici un fel utilizarea altor programe de calcul: calea
pe care sunt obtinute rӽspunsurile la întrebӽrile pe care studentii, viitori ingineri
au datoria sӽ si le punӽ este mai putin importantӽ decât rӽspunsurile însesi. De
aceea, studentii care au acces la programe sau la pachete de programe mai
perfectionate, cum sunt Microsoft Project sau Matlab, sunt îndemnati sӽ profite
din plin de facilitӽtile acelor programe sau pachete de programe.
Mai departe sunt prezentate într-o manierӽ minimalӽ, cu alte cuvinte cu atât de
multe detalii câte sunt necesare pentru ca ele sӽ poatӽ fi utilizate, programele pe
care autorul acestei culegeri de Aplicatii si teste si al suportului de curs pentru
disciplina Modelarea si simularea sistemelor de productie le oferӽ
studentilor în cadrul unor obligatii didactice definite de autor însusi.
Programele acestea pot fi copiate si transferate, fӽrӽ vreo îngrӽdire, de la
facultate pe calculatorul personal pentru utilizare la domiciliu sau la birou.
O recomandare generalӽ: lucrul efectiv la facultate cu programele mentionate
este potrivit a se face într-un director/folder personalizat. De aceea, înainte de a
executa prima lucrare, înainte de a rezolva prima problemӽ, este indicat a copia
programele din locul unde ele sunt stocate – cadrul didactic care conduce
lucrӽrile va indica acel loc – într-un director/folder care sa fie asociat unei
grupe sau unei subgrupe si care sӽ fie utilizat pe durata întregului semestru, cu
tot schimbul cu memoria, de cele mai multe ori util, constând în depuneri si
recuperӽri de date si rezultate.
Operatia de copiere trebuie sӽ se facӽ pentru toate fisierele cu numele de
formele SP*.*, QM*.*, HELP.* si fisierele PAR.DAT si IMPAR.DAT.
Anexa 1. Programul SP01
Pachetul de programe SP01 se excutӽ sub sistemul de operare MS-DOS. Un
click dublu pe icoana pachetului îl face activ. Pentru a ajunge la el si la icoana
lui e necesar a aduce în prim plan folderul care-l contine.
La activare, apare pentru pentru scurt timp o fereastrӽ de prezentare, nume,
autori etc., apoi fereastra cu menu-ul principal. Mouse-ul este inactiv în
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fereastrӽ, singurul lui rol mai poate fi acela de a mӽri sau a micsora
dimensiunea ferestrei. Se recomandӽ lucrul în fereastrӽ lӽrgitӽ.
În menu-ul principal se poate face alegerea unui program, fie cu tastele de
navigatie si în final tasta Enter, fie actionând tasta cu litera asociatӽ
programului ales.
Alegerea aceasta are efect diferit pentru programele care au la bazӽ o singurӽ
metodӽ, de pildӽ programarea liniarӽ (Linear Programming), si pentru cele care
sunt inplementӽri ale unor algoritmi multipli. În cazul prim apare direct
fereastra de lucru. În al doilea caz apare un menu secundar care permite
alegerea metodei si abia dupӽ aceastӽ a doua alegere apare fereastra de lucru.
Ferestrele de lucru sunt uzual divizate în trei subferestre. Subfereastra cea mai
de jos contine un menu operativ cu cuvintele Help, New, Load, Save, Edit, Run,
Print, Install, Directory, Esc, fiecare cu prima literӽ de culoare diferitӽ, mai vie
(hot key).
Apӽsarea tastei H (Help) aduce pe ecran un text de ajutor general si unul
particular pentru programul/metoda selectat(ӽ). Sunt cuprinse explicatii
suficient de detaliate asupra metodei si asupra modului cum se introduc datele.
Tasta Esc (escape) readuce pe ecran fereastra de lucru.
Tasta N (New) deschide posibilitatea de a introduce date noi, pentru o problemӽ
nouӽ.
Tasta L (Load) permite încӽrcarea unor date utilizate într-o altӽ executie
anterioarӽ a programului.
Tasta S (Save) creazӽ posibilitatea de a memora, de a salva datele de pe ecran
într-un fisier cu nume la alegere.
Tasta E (Edit) permite (re)editarea unor date deja utilizate sau a datelor curente
care trebuie modificate.
Tasta R (Run) este cea care initializeazӽ calculele propriu-zise. Dacӽ calculele
se deruleazӽ fӽrӽ incidente, la încheierea lor apar în fereastra curentӽ
rezultatele.
Dacӽ calculatorul are conectatӽ o imprimantӽ, tasta P (Print) initializeazӽ
scoaterea la imprimantӽ a datelor si rezultatelor obtinute prin calcul.
Tasta I (Install) nu prezintӽ interes dacӽ programele au fost transferate deja,
cum s-a recomandat, în directorul curent, de lucru.
Tasta D (Directory) face ca pe ecran sӽ fie afisate fisierele de date potrivite
programului curent. Se poate sonda astfel existenta sau lipsa unor date de
interes.
Tasta Esc (escape) are roluri variate. Principalul rol este acela de a reveni pe
parcursul operӽrii programului la o fazӽ anterioarӽ astfel încât existӽ un ultim
Esc care este echivalent cu iesirea din pachetul de programe. (Dezactivarea
ultimӽ a pachetului de programe SP01 se face printr-un click cu mouse-ul în
coltul din dreapta sus al ferestrei DOS). Tot cu tasta Esc se trece de la faza de
editare a datelor (Edit) la fazele celelalte, de memorare, de executie a calculelor
etc., cu alte cuvinte faza de editare este validatӽ prin actionarea tastei Esc.
Pachetul de programe SP01 este o adaptare fӽcutӽ de autor a unui pachet
elaborat tot în scopuri didactice altundeva, care circulӽ ca freeware în mediul
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universitar. De aceea, sub aspectul limbii utilizate, pachetul este un hibrid.
Unele texte, instructiuni, comentarii apar în limba românӽ, altele, mai putine, în
limba englezӽ.
Anexa 2. Programul SP04
Programul SP04 se pune în functiune prin dublu click pe icoana lui. El este în
bunӽ parte asemӽnӽtor functional cu programul SP01/CPM/PERT (drumul
critic pentru un proiect modelat printr-o retea cu activitӽtile pe arce). Îi lipseste
(deocamdatӽ) programul CPM with Crashing (drumul critic cu reducerea
duratelor unor activitӽti si, în consecintӽ, a duratei întregului proiect). Are în
schimb prevӽzutӽ posibilitatea simulӽrii Monte-Carlo utilӽ si utilizabilӽ pentru
proiectele cu durate ale activitӽtilor componente incerte. Nu are (încӽ)
posibilitatea de adresare la un sistem de ajutor în timp real (help), dar are
atasate scurte indicatii (hints) în zonele active ale ecranului. Stationarea sӽgetii
mouse-ului într-o asemenea zonӽ produce afisarea unor astfel de indicatii de
lucru scurte, simple dar foarte utile.
Partea de simulare este fӽcutӽ sӽ lucreze pe 100 de “executii” ale proiectului
simulat cu întocmirea automatӽ a statisticii finale, statisticӽ a numӽrului de
realizӽri ale proiectului în care una sau alta din activitӽti se aflӽ pe drumul
critic.
Monitorul pe care programul lucreazӽ fӽrӽ precautii speciale se presupune a
avea o definitie de 1024 x 768 pixeli. La definitii mai modeste apar bare de
scroll prin actionarea cӽrora se pot aduce în spatiul vizibil al ferestrei de lucru
zone care pe moment ar putea fi ascunse vederii dincolo de cadrul ecranului.
Anexa 3. Programul SP07
Programul SP07 ilustreazӽ utilizarea algoritmilor genetici pentru stabilirea
extremelor unor functii multimodale. Activarea lui se face prin dublu click pe
icoana lui.
Apare o fereastrӽ care contine graficul functiei de minimizat, o functie cu foarte
multe minime. Pe acelasi grafic apar ca linii de culoare rosie prima generatie de
solutii ale problemei. Apoi, populatia de solutii evolueazӽ prin actiunea
operatorilor genetici de încrucisare si de mutatie. Unele linii rosii (solutii)
dispar ca nefiind adecvate, altele noi apar ca rezultate ale evolutiei, mai reusite,
mai aproape de minimul (minimele) global(e) ale functiei.
Numӽrul de generatii de solutii este limitat la 50.
Monitorul pe care programul lucreazӽ fӽrӽ precautii speciale se presupune a
avea o definitie de 1024 x 768 pixeli. La definitii mai modeste apar bare de
scroll prin actionarea cӽrora se pot aduce în spatiul vizibil al ferestrei de lucru
zone care ar putea fi ascunse vederii, dincolo de cadrul ecranului.
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