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Teza de doctorat doreşte să răspundă, din punct de vedere al concepţie/dezvoltării produsului, la
principalele domenii problematice ale fabricii digitale.
În urma analizei şi sintezei stadiului actual al cercetărilor în domeniul fabricii digitale, obiectivul general al tezei
este reprezentat de propunerea unui model metodologic care să constituie o structură implementabilă în cadrul
procesului de concepţie. Realizarea obiectivului impune studierea metodologiei de concepţie a produselor în
contextul fabricii digitale, pornind ciclul de viaţă al produsului şi finalizând cu procesul de modelare al acestuia.
Pornind de la modelarea ciclului de viaţă al produsului, considerată ca fiind un ansamblu de activităţi, astfel
elaborându-se în primă fază modelul structural folosind modulul IDEF0.Pentru integrarea cât mai devreme în
dezvoltarea produsului a proceselor de concepţie, testare şi fabricaţie, şi a constrângerilor care apar pe durata
ciclului de concepţie a unui produs în contextul fabricii digitale, a fost demarat concepţia unei diagrame de clase
folosind limbajul UML
Pentru validarea metodologie s-a propus dezvoltarea informatică a platformei integrate de concepţie şi fabricaţie
digitală a produsului folosind modelul ingineriei colaborative, din dorinţa ca aplicaţia web care stă la baza
platformei să constituie un mediu în care membrii echipelor de concepţie să poată comunica. Astfel, pentru
validarea propriu-zisă a modelului metodologic elaborat s-a apelat la utilizarea diagramelor de secvenţe UML,
pentru recunoaşterea şi integrarea în baza de date a cât mai multor constrângeri, utilizând platforma informatică.
Realizarea cercetării teoretice şi aplicative din această teză pun în evidentă contribuţii orientate spre cercetarea
fundamentală şi aplicativă

Rezumat:

Principalele contribuţii revendicate:

 sistematizarea globală şi unitară a cunoştinţelor şi definirea termenului de fabrică digitală;
 analiza şi sinteza literaturii de specialitate în ceea ce priveşte metodologia de concepţie;
 descompunerea ciclului de concepţie în activităţile de concepţie virtuală, prototipare virtuală şi fabricare virtuală;
 elaborarea metodologiei de concepţie în contextul fabricii digitale;
 dezvoltarea aplicaţiei software care stă la baza platformei de concepţie şi fabricaţie digitală a produsului.
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