ANALIZA FUNCŢIONALĂ – INSTRUMENT
OPERAŢIONAL ÎN INDUSTRIA AUTO
Liliana Georgeta POPESCU, Gina-Maria MORARU

FUNCTIONAL ANALYSIS – OPERATIONAL
TOOL IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
This paper presents an example of improvement of an existing product
following the first stages of the product life cycle. Based on the knowledge of
the principles that govern product functionality, the design of a car seat can be
improved by replacing some components with others that are smarter, more
diversified, dependable, and low-cost.
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1. Introducere
Abordarea produsului prin prisma conceptului Ciclului de Viaţă
al Produsului (PLM) aduce mari avantaje companiilor, pentru că
impune analiza produsului chiar din faza de concepţie, iar această
analiză va fi utilă în toate etapele drumului parcurs de produs de la
„naştere până la dispariţia sa şi reintegrarea în mediu” [1]. Această
abordare sistematizată evită „reîntoarcerea produsului executat” din
diferite faze aflate în avalul fazei de concepţie – faze legate de
fabricaţia şi utilizarea produsului – înapoi, la concepţie-proiectare, pe
motivul unor erori sau „defecţiuni” apărute în aceste etape, care impun
corectarea proiectului [1]. Se asigură aşadar o şansă crescută pentru
noul produs, ca acesta să satisfacă toate nevoile şi aspiraţiile clientului,

mai ales în condiţiile societăţii actuale, în care consumatorii sunt tot mai
sofisticaţi şi mai pretenţioşi.
Limita între etapele ciclului de viaţă nu este întotdeauna strictă.
Astfel, la analiza nevoii clientului, etapă premergătoare concepţiei, pot
apărea două faze de cercetare a pieţei: o primă cercetare de ansamblu,
vizând oportunitatea conceperii unui nou produs sau a îmbunătăţirii
unuia existent, şi altă cercetare mai amănunţită, preponderent calitativă,
care să determine în detaliu nevoile şi cererile consumatorilor faţă de
produs [2].
2. Câteva considerente teoretice privind analiza funcţională
Analiza funcţională reprezintă o metoda de cercetare a funcţiilor
unui produs şi constă în identificarea/determinarea, caracterizarea,
ordonarea, ierarhizarea şi evaluarea funcţiilor. Se poate folosi ca
metodă independentă în rezolvarea logică a problemelor sau ca metodă
asociată analizei valorii în concepţia unui produs [3].
Elaborarea şi dezvoltarea de produse trebuie să aibă ca
rezultat profituri pentru întreprinderi şi satisfacţia utilizatorilor. Clienţii
cer ca produsul să îndeplinească cerinţele funcţionează în întregime.
Pentru a cunoaşte importanţa relativă a funcţiilor şi pentru a face
compromisuri sondajele aplicate urililizatorilor/clenţilor sunt esenţiale.
Identificarea şi evaluarea corectă a funcţiilor unui produs existent
devine astfel o etapă foarte importantă pentru reproietarea sau
proiectarea adaptivă a acestuia. Această lucrare descrie modul în care
funcţionalitatea se aplică abordării adaptive şi pentru un client
competitiv orientat.
3. Aplicaţie privind dezvoltarea unui nou
model de scaun auto
În vederea automatizării unor funcţii obligatorii, care trebuie să
fie îndeplinite manual de conducătorul auto, nevoia de ajustare
automată a poziţie scaunului şi oferirea de confort a fost exprimată în
urmă cu aproximativ 30 de ani de către conducătorii auto. Această
nevoie a fost analizată detaliat de către marii producători auto în
numeroase studii de piaţă.
Concepţia sau reconcepţia sistemelor electronice care asigură
realizarea unui scaun auto ergonomic este o sarcină extrem de dificilă,
deoarece componentele scaunelor auto sunt unele dintre cele mai mari
piese ale autovehiculului. Producţia scaunelor constituie aproximativ 10

- 14 % din costurile totale de producţie pentru un model de autovehicul,
procentul variind în funcţie de producătorul auto şi de dotările scaunului
auto faţă de cele standard. În acelaşi timp, scaunele au un impact
semnificativ asupra greutăţii totale a automobilului. Din acest motiv,
pentru noul proiect, trebuie examinate cu atenţie toate elementele
individuale ale scaunelor care fac parte din dotarea standard. Pentru a
le oferi conducătorilor auto şi pasagerilor scaune compacte,
confortabile, cu un design elegant, este nevoie de o cercetare
laborioasă de piaţă a cerinţelor clienţilor, de validare nevoilor acestora
şi de un studiu complex de fezabilitate, încă din etapa de
dezvoltare/concepere şi testare a produsului. În forma actuală, scaunul
şoferului, pe lânga reglajele cunoscute (faţă-spate, sus-jos, spătar
aplecat-relaxat) şi funcţia de încălzire, are şi reglaj lombar simplificat,
acţionat manual sau automat (electric).
Mai întâi trebuie stabilit obiectivul şi limitele studiului. Este
imperativ necesar ca în această fază să se evite confuzia între
mijloacele actuale şi nevoile viitoare. Pentru asta, este fundamental să
punem următoarele trei întrebări: Ce servicii oferă produsul? Asupra cui
acţionează? În ce scop? Identificăm aşadar nevoile pe care trebuie să
le satisfacă produsul, acestea trebuind ulterior verificate, deoarece
strategia oricărei firme se bazează pe acest aspect. De aceea, trebuie
stabilit dacă aceste nevoi au şansa să evolueze sau să dispară şi să se
determine riscul pentru o evoluţie negativă a lor.
Pentru a cunoaşte care sunt cerinţele şi dorinţele clienţilor, s-a
făcut o cercetare de marketing privind produse de tip scaune pentru un
autovehicul şi s-a utilizat software-ul Qualica 2.0 (Fig.1). Principalele
cerinţe ale clientului, pentru un scaun de autovehicul, rezultate în urma
ascultării „vocii clientului”, au fost:
− să fie confortabil;
− să fie reglabil;
− să aibă încălzire;
− să fie fiabil;
− să prezinte un design futurist;
− să fie ergonomic;
− să se realizeze în diferite variante de culori;
− materialul să fie rezistent;
− dimensiunile să fie adaptate la habitaclu;
− să prezinte siguranţă în exploatare.
Studiind mai multe dintre tipurile de autoturisme existente pe
piaţă, s-au identificat mai multe modele pentru noul scaun auto (figura
2).

Fig. 1 Analiza funcţională utilizată în elaborarea unui nou model de scaun auto

Fig. 2 Diagrama de idei pentru elaborarea noului model
de scaun auto ([2], p. 70)

Următoarea etapă este întocmirea unei diagrame Cauză-Efect
(figura 3).

Fig. 3 Diagrama Cauză-Efect pentru scaun auto
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Determinarea soluţiilor de implementare a funcţiilor selectate se
realizeată utilizând metode creative. Soluţiile identificate sunt evaluate
prin acordarea de punctaje pe baza unor criterii stabilite de proiectant în
funcţie de cerinţele pieţei. În tabelul 1 (Tabel centralizator pentru
punctajul acordat la analiza funcţională) sunt prezentate punctajele
centralizate. Se observă că punctajele cele mai mari le-au obţinut
airbagul pentru cap, airbagurile laterale şi suportul lombar.
Utilizând metode de analiză funcţională a variantelor posibile,
se va alege o soluţie conceptuală optimă pentru scaunul auto şi se va
elabora soluţia constructivă detaliată. Rezultatul final va fi dosarul de
produs şi dosarul de fabricaţie, necesare în etapele de fabricare,
vânzare şi mentenanţă a scaunului.
4. Concluzii
Studiul prezentat anterior s-a bazat pe o situaţie în care clientul
nu a cerut dezvoltarea unui produs total nou, ci o îmbunătăţire a unuia
existent. Reluând concepţia unui scaun auto pe baza analizei
funcţionale şi cunoscând principiile care guvernează funcţionalitatea
produsului, se pot opera numeroase îmbunătăţiri, prin înlocuirea
componentelor cu unele mai inteligente, cu funcţionalităţi diversificate,
mai fiabile şi cu preţ mai mic.
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