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REZUMAT.  În această lucrare se prezintă o metodă modernă de optimizare a alegerii materialului pentru 
motoarele automobilelor. Alegerea materialului pentru un produs sau înlocuirea acestuia cu un alt material 
superior din punct de vedere ingineresc, economic și al impactului asupra mediului este o cerinţă foarte 
importantă și este o etapă importantă în procesul de optimizare a proiectării. Autorul propune o lucrare care este 
o provocare pentru diferite domenii de expertiză și care contribuie la acest nou domeniu în curs de dezvoltare – 
„selecţia materialelor”. 
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ABSTRACT. This paper presents a modern and original method for optimizing the selection of the material. The 
selection of a material for an application in engineering or its replacement with another material, superior in 
terms of engineering, economics and environmental impact is an important stage in the design process of a 
product. The author, submit a paper that is a challenge for different fields of expertize and which contributes to 
this new emerging field of „material selection”. 
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1. INTRODUCERE 

În această lucrare se prezintă o metodă modernă 
de optimizare a alegerii materialului pentru reali-
zarea unui produs – de maximizare a performanțelor 
sale și de minimizare a costului –  pentru asigurea 
competitivității și succesului pe piață. 

Modul de lucru cuprinde aplicarea demersului 
Analizei Valorii pentru obținerea unui material 
pentru produsul ales, pentru optimizarea raportului 
valoare-performanță / cost. 

Pentru automatizarea calculelor și ușurarea muncii 
de proiectare, autorul a creat programe de calcul care 
efectuează toate calculele și trasează toate diagramele 
necesare. Aceste programe sunt generale (pot fi 
rulate pentru mai multe date de intrare) și sunt ușor 
de utilizat, chiar și de cei nefamiliarizați cu metodele 
de programare, datorită interfeței fiecărui program. 

În literatura de specialitate se prezintă mai multe 
metode pentru alegere a unui material, pentru reali-
zarea unui produs nou sau găsirea unui material nou 
pentru un produsului, dar complexitatea problemelor 
impune cercetări și abordări noi. 

Considerând experiența în domeniu, diferitele 
aplicații pentru proiectarea produselor, autorul prezintă 
metoda Analizei Valorii aplicată domeniul optimizării 
selecției materialelor [1], [2], [3]. 

Optimizarea se face prin stabilirea funcțiilor 
elementelor componente, a operațiilor ce au ca efect 
schimbarea structurii și implicit a proprietăților 
materialelor însoțită de reducerea costurilor, dar fără 
afectarea proprietăților.  

În societatea noastră absolut totul gravitează în 
jurul noțiunii de VALOARE. În domeniul ingineriei 
Valoarea este judecata făcută asupra produsului, pe 
baza aşteptărilor şi a motivaţiilor utilizatorului, 
exprimată printr-o mărime ce creşte sau cel puţin 
rămâne egală când satisfacerea necesităţilor utiliza-
torului creşte şi/sau cheltuielile aferente produsului 
scad. Un demers care folosește și operează cu 
noțiunea de Valoare este Analiza Valorii.  

Analiza Valorii este o metodă de competitivitate 
organizată şi creativă ce vizează satisfacerea nece-
sităţilor utilizatorului printr-un demers specific de 
concepţie, funcţional, economic şi pluridisciplinar 
[4].  

Metodologia Analizei Valorii s-a născut în anul 
1947 la General Electric. Firul director al Analizei 
Valorii este Analiza Funcţională.  

Obiectul Analizei Valorii îl formează activitatea, 
produsul sau componentele sale. Numai produsul 
este purtător de valoare, iar subansamblele sau părţile 
componente contribuie la utilitatea produsului.  

2. ALEGEREA MATERIALULUI 

Alegerea materialului pentru o aplicație în 
inginerie sau înlocuirea acestuia cu un alt material 
superior din punct de vedere ingineresc, economic și 
al impactului asupra mediului este o etapă impor-
tantă în procesul de proiectare a unui produs.  

Alegerea materialului se face în etapa proiectării 
tehnice, aceasta putând fi înlocuit în etapele de 
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experimentare și testare a prototipului de laborator, 
în funcție de comportarea la solicitări.  

Criteriile de alegere a materialelor sunt multiple: 
scopul, solicitări în exploatare, posibilități tehnologice, 
mediul de lucru, caracterul producției, fiabilitatea, 
estetica, posibilități de aprovizionare, costul, etc.  

Un aspect al optimizării procesului de proiectare 
a unui produs este acela de a alege materialele și 
procesele care satisfac cel mai bine cerințele funcțio-
nale și inginerești, maximizează performanțele sale și 
minimizează costul. 

Strategia de lucru cuprinde etapele următoare:  
– evaluarea exactă a condițiilor de lucru (rolul 

funcțional, tipul, caracterul și valoarea solicitărilor 
mecanice, condițiile de temperatură și de mediu, etc.),  

–  formularea unei matrice de performanță pentru 
a măsura corelația material/cerință-cerințe, 

– stabilirea procedurilor de căutare pentru iden-
tificarea de soluții, 

– identificarea materiale care îndeplinesc con-
strângerile și ierarhizarea prin capacitatea lor de a 
satisface cerințele.  

În această lucrare se abordează una din com-
ponentele automobilului și anume blocul motor. 

Funcțiile blocului motor sunt următoarele: 
● asigură fixarea arborelui cotit, 
● asigură paralelismul cilindrilor, 
● asigură bazarea și fixarea echipamentelor 

auxiliare (compresor, alternator, pompă, etc.), 
● permite răcirea motorului, prin existența spațiului 

prin care circula lichidul de răcire al motorului, 
● asigură lubrifiere motorului. 
Blocul motor cuprinde: prezoanele pentru fixarea 

demarorului, găuri filetate pentru fixarea chiulasei,  
alezajele pentru fixarea cilindriilor, canale pentru 
circulația lichidului de răcire, canale pentru circulația 
uleiului pentru ungere. 

Caracteristici impuse aliajelor de aluminiu pentru 
motoare auto se grupează în: caracteristici mecanice, 
caracteristici tehnologice, caracteristici de exploatare 
generate de compoziția chimică și structură,  caracte-
ristici economice: costurile de producție, dificultatea 
de aprovizionare, etc. 

Blocul motor este piesa principală a motorului și 
din prisma solicitărilor la care este supus. Astfel 

cilindrii și implicit și blocul motor trebuie să suporte 
temperaturi și presiuni mari, să aibă coeficient de 
frecare cât mai mic și duritate cât mai mare.  

De asemenea blocul motor trebuie să aibă masa și 
dimensiunile de gabarit cât mai mici. 

Blocul motor se produce pe scară largă din fontă 
de calitate sau fontă ușor aliată, prin turnare.  

În cazul unor motoare se utilizează blocul motor 
din aliaj de aluminiu care în comparație cu blocul 
motor din fontă, prezintă unele avantaje: are densitate 
redusă, conductibilitatea termică este ridicată, rezis-
tență la uzură mai mare și prelucrabilitatea este mai 
bună [5].  

Pentru alegerea unui material utilizat la realizarea 
motoarelor auto autorul a creat două programe (în 
Excel și Visual Basic) pentru automatizarea calcu-
lelor [6]. 

În figura 1 se poate observa programul în Excel 
pentru principalele caracteristici ale aliajului de 
aluminiu. 

Programul se utilizează astfel: 
– se stabilește ponderea importanţei fiecărui 

factor primar, acordând fiecărei proprietăţi o pondere 
dk, ultimul rând al tabelului din figura 1.  

Pentru ponderii trebuie îndeplinită condiţia:   

 1
1=

=å
m

k
k

d  (1) 

unde m reprezintă numărul de factori.  
Soluţia optimă este unde se obține maximum, 

informația în tabelul din figura 1 fiind în ultima 
coloană. 
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În acestă lucrare se prezintă și se subliniază: 
1 – rolul particular al aplicării demersului 

Analizei Valorii în cazul optimizării compoziției 
unui aliaj de aluminiu pentru motoarele auto, 

2 – modul de lucru, pentru optimizarea raportului 
valoare/cost, 

3 – un ghid valabil și util la îndemâna specia-
liștilor pentru optimizarea raportului valoare/cost al 
aliajelor pieselor. 

 
 

 
Fig. 1. Programul în Excel. 
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Tabelul 1. Compoziția chimică a aliajului de aluminiu 

Marca 
ATSi10Mg  

Al Si Mg Mn Fe Ni Cu Ti Total 
Maximum (%) 88,15 10 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,15 100 

Cost ($)/kg 3 2,75 4,5 3,2 1,8 17,5 7,2 12,4 52,35 

Cost total ($) 264,45 27,5 2,25 1,6 0,9 1,75 0,72 1,86 301,03 

Marca ATSi8Mg  

Maximum (%) 90,75 8 0,2 0,2 0,5 0,1 0,1 0,15 100 

Cost ($)/kg 3 2,75 4,5 3,2 1,8 17,5 7,2 12,4 52,35 

Cost total ($) 272,25 22 0,9 0,64 0,9 1,75 0,72 1,86 301,02 
 

3. DEMERSUL ANALIZEI VALORII 

Obiectul Analizei Valorii îl formează activitatea, 
produsul sau componentele sale. Numai produsul este 
purtător de valoare, iar subansamblele sau părţile 
componente contribuie la utilitatea produsului. 

Deci, aparent o piesă, un reper dintr-un aliaj nu ar 
putea fi abordată cu ajutorul demersului Analizei 
Valorii. Dacă pătrundem însă în interiorul structurii 
sale [7], la nivel micro observăm că piesa este 
compusă din mai mulți constituienți, din mai multe 
componente (fig. 2). Denumim acești constituenți, 
subansamble și părțile componente ale piesei, care la 
nivel micro este un ansamblu. 

Dacă este un ansamblu cu mai mulți constituenți/ 
elemente de aliere putem să aplicăm demersul Analizei 
Valorii acestui ansamblu, care este aliajul piesei. 

Constituienții/elementele de aliere și operațiile de 
tratament termic, într-o anumită proporție contribuie 
fiecare la creșterea sau descreșterea unor proprietăți 
ale aliajului piesei.  

În acest punct trebuie făcute trei precizări impor-
tante: 

1 – se consideră de fapt un ansamblu, căruia i se 
poate aplica demersul Analizei Valorii, aliajul piesei 
și nu piesa propriu-zisă, 

2 – fiecare element de aliere și fiecare operație de 
tratament termic costă, 

3 – această abordare, după știința autorului este 
unică și prima de acest fel în domeniu. 

Se vor prezenta iterațiile și concluziile desprinse 
din aplicarea demersului Analizei Valorii în ipote-
zele prezenate mai sus. 

 

 
 

Fig. 2. Ansamblul aliajului piesei [7]. 
 

Compoziția chimică a aliajului de aluminiu și costul 
elementelor de aliere se prezintă în tabelul 1 [8].  

Influența elementelor de aliere asupra caracte-
risticilor aliajului de aluminiu este prezentată în 
tabelele 2 și 3. 

 
Tabelul 2. Influența elementelor de aliere asupra  

aliajelor de aluminiu [9]  

Elementele 
de aliere 

Influențe 

Magneziu Contribuie la creșterea rezistenței mecanice,
Mărește duritatea, 
Mărește rezistența la coroziune, 
Are efecte pozitive asupra proprietăților 
mecanice și tehnologice, 
Înrăutățește proprietățile de turnare, 
tendința de fisurare, fluiditatea, 

Mangan Scade proprietățile de turnare, 
Crește rezistența mecanică, 
Crește rezistența la coroziune, 

Zinc Scade proprietățile de turnare, 
Scade rezistența la coroziune, 
Crește rezistența mecanică, 
Crește prelucrabilitatea, 

Nichel Îmbunătățește proprietățile mecanice,
Crește refractaritatea, 
Crește rezistența la coroziune, 

Titan Finisează structura, 
Îmbunătățește proprietățile mecanice, 
Crește compactitatea, 

Hidrogenul Înrăutățește rezistența la coroziune,
Duce la pierderea luciului metalic, 
Crește fragilitatea, 
Formează pori și sufluri. 

 
Tabelul 3. Influența elementelor de aliere  

asupra proprietăților  

  
Proprietăți 
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Siliciu ↑↑ ↓ ↑ ↑ - - - - 
Cupru ↓ - ↑↑ ↓ ↑ - - - 
Magneziu ↓ - ↑ ↑ - - - - 
Mangan ↓ - ↑ ↑ - - - - 
Zinc ↓ - ↑↑ ↓ ↑ - - - 
Nichel - - ↑↑ ↑  ↑ - - 
Titan - - ↑↑ - - - ↑ - 

↑ – creștere mică; ↑↑ – creștere medie; ↑↑↑ – creștere mare; ↓ – 
scădere mică; ↓↓ – scădere medie. 
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Tabelul 4. Ponderea funcţiilor în valoare (*coordonata X) 

Funcții F5 F1 F8 F9 F10 F2 F6 F3 F4 Total 

Puncte 9 8 7 6 5 4 3 2 1 45 

Raport 0,2 0,18 0,16 0,13 0,11 0,09 0,067 0,044 0,022 1 

*Percentaj % 20 17,8 15,6 13,3 11,1 8,89 6,667 4,444 2,222 100 
 

Tabelul 5. Repartizarea costurilor pe funcţii (** coordonata Y, cost $) 

Piese 
Funcții **Costul 

pieselor F5 F1 F8 F9 F10 F2 F6 F3 F4 

Aluminiu 53,1 92,9 13,3 26,5 26,5 13,3 13,27 13,27 13,27 265,45 

… 

Costul total 98,4 108 49,7 69,3 67,8 61,5 59,62 15,2 51,54 581,13 

Raport 0,17 0,19 0,09 0,12 0,12 0,11 0,103 0,026 0,089 1 

Costul funcțiilor % 16,9 18,6 8,55 11,9 11,7 10,6 10,26 2,616 8,87 100 

 

3.1. Identificarea / enunţarea funcţiilor 

Prima fază a Analizei Funcționale cuprinde enunța-
rea funcțiilor, urmată de validarea funcțiilor. Enunțarea 
funcțiilor se prezintă în continuare. 

1) F1 – Susține ansamblul, 
2) F2 – Asigură rezistența termică, 
3) F9 – Asigură rezistența mecanică, 
4) F3 – Asigură rezistanța la coroziune,  
5) F4 – Asigură prelucrarea prin așchiere, 
6) F11 – Asigură plasticitatea, 
7) F12 – Asigură compactitatea, 
8) F13 – Asigură sudabilitatea, 
9) F10 – Asigură turnarea, 
10) F5 – Asigură stabilitate dimensională, 
11) F6 – Asigură rezistența la vibrații, 
14) F7 – Asigură mentenanța, 
15) F14 – Asigură conductibilitatea termică, 
16) F8 – Asigură duritatea, 
Funcțiile reținute în urma validării acestora sunt 

cele subliniate, mai sus. 

3.2. Iteraţia 1. Ponderea funcţiilor în 
valoare 

Pe parcursul celor două iterații ale Analizei Valorii 
se vor păstra cele 9 funcții prezentate în tabelul 1. În 
tabelul 4 se prezintă ponderea funcţiilor în valoare. 

Calculele se efectuează cu metoda celor mai mici 
pătrate.  

Valorile procentuale ale participării funcţiilor în 
valoare sunt prezentate pe ultimul rând al tabelului 4. 

3.3. Ponderea funcţiilor în cost 

Dimensionarea economică a funcțiilor este etapa 
cea mai dificilă a metodei Analizei Valorii. 

Pentru o repartizare corectă a costurilor, în 
tabelul 3 s-a prezintat influența elementelor de aliere 
asupra proprietăților. 

Repartizarea costurilor pe funcţii s-a efectuat în 
matricea funcţii/costuri din tabelul 5.  

În tabelul 5 costul este distribuit pe funcția/ 
funcțiile la care participă. 

În prima iterație aliajul de aluminiu are: 
– se alege aliajul ATSi10Mg; 
– capacitate de umplere a formei – bună; 
– tendința de fisurare la cald – mică; 
– prelucrabilitate – bună; 
– rezistența la presiune – foarte bună; 
– aspectul suprafeței lustruite – bun; 
– rezistenșa la coroziune: în atmosferă – bună; 
– caracteristici mecanice la temperaturi înalte – 

slabe; 
– este utilizat la piese cu rezistență mecanică 

bună,; 
– elementele de aliere la procentajul maxim al 

intervalului standardizat; 
– se aplică un tratament termic de punere în 

soluție de călire (pentru menținerea stării de pre-
lucrabilitate) și îmbătrânire artificială (care conferă 
aliajelor de aluminiu caracteristici mecanice ridicate) 
[10].  

Valorile procentuale ale participării funcţiilor în 
costul total sunt prezentate pe ultimul rând al 
tabelului 5. 

Compararea/ponderea funcțiilor în valoare și în 
cost se face cu ajutorul analizei de regresie, deter-
minându-se funcţia liniară (dreapta de regresie) ce 
reprezintă proporționalitatea medie.  

Dreapta de regresie trece prin origine, deoarece o 
funcţie cu valoare „0“ costă „0“. Dreapta are ecuația 
următoare: 

 y = a * x  (3) 

În cazul unei proporţionalităţi perfecte toate 
punctele sunt aliniate pe dreapta (3).  
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Pentru simplificare calculul se face tabelar. 
Coordonatele x i şi y i sunt date în tabelele 4 și 5 şi 
pe baza datelor calculate şi prezentate în acest tabel 
se trasează diagramele din figurile 3, 4 și 5:  

– diagrama ponderii funcţiilor în valoare (figura 3); 
– diagrama ponderii funcţiilor în cost (figura 4); 
– diagrama ponderii funcţiilor în valoare şi în 

cost (figura 5). 
În diagrama din figura 3 se prezintă ordonarea, 

ierarhizarea, ponderarea funcţiilor în valoare. 
 

 
 

Fig. 3. Ponderea funcţiilor în valoare. 
 

Aproximarea distribuției ponderii funcțiilor în 
valoare este dată de dreapta de regresie de ecuație: 

  y4 = – 2,22 * x + 22,22  (4)  

cu coeficientul de corelație R2 = 1. 
Evaluarea funcţiilor prezentată în figura 4 

evidenţiază cele mai scumpe funcţii.  
 

 
 

Fig. 4. Ponderea funcţiilor în cost. 

Diagrama permite comparaţii între costurile 
totale ale funcţiilor şi în cadrul costurilor totale se 
evidenţiază: 

● funcţiile foarte scumpe, cu ponderea cea mai 
mare în costul total al produsului, 

● funcţiile a căror realizare necesită costuri 
disproporţionate, față de alte funcții. 

Diagrama relevă o distribuţie de tip Pareto, adică 
20 – 30% din numărul total al funcţiilor înglobează 
50 – 70% din totalul costurilor funcţiilor. Aceste 
funcţii sunt în exemplul din figura 4, funcţiile F5, 
F1, F9 și F10.  

Dacă se constată o asemenea distribuţie, aceste 
funcţii, reprezentând 20 – 30% din numărul total al 
funcţiilor, sunt considerate scumpe. 

Diagrama din figura 5 prezintă compararea 
funcţiilor în valoare şi în cost. 

 

 
 

Fig. 5. Ponderea funcţiilor în valoare şi în cost. 
 

Aproximarea distribuției costurilor funcționale 
este făcută de dreapta de regresie:  

 y5 = – 1,30 * x + 17,62  (5),  

cu coeficientul de corelație R2 = 0,45788. 
În diagrama din figura 5 se pot observa urmă-

toarele drepte: 
● dreapta de ecuație y3 = x (3), dreapta care 

mediează ponderea funcțiilor în valoare și în cost, 
exprimă situația ideală a dispunerii celor două 
ponderi, ponderea funcțiilor în valoare și în cost,  

● dreapta de regresie, de ecuație  

  y6 = 0,6989 * x + 3,0113  (6),  

cu coeficientul de corelație R2 = 0,6936, care aproxi-
mează dispunerea punctelor, exprimă situația reală a 
dispunerii celor două ponderi, ponderea funcțiilor în 
valoare și în cost, 

● funcțiile F1 – Susține ansamblul, F10 – 
Asigură turnarea, F2 – Asigură rezistența termică, 
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F6 – Asigură rezistența la vibrații și F4 – Asigură 
prelucrarea prin așchiere au ponderea costului mai 
mare decât ponderea valorii acestor funcții. Aceste 
funcții sunt deficitare și atenția trebuie îndreptată 
asupra lor. Costul acestor funcții trebuie redus. 

3.4. Discuţii / comentarii 

Un criteriu de bază al Analizei Valorii este 
obţinerea unei valori minime a dispersiei punctelor 
în jurul dreptei (3). Pentru aceasta punctele trebuie 
aliniate cât mai perfect pe dreapta de ecuaţie y = a * x 
cu un unghi de înclinare de 45o, din figura 5.  

În primul rând se vor reproiecta funcţiile care 
sunt plasate deasupra dreptei de regresie (3), pentru 
a le micşora costul. 

Pentru punctele de sub dreaptă, problema este mai 
complicată. Micşorând costul funcţiilor care se situează 
deasupra dreptei, aceasta poate căpăta o altă înclinare şi 
punctele aflate iniţial sub dreaptă pot ajunge deasupra 
ei. Este de asemenea evident că micşorând costul unor 
funcţii, se micşorează şi costul total al produsului şi 
prin aceasta creşte automat ponderea funcţiilor al căror 
cost nu s-a modificat.  

Aceasta este o altă cauză datorită căreia unele 
puncte de sub dreaptă pot trece deasupra ei fără a se 
modifica cu nimic mărimea absolută a costurilor 
funcţiilor. 

În al doilea rând, minimizarea dispersiei punctelor 
în jurul dreptei (3) trebuie înţeleasă în sensul măririi pe 
cât posibil a raportului valoare/cost. 

În al treilea rând în Analiza Valorii se poate 
admite şi creşterea costului unor funcţii cu condiţia 
creşterii valorii lor, mai repede decât costurile. 

Practic, aceste considerente duc la efectuarea 
studiilor de Analiza Valorii în cascadă, optimizarea 
soluţiei constructive fiind un proces iterativ.  

Se analizează în primul rând funcţiile de deasupra 
dreptei de regresie (3) şi se ieftinesc, se trasează din 
nou dreapta de regresie şi se constată că acum au 
trecut alte funcţii deasupra ei; se analizează aceste 
funcţii, căutând soluţii pentru a le micşora costul şi 
apoi se trasează din nou dreapta de regresie, etc., 
etc., soluţia constructivă îmbunătăţindu-se de la o 
iteraţie la alta. 

În cadrul celei de a doua iterații a demersului 
Analizei Valorii se vor avea în vedere funcțiile 
situate deasupra dreptei de regresie ideală (3): F1, 
F10, F2, F6 și F4. 

4. ITERAŢIA 2. DIMENSIONAREA 
ECONOMICĂ A FUNCŢIILOR 

Pentru a doua iterație se vor prezenta doar 
rezultatele sub formă tabelară.  

Ponderea funcţiilor în valoare este neschimbată 
față de prima iterație, deoarece nu au fost adăugate 
sau scoase funcții din sistem. 

Fiind puse în evidență în figura 5, funcțiile care 
costă mult, se vor propune soluții pentru reducerea 
costului acestor funcții deficitare. 

Costul acestor funcții se poate reduce răspunzând 
la întrebările următoare: 

– se pot utiliza alte elemente de aliere mai ieftine ? 
– se poate renunța la anumite elemente de aliere 

prea scumpe ? 
– se poate micșora cantitatea de elemente de aliere ? 
– regimurile termice ale tratamentelor termice pot 

să fie reduse (timp și temperatură) ? 
– se poate renunța la o operație de tratament 

termic ? 
– se poate utiliza o altă operație de tratament 

termic, termochimic ?  
Răspunsul la aceste întrebări trebuie dat astfel ca 

proprietățile, caracteristicile și performanțele aliajului 
piesei să nu fie afectate, dacă se poate să fie 
îmbunătățite ! 

În cea de a doua iterație s-a acționat asupra 
următoarelor elemente de cost: 

– se alege aliajul ATSi8Mg, ; 
– capacitate de umplere a formei – bună; 
– tendința de fisurare la cald – mică; 
– prelucrabilitatea – bună; 
– rezistență la presiune – mică; 
– aspectul suprafeței lustruite – mediocru; 
– rezistența la coroziune: în atmosferă – sufi-

cientă, în apă de mare – suficientă; 
– caracteristici mecanice la temperaturi înalte - 

bune; 
– utilizat la piese cu rezistență mecanică la cald 

[2]; 
– elementele de aliere la procentul maxim, 

costurile fiind prezentate în tabelul 1; 
– se renunță la tratamentul termic de îmbătrânire 

artificială. 
Repartizarea costurilor pe funcţii s-a efectuat în 

matricea funcţii/costuri din tabelul 6. Valorile 
procentuale ale participării funcţiilor în costul total 
sunt prezentate pe ultimul rând al tabelului 6. 

 
Tabelul 6. Repartizarea costurilor pe funcţii (** coordonata Y, cost $) 

Piese 

Funcții **Costul 

F5 F1 F8 F9 F10 F2 F6 F3 F4 pieselor 
Aluminiu 53,1 92,9 13,3 26,5 26,5 13,3 13,27 13,27 13,27 265,45 

…           

Costul total 90,4 100 17,7 61,3 59,8 45,5 59,62 15,2 51,54 501,13 
Costul funcțiilor % 18 20 3,53 12,2 11,9 9,07 11,9 3,033 10,29 100 
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4.2. Compararea / ponderarea 
funcţiilor în valoare şi în cost 

Coordonatele x i şi y i sunt date în tabelele 4 și 6 
şi pe baza datelor calculate şi prezentate în acest 
tabel se trasează diagramele din figurile 6 și 7. Din 
tabelele 4 și 6 se extrag valorile necesare cu ajutorul 
cărora se pot trasa următoarele tipuri de diagrame: 

– diagrama ponderii funcţiilor în valoare (identică 
cu figura 3 – iterația 1); 

– diagrama ponderii funcţiilor în cost (figura 6); 
– diagrama pondereii funcţiilor în valoare şi în 

cost (figura 7). 
 

 
 

Fig. 6. Ponderea funcţiilor în cost. 
 

Evaluarea critică a funcţiilor prezentată în figura 6 
evidenţiază cele mai scumpe funcţii.  

Aproximarea distribuției costurilor funcționale 
este făcută de dreapta de regresie:  

 y7 = – 2,5128 * x + 23,675  (7),  

cu coeficientul de corelație R2 = 0,5102. 
Diagrama din figura 7 reprezintă dreapta de 

regresie trasată cu ajutorul metodei celor mai mici 
pătrate şi prezintă compararea funcţiilor în valoare şi 
în cost. 

În diagrama din figura 7 se pot observa urmă-
toarele drepte: 

● dreapta de ecuație y3 = x (3), dreapta care 
mediează ponderea funcțiilor în valoare și în cost,  

● dreapta de regresie, de ecuație  
 

 y8 = 0,645 * x – 3,5501 (8),  
 

care aproximează dispunerea punctelor, exprimă 
situația reală a dispunerii celor două ponderi, ponde-
rea funcțiilor în valoare și în cost. 

În urma celei de a doua iterații se poate observa 
din figura 7 că funcțiile deficitare (care costă mult – 
situate deasupra dreptei de regresie ideale sunt 
funcțiile F1, F6 și F4 (figura 7). 

 
 

Fig. 7. Ponderea funcţiilor în valoare şi în cost. 
 

Se poate observa comparativ cu figura 5 (iterația 1), 
în figura 7 (iterația 2) că funcțiile sunt grupate mai 
aproape de dreptele de regresie ideală. 

În continuare se prezintă comparativ ecuațiile 
dreptelor de regresie (situația reală) și coeficienții de 
corelație R2 în cazul celor două iterații:  

– iterația 1: y6 = 0,6989 * x + 3,0113, R2 = 0,6936; 
– iterația 2: y8 = 0,645 * x – 3,5501, R2 = 0,4607. 
Se poate observa creșterea valorii coeficientului 

de corelație R2 la cea de a doua iterație, față de prima 
iterație, rezultând faptul că dispersia punctelor față 
de dreapta de regresie s-a micșorat. 

Iterațiile continuă până când coeficientul de core-
lație R2 tinde spre valoarea 1, iar dreapta de regresie 
(situația reală) tinde spre forma y = x (situația ideală). 

5. APLICAŢII / CONCLUZII 

În două iterații ale studiului Analizei Valorii 
„produsul – aliajul pentru motorul auto” a fost 
reproiectat și optimizat din punct de vedere: 

1) economic: 
– s-au modificat procentele elementelor de 

aliere de la aliajul de aluminiu ATSi10Mg la 
aliajul de aluminiu ATSi8Mg, 

– s-a renunțat la tratamentele termice de punere 
în soluție de călire și îmbătrânire artificială, 
fără a schimba cu nimic proprietățile cerute 
unui astfel de aliaj. 

2) ingineresc:  
– costul funcției F8 – Asigură duritatea, a 

scăzut de la 8,55% în prima iterație, la 3,53%, 
în a doua iterație, o scădere cu 58,7%, 

– costul funcției F2 – Asigură rezistența termică, 
a scăzut de la 10,58% în prima iterație, la 
9,07%, în a doua iterație, o scădere cu 
14,2%, 
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Costul celorlalte funcții a crescut în cea de a doua 
iterație, dar costul produsului a scăzut: 

– costul produsului a scăzut de la 581,13$, în prima 
iterație la 501,13$, în a doua iterație, o scădere cu 
15,9%. 

În a treia iterație a studiului Analizei Valorii se 
vor analiza funcțiile care se situează deasupra dreptei 
de regresie y = x (3), (F1, F6 și F4), se vor analiza 
”componentele” care participă la realizarea acestor 
funcții și se vor propune soluții inginerești de 
reducere a costurilor și se poate continua cu iterația a 
patra, ..., dacă este cazul. 

Acest ghid se poate utiliza pentru optimizarea 
raportului valoare/cost pentru diferite tipuri de aliaje 
ale pieselor (fontă, oțel, aliaje de aluminiu, aliaje de 
cupru, etc.), materiale compozite și se poate observa 
de unde se pot face economii.  

Important este să se realizeze: modelarea funcțio-
nală, valorizarea funcțiilor aliajului, repartizarea 
costului unui constituient al aliajului/ansamblului pe 
funcțiile la care participă, modul de interpretare al 
rezultatelor din diagramele ce reprezintă ponderea 
funcțiilor în valoare, în cost și în valoare și în cost, 
propunerea de variante inginerești pentru compo-
nentele produsului, cu cost mai scăzut, pentru elemente 
de aliere, operațiile de tratamente termice aplicate, 
modul de lucru cu programele puse la dispoziție de 
către autor. 

Conceperea unui model matematico-economic 
pentru luarea unor decizii privind optimizarea pro-
centului de elemente de aliere, a modului de aplicare 

a tratamentelor termice în cazul unor aliaje, prin 
prisma demersului Analizei Valorii este de o noutate 
absolută în domeniu. 

Cu acest studiu Analiza Valorii face un pas foarte 
important în lumea „micro ansamblelor”, deschide 
noi orizonturi de aplicații și ține pasul cu direcțiile 
știinției de a pătrunde în limitele micro, nano, ... 
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