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REZUMAT. Lucrarea prezintă o metodă originală asistată de calculator pentru optimizarea poziţiei de 
conducere în automobil. Această metodă de analiză a ergonomiei  postului de conducere permite o evaluare 
rapidă a numeroase variante stilistice pentru o nouă caroserie de automobil. Metodologia poate fi utilizată 
chiar și pentru studiul unor soluţii inovative neconvenţionale ale postului de conducere în vehiculele viitorului. 
O aplicaţie a metodei constă în verificarea poziţiei de conducere cvasiverticale – acesta fiind un concept 
original propus de autor ca o posibilă soluţie pentru reducerea semnificativă a lungimii viitoarelor automobile 
urbane. 

Cuvinte cheie: automobil, studiu ergonomic, metodă CAD, poziţie de conducere cvasiverticală.  

ABSTRACT. This paper presents an original computer-assisted method for optimizing the driving position in the 
car. This method of ergonomy allows a quick assessment of numerous stylistic variants of a new car body design. 
The methodology can be used even for some non-conventional and innovative solutions concerning the driving 
position inside of the future vehicles. An application of the method consists of checking the cvasivertical driving 
position - this is an original concept proposed by the author as a possible solution that will conduct to significantly 
reducing of the urban vehicles length. 
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1. INTRODUCERE 

Automobilul este astăzi un simbol și o necesitate. 
În orașe – acolo unde trăiesc cei mai mulți dintre 
noi, automobilul pare să se fi poziționat definitiv în 
centrul vieții cotidiene dat fiind timpul tot mai 
îndelungat pe care îl petrecem călătorind. Parcul de 
automobile sporește de la an la an, în schimb infra-
structura rutieră se dezvoltă într-un ritm evident mai 
lent generând probleme tot mai mari legate de 
aglomerație. Acest fapt complică tot mai mult viața 
noastră având implicații dintre cele mai diverse.  
Prin urmare, pentru a soluționa această situație parcă 
fără ieșire este nevoie de o reinventare radicală a 
automobilului  [1].  

Din dorința de a reinterpreta conceptul de auto-
mobil într-un mod cât mai original se încearcă 
elaborarea unor instrumente tehnice cu ajutorul 
cărora să se poată evalua rapid noile soluții tehnice 
propuse. Experiența unora dintre companiile cele 
mai inovatoare în design a dovedit că o cercetare de 
succes poate fi realizată prin combinarea metodelor 
asistate de calculator cu testarea pe standuri de 
încercare a noilor soluții propuse. 

2. PROGRAMUL „MANE“ – UN NOU 
INSTRUMENT CAD PENTRU 
PROIECTAREA ARHITECTURII 
CAROSERIILOR AUTO  

Un pas important în procesul de proiectare a unei 
noi caroserii de automobil constă în alegerea stilului 
de către reprezentanți ai clienților precum și de către 
responsabili ai firmei producătoare în urma pre-
zentării mai multor variante concept sub forma unor 
machete și desene realizate artistic. Rezultatele jurizării 
sunt extrem de utile cu atât mai mult cu cât variantele 
prezentate iau deja în considerare multe din con-
strângerile impuse pentru funcționarea viitorului 
automobil. Pentru aceasta este necesară inclusiv 
evaluarea prealabilă a confortului – în primul rând a 
șoferului și apoi a pasagerilor, pentru fiecare variantă 
propusă de caroserie. Procesul realizat cu metoda și 
instrumentele obișnuite este însă destul de anevoios în 
ceea ce privește cantitatea de muncă și timpul alocat. 
Autorul și-a propus scurtarea acestui proces prin 
elaborarea unui algoritm care să stea la baza unui 
program CAD de analiză rapidă a ergonomiei postului 
de conducere  [2]. 
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Fig. 1. Model al corpului uman sub forma unui mecanism cu bare articulate. 
 

Un prim pas în elaborarea algoritmului pentru 
determinarea pozițiilor de conducere confortabile a 
constat în realizarea unui model geometric simpli-
ficat al corpului uman prin care acesta a fost redus la 
forma unui mecanism simplu plan (2D) cu bare 
articulate (figura 1). Astfel se poate realiza o rapidă 
analiză generală a confortului postului de pilotaj prin 
utilizarea metodelor de determinare a parametrilor 
geometrici din teoria mecanismelor.  

Manechinul CAD de referință propus corespunde 
definiției date manechinului  percentil  95% de sex 
masculin în normativele SAE referitoare la confortul 
în vehicule. Acest manechin are dimensiunile maxi-
male determinate statistic pe un eșantion specific de 
populație. În mediul CAD orice alt tip de manechin 
antropometric poate rezulta printr-o simplă scalare 
automată (modelare virtuală 2D) după introducerea 
valorilor lungimii pentru fiecare dintre elementele 
corpului uman (figura 2). 

 

 
 

Fig. 2. Diferite tipuri de manechin obținute prin scalare. 
 

Prin experimente efectuate pe standuri ergo-
nomice au fost determinate valorile recomandate 
pentru unghiurile din mecanismul asociat corpului 
manechinului pentru a asigura un confort optim de 
conducere (figura 3). A doua recomandare se referă 
la distanța minimă dintre femur și marginea inferi-
oară a roții volanului.  Aceste două obiective trebuie 
să fie realizate concomitent cu condiția de a asigura 
o bună vizibilitate spre înainte pentru șofer. 

Metoda SAE pentru determinarea câmpului vizual 
disponibil pentru șofer utilizează ca punct de pornire 
poziția articulației șoldului (SgRP) pentru manechinul 
percentil 95% de sex masculin așezat pe scaunul de 
conducere amplasat în poziția de conducere cea mai 
retrasă (spre spate). Fiecare dintre unghiurile arti-
culațiilor mecanismului are un domeniu de valori 

recomandate – corespunzătoare unghiurilor din arti-
culațiile utilizatorului uman. Acesta este motivul 
pentru care combinând valorile recomandate pentru 
fiecare articulație rezultă un număr foarte mare de 
situații posibile de poziționare a manechinului, situații 
care trebuie analizate individual. În plus, realizarea 
unei anumite mișcări de către un membru (de exemplu 
acționarea pedalei de frână de către picior) este 
reflectată prin modificarea valorilor unor unghiuri în 
mecanismul asociat. Acest lucru înseamnă de fapt o 
nouă poziție a manechinului pentru care unghiurile 
din fiecare articulație a corpului trebuie să fie per-
manent în conformitate cu valorile recomandate.  

 

 
 

Fig. 3. Unghiurile și lungimile caracteristice mecanismului 
asociat manechinului de studiu. 

 
Utilizând metodologia (SAE) recomandată, analiza 

ergonomiei postului de conducere presupune un 
consum mare de timp și muncă încetinind și îngre-
unând demersul creativ al stiliștilor și al designerilor 
de caroserii.  

2.1. Definirea poziţiei confortabile  
a piciorului apăsând pe pedala  
de acceleraţie 

Programul MANE determină automat pozițiile 
recomandate pentru articulația șoldului (SgRP) în 
raport cu poziția punctului de sprijin pe podea a 
călcâiului (tocului pantofului) pentru orice tip de 
manechin (figura 4). În practică sunt reprezentate 
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două domenii determinate prin calcul pentru poziția 
articulației șoldului (SgRP) corespunzător mane-
chinelor cu dimensiuni extreme. Astfel se iau în 
considerare manechinele de tip percentil 95% de sex 
masculin – pentru statura maximă și  percentil 5% de 
sex feminin – pentru statura minimă. 

 

 
 

Fig. 4. Domeniul articulației șoldului pentru manechinul 5% de 
sex feminin și pentru manechinul 95% de sex masculin  

 
Intervalul  dintre cele două domenii (SgRP) extre-

me reprezintă domeniul punctelor de articulație a 
șoldului (SgRP) în cursa de reglaj în vederea adaptării 
la confortul cerut pentru orice alt  tip de manechin. 
Această cursă poate fi asimilată cursei de referință a 
scaunului ce permite realizarea condițiilor de confort 
la conducere pentru orice utilizator. 

 Metoda propusă, algoritmul și software-ul care le 
include permit o verificare ușoară și rapidă a poziției 
articulației șoldului care să asigure condiții de confort 
pentru orice profil antropometric și orice situație de 
lucru. Punctele articulației șoldului (SgRP) trebuie 
să fie plasate în domeniul de reglare determinat.  

2.2. Definirea poziţiei confortabile  
a braţelor acţionând volanul 

Confortul șoferului depinde de o distanță minimă 
între marginea de jos a roții volanului (12) și femur 
(P) (figura 5). 

Mai întâi de toate se alege tipul de manechin 
utilizat, apoi se determină domeniul articulației 
șoldului (SgRP) (5) folosind metoda prezentată în 
capitolul anterior. Se alege apoi un punct (5) în 
domeniul determinat, punct care asigură o poziție 
confortabilă a șoferului. Se adoptă în continuare 
mărimea razei roții volanului, unghiul de înclinare a 
volanului precum și unghiul de înclinare a spătarului 
scaunului. Se calculează apoi poziția marginii 
inferioare a volanului (12) în raport cu punctul (5) al 
articulației șoldului. Poziția calculată este o funcție a 
unghiurilor mâinilor (figura 6). 

 
 

Fig. 5. Modelul geometric pentru calculul distanței minime  
între marginea de jos a roții volanului (12) și femur (P).   

 
 

Fig. 6. Definirea domeniului pentru marginea inferioară  
a volanului . 

 
În figura 7 sunt reprezentate domeniile admisibile 

pentru poziția punctului 12 în cazul manechinelor 
percentil 5% de sex feminin și a manechinelor 
percentil 95% de sex masculin. Cele două domenii 
au un subdomeniu comun – de intersecție în care ar 
putea fi plasat punctul 12 al unui volan nereglabil 
(fix).  Situația reprezentată este specială, de obicei 
cele două domenii fiind distincte. Soluția generală 
prevede ca volanul să poată fi reglat prin basculare 
astfel încât punctul 12 să se găsească alternativ în 
cele două domenii recomandate și reprezentate. 

 

 
 

Fig. 7.  Definirea poziției  marginii inferioare a volanului (12) 
pentru manechinele extreme de referință. 
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În figura 8 este reprezentată configurația postul 
de conducere cu cele două manechine extreme utili-
zate pentru studiul ergonomic (95% și 5%). Se 
observă limitele poziției articulației șoldului (5) 
pentru fiecare dintre manechine și poziția fixă a 
volanului ce respectă condițiile de confort cerute. 

 

 
 

Fig. 8. Poziția marginii inferioare a volanului 

2.3. Descrierea programului „MANE” –
un instrument CAD dedicat 
verificării rapide preliminare a 
confortului în automobil 

După cum se poate observa din capitolele ante-
rioare, metoda de evaluare ergonomică a postului de 
conducere are la bază algoritmi. Aceștia stau la baza 
unui program de calcul care permite automatizarea 
operațiunilor prin care se determină domeniul 
pozițiilor confortabile pentru șofer și astfel se poate 
verifica rapid viabilitatea arhitecturii noilor caroserii.  

Pornind de la principiile generale ale designului 
caroseriilor de automobil, de la algoritmul original 
propus precum și de la modelul 2D CAD al corpului 
uman - prezentate anterior în lucrare, autorul a 
conceput noul program denumit „MANE” dedicat 
studiului 2D al ergonomiei postului de conducere – 
ca element al studiului arhitecturii automobilului [2]. 
Programul este foarte util în primele etape de design, 
inclusiv în studiul stilistic [3].  

Punctul de referință al manechinului este repre-
zentat de punctul de contact al călcâiului cu podeaua 
autovehiculului. Studiul ergonomic se realizează 
pentru cele două manechine extreme – percentil  95% 
de sex masculin și percentil 5% de sex feminin. Pentru 
articulațiile manechinelor se impun restricții unghiu-
lare. În prima etapă a programului se determină 
domeniile (două la număr) corespunzătoare pentru 
articulația șoldului (punctul 5) pentru cele două 
manechine. Din cele două domenii determinate sunt 
alese două puncte, câte unul pentru fiecare manechin. 
Programul „MANE” reprezintă în mod automat 
profilurile celor doi manechine „(Figura 9). Distanța 
dintre cele două puncte determină cursa de reglaj/ 

ajustare a poziției scaunului pentru a permite asigu-
rarea condițiilor de confort pentru cele două manechine 
de dimensiuni extreme (minime și maxime). 

 

 
 

Fig. 9.  Reprezentarea manechinelor utilizând programul  
„MANE”.  

 
După alegerea tipului de manechin și apoi a 

poziției punctului de articulație a șoldului (5) în do-
meniul determinat prin calcul, programul „MANE” 
determină domeniul pozițiilor confortabile ale 
volanului  reprezentând poziția marginii inferioare a 
roții acestuia (12). Trebuie remarcat și faptul că 
acest domeniu depinde și de mărimea diametrului 
precum și de unghiul de înclinare a volanului.  

Se observă că pentru un unghi dat de înclinare al 
volanului și un diametru dat al acestuia este pre-
ferabil de a găsi un sub-domeniu comun a punctelor 
(12) pentru cele două manechine extreme utilizate. 
În acest subdomeniu poate fi plasat punctul (12) al 
unui volan fix ce asigură condițiile de confort cerute 
în cazul ambelor manechine. Totuși, s-a constatat că, 
în general volanul trebuie să fie reglabil. 

Programul „MANE” generează reprezentări grafice 
ale posibilelor domenii ale poziției volanului care 
oferă condiții confortabile pentru brațe. 

Interfața programului „MANE” este o casetă de 
dialog complexă care oferă posibilitatea modificării 
unei multitudini de date de intrare referitoare la tipul 
manechinului (mărimea lui), poziția acestuia și permite 
inclusiv definirea domeniilor recomandate pentru 
unghiurile de poziționare ale membrelor manechinului 
(figura 10). Acest fapt permite un studiu atent într-o 
multitudine de situații/configurații posibile de con-
ducere. 

 

 
 

Fig. 10.  Interfața programului „MANE”.  
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Folosind programul „MANE” avem posibilitatea 
de a studia confortul interior al unor automobile cu 
arhitectură obișnuită  caracterizate prin poziții de 
conducere consacrate precum și confortul interior al 
unor automobile cu arhitectură neconvențională 
caracterizate prin poziții de conducere neprevăzute 
în literatura și normativele de specialitate (figura 11). 
Astfel, se poate aprecia că sunt create premizele 
pentru studierea rapidă a unor soluții inovative de 
arhitectură de automobil ce pot contribui la re-
inventarea acestuia în ceea ce-i privește forma și 
implicit funcționarea. 

 
Fig.11. Automobil prevăzut cu o poziție de conducere 

neconvențională ("cvasiverticală") ce poate fi studiată cu 
ajutorul programului „MANE". 

3. DEFINIREA CONCEPTULUI ORIGINAL 
DE „POZITIE DE LUCRU CVASI-
VERTICALĂ” APLICAT LA POSTURA 
DE CONDUCERE A AUTOMOBILULUI 
[3,4]. 

Având ca obiectiv reducerea lungimii  cabinei 
automobilului, autorul propune o nouă poziție de 
lucru pe care o denumește  „cvasi-verticală", aplicabilă 
atât în cazul șoferului cât și al pasagerilor.  Această 
poziție este definită printr-o postură generală verticală 
ușor înclinată a trunchiului și a picioarelor, având 
spatele, fesele și coapsele sprijinite pe un dispozitiv 
special de susținere de  tip scaun,  având tălpile 
rezemate pe sol iar zona de genunchi și tibie rezemate 
pe un suport special prevăzut pentru aceasta. În acest 
fel greutatea corporală va fi distribuită în proporții 
diferite pe fiecare dintre aceste trei suprafețe de 
contact (figura 12) [3,4]. 

4. CONCLUZII 

Noua metodă de analiză a ergonomiei  postului 
de conducere are la bază algoritmi care pot fi 
transpuși sub forma unui program de calcul 
automatizat. Programul „MANE” este un instrument 
de proiectare asistată (CAD) cu ajutorul căruia se 
poate face o verificare preliminară rapidă a 
confortului în noile variante de automobil. Pot fi 
astfel realizate studii asupra unor posibile soluții 
inovative neconvenționale pentru postul de 
conducere a vehiculelor viitorului cum ar fi 
verificarea poziției de conducere cvasiverticală. 
Acesta este un concept original propus de autor ca o 
posibilă soluție pentru reducerea semnificativă a 
lungimii viitoarelor automobile urbane. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 12. Poziția de conducere 

cvasi-verticală. 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE 

[1] Mitchell, W.J., Christopher, Borroni-Bird C.E., Burns, L.D., 
(2010), Reinventing the Automobile,MIT Press, ISBN 978-
0-262-01382-6, Cambridge Massachusetts. 

[2] Șișman, V.,. Contribuții în designul de produs cu aplicații la 
automobile. Teză de doctorat, Facultatea de inginerie 
tehnologică, Universitatea Transilvania din Brașov, 2005. 

[3] Șișman, V. (2011), Automated styling assistant for new car 
design, în: The Automobile and the Environment: 
International Congress of Automotive and Transport 
Engineering CONAT 2010, Edited by Anghel CHIRU, 
2011, page 439-450, Cambridge Scholars Publishing, ISBN 
(13): 978-1-4438-2972-4, Newcastle upon Tyne,UK. 

[4] Stoica, R., Șișman V.(îndrumător de proiect). Studiu privind 
ergonomia unui nou concept de arhitectură interioară 
pentru vehiculele individuale de transport urban. Lucrare 
de licență, Facultatea de design, mecatronică și mediu, 
Universitatea Transilvania din Brașov, 2011. 

 
Despre autor 

Șef lucr. dr. ing. Viorel ȘIȘMAN,  
Universitatea „Transilvania” din Brașov 
 

Cadru didactic la Universitatea „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Design de Produs Mecatronică și Mediu, 
specializat în design și concepție de produs  – MSc. DESS  la Universitatea de Tehnologie din Compiegne – Franța. 
A publicat ca unic autor 4 cărți și îndrumare în domeniul designului industrial la Editura Universității Transilvania 
din Brașov. E-mail: sismanviorel@yahoo.com, tel. 0040745069587. 


