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REZUMAT 
Concepţia oricărui produs sau proces de fabricaţie este necesar să satisfacă cerinţele proiectării axiomatice, referitoare la 
respectarea axiomei independenţei funcţiilor impuse a fi îndeplinite de produs, respectiv a axiomei informaţiilor, care impune un 
minimum de informaţii necesare pentru satisfacerea funcţiilor. Concepţia porneşte de la atributele de calitate impuse de 
consumator, care sunt apoi transpuse, succesiv, în domeniul funcţional, apoi în domeniul fizic şi în domeniul proceselor de 
fabricaţie. Efectuând ierarhizări şi descompuneri în zigzag, se vor găsi funcţii impuse şi parametri de concepţie sau variabile de 
fabricaţie care se pot implementa în vederea asigurării calităţii cerute produselor. Diversele soluţii de produse create prin diverse 
ierarhizări şi descompuneri în zigzag vor fi selectate pe baza axiomei informaţiilor, pentru obţinerea soluţiei optime. 
 
ABSTRACT 
The product design or manufacturing design must satisfy the two axioms of the axiomatic design: independence axiom of the 
product requirement functions, and information axiom which impose the minimum of the information for satisfying the requirement 
functions. The design begins with the quality attributes imposed by the customer, which are transposed successively in the 
functional domain, physical domain and manufacturing domain. Making hierarchies and decompositions in zigzag, will be found 
requirements functions and design parameters or process variables that can be implemented for assuring the quality for the 
products. Different product solutions created with different hierarchies and zigzag decompositions can be selected using the 
information axiom, for finding the optimal solution.  
 
Cuvinte cheie: proiectare axiomatică, axiome, funcţii, domenii, procese 
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1. INTRODUCERE 

Consumatorul a devenit tot mai pretenţios în ceea ce 

priveşte calitatea produselor pe care le utilizează. Acesta 

este motivul pentru care firmele caută să găsească metode 

cât mai adecvate de a proiecta şi executa produse care să 

răspundă cât mai mult cerinţelor consumatorului. Sunt 

eforturi tot mai mari de colectare a cerinţelor con-

sumatorului [1], de a le analiza şi a extrage caracteristicile 

de calitate, atât cele exprimate de consumator cât şi cele 

care nu au fost exprimate, dar pe care consumatorul le 

presupune că trebuie să existe la produs. De mare 

importanţă sunt acele caracteristici de calitate, oferite 

de proiectanţi produselor, pe care consumatorul nu se 

gândeşte să le găsească la produs, astfel încât este 

creată calitatea excitantă, care face ca produsul să fie 

tot mai dorit de consumator. Tot mai mult, activitatea 

de concepţie a produselor este dirijată spre satisfacerea 

cerinţelor consumatorilor prin fixarea unor funcţii 

impuse a fi realizate de produs. Proiectarea axiomatică 

este una dintre metodele de concepţie care răspund acestor 

cerinţe. 

2. SCOPUL CONCEPŢIEI AXIOMATICE 

Scopul concepţiei axiomatice este de a stabili baze 

ştiinţifice pentru concepţia produselor şi de a îmbunătăţii 

activitatea de proiectare. Se doreşte să facă proiectanţii 

mai creativi, să limiteze căutările aleatorii de soluţii, să 

minimizeze procesele iterative de determinare a soluţiilor 

optime, să permită proiectanţilor să conceapă sisteme 

complexe, care să fie logice şi explicite. 

Concepţia este activitatea care se interpune între „ce” 

se doreşte a se obţine şi „cum” se realizează ce s-a dorit. O 

concepţie riguroasă începe cu „ce se doreşte să se obţină” 

şi se termină  cu o descriere clară a „cum se ajunge la ce  

s-a dorit”. Pentru a face aceasta, trebuie înţelese pe deplin 

cerinţele consumatorului, care, apoi, trebuiesc transpuse 

într-un set minim de cerinţe tehnice, care ulterior se vor 
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definii ca funcţii impuse (FI). Acestea descriu „ce se doreşte 

să se obţină”. Pentru a satisface necesităţile consumatorului, 

descriptorii a „cum se obţine ce se doreşte” îi constituie aşa-

numiţii parametrii de concepţie (PC).  
Activităţile specifice concepţiei sunt: 

 cunoaşterea şi înţelegerea cerinţelor consumatorului; 

 definirea problemei de rezolvat care satisface nece-
sităţile; 

 conceptualizarea de soluţii prin sinteză; 

 efectuarea de analize care tind să optimizeze soluţiile 
propuse; 

 verificarea rezultatelor obţinute pentru a vedea dacă 
ele satisfac cerinţele originare ale consumatorului. 

 

Deseori, proiectanţii nu stabilesc explicit „ce se 
doreşte” şi încep să conceapă soluţii chiar dacă nu sunt 
definite funcţiile de îndeplinit. Aceasta este cauza care 
duce la consumuri mari de timp pentru îmbunătăţirea 
ulterioară a soluţiilor concepute, pentru ca acestea să satisfacă 
cerinţele consumatorului. Pentru a creşte eficienţa 
concepţiei de soluţii care satisfac cerinţele, trebuie stabilit 
anterior „ce se doreşte să se realizeze” şi, apoi, să se 
înceapă activitatea de concepţie. Deseori vor fi iteraţii între 
 

 „ce” şi „cum”; scopul acestor multiple iteraţii este de a 
defini cât mai clar „cum” se realizează ceea ce se doreşte. 

Creşterea nevoilor industriale impune creşterea calităţii 
şi a fiabilităţii produselor. Aceasta presupune creşterea 
capabilităţii de proiectare a firmelor. Firmele  sunt mereu 
sub o presiune privind timpul de livrare a produselor, 
introducerea de produse noi, scăderea costurilor de 
fabricaţie şi creşterea calităţii.  Pentru a atinge aceste 
cerinţe sunt necesare cunoştinţe, imaginaţie, experienţă şi 
o susţinută activitate de proiectare ştiinţifică.  

3. DOMENIILE CONCEPŢIEI AXIOMATICE 

Concepţia este activitatea care se interpune între „ce se 
doreşte” şi „cum” se realizează ce s-a dorit. Sfera de 
activitate a concepţiei include patru domenii. Cele patru 
domenii sunt prezentate în figura 1. Domeniile sunt: 
domeniul consumatorului, domeniul funcţional, domeniul 
fizic şi domeniul de fabricare a produsului. Domeniul din 
stânga, relativ la domeniul din dreapta, reprezintă 
domeniul „ce”, în timp ce domeniul din dreapta reprezintă 
domeniul „cum”, sau al soluţiilor. 

 
Fig. 1. Domeniile de concepţie. 

 
Domeniul consumatorului este caracterizat prin 

definirea cerinţelor consumatorului faţă de produs, numite 
şi atribute consumator (AC). În domeniul funcţional, 
cerinţele consumatorului sunt transpuse în funcţii necesar 
de a fi îndeplinite de produs (FI), aici stabilindu-se şi 
constrângerile (C) necesare pentru buna funcţionare a 
produsului sau a procesului. Pentru a satisface FI trebuie 
stabiliţi parametrii de concepţie (PC) în domeniul fizic. În 
final, pentru a materializa produsul cu respectarea PC este 
necesară coordonarea procesului de fabricare a produsului 
prin intermediul unor factori de control care se numesc 
variabile ale procesului (VP). Aceste variabile aparţin 
domeniului procesului de fabricaţie. 

4. AXIOMELE CONCEPŢIEI 

Concepţia axiomatică este valabilă doar între limitele 
stabilite de definiţiile cuvintelor cheie care se utilizează. 
Definiţiile principalilor termeni utilizaţi sunt: 

 Axiomă – Un adevăr evident sau fundamental pentru 
care nu sunt contraexemple sau excepţii. Axioma nu 
poate deriva din alte legi sau principii ale naturii. 

 Corolar – Concluzie (deducţie) care derivă 
nemijlocit dintr-o axiomă sau propoziţie a unei 
axiome sau dintr-o altă propoziţie care a fost 
demonstrată. 

 Teoremă – O propoziţie care nu este auto-evidentă,  
dar care poate fi demonstrată din idei (premise) 
acceptate sau axiome şi aşa se stabileşte o lege sau 
un principiu. 

 Funcţii impuse (FI) – Un set minim de cerinţe 
esenţiale independente care caracterizează complet 
cerinţele funcţionale ale unui produs, proces sau 
software în domeniul funcţional. Prin definiţie, 
fiecare FI este independentă de alta din momentul în 
care ele au fost stabilite. 

 Constrângeri – Limite de acceptare a soluţiilor. 
Sunt două tipuri de constrângeri: constrângeri la 
intrare şi constrângeri ale sistemului. Constrângerile 
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Domeniul 
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Domeniul procesului 

De fabricaţie 
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la intrare se regăsesc ca parte a condiţiilor tehnice 
(specificaţii) pentru concepţie şi proiectare. 
Constrângerile sistemului sunt constrângeri impuse 
de sistem, în care soluţiile concepute trebuie să 
funcţioneze. 

 Parametrii de concepţie (PC) – Sunt variabile fizice 

cheie (sau termeni echivalenţi), în domeniul fizic, 

care caracterizează soluţia conceptuală care 

satisface FI specificate. 

 Variabile ale procesului de fabricare (VP) – sunt 

factori de control cheie (sau termeni echivalenţi) în 

domeniul procesului de fabricaţie, care caracterizează 

procesul prin care se materializează PC. 

  

Concepţia axiomatică a diferitelor produse presupune 

respectarea a două axiome fundamentale care guvernează 

activitatea ce concepţie şi proiectare: 

 

 A1. Axioma Independenţei – Menţinerea indepen-

denţei funcţiilor impuse FI; 

 A2. Axioma Informaţiilor – Minimizarea informaţiilor 

necesare concepţiei, proiectării şi funcţionării produselor. 

 

Prima axiomă cere independenţa realizării funcţiilor 

produsului. Fiecare funcţie impusă trebuie să fie 

satisfăcută independent de celelalte funcţii impuse. 

Trebuie să fie un set minim de FI care caracterizează 

produsul sau procesul. De la definirea FI, aceste funcţii 

trebuie sa rămână independente în tot ciclul de viaţă al 

produsului. 

A doua axiomă, numită axioma informaţiilor, declară 

ca cea mai bună soluţie dintre soluţiile conceptuale care 

respectă axioma independenţei pe aceea care are 

conţinutul minim de informaţii. Daca acesta este mai mare 

decât zero, atunci trebuie furnizate informaţii suplimentare 

pentru  a se satisface FI. Prin informaţii se înţelege 

probabilitatea de a fi respectate FI, informaţiile fiind o 

măsură a probabilităţii de realizare a funcţiilor. A doua 

axiomă stabileşte că soluţia care are probabilitatea cea mai 

mare de a îndeplini cu succes FI este cea mai bună. 

Plecând de la aceste axiome se pot stabili teoreme şi 

diferite corolare. 

5. AXIOMA INDEPENDENŢEI 

Axioma independenţei statuează că, dacă sunt mai 

multe FI, soluţia conceptuală creată trebuie să asigure ca 

fiecare FI să poată fi satisfăcută fără a fi afectată de 

celelalte FI. Pentru a se întâmpla aceasta, trebuie ca setul 

de PC să fie ales corect, pentru a fi capabili să satisfacă FI 

şi să menţină independenţa acestora. 

Uneori, axioma independenţei este înţeleasă greşit. 

Mulţi proiectanţi confundă independenţa funcţională cu 

independenţa fizică. Axioma independenţei impune ca 

funcţiile să fie independente  una de alta, şi nu elementele 

fizice care materializează aceste funcţii. De exemplu, un 

capac  poate respecta mai multe FI, şi anume sa etanşeze 

bine o incintă, să nu se deformeze sub greutăţile puse pe el şi 

să nu rănească operatorul care îl deschide etc. Toate aceste 

funcţii pot fi îndeplinite independent de acelaşi capac. Fiind 

un singur corp fizic (deci nu există independenţă fizică), unii 

cred că nu se respectă axioma independenţei. În realitate, 

parametrii de concepţie PC sunt diferite caracteristici ale 

capacului, ca: planeitatea suprafeţelor de contact, grosimea 

capacului şi teşirea muchiilor etc. 

După stabilirea FI, următorul pas este procesul de 

concepţie, care presupune transpunerea FI din domeniul 

funcţional în domeniul fizic, cu stabilirea parametrilor 

fizici care satisfac FI. Aşa se trece de la „ce” la „cum”, 

ceea ce presupune o activitate creativă de concepţie. 

Există mai multe variante de a găsi PC care satisfac FI. În 

acestă activitate se recomandă ca proiectantul să realizeze 

mai multe variante, soluţii de PC plauzibile care satisfac 

FI. Sunt diferite metode de concepţie care stimulează 

activitatea creatoare a proiectanţilor: brainstormingul, 

tehnicile morfologice, analogiile cu alte cazuri, 

extrapolarea sau interpolarea, legi ale naturii cunoscute, 

matricele contradicţiilor, reverse engineering etc. Dacă 

produsul are o singură FI de îndeplinit este mai uşor de 

identificat PC, dar dacă sunt mai multe FI de îndeplinit, 

atunci concepţia devine mai dificilă şi apare posibilitatea 

de a se face greşeli prin violarea axiomei independenţei. 

Activitatea de transpunere din domeniul funcţional în 

domeniul fizic poate fi exprimată matematic. La un anumit 

nivel ierarhic, un set de FI defineşte un alt set de PC. 

Toate FI constituie un vector {FI}în domeniul funcţional. 

Similar, parametrii de concepţie PC constituie un alt 

vector în domeniul fizic {PC}. Relaţia de dependenţă între 

aceşti vectori este: 

 {FI} =[A] {PC},            (1) 

unde [A] este numită matricea de concepţie, ea incluzând 

funcţiile de transfer dintre FI şi PC. Această matrice 

caracterizează concepţia produsului. 

Conform relaţiei (1), fiecare funcţie impusă FIi poate fi 

scrisă astfel: 

 

n

j

jiji PCAFI
1

,                     (2) 

unde n este numărul de PC. 

Elementele matricei de concepţie Aij (funcţiile de 

transfer) se pot găsi conform relaţiei următoare: 

 
j

i
ij PC

FI
A   (3) 

Pentru cazul unei relaţii liniare între FI şi PC,  

elementele matrice de concepţie Aij sunt constante; în 

cazul neliniar, Aij   vor fi funcţii de PC. 
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Matricea de concepţie poate avea toate elementele dife-

rite de zero, 0ijA , dar mai pot fi două cazuri speciale: 

matricea diagonală  şi matricea triunghiulară. 
În matricea diagonală, Aij = 0  pentru toate cazurile 

când ji .  

 

nnA

A

A

A

.00

0...

0.0

0.0

22

11

  (4) 

Matricea triunghiulară poate fi triunghiulară inferior 
(conform relaţiei (5)) sau triunghiulară superior. 

 

nnnn AAA

AA

A

A

.

0...

0.

0.0
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2221
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  (5) 

În matricea triunghiulară superior, toate elementele 
diferite de zero sunt dispuse deasupra diagonalei matricei. 

Activitatea de proiectare a procesului de fabricaţie 
presupune transpunerea vectorului [PC] din domeniul fizic 
în vectorul variabilelor procesului de fabricaţie [VP] din 
domeniul procesului de fabricaţie. Relaţia care realizează 
această transpunere este: 

 {PC} =[B] {VP},            (6) 

în care [B] este matricea de concepţie proces, care 
defineşte caracteristicile procesului de fabricare. Ea este 
similară, în formă, matricei [A]. 

Pentru a satisface axioma independenţei, matricea de 
concepţie trebuie să fie diagonală sau triunghiulară. În 
cazul când [A] este diagonală, fiecare din Fi este 
satisfăcută independent prin intermediul unui PC. O astfel 
de concepţie este numită ne-cuplată. În cazul unei matrice 
de concepţie triunghiulare, independenţa FI poate fi 
garantată doar dacă PC sunt stabiliţi într-o secvenţă 
(ordonare) impusă. O astfel de concepţie este numită de-
cuplată. Orice altă formă a matricei de concepţie este 
numită matrice completă caz în care concepţia este 
cuplată. De aceia pentru cazurile în care se necesită 
satisfacerea mai multor FI trebuie realizată o matrice de 
concepţie diagonală sau în cel mai rău caz triunghiulară. 

Pentru a simplifica modul de reprezentare al matricei 
de concepţie, uneori se renunţă la a scrie elementele 
diferite de zero ale matricei cu Aij, ele reprezentându-se cu 
X. Pentru a scoate în evidenţă unele valori mai mici ale 
matricei, în loc de X se utilizează x. 

5.1. Concepţia ideală, redundantă  
sau cuplată 

Din axioma independenţei derivă imediat că numărul 
FI este egal cu numărul PC.  Aceasta face ca matricea de 

concepţie să fie pătrată. Pentru acest caz, matricea de 
concepţie diagonală sau triunghiulară  satisface axioma 
independenţei.   Există şi cazuri în care  numărul de PC 
este mai mare sau mai mic decât FI. Dependent de 
numărul relativ între FI şi PC concepţia poate fi clasificată 
ca fiind: cuplată, redundantă sau ideală. 

 

Cazul 1  Număr FI > Număr PC: Concepţie cuplată 

În cazul când numărul FI este mai mare decât numărul 

de PC, întotdeauna este o concepţie cuplată.  

 

Teorema 1.  Cuplare datorită unui număr insuficient de 

PC. 

Când numărul de FI este mai mare decât a parametrilor 

fizici PC care trebuie să realizeze FI, va rezulta o 

concepţie cuplată sau unele Fi nu pot fi satisfăcute. 

Se presupune că trebuie satisfăcute trei FI şi un 

proiectant realizează o soluţie conceptuală cu numai doi 

PC. Ecuaţia concepţiei poate fi scrisă astfel: 

 

2

1

32313

2

1

0

0

PC

PC

AA

X

X

FI

FI

FI

     (7) 

Dacă elementele matricei  A31 şi A32 sunt egale cu zero, 

atunci FI3 nu poate fi satisfăcută. Dacă cel puţin unul 

dintre elementele anterioare sunt diferite de zero, atunci 

este cazul unei concepţii cuplate. 

 

Cazul 2 Număr FI < Număr PC: Concepţie redundantă 

În cazurile când numărul FI este mai mic decât 

numărul PC, concepţia este redundantă. Acest tip de 

concepţie poate sau poate să nu respecte axioma 

independenţei. Se va considera cazul a două funcţii de 

îndeplinit şi că există cinci parametri de concepţie. Ecuaţia 

soluţiei este:  

 

5
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1

25242322
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Acest caz include mai multe variante, dependent de 

care parametrii de concepţie sunt variabili şi sau constanţi. 

Dacă PC3 şi PC4 sunt variabili şi toţi ceilalţi sunt constanţi, 

avem cazul unei concepţii cuplate. În alt caz, dacă PC1,şi 

PC2 sunt variabili şi ceilalţi constanţi, este cazul unei 

concepţii ne-cuplate. Dacă PC1 şi PC3 au valori variabile, 

iar ceilalţi sunt constanţi, atunci este o concepţie de-

cuplată. În cazul că PC1, PC2 şi PC5 sunt variabili, iar 

ceilalţi constanţi, atunci soluţia se comportă ca una ne-

cuplată şi redundantă. 
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Teorema 3.  Concepţie redundantă 

Dacă sunt mai multe PC decât FI, atunci concepţia este 

fie redundantă, fie cuplată. 

 

Cazul 3.  Număr FI = Număr PC: Concepţie ideală 

Dacă numărul de funcţii necesar a fi de îndeplinite FI 

este egal cu numărul parametrilor de concepţie PC, 

concepţia este ideală, dacă axioma independenţei este 

satisfăcută. 

 

Teorema 4.  Concepţie ideală 

Teorema 1 demonstrează că, dacă numărul de FI este mai 

mare decât numărul de PC, atunci concepţia este cuplată. 

Conform teoremei 3, dacă numărul de PC este mai mare 

decât cel al FI,  atunci concepţia poate fi redundantă sau 

cuplată. Din acest motiv, singura modalitate de a asigura 

axioma independenţei tot timpul este atunci când numărul 

FI este egal cu cel al PC şi, evident, axioma independenţei 

este satisfăcută. Orice concepţie care asigură numărul FI 

egal cu cel al PC (matricea de concepţie este diagonală sau 

triunghiulară) va satisface axioma independenţei şi, astfel, 

va fi o concepţie ideală sau decuplată. În astfel de 

concepţii nu apare cuplarea. 

Multe asemenea teoreme şi corolarie specifice pro-

iectării axiomatice sunt prezentate în [2], [3]. 

5.2.  Ierarhizare, descompunere în zigzag 

În activitatea de concepere a unor noi produse sau 
procese se pleacă de la enunţarea intenţiei de proiectare. 
Această intenţie de proiectare este considerată ca fiind 
nivelul cel mai înalt de ierarhizare, numit şi nivelul zero. 
În cazurile unor produse foarte simple, acest nivel de 
ierarhizare este şi cel final; el nu mai trebuie să fie 
descompus în continuare. Pentru produse mai complexe 
trebuie descompus nivelul de ierarhizare superior pentru a 
ajunge la detalii care pot fi implementate în vederea 
fabricării produsului. În această descompunere a nivelului 
de concepţie cel mai înalt până la cel mai de jos nivel, 
toate deciziile luate trebuie să fie în acord cu intenţia de 
concepţie a produsului, prezentată în intenţia de proiectare 
din nivelul cel mai înalt.  Este foarte important ca axioma 
independenţei să nu vie violată prin deciziile luate. În caz 
că se întâmplă aceasta, trebuie să se revină şi să se reia 
procesul de descompunere, şi să nu se continue acţiunea 
de concepţie, care va crea probleme mai târziu. 

Acţiunea de descompunere a intenţiei de proiectare se 
realizeze printr-o baleiere, o mişcare în zigzag între 
domeniul funcţional şi cel fizic. Pentru fiecare FI din 
domeniul funcţional se va găsi PC din domeniul fizic, apoi 
se va reveni în domeniul funcţional pentru a descompune 
FI din nivelul ierarhic superior, după care se vor concepe 
PC pentru aceste FI în domeniul fizic. Această 
descompunere în zigzag este prezentată în figura 2. 

 

 

Fig. 2. Descompunerea în zigzag. 

 

După ce s-a făcut descompunerea FI („ce”), într-un 

nivel de ierarhizare inferior se va trece în domeniul fizic, 

la acelaşi nivel, unde se vor concepe parametrii de 

concepţie PC („cum”) pentru fiecare FI din domeniul 

funcţional. Dacă PC de la acest nivel de ierarhizare poate 

fi implementat, atunci descompunerea pentru acele FI şi 

PC se opreşte, ele devenind terminaţii finale ale 

descompunerii. În figura 2, terminaţiile finale ale 

descompunerii au fost reprezentate grafic prin linii duble 

ale căsuţelor (v. FI11, FI121, FI123, FI1221, FI1222) şi la fel au 

fost reprezentaţi  parametrii de concepţie terminali 

respectivi (PC11, PC 121, PC 123, PC 1221, PC 1222).  

Pentru fiecare nivel de ierarhizare se va scrie ecuaţia de 

concepţie {FI} =[A] {PC} pentru a vedea dacă deciziile 

privind concepţia au fost luate corect. Matricea de 

concepţie pentru fiecare nivel trebuie să fie diagonală sau 

triunghiulară, caz în care concepţia este fie ne-cuplată, fie 

de-cuplată.   
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Modalităţile de descompunere a intenţiei de proiectare 

sunt diferite. Aceasta face să apară diferite variante 

constructive pentru produsul respectiv. Urmează ca apoi, 

pe baza celei de a doua axiome a informaţiilor, să fie 

selectată varianta constructivă optimă. 

6.  AXIOMA INFORMAŢIILOR 

Această axiomă pune bazele teoretice pentru optimi-

zarea concepţiei produselor şi pentru asigurarea produselor 

robuste. Ea este utilizată pentru a selecta varianta optimă 

dintre diferitele variante de soluţii pentru produsul con-

ceput. 
Dintre soluţiile produsului care respectă prima axioma, 

a independenţei, una este superioară altora datorită 
probabilităţii de realizare a indicatorilor doriţi. Axioma 
informaţiilor statuează că soluţia cu cea mai mare 
probabilitate de succes este cea mai bună soluţie. 

Cantitatea de informaţii  Ii pentru o FIi este definită 

drept probabilitatea Pi de satisfacere a FIi. 

 
iP

i
Pi

I
2

log
1

2
log  (9) 

Informaţiile au ca unitate de măsură bitul. A fost 
utilizată funcţia logaritmică pentru ca conţinutul de 
informaţii să fie aditiv  atunci când sunt multe cerinţe 
funcţionale care trebuie să fie satisfăcute simultan. Dacă 
este utilizat logaritmul cu baza 2, atunci unitatea de 
măsură este bitul; pentru cazul utilizării logaritmului 
natural unitatea de măsură este nat. 

Pentru cazul a m FI care trebuie să fie satisfăcute, 

conţinutul în informaţii pentru întreg sistemul  Isist este: 

 
m

i
i
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i
imsist PPPI

1
2

1
22 logloglog ,  (10) 

unde P{m} este probabilitatea totală a ansamblului de a 

satisface cele m FI. 

În cazul unei concepţii de-cuplate, când FI nu sunt 

satisfăcute independent, probabilitatea P{m} poate fi 

exprimată astfel: 

  1,...,2,1| ijpentruPP jim , (11) 

unde Pi|{j} este probabilitatea condiţională de a satisface FIi 

dacă toate celelalte funcţii relevante {FIj}j=1,..., i-1 sunt 

satisfăcute. În acest caz, Isist poate fi exprimat astfel:  

 1,...,2,1log
1

|2 ijPI
m

i
jisist  (12) 

Axioma  informaţiilor arată că soluţia conceptuală care 

necesită minimului de informaţii, având cel mai mic Isist, 

este cea mai bună. Când probabilitatea de îndeplinirea a 

ţintelor este 1,0, a conţinutul de informaţii este zero şi, 

evident, dacă una sau mai multe probabilităţi sunt zero, 

cantitatea de informaţii necesare pentru a satisface 

cerinţele devine infinită. Dacă probabilitatea are valoare 

mică, atunci aceasta trebuie suplinită de o cantitate mai 

mare de informaţii pentru a fi satisfăcute funcţiile cerute a 

fi îndeplinite. 

În  activitatea de concepţie, probabilitatea de succes 

este dată de intersecţia dintre câmpul de toleranţă T, 

asociat de proiectant unei FI şi dispersia naturală a acestei 

FI creată de sistem după ce acesta a fost materializat. 

Acest fapt poate fi observat în figura 3. 

 

 
Fig. 3. Câmpul de toleranţă si dispersia naturală a FI 

 

Pe axa verticală este densitatea de probabilitate, iar pe 

axa orizontală este funcţia de îndeplinit FI. Funcţia de 

îndeplinit are prevăzut prin concepţie un câmp de dispersie 

admisibil T, numit câmp de toleranţă. După realizarea 

soluţiei concepute, prin funcţionarea sistemului rezultă un 

câmp de dispersie naturală   pentru FI, în general el fiind 

după o distribuţie normală (clopotul lui Gauss). 

Suprapunerea celor două câmpuri dă naştere la o arie 

comună Ac, ea fiind domeniul unde FI este satisfăcută. 

Această arie de sub funcţia densitate de probabilitate (fdp) 

a sistemului reprezintă probabilitatea de succes în 

satisfacerea FI. Conţinutul în informaţii se calculează 

bazat pe Ac [2]. 

 
Ac

I
1

log 2          (13) 

Este cunoscut faptul că aria totală cuprinsă sub fdp a 

sistemului este unitară (egală cu 1), deci Ac < 1. 
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Deplasarea mijlocului dispersiei naturale faţă de câmpul 

de toleranţă constituie o abatere sistematică  notată cu s în 

figura 3, iar mărimea câmpului de dispersie naturală este 

notată cu . 

În cazul când FI este o variabilă continuă, aria comună 
Ac poate fi exprimată astfel: 

 = d

Es

s

Ei

Ac p ( FI ) FI ,    (14) 

unde ps este densitatea de probabilitate a sistemului pentru 
FI, iar Ei şi Es reprezintă limita  inferioară respectiv 
superioară al câmpului de toleranţă admis pentru FI, în 
faza de concepţie. 

Conţinutul în informaţii poate fi găsit astfel: 

 
2 2

1
d

Es

s

Ei

I log log p ( FI ) FI
Ac

 (15) 

Pentru a minimiza conţinutul în informaţii trebuie 
eliminată abaterea sistematică s şi redus câmpul de  

dispersie naturală  (v. fig. 3). În cazul în care câmpul 

dispersiei naturale  este complet în interiorul câmpului de 
toleranţă T, probabilitatea de succes este egală cu 1,0 
(maximă) şi conţinutul în informaţii  este egal cu zero. Cel 
mai robust produs este acela care necesită zero informaţii 
pentru a satisface FI, el fiind, astfel, tolerant faţă de 
variaţiile PC şi VP. 

7. CONCLUZII 

Asigurarea calităţii produselor şi a proceselor de 
fabricaţie începe încă din faza de concepţie a acestora. 
 

Dacă concepţia este realizată pe baze ştiinţifice, cu 

asigurarea independenţei FI, creşte foarte mult 

probabilitatea de a obţine în final produse, respectiv 

procese, care satisfac din punct de vedere calitativ. 

În cazul unui produs care necesită doar o FI, axioma 

independenţei este întotdeauna satisfăcută dacă se găseşte 

un PC corespunzător. Singura sarcină, în acest caz, este de 

a selecta valorile corecte pentru matricea de concepţie, 

pentru a asigura o concepţie robustă. Dacă avem cazul 

unei FI neliniare, există metode de optimizare care să 

asigure un maxim un sau minim pentru funcţia de 

îndeplinit. 

În cazul când produsul trebuie sa satisfacă mai multe 

FI, trebuie concepute soluţii ne-cuplate sau de-cuplate. 

Dacă concepţia este de-cuplată, FI vor fi satisfăcute dacă 

ele sunt puse într-o secvenţă bine stabilită. 

 În cazul unor concepţii care nu satisfac axiomele 

proiectării axiomatice vor apărea probleme atât la 

realizarea produselor, cât şi în ciclul de funcţionare a lor şi 

în cel de mentenanţă. 
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