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Özet
Ürün tasarým süreci, rasyonel olarak kurgulanmýþ bir sistem içinde
fonksiyonlarýný yerine getirmek zorundadýr. Ancak bu süreç içinde barýndýrdýðý
rasyonel olmayan aþamalarla, çoðu zaman sistemin en riskli bölgesini yaratýr.
Yaratým sürecinin merkezinde bulunan tasarýmcý var olan alternatifler arasýnda
karar verici pozisyondadýr. Problemi tanýmlama, eðilimlerini görme, problemin
çözümüne dönük alternatiflere ulaþmada, görselleþtirmede, benzeþimler
yaratmada ve deðerlendirmede kullanýlan birçok yaratýcý teknik vardýr.
Sistematik bir teknik olarak TRIZ yöntemi, ürün tasarýmý için alternatif
yaratmada ve çeliþkilerin ortadan kaldýrýlmasýnda çok faydalý bir çözüm tekniði
olarak kullanýlabilir. Bu çalýþmada, yaratýcý teknikler tarihsel olarak kýsaca
incelenecek, ülkemizde pek bilinmeyen TRIZ temelleri açýsýndan tanýtýlacak,
bu yöntemin ürün tasarýmý sürecine katkýlarý tartýþýlacaktýr.

Anahtar
Kelimeler
ürün tasarýmý
yaratýcý teknikler
TRIZ

PRODUCT DESIGN AND TRIZ

Abstract

Keywords

Product design should perform its functions in rationally designed systems.
However, this process usually attributed as risky because of its irrationality.
Designer acts as decision maker and exists at the middle of creative process.
There are several techniques for defining a problem, exploring attributes of a
problem, generating alternatives, visual explorations, metaphors, analogies,
and evaluating and fulfilling ideas. However, being a systematic tool, TRIZ
can be used as a useful method in design process to generate alternatives. In
this study, several creative techniques will be abstracted in historical order,
fewer known TRIZ basics will be introduced and the benefits of it in design
process will be discussed.

design process,
creative techniques
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Hayat sorunlar üzerine kuruludur. Karþýlaþtýðýnýz her
hangi bir soruna karþýlýk geliþtirdiðiniz çözümün
gerçekten çözüm olduðuna inanýyorsanýz yanýlýyorsunuz.
Çünkü her çözüm kendi sorununu yaratýr. Bu da sizi fasit
bir dairenin içine sokar ve çözümsüzlüðe götürür. Oysa
aksiyon sorun karþýsýndaki reaksiyon sorunu tahmin
edebilirseniz çözümü ona göre hazýrlayabilirsiniz.
Genrich Altshuller

Baþlarken…
1980'lerin ortasýnda Sovyetler Birliði, Glasnost1 ve Perestroyka2
rüzgârlarý ile açýk ekonomi politikalarýna yelken açarken, ayný zamanda
dünya TRIZ3 gibi o güne kadar Batý'da pek tanýnmayan metotlarla
tanýþma fýrsatýna sahip oldu. Batý TRIZ ile tanýþana kadar kendi
metotlarýný geliþtirirken, 40 sene içinde olgunluða eriþmiþ, teknik
olmayan alanlarda da sýnanmýþ ve liberal ekonominin yoðun ilgi
duyacaðý ve faydalanacaðý etkin bir metot haline gelmiþti. TRIZ'in bu
kadar ilgi görmesinin arkasýndaki sebep, metodun diðer psikolojik
tekniklerden farklý olarak, insan beyninin ürünleri üzerinden
kurgulanmasýna dayanmakta idi. Gerçekte ilk baþlarda Altshuller,
yeniliðin insan beyninin ürünü olduðuna inanarak yaratýcýlýðýn psikolojik
tekniklerle güçlendirilebileceðine inanýyordu. Daha sonra insan beynine
dönük çalýþmalarýn ölçülemez ve güvenilir olmadýðýna kanaat getirerek,
52 yýl boyunca sürdüreceði TRIZ çalýþmalarýný insan beyninin ürünleri
olan patentler üzerinden yürütmeye karar verdi.

Felsefe, Sihirli Reçetelere Karþý
Mevcut bir probleme karþý yaratýcý bir çözüm bulma konusunda
birçok teknik geliþtirilmiþtir. Bu yöntemlerin bir bölümü bireyin ve
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ekiplerin yaratýcýlýk kapasitesini geliþtirmek için psikolojik tabanlý bir
yöntem izlerken bir bölümü ise psikolojik etmenleri mümkün mertebe
süreç dýþýna iterek probleme karþý sistematik sorguyu içermektedir. Bazý
yöntemler ise anýlan iki yöntemi harmanlamaktadýr.
Yaratýcýlýk karþýsýnda ilk bilimsel yöntemler 1600larda Francis Bacon
tarafýndan önerildi. Çaðdaþý René Descartes öznelliðin dýþarýda tutulduðu
yöntemler geliþtirirken ve bilginin organize bir þekilde sürece katýldýðý bir
metot benimsemiþti. 1800lerde Johann Beckmann yaratýcýlýk için
prosedürler geliþtirirken 1800lerin ilk yarýsýnda Bolzano hedefin
tanýmlandýðý ve üretken olmayan yönelimlerin sistemin dýþýna atýldýðý bir
yaklaþým önerdi. Wilhelm Ostwald'a göre ise yaratýcýlýk geliþtirilebilirdi ve
belirli prensipleri izleyerek öðrenilebilirdi (Orloff, 2006).
20. yüzyýla gelindiðinde ise problem karþýsýnda yaratýcý çözümlere
ulaþmak için birçok yöntem geliþtirildi. Ýlk olarak Kunze tarafýndan
1920lerde formüle edilen daha sonra Whiting tarafýndan sunulan
"Odaksal Obje Metodu" (MFO) üzerinde çalýþýlan sistemi/ojeyi odak
noktasýna koymayý ve tüm ilginin o sistem üzerine odaklanmasýna salýk
veriyordu. Daha sonra tesadüfü sistemler veya objeler seçilip odak obje
ile özellikleri üzerinden karþýlaþtýrma yapýlýyor ve birleþimler üretiliyor ve
yeni hibrit sistem ve objelere ulaþýlýyordu 1940larda reklamcý Alex
Osborn "Beyin Fýrtýnasý" tekniðini geliþtirdi. Bu yöntemde önceden
belirlenmiþ kurallar dâhilinde (süre tahdidi, ilk baþta yargýlanmayan ve
eleþtirilmeyen fikir üretimi vb.) düþüncelere engel koymaksýzýn fikir
üretme egzersizleri yapýlýyordu. Daha sonra üretilen tüm fikirler
sýnýflandýrýlýp aþamalý olarak tartýþýlýyordu. Bu yöntem daha sonra
1990larda Toplam Kalite Süreçleri'nin ayrýlmaz bir yöntemi haline geldi.
1960lara gelindiðinde Gordon tarafýndan öne sürülen Sinektik Yöntemi
(Ýþlevsel yaratýcýlýk Yöntemi) analoji ve metaforlara dayanmakta idi. Bu
yöntemde farklý kiþilik ve uzmanlýk alanýna sahip bireyler ve baskýn bir
takým liderinin yönlendirmesi ile birlikte konu ile baðdaþmýþ yeni
anlamlar ve iliþkiler üretmekte idi. Kurulan analojiler direk analojiler
olduðu kadar kiþisel analojileri de kapsamakta idi. Yöntem daha çok
grup içinde benzerlikleri ve farklýlýklarý göstererek benzer bir düþünce
tarzýna ulaþmayý amaçlýyordu. Gordon'un da dediði gibi, sinektik
yöntemi süreç içinde "tanýdýk olaný tuhaf, tuhaf olaný da tanýdýk" kýlýyordu
(Gordon, 1961). 1970lere gelindiðinde Edward de Bono yaratýcýlýðý var
olan deðerlerden katma deðer üretmenin en ucuz ve en iyi yolu
olduðuna inanýyordu (Bono,1997). Bono'nun geliþtirdiði "Altý Düþünce
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Þapkasý" düþüncenin düzenlenmesini daha etkili ve güçlü hale
getirilmesini saðlýyordu. Farklý renkteki þapkalar, bir soruna bakmanýn
alternatif yollarýný temsil etmekte, fikirlerin ve görüþlerin daha serbestçe
ifade edilmesi ve çatýþmalardan kaçýnýlmasý saðlamakta idi. Bu teknik
kolay uygulanýrlýðý sayesinde birçok çok-uluslu firma tarafýndan tercih
edilir bir yöntem haline geldi. 1970lerin ortasýnda þekillenen ve
1980lerde popülerlik kazanmaya baþlayan Sinir Dili Programlanmasý
(NLP) yaratýcýlýðýn geliþtirilmesinde sýklýkla baþvurulan bir metot oldu.
Richard Bandler ve Gregory Bateson tarafýndan geliþtirilen bu teknik,
baþarýnýn tesadüfî olmadýðýný savunuyor ve özel bir alanda baþarýlý olan
kiþilerin tecrübelerinin biçimleme ve çözülmesine dayanýyordu. Bireysel
yaratýcýlýk, modelleme (yaratýcý insanlarýn düþünce modellerini
biçimlemek) ve mantýk seviyelerinin 6 boyutunda birden yaratýcýlýðý
geliþtirme ile saðlanýyordu.
Batý ve onun þirketleri, teknolojik geliþmeler, kýsalan ürün ömürleri
ve hýzla deðiþen tüketici beklentilerine dayalý rekabetçi ortamda her
çýkan yaratýcýlýk tekniðini heyecanla bünyelerine adapte etmeye
çalýþýrken, çalýþanlarýna düzenli eðitim programlarý hazýrlayýp bu araçlarýn
etkin kullanýlmasýný teþvik ediyordu. Bu tekniklerin büyük bir bölümü
psikolojik bir tabana dayanmakta idi. Teknikler ya bireylerin farklý ürünler
ve sistemler arasýnda metaforlar kurmasýný saðlamakta ya da fikirlerin
özgürce sunulmasý için kolaylaþtýrýcý araçlara sahiplerdi. Psikolojik tabanlý
teknikler bazý psikolojik kýsýtlarý da barýndýrýyordu. Bunlar, deðiþimin
getirdiði riskler ve alýþkanlýklardan dolayý çalýþanlarda deðiþime karþý
dirençler ve rekabetin çözümlere hýzlý ihtiyacýnýn getirdiði baský ve
deneme yanýlmanýn getirdiði zaman kayýplarýydý. Bu sýrada Sovyetler
Birliði'nde patent uzmaný Genrich Altshuller psikolojik tabandan
uzaklaþan, daha somut kavramlar üzerinden yeniliði üretmeyi amaçlayan
bir metot üzerinde çalýþýyordu. Daha sonralarý TRIZ adýný alacak bu
teknik Batýlý emsalleri gibi düþünmeyi deðiþtirmeyi deðil onu
desteklemeyi amaçlýyordu.

Klasik TRIZ ve Metodu
TRIZ tekniði Genrich Altshuller tarafýndan geliþtirilmiþtir.
Altshuller'in yenilik kavramýna ilgisi çocukluðuna dayanýr.4 Bu ilgisi daha
sonralarý Rus deniz kuvvetlerinde patent uzmaný olduðu zamandan
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ölümüne kadar devam eder. TRIZ'in tarihi açýsýndan 1980ler bir dönüm
noktasýdýr. Zira Rusya'daki serbestlik ve dýþa açýlma ile beraber bu teknik
hem Rusya hem de dünyada büyük bir ilgi görmeye baþlamýþtýr.
Altshuller'in çalýþmalarýna baþladýðý 1946'dan, Petrozavodsk'ta ki ilk TRIZ
konferansýna kadar geçen süre Klasik TRIZ dönemi olarak adlandýrýlýr. Bu
dönem içinde TRIZ'in en bilindik teknik çeliþki ve mükemmellik
kavramlarý ile çeliþki matrisi ve 40 yaratýcý prensibi geliþtirilmiþtir.
Altshuller mevcut 200.000 patent üzerine yaptýðý incelemelerde bu
patentlerin sadece 40.000'inin bir yenilik içerdiðini fark etti. Yenilikçi
patentler üzerine yaptýðý çalýþmalarda yenilik kavramýný 5 seviyede
tanýmladý. Basit Çözümler mevcut çözümlerin %32'sini, Teknik
Ýyileþtirmeler %45'ini oluþturuyordu. Çalýþýlan Alanýn Ýçindeki Yenilik
%18'lik bir para sahipken, Çalýþýlan Alanýn Dýþýndaki Yenilikler sadece
%4 idi. Gerçek anlamda keþifler sadece %1'lik bir paya sahipti.
Altshuller'e göre yenilik üretmedeki temel çýkmazlardan birisi
deneme-yanýlma yöntemidir. Problem karmaþýklýðýnýn artmasý, deneme
ve çalýþan insan sayýsýný arttýrmaktadýr. Problemle karþýlaþan bireyler
çözümü farklý alanlarda (SKn) deneme-yanýlma ile arýyor, bu alanlar daha
çok Psikolojik Atalet Vektörü (PIV) etrafýnda yoðunlaþýyordu (Þekil 1).
Çünkü bireyler çözümün kiþisel deneyim ve uzmanlýk alaný dýþýnda
olmadýðýný düþünme eðilimindedirler. Temel TRIZ mantýðý ise denemeyanýlmadan farklý olarak sistem düþüncesine ve görevden çözüme
doðrudan gitmeye dayanýr.
Altshuller'e göre tüm sistemler bir fonksiyon (öncül fonksiyon) için
geliþtirilir ve hayat döngüleri boyunca faydalarýný sürdürmek için gayret
ederler. Sistem ne kadar güvenilir, ne kadar basit ve etkin ve ne kadar
mevcut kaynaklardan azami oranda faydalanýyorsa mükemmelliðe
(Ideality) yaklaþýr.
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Þekil 1: Deneme-yanýlma yöntemi ve psikolojik atalet vektörü (Orloff, 2006).

Sistemin Mükemmellik Seviyesi (IFR) yararlý etkilerin zararlý
etkilerine (iþgücü, hammadde, zaman, enerji, vb.) oraný:
(1)

formülü ile bulunur. Formülün limiti alýnarak IFR elde edilir. Zararlý
etkilerin toplamý 0'a yaklaþtýðýnda teorem sonsuza ulaþýr ki bu olmayan
bir makinenin, tüm fonksiyonlarýný yerine getirdiði durumunu ifade eder.
TRIZ mantýðýnda mükemmele yaklaþmak, sistemin hali hazýrda içerisinde
ya da etrafýnda var olanlarýn "varlýklarýn" farkýnda olmak ve onlarý
faydaya dönüþtürecek þekilde kullanmaktýr. TRIZ'de bu varlýklar
"Kaynaklar" olarak adlandýrýlýr. Kaynaklar sistem, süper-sistem
seviyesinde ve sistemlerin atýklarýnda zaten vardýr. Kaynaklar fonksiyonel
ve teknik amaçlar dâhilinde ek fonksiyonlar yaratmak üzere kullanýlýr.
Sistem kaynaklarýný ne kadar etkin kullanýyorsa o kadar mükemmelliðe
yaklaþýr.
Altshuller'e göre yaratýcýlýk ve yenilik gerektiren problemler
içeriðinde çeliþki içeren ve çözümü bilinmeyen problemlerdir. Ýcatlar bu
çeliþkilerin ortadan kaldýrýlmasýna dönük tasarlanýr. Sistemlerin
karakterleri ve parametrelerinde iyileþtirme diðer karakter ve
parametrelerde kötüleþmelere yol açýyorsa sistem çözümde çeliþkiler
barýndýrýyor demektir. TRIZ'in temel amacý sistemdeki çeliþkilerin keþfi ve
ortadan kaldýrýlmasýdýr. Çünkü çeliþki seviyesi bir çözümü yaratýcý
çözümden ayýran durumdur. Çeliþki seviyesi ne kadar düþükse sistem
mükemmelliðe o kadar yaklaþmaya baþlamýþtýr.
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Altshuller'e göre problemlerin cevabý için gerekli olan taktik ve
metotlar önemli keþifleri inceleyerek bulunabilir. Bu çözümlere dönük
stratejiler teknik sistemlerin geliþim yasalarý ile desteklenmelidir. Sorunlar
ve bunlara karþý geliþtirilen çözüm yollarý mükemmellik durumu yoksa
daima çeliþkileri yaratýr. Baþka bir deyiþle her aksiyon bir reaksiyonu
tetiklemektedir. Altshuller'in patent incelemelerinde fark ettiði temel
noktalardan birisi de sorunlara dair önerilen çözümlerin yeni sorunlarý
yarattýðý olmuþtur. Örneðin mukavemet için bir parçayý daha kalýn
yapmak sistemde aðýrlýk gibi bir çeliþkiyi ortaya çýkarmaktadýr. Söz
konusu sorunlar, genel tanýmlarý yapýlmýþ ve 39 adede indirgenmiþtir.
TRIZ yönteminde bu sorunlar "Mühendislik Parametreleri" olarak
adlandýrýlmýþtýr:
Hareketli cismin aðýrlýðý
Hareketsiz cismin uzunluðu
Hareketli cismin hacmi

Madde kaybý
Madde miktarý
Ýmalat güvenilirliði

Kuvvet
Cismin deðiþmezliði

Ýmalat kolaylýðý
Adapte edilebilirlik

Hareketsiz cismin dayanýmý
Hareketli cismin harcadýðý enerji

Otomasyon düzeyi
Hareketli cismin uzunluðu

Enerji Kaybý
Zaman Kaybý

Hareketsiz cismin alaný
Hýz

Ölçüm güvenilirliði
Zarar verici yan etkiler

Þekil
Hareketli cismin dayanýmý

Onarým kolaylýðý
Kontrol karmaþýklýðý

Parlaklýk
Güç

Hareketsiz cismin aðýrlýðý
Hareketli cismin alaný
Hareketsiz cismin hacmi
Gerilme / Basýnç
Mukavemet
Isý
Hareketsiz cismin harcadýðý enerji

Bilgi Kaybý
Güvenilirlik
Cisme zarar verici faktörler
Kullaným kolaylýðý
Cihaz karmaþýklýðý
Verimlilik

Bu parametreler matris halinde düzenlenmiþ 39*39 boyutunda bir
matrise ulaþýlmýþtýr. Bu matrise "Çeliþkiler Matrisi" denilmektedir
(Tablo 1).
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Tablo 1: Çeliþkiler Matrisinin bir kýsmý
Kötüleþecek Sistem Parametresi
Ýyileþtirilecek
Sistem Parametresi

1

2

3

..

24

..

39

1

-

-

8,15,24,34

...

10,24,35

...

3,24,35,37

2

-

-

-

...

10,15,35

...

1,15,28,35

:

...

...

...

...

...

...

...

21

8,31,36,38

...

10.19

...

28,34,35

:

...

...

...

...

...

...

...

39

24,26,36,37

3,15,27,28

3,15,27,28

...

13,15,23

...

-

17,19,26,27 1,10,35,37

Matrisin satýrlarý yapýlan deðiþikliði sütunlarý ise ortaya çýkan yeni
sorunu ifade etmektedir. Matrisin satýr ve sütunlarýnýn kesiþtiði
hücrelerde ise en fazla 4 adet olmak üzere mevcut patent incelemeleri
sonucu ulaþýlan 40 adet ideal çözüm bulunmaktadýr. Bu çözümlere TRIZ
metodunda "Yaratýcý Prensipler" denilmektedir:
1. Parçalama

21. Hýzlý hareket etme

2. Çekip çýkarma

22. Zararý faydaya çevirme

3. Yerel durumlar

23. Geri Besleme

4. Asimetri

24. Arabulucu

5. Birleþtirme

25. Kendine hizmet etme

6. Evrensellik

26. Kopyalama

7. Yuvalama

27. Atýlabilir nesne kullanma

8. Karþýt aðýrlýk

28. Mekanik sistemin deðiþtirilmesi

9. Önceki karþý-hareket

29. Pnömatik ya da hidrolik yapýlar kullanma

10. Önceki hareket

30. Esnek malzeme, zar

11. Önceden Yastýklama

31. Gözenekli malzeme kullanma

12. Eþ mümkün olay

32. Renk deðiþtirme

13. Tersine çevirme

33. Türdeþlik

14. Küremsi hale getirme

34. Atýlan veya deðiþtirilen parçalar

15. Dinamiklik

35. Fiziksel veya kimyasal durum deðiþikliði

16. Kýsmi fazlalýk

36. Faz dönüþümü

17. Yeniden boyutlama

37. Isýl genleþme

18. Mekanik titreþim

38. Güçlü okside ediciler kullanma

19. Periyodik hareket

39. Duraðan çevre

20. Faydalý hareketin devamý

40. Bileþik malzemeler
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Örnek Uygulama:
Artan ürün iþlevi ile beraber ürünün ara yüzünün daha da fazla
kontrol imkâný ve bilgi vermesi gerekmektedir. Ancak zaman içinde
karmaþýk kontrolün kullanýcýyý daha fazla meþgul ettiði, kullanýcý
üzerindeki iþ yükünü daha fazla arttýrdýðý tespit edilmiþtir. Sistemdeki
çeliþki TRIZ ile çözülmüþtür.
Ýyileþtirilecek Sistem (Mühendislik) Parametresi: Kontrolün Karmaþýklýðý
(37)
Kötüleþtirilecek Sistem (Mühendislik) Parametresi: Zaman Ýsrafý (25)
Önerilen Yaratýcý Prensipler: Önceki Karþý Hareket (9), Mekanik Titreþim
(18), Mekanik Sistemin Deðiþtirilmesi (28), Renk Deðiþtirme (32)

Önerilen Çözümler:
Mekanik Titreþim: Kontrolde ultra-sonik veya elektromanyetik
titreþim kaynaklarý kullanýlarak kritik ikazlar görsel olduðu kadar
titreþimle verilebilir (Ör. Cep Telefonu).
Mekanik Sistemin Deðiþtirilmesi: Mekanik kontroller optik, akustik
ya da koku alýcý bir sistemle deðiþtirilebilir, nesne ile etkileþim için
elektriksel, elektronik, manyetik ya da elektromanyetik alan kullanýlabilir
(Dokunmatik ekranlarýn kullanýmý, sesli kontroller, uyarýlarýn sesli hale
gelmesi vb.).
Renk Deðiþtirme: Tehlike halinin iletiþimi içi renkler kullanýlabilir,
renk kodlamasý ile kontrol hiyerarþisi yaratýlabilir (Ör. Otomobillerde
kýrmýzýnýn tehlike ve turuncunun genelde arýza için kullanýlmasý gibi).

1980'ler ve Sonrasý
1980'deki Petrozavodsk konferansýndan sonra Altshuller'in
önderliðinde birçok konferans düzenlendi ve TRIZ okullarý (St.
Petersburg, Kishinev, Minsk, Novosibirsk) açýldý. Bu çalýþmalardan sonra
TRIZ'in sanat dallarý dâhil teknik olmayan alanlarda da uygulanabilirliði
sýnandý ve baþarýlý sonuçlar elde edildi. 40 yaratýcý prensibin kolay
anlaþýlabilir olmasý için verilen örneklere yönetimsel örnekler de dâhil
edildi ( Ör. Arabulucu: Ýþletmedeki ana faaliyet konularýnýn dýþýndaki
iþleri (temizlik, ulaþým vb.) taþeron firmalara yaptýrýn, Ürünün satýþýný
kendiniz yapmaktansa yetkili bayiler görevlendirin vb.) 1986'da
Altshuller'in hastalanmasý ile beraber Boris Zlotin ve Alla Zusman'ýn
Kishinev, Moldovya'da ki TRIZ okulu çalýþmalarý ile ön plana çýkmaya
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baþladý. Perestroyka ile beraber özel Rusya'da teþebbüsün oluþmasý
TRIZ'in ticari olarak uygulanmasýna imkân verdi. Zlotin ve Zumsan dâhil
olmak üzere birçok TRIZ uzmanýnýn yurtdýþýna yerleþmesi ile beraber
özellikle A.B.D ve Ýsrail'de TRIZ çalýþmalarý devam etti (Ideation, 2008).
Bilgisayarýn etkin bir araç haline gelmesi ile beraber TRIZ konusunda
etkin yazýlým paketleri hazýrlandý. Klasik TRIZ kendi baþýna etkin bir araç
olmasýnda raðmen TRIZ birçok etkin yönetimsel metodun (TKY ve
6sigma vb.) temel araçlarýndan biri haline geldi. Problemin yapýsýna göre
farklý araçlarla beraber kullanýlmasýna baþlandý (Tablo 2).
Tablo 2. Probleme Dayalý TRIZ Uygulamalarý
Problem

Yöntem

Problemde Çeliþkiler Varsa

Klasik TRIZ

Ürün ve Yönetimsel Ýyileþtirmeler Gerekiyorsa

TREND Analizi5

Problem Çözümü Yetersiz, Zaralý Etkiler ve Ölçme Problemi Varsa

S-Field Analizi6

Problem Çok Karýþýksa

ARIZ7 - S-Field Analizi

Problem Çýktýsýnda Risk Varsa

FMEA Analizi8

Dolayýsý ile TRIZ, günümüzde, klasik döneminden farklý olarak her
türlü yaratýcý probleme karþý etkin ve yenilikçi cevaplar verebilecek bir
araç haline geldi. TRIZ konusundaki temel yanýlgýlardan birisi bu
yöntemin sadece Klasik TRIZ ile kýsýtlý olduðunu düþünmektir. TRIZ'in
tüm potansiyelini görebilmek için sahip olduðu tüm araçlarýn anlaþýlmasý
gerekmektedir.

5. Teknolojik geliþmeler ve patent incelemeleri sonucunda 35 adet yönelime ulaþýlmýþtýr. Ürün ve hizmetler açýsýndan
bu 35 yönelimin incelenmesi ve ürün ve hizmetin hangi yönelimin hangi seviyesinde olduðunun belirlenmesi bir
sonraki iyileþtirme için etkin bir araçtýr.
6. Teknik Sistem bir iþlev icra eden en küçük ünitedir. Her sistem alt sistemlere sahiptir. Her alt sistem mikro seviye
(partikül, molekül, atom, elektron vb.) indirgenebilir. Süper sistemler basit yapýlardan oluþan karmaþýk yapýlardýr. Ýþlev
bu iki madde (mikro veya alt sistem) arasýndaki etkileþimdir. Alan ise bu etkileþimin bölgesidir. Ýki madde ya yararlý
yada zararlý bir etkileþim yaratýr. S-Field Analizi bu etkileþimi faydalý etkilere dönüþtürülmesine dönük 200'e yakýn
çözüm önermektedir.
7. ARIZ (Yaratýcý problem Çözme Algoritmasý) Klasik TRIZ'in yetmediði durumlarda çok karmaþýk problemlerin
çözümüne dönük 85 basamaktan oluþan algoritmik liste.
8. FMEA (Failure Modes and Effect Analysis "Hata Durumu ve Etki Analizi") 1940larda geliþtirilen, sistemde
oluþabilecek risklerin sýralandýðý puanlandýðý (Risk=olasýlýk*þiddet) risk yönetim modeli.
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Ürün Tasarýmý ve Klasik TRIZ
Karlýlýk amacý güden bir iþletmenin deðiþken pazarda var olabilmesi
için, kendi ürün portföyünü sürekli olarak ikame ürünler karþýsýnda revize
etmesi ve bu portföye yeni ürünler katmasý gerekmektedir. Ürünlerin
rekabet ettiði pazarlar dinamik yapýlar olup pazar ve teknoloji yönelimli
etmenlerin tesiri altýndadýr. Günümüzde kýsalan ürün döngüleri,
müþterilerin yüksek kalite beklentileri ve küreselleþmenin getirdiði
rekabet odaklý pazar etmenleri gibi pazar odaklý yönelimlerin yaný sýra
artan ürün karmaþýklýðý, yeni malzemeler ve üretim teknikleri gibi
teknoloji odaklý etmenler bahsi geçen dinamikliði sürekli tetikleyen
olgular arasýndadýr. Bu noktada ürün tasarýmý karlýlýk baðlamýnda bir
iþletme için hayati bir olgu olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Çünkü
iþletmenin ürün geliþtirme yetisinin esnek veya katý yapýsý pazar
taleplerine karþý verilecek refleks hareketinin süresini belirler. Refleks
hareketinin süresi ise o iþletmenin pazardaki payýný etkileyen bir
unsurdur. Yeni ürün geliþtirme, yapýsý gereði bünyesinde birçok
belirsizlikleri ve deðiþim baskýsý yaratan sebepleri barýndýrýr. Bu yüzden
iþletmeler belirsizliklerin hýzlýca aþýlmasý ve deðiþimin getirdiði deðiþime
karþý dirençlerin ortadan kaldýrýlmasý için farklý yönetim ve yaratýcý
teknikleri sýk sýk bünyelerine tatbik etmek zorunda kalýrlar. Ancak yeni
ürün geliþtirme süreçleri, her iþletme ve proje için farklý dinamiklere sahip
olduðu için, her koþula uygun tanýmlanmýþ bir yaratýcý süreç yönetim
modeline henüz ulaþýlamamýþtýr. Çoðu teknik psikolojik tabana sahip
olduðundan bu tekniklerin baþarý garantisi yoktur. TRIZ tekniði psikolojik
tabandan uzaklaþan, hatta psikolojik atalet kavramýna yaklaþýmý ile
çözüm alanýný geniþleten bir teknik olarak ürün tasarýmý için büyük
potansiyelleri bünyesinde barýndýrmaktadýr.
Tasarým süreçlerinde karar verici olarak karþýmýza çýkan tasarýmcý,
rasyonel bir çevre içinde irrasyonellikle en çok yüzleþen insandýr. Tasarým
süreçlerini bir faaliyet alaný olarak tanýmlarsak, ihtiyaç duyulan ideal
çözümü de bünyesinde barýndýran alternatif alaný (A) sonsuzdur. Bu alan
mevcut çözümler kadar o güne kadar bilinmeyen çözümleri de
bünyesinde barýndýrýr. Zaten bu sonsuzluk tanýmý ürün tasarýmýndaki
sürekliliði tetikleyen motor kuvvetlerden birisidir. Alternatif alanýn yapýsý
dinamiktir. Bu alan içindeki her unsur birbirine baðýmsýz etki yapar.
Unsurlarýn birbirine karþý olan tesiri farklý çözüm alternatifleri yaratýr.
Bireylerin seçimleri, yönelimler, pazara giriþ ve çýkýþ yapan her
organizasyonun politikalarý, hatta o an için pazar dýþý gözüken sektörlerin
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kendi sektörlerindeki faaliyetleri vb. etmenler bu alanýn yapýsýna tesir
eder. Bu nedenle ideal çözüm o an için idealdir ve yeri göreceli ve
deðiþkendir. Bir tasarým çözümünün baþarýsý veya ideale ne kadar
yaklaþtýðý o an ki alternatif alanýnýn yapýsý için tanýmlanabilir. Bu
sonsuzluk içinde tasarýmcýnýn tanýmlayabileceði alternatifler, psikolojik
atalet ve alternatif yaratma kapasitesinden dolayý kýsýtlýdýr. Tasarýmcýnýn
alternatif alaný (A0) sonsuz alternatif alanýnýn alt kümesidir (A0?A).
Ýþletmeler A0 alanýný geniþletmek amacý ile çalýþmakta farklý yollara
baþvurmaktadýr. Takým çalýþmasý (AT), disiplinler arasý takým (ADT)
çalýþmasý ve diðer yaratýcý tekniklerin temel mantýðý A0 alanýný
geniþletmek ve varsayýlan ideale yaklaþmak veya ideali kapsamasýný
saðlamaktýr (Güneþ, 2002) (Þekil 2).

Þekil 2. Bireysel, takým ve disiplinler arasý takým çalýþmasýnýn alternatif alaný içindeki etki alaný.

TRIZ bu alternatif alanýnýn her yerinde çözümü aramak için bugüne
kadar 2.000.000 adet patenti incelemiþ, çok farklý alanlarda mevcut
çözümleri inceleyip, uygulanabilir 40 adet yaratýcý prensip geliþtirmiþtir.
Çünkü TRIZ mantýðýnda karþýlaþýlan sorun, farklý endüstrilerde ve kiþiler
tarafýndan hâlihazýrda yaþanmaktadýr, ona dair çözüm geliþtirilmiþtir veya
geliþtirilmektedir.
TRIZ alternatif alaný farklý ölçeklerde farklý kavramlardan oluþur
(Þekil 3). Ölçekler kiþiselden baþlar, þirketsel, sektörel, toplumsal ve
evrensele uzanýr. Temel kavramlar ise kimyasal, elektrik ve manyetik,
mekanik ve termo-dinamiktir. TRIZ probleme karþý farklý alanlardan
çözüm önerileri sunarak problem ile uðraþanýn psikolojik atalet
vektörünün (PIV) tesirinden kurtulmasýný saðlar.
Örnek þekilde problemin çözümü için PIV'nün yönlendirmesi ile
termo-dinamik ve mekanik alanda aranmaktadýr. Ancak uygun çözüm
elektrik-mekanik alanýnda ve sektörel ölçektedir.
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Þekil 3. TRIZ alaný.

Sonuç olarak, TRIZ, tasarýmcýnýn alternatif çözüm alanýný
geniþlettiðinden dolayý, artan ürün karmaþýklýðý, ürün tasarýmýnda
sektörel geçiþler ve yeni malzemeler açýsýndan ürün tasarýmý için etkin bir
araçtýr. Sonuca deneme yanýlma yerine metot ve yöntem temelli
yaklaþýmý; rekabetçi üstünlük açýsýndan Ar-Ge, tasarým ve dolayýsý ile
üretim maliyetlerini ve sürelerini düþürme potansiyeline de sahiptir.
Çünkü TRIZ'in sahip olduðu düþünmenin kalitesi (fonksiyonel eksiksizlik,
yapýsallýk, hýz ve kararlarda istikrar) kaliteli ürünlerin ortaya çýkmasýný
saðlamaktadýr (Orloff,2006). Ancak TRIZ'i yaratýcýlýk için sihirli bir reçete
olarak algýlamak bir hata olur. Her tekniðin etkinliðinde olduðu gibi bu
tekniðin temel felsefesinin iyice benimsenmesi, sürekli pratikle
geliþtirilmesi gerekmektedir.
TRIZ ulusal sanayinin küresel pazarda daha etkin bir yer edinmesi
için yardým edecek araçlara sahiptir. TRIZ, geliþmekte olan sanayilerde,
yeni kuþak ürün ve tüketici taleplerinin belirlenmesinde Trend Analizi,
yeni malzeme ve üretim tekniklerinin ürünlere uygulanmasýnda IFR,
kaynaklar ve fonksiyon analizi ve mevcut mühendislik sorunlarý ve yeni
teknolojilerin geliþtirilmesinde (nano-teknoloji, genetik vb.) S-Field
analizi etkin olarak kullanýlabilir (Apte, 2003). Ulusal anlamda bilinirliði
az olan bu etkin metoda dönük akademik ilgi de nispeten azdýr. Bu
tekniðin potansiyellerinin anlaþýlmasý ile beraber iþletmelerimizin BP, HP,
Xerox, Boeing, GM, Ford, Chrysler, Lockheed Martin, Motorola vb. gibi
küresel devler gibi TRIZ'e hak ettiði ilgiyi göstereceði düþünülmektedir.
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