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55..  MMOODDAALLIITT����II  DDEE  CCRREE��TTEERREE  AA  
DDIISSPPOONNIIBBIILLIITT����IIII  SSIISSTTEEMMEELLOORR  

 
Fiabilitatea �i mentenabilitatea unui produs trebuie avute în vedere înc� 

din faza de concep�ie a unui produs �i urm�rite de-a lungul procesului de 
fabrica�ie �i mai departe, la beneficiar. 

Procesul de cre�tere a fiabilit��ii presupune luarea în considerare a testelor 
hardware, a defectelor ce apar, a corect�rii proiect�rii urmat� din nou de testare. 
Elementele distincte ce trebuie urm�rite sunt: 

�� detec�ia erorilor hardware; 
�� analiza cauzelor producerii lor; 
�� reconsiderarea proiect�rii avându-se în vedere problemele ap�rute; 
�� implementarea ac�iunilor corective pentru înl�turarea producerii 

defectelor. 
Cre�terea disponibilit��ii sistemelor de calcul se poate realiza prin 

asigurarea unei fiabilit��i ridicate a produsului la ie�irea din fabric� �i prin 
proiectarea pentru u�urarea mentenabilit��ii, ceea ce conduce atât la mic�orarea 
timpului de punere în func�iune a sistemului, cât �i la mic�orarea timpului de 
reparare la apari�ia unui defect. 

Dintre metodele utilizate men�ion�m: 
�� realizarea unor scheme cât mai simple, cu un num�r redus de 

componente �i, implicit, cu o fiabilitate ridicat�; 
�� crearea de scheme care admit toleran�e mari ale parametrilor 

elementelor �i ale ac�iunii factorilor externi; 
�� eliminarea componentelor ce prezint� mortalitate infantil�; 
�� alegerea unor componente de calitate superioar�, cu valori sc�zute ale 

intensit��ii defec�iunilor �i folosirea unui regim de func�ionare adecvat 
(u�urarea regimului de func�ionare conduce la sc�derea intensit��ii 
defec�iunilor; 

�� utilizarea unor sisteme cu rezervare (redondante). În esen�� const� din 
folosirea unor blocuri de rezerv� ce înlocuiesc, în caz de defectare, 
blocul de baz�; 

�� proiectarea sistemelor în vederea test�rii, asigurându-se un grad înalt 
de mentenabilitate. 
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55..11  SSEELLEECC��IIAA,,  CCOONNTTRROOLLUULL  ��II  ÎÎMMBB��TTRRÂÂNNIIRREEAA  
CCOOMMPPOONNEENNTTEELLOORR  

 
Un sistem electronic se compune dintr-o diversitate de componente care, 

în general, pot fi alese dintr-un sortiment destul de larg. Fiabilitatea global� a 
sistemului este strâns legat� de fiabilitatea componentelor folosite. 

Selec�ia �i controlul componentelor reprezint� o sarcin� complex� la care 
particip� inginerii speciali�ti în componente, anali�tii defect�rilor, inginerii de 
fiabilitate �i inginerii proiectan�i.  

Exist� numeroase recomand�ri pentru selec�ia �i controlul componentelor. 
câteva legi de baz� au în vedere urm�toarele: 

�� determinarea tipului componentelor ce trbuie s� îndeplineasc� animite 
func�ii într-un mediu de operare specificat. Astfel, se folose�te o 
anumit� component� în mediu marin �i o alta pentru condi�ii de 
laborator, chiar dac�, din punct de vedere electric, au aceea�i func�ie; 

�� se determin� sec�iunile critice, în care defectarea unor componente are 
implica�ii majore în siguran�a în func�ionare �i în fiabilitate; 

�� se studiaz� modul de procurare a componentelor �i timpul de ob�inere. 
Se prefer� componente standardizate, furnizate de mai mul�i fabrican�i; 

�� se estimeaz� stresul la care vor fi supuse componentele în aplica�ie; 
�� se determin� nivelul de fiabilitate necesar pentru componente în 

aplica�ie; 
�� se determin� modul cel mai eficient de �îmb�trânire� a componentelor. 
Îmb�trânirea componentelor �ine seama de modul în care variaz� în timp 

intensitatea defec�iunilor. S-a constatat c� intensitatea defec�iunilor variaz� în 
timp, pentru cele mai multe cazuri, dup� a�a numit� curb� �cad� de baie�, 
reprezentat� în figura 5.1. 

Pe grafic se pot distinge trei zone. Prima, denumit� perioada de 
mortalitate infantil� sau de tinere�e, se caracterizeaz� prin valori mari ale 
intensit��ii defec�iunilor, datorate în general unor defecte ascunse din materiale, 
unor deficien�e de fabrica�ie, etc. Urmeaz� perioada de maturitate, în care 
intensitatea defec�iunilor este aproximativ constant� �i, în final, perioada de 
b�trâne�e când, datorit� uzurii, intensitatea defec�iunilor cre�te foarte mult. 

Produc�torul poate ac�iona în dou� moduri pentru a minimiza efectul 
primei zone: folosind teste pentru ridicarea calit��ii produsului �i teste pentru 
îmb�trânirea accelerat� a produsului. 

Testele de calitate se refer� la reducerea num�rului de echipamente care 
se pot defecta infantil, printr-o inspec�ie atent� a fabrica�iei �i prin testarea 
conven�ional�. 
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z(t)
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I II III

 
Figura 5.1 - Curba �cad� de baie� pentru intensitatea defec�iunilor. 

 
Îmb�trânirea are ca scop descoperirea componentelor, blocurilor 

predispuse la defec�iune �i parcurgerea accelerat� a primei zone din graficul 
intensit��ii defec�iunilor. Aceast� ac�iune const� din aplicarea unor teste cu grad 
ridicat de stres, care conduc la c�derea componentelor cu defecte incipiente, f�r� 
a afecta integritatea echipamentului. Stresul poate consta într-o temperatur� 
ridicat�, în vibra�ii, etc. În figura 5.2 se poate observa modul în care stresul, 
temperatura în acest caz, influen�eaz� varia�ia intensit��ii defec�iunilor. 
 

z(t)

timp

100 CO

125 CO

225 CO

 
Figura 5.2 - Influen�a stresului asupra intensit��ii defec�iunilor. 

 
Ideea ac�iunii de îmb�trânire este c� piesele inferioare se vor defecta, iar 

cele superioare vor rezista, nivelul stresului fiind ales în mod corespunz�tor 
pentru a nu degrada componentele bune. Piesele care nu se defecteaz� înseamn� 
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c� au o fiabilitate corespunz�toare �i se presupune c� s-a trecut prima zon� de 
varia�ie a intensit��ii defec�iunilor. 

Îmb�trânirea poate fi efectuat� la fabricantul de componente sau la 
fabricantul de echipamente. Oricum, este preferabil ca fabricantul de 
echipamente s� verifice fiabilitatea componentelor. 

Atunci când se suspecteaz� prezen�a anumitor mecanisme de defectare, ca 
urmare a procesului particular de fabrica�ie, trebuie alese teste de îmb�trânire 
care s� detecteze acele componente presupuse ca nefiabile. 

Testele cu grad ridicat de stres se aplic� în toate fazele de fabrica�ie, 
conform urm�torilor pa�i: 

�� recep�ia �i testarea componentelor - se înl�tur� componentele care nu 
rezist� la teste; 

�� testarea modulelor din care se compune echipamentul - se înl�tur� 
defectele care apar �i pasul este reluat pân� nu mai apar defec�iuni; 

�� testarea întregului echipament - se înl�tur� defec�iunile care apar �i 
pasul este reluat pân� nu mai apar defec�iuni. 

Trebuie men�ionat c� persoanele implicate în selec�ia testelor aplicate 
trebuie s� cunoasc� în profunzime to�i pa�ii procesului de fabrica�ie, defectele 
posibile la fiecare pas, ponderea unui anumit defect în mul�imea total� a 
defectelor. 

O alt� metod� de cre�tere a fiabilit��ii sistemelor const� în depistarea 
componentelor care contribuie la majoritatea defectelor. În general, mai pu�in de 
10% din tipurile de componente folosite provoac� între 50% �i 80% din 
defecte. Aceste componente se înlocuiesc cu altele de calitate superioar�. 
 

55..22  UU��UURRAARREEAA  RREEGGIIMMUULLUUII  DDEE  FFUUNNCC��IIOONNAARREE  

 
Intensitatea defec�iunilor are valori cu atât mai mici cu cât componenta 

opereaz� la parametri inferiori celor nominali. 
U�urarea regimului de func�ionare poate fi îndeplinit� fie reducând gradul 

de stres în operare, fie m�rind puterea, capacitatea componentei. 
Un factor de stres ce trebuie avut în vedere pentru toate cazurile este 

temperatura, ce influen�eaz� puternic intensitatea defec�iunilor. În afar� de 
aceasta, pentru fiecare component� exist� un anumit factor de stres ce 
influen�eaz� în mod decisiv intensitatea defec�iunilor. Astfel, pentru rezisten�e se 
define�te raportul dintre puterea de operare �i cea nomonal�, pentru capacit��i 
raportul dintre tensiunea de operare �i cea nominal�, pentru semiconductoare 
raportul dintre puterea de operare �i cea nominal�. 

În catalogul de componente �i circuite electronice se dau în mod uzual 
ni�te curbe cu recomand�ri pentru regimul de utilizare, în func�ie de anumi�i 
factori critici de mediu. 
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În figura 5.3 se d� un exemplu de asemenea curb� pentru microcircuite la 
care, conform specifica�iei de catalog, temperatura maxim� a jonc�iunii este de 
125oC. Se observ� existen�a a trei regiuni: A, B �i C. Regiunea A este cea 
recomandat�, pentru care raportul fiabilitate-cost furnizeaz� margini de 
siguran�� optime. Regiunea B poate fi �i ea utilizat�, îns� pe termen lung 
fiabilitatea se degradeaz�. Zona C este interzis� pentru utilizare. Aceste zone de 
func�ionare pot diferi, pentru aceea�i component�, în func�ie de natura aplica�iei. 
În figura 5.3 este dat un exemplu pentru rezisten�e cu film metalic în trei feluri 
de aplica�ii: la suprafa�a p�mântului, în avia�ie �i spa�iale. 
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Figura 5.3 � Regimuri de utilizare pentru rezisten�e fixe, din film metalic. 

 

55..33  MM��RRIIRREEAA  FFIIAABBIILLIITT����IIII  PPRRIINN  RREEZZEERRVVAARREE  

 
Fiabilitatea sistemelor poate fi sensibil m�rit� prin utilizarea rezerv�rii 

(redondan�ei). Aceasta presupune proiectarea suplimentar� a uneia sau a mai 
multor c�i de propagare a semnalelor prin sistem, prin ad�ugarea de elemente în 
paralel. 

Costul sistemului se m�re�te, întrucât sunt ad�ugate elemente 
suplimentare, dar scade costul repara�iilor neplanificate. 

Exist� mai multe scheme de rezervare care pot fi utilizate, în func�ie de 
aplica�ie. 
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Clasificarea tehnicilor de rezervare se poate face dup� diferite criterii: 
�� dup� modul de conectare a rezervelor în sistem: 
�� rezervare cu conectare permanent�: Rezervele sunt conectate în 

permanen�� pe elementul de baz�. Nu sunt necesare elemente 
suplimentare (externe) care s� îndeplineasc� func�iile de detec�ie a 
unui defect, decizie �i comutare pe un element de rezerv�. Acest 
grup poate fi divizat mai departe în urm�toarele categorii: 
�� rezervare paralel�: 
�� simpl�; 
�� duplex; 
�� bimodal�: 
�� serie-paralel; 
�� paralel-serie; 

�� rezervare cu votare: majoritar�: 
�� simpl�; 
�� adaptabil�; 
�� cu por�i de conectare. 

�� rezervare cu conectare la înlocuire: Pân� la apari�ia defectului 
rezervele nu sunt conectate, sau sunt conectate par�ial în sistem. 
În acest caz sunt necesare elemente suplimentare pentru a 
detecta un defect �i a lua decizia de comutare în scopul cupl�rii 
unui bloc de rezerv� în locul celui defect. 

�� dup� condi�iile în care lucreaz� rezervele pân� la defec�iune: 
�� rezervare înc�rcat� (fierbinte). Rezervele lucreaz� în condi�ii �i 

solicit�ri identice cu elementele de baz�. Un exemplu îl constituie 
avionul cvadrimotor, din care numai dou� sunt necesare, îns� 
func�ioneaz� toate patru pentru eliminarea timpilor mor�i de punere 
în func�iune la defectarea unuia. În acest caz deosebirea dintre 
elementul de baz� �i cel de rezerv� este pur formal�, oricare motor 
putând fi considerat element de baz� sau de rezerv�; 

�� rezervare u�urat� (cald�). Rezervele lucreaz� în condi�ii �i solicit�ri 
u�urate fa�� de elementele de baz�. Un exemplu îl constituie roata 
de rezerv� a unui automobil: este umflat�, dar nu este supus� 
solicit�rilor mecanice �i termice din timpul mersului; 

�� rezervare neînc�rcat� (rece). Rezervele a�teapt� intrare în sistem în 
stare de repaus, nefiind supuse solicit�rilor. În acest fel rezervele nu 
se pot defecta în starea de a�teptare (prezint� intensit��i ale 
defec�iunilor extrem de mici). 
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