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Equipment or structure reliability is defined as their probability of 
functioning for a specified time length without any damage. In the case of a 
construction upon which monitoring is performed, i.e. parameter recording 
and interpretation, reliability is dual in nature: structural for the construction, 
and temporal for the monitoring network. The present paper refers to the 
strategy of redundancy employment for the monitoring equipment. 
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Fiabilitatea unui echipament sau a unei structuri se defineşte ca 
probabilitatea funcţionării ei un timp oarecare fără a se înregistra o avarie. Această 
fiabilitate, numită temporală este, în cazul structurilor şi construcţiilor, modificată 
sub forma unei fiabilităţi structurale. După unii autori fiabilitatea este funcţia de 
siguranţă, deci, în orice caz, nu se suprapune cu conceptul de siguranţă. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Aspecte ale fiabilităţii în cazul unei construcţii monitorizate 
Se numeşte timp mediu de funcţionare fără avarii τ, durata medie de timp dintre 

două avarii succesive, aceasta fiind media aritmetică a duratelor de timp fără avarii 
observate direct asupra unor echipamente identice (similare) funcţionând ipotetic în 
condiţii identice. Unitatea de măsură este în unităţi de timp (secunde, minute, ore). Este 
o variabilă aleatoare de tip continuu. 

Se defineşte ca funcţie de risc inversul timpului mediu de funcţionare fără avarii. 
Se notează uzual cu λ. Evident că şi funcţia de risc este o variabilă aleatoare de tip 
continuu. Unitatea de măsură este în unităţi de timp la puterea -1. 

În aplicaţiile uzuale se consideră că funcţia de risc este constantă în timp, adică 
echipamentele au ajuns la un grad de rodaj care permite să se considere că funcţia de 
risc este aproximativ aceeaşi, fără a fi ajuns însă la un timp de funcţionare atât de mare 
încât el  să contrazică această ipoteză prin îmbătrânirea excesivă a echipamentelor. 

În cazul unei construcţii, de pildă a unei construcţii hidrotehnice utilizate în 
îmbunătăţiri funciare asupra căreia se efectuează o operaţie de monitorizare în sensul 
înregistrării şi interpretării unor parametri, fiabilitatea capătă un caracter dual în 
următoarea accepţiune: 

1. Construcţia este în stare de funcţionare, deci fiabilă, atâta timp cât un vector 
de parametri V (p1, p2...pn) se menţin cu toate valorile sub sau peste o limită admisă de 
proiectant. 
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2. Sistemul de urmărire, înregistrare şi control care furnizează date pentru 

vectorul parametrilor V (p1, p2...pn), şi care este în principiu format dintr-un număr de 
traductori ce întorc rezultate pentru fiecare parametru T (t1p1, t1p2...tmp1, t1p2....tkp2....) este 
în stare de funcţiune. Aceasta în sensul că pentru fiecare parametru pi există un număr 
suficient de traductori tj încă în stare de funcţiune, numărul „suficient” fiind fixat în 
prealabil de proiectant. 

Se poate considera că primul aspect este unul structural şi este cuantificabil 
printr-un factor de fiabilitate β, independent direct de timp, deoarece fiabilitatea 
structurală este în general independentă de timp, ci numai de producerea 
evenimentelor considerate avarii. 

Cel de al doilea aspect, ţine însă de fiabilitatea temporală, deoarece aparatele 
de măsură funcţionează continuu şi, ca atare, conceptul de  timp mediu de funcţionare 
fără avarii are sens în accepţiunea directă. În acest caz, prezintă interes modul de 
conectare şi interdependenţa elementelor, fiabilitatea globală a sistemului de 
monitorizare fiind calculată în funcţie de fiabilităţile individuale ale componentelor şi, 
desigur, a căilor de conexiune între acestea şi între acestea şi echipamentul de 
colectare de date. Conexiunile pot fi în serie, paralel, mixte (serie şi paralel) sau 
nedecompozabile (sisteme care nu sunt nici în serie nici în paralel, exemplul canonic 
fiind „puntea redresoare”. 

În calculele fiabilistice are sens să definim funcţia de defiabiliate D, în mod 
general dependentă de timp D(t) care este complementara fiabilităţii, în sensul că este 
probabilitatea ca sistemul să nu se mai afle în stare de funcţionare la un moment T>τ. 

Este evident că R(t) + D(t) = 1. 
În calculele pe care le vom efectua vom ţine seama de proprietăţile următoare 

ale funcţiei de fiabilitate temporală: 
1. R(t) este o funcţie continuă de timp pentru orice timp t mai mare sau egal cu 0 
2. R(0) este considerat a fi egal cu 1. 
3. Limita R(t) când t tinde către infinit este 0, cu alte cuvinte probabilitatea ca un 

echipament să funcţioneze o perioadă de timp infinită este nulă.  
Ca urmare a proprietăţilor de mai sus vom considera că timpul mediu de 

funcţionare fără avarii este numeric egal cu integrala de la zero la infinit a funcţiei 
continue R(t). Reciproc, fiabilitatea unui echipament după un timp t este numeric egală 
cu e –lt. Ca atare, funcţia de risc este logaritmul valorii fiabilităţii cu semnul minus. 

λ = - ln (R(t))   (1) 
În studiul asupra construcţiei în discuţie, aspectele fiabilistice se compun din cele 

structurale şi, după caz, din cele temporale asupra echipamentelor de urmărire, dar nu 
se influenţează reciproc fiind vorba de mărimi calitativ deosebite, independente, în 
sensul în care construcţia ca atare nu este dependentă de fiabilitatea echipamentelor 
de control. 

Reciproca poate fi valabilă dar nu constituie, în speţă, o ipoteză de luat în calcul, 
ţinând seama că monitorizarea trebuie să prevină tocmai o eventuală cedare a 
structurii. Iar această cedare, odată produsă, monitorizarea nu are sens. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Strategia utilizării redundanţelor la echipamentele de monitorizare 
În strategia urmărită pentru monitorizarea construcţiei, are sens noţiunea de 

redundanţă în sensul în care fiecare element de urmărire a parametrilor poate fi 
dublat de un altul sau de mai multe pentru a asigura preluarea eficientă a datelor. 
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Este util să reamintim că redundanţa poate fi pasivă (elementul de rezervă 

intră în funcţiune la defectarea celui principal), activă (elementul de rezervă intră în 
funcţiune şi funcţionează odată cu cel principal) sau semiactivă (elementul de 
rezervă funcţionează în regim „uşor” şi intră în funcţiune la capacitate normală 
odată cu defectarea celui principal). 

În cele ce urmează, pentru simplificarea raţionamentului, vom considera 
cazul redundanţei active. Rezultatele pot fi însă extrapolate la toate cazurile de 
redundanţă. 

Mai este important de precizat că fiabilitatea globală a unui sistem realizat 
prin elemente grupate în serie (e1 şi e2 şi e3 şi...) este produsul fiabilităţilor 
acestora: 

Rt = R1. R2.R3. … Rn   (2) 
Considerând că toate elementele au fiabilitate egală, şi acesta este cazul unor 

traductori identici amplasaţi în puncte diferite ale unei construcţii: 
Rt = Ri

n   (3) 
În schimb, dacă elementele sunt grupate în paralel (e1 sau e2 sau e3 sau...), 

defiabilitatea globală este produsul defiabilităţilor acestora: 
Dt = D1 . D2 . D3 … Dn   (4) 

adică: 
1 - Rt = (1- R1).(1- R2). (1-R3) … (1- Rn)   (5) 

Considerând că toate elementele au fiabilitate egală: 
1 - Rt = (1- Ri)n   (6) 

Se pune problema, din punct de vedere strategic, în ce măsură redundanţa 
(dublarea) unor elemente dintre cele identice, devine eficientă. 

Pentru exemplificare vom lua o situaţie de maximă simplitate, dar nu mai 
puţin elocventă. 

Fie o structură cu trei elemente identice în serie. 
Fiabilitatea fiecăruia este, să presupunem R=0,9, valoarea numerică nefiind 

importantă în context, ci doar comparaţiile calitative. 
Se introduc redundanţe cu fiabilitate identica la toate elementele succesiv, 

apoi încă o redundanta pentru fiecare etc. 
Ne propunem să observăm la al câtelea element rata de creştere a fiabilităţii 

scade sub 5%. 
Fiabilitatea a trei grupuri de câte trei elemente in paralel este: 

0,970299 + 0,9 - 0,970299. 0,9 = 0,997 
Astfel, avem pentru diferite grupări de elemente fiabilităţile: 
Pentru 3 în serie  →   Rt= 0,729 
Pentru 3 dublete în serie → Rt = 0,97 creştere 0,241 adică 33%  la o creştere 

a costurilor cu 100% (şase echipamente în loc de trei). 
Pentru 3 triplete în serie → Rt = 0,997 creştere doar 0,027 adică 3,7% la 

creştere costuri 200%. 
Concluzia se desprinde evident: trei redundanţe, una pe element, sunt 

eficiente în timp ce şase redundanţe (câte două pentru fiecare element) sunt 
neeconomice, constituie chiar, cu o expresie populară, “bani aruncaţi”. 
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Figura 1. Fiabilitatea iniţiala totală: 

R3=  0,729 
Figura 2. Fiabilitatea a două elemente 
in paralel: R1,2 = 0,9 + 0,9 – 0,81 = 0,99 

 
 

Figura 3. Fiabilitatea a trei elemente 
in paralel: R1,2,3 = 0, 999 

Figura 4. Fiabilitatea a trei grupuri de câte 
doua elemente in paralel: R1,2

3= 0,970299 
 
Vom analiza acum cazul unei singure redundanţe la unul, două şi trei 

elemente din cele trei iniţiale şi considerate elemente de bază. 
O singura redundanţă la fiecare dintre elemente înseamnă: 
Două elemente paralel, în serie cu restul de două, adică:  

R= 0,99.0,9.0,9 = 0,8019 
Se obţine o creştere cu 9,6 % a fiabilităţii la o creştere de cost de numai 

33%. 
Doua redundanţe montate la elementele 1 şi 2, iar 3 lăsat singur: 

R= 0,99.0,99.0,9 = 0,88209 
Se obţine o creştere cu 21% a fiabilităţii la o creştere de cost cu 66%. 
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Figura 5. Variaţia fiabilităţii in funcţie de cost 
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CONCLUZII 
Deci, la depăşirea unei redundanţe pe element, raportul eficienţă/cost se 

prăbuşeşte aşa cum graficul de mai sus demonstrează elocvent. 
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