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ТЕМА 13: 

Теорија поузданости 



Увод 

• Пред техничке системе постављају се све већи захтеви у 
погледу учинка, квалитета, ефективности и ефикасности. 

• Статичке структуре система су супротстављене динамичким 
променама у околини, напрезањима различитим по 
интензитету, правцу и смеру и читавом низу других утицаја 
услед чега долази до повремених отказа система. 

• Системи у техници представљају организоване скупове 
елемената и релација између њих и њихових карактеристика, 
повезаних међусобно у целину, на начин погодан за вршење 
корисног рада. 

• Отказ елемената изазива отказ система или тражи увођење 
паралелних веза. 



• Отказ је прекид способности рада техничког система да обавља 
предвиђену функцију. 

• После отказа технички систем има грешку (неисправност) која 
може бити делимична или комплетна. 

• Отказ може бити проузрокован: грешкама у пројектовању, 
грешкама при изради делова, грешкама при монтажи, 
неадекватним коришћењем и грешкама услед неадекватног 
одржавања.  

• Поузданост (енг. Reliability) је вероватноћа са одређеним 
нивоом поверења, да ће систем успешно обављати функцију за 
коју је намењен без отказа унутар специфицираних граница 
датих резултата. 



Структура система и утицај везе на 
поузданост система 

• Структура система у техници је резултат поступка пројектовања 
на основама постављене функције критеријума и утврђеног 
поступка рада. 

• Циљ поступка пројектовања је добијање структуре система 
максималне једноставности. 

• Анализа структуре система показује да се структуре свих 
система могу свести на неколико основних случајева: 

• Структура система са редном везом - вршење функције 
условљено је функционисањем, у границама дозвољених 
одступања, свих чворова у систему. Структура се састоји од 
i=1,2,3, …, m чворова од којих сваки врши одређени задатак. У 
зависности од степена сложености чвор система може бити 
изграђен са једним или више елемената. 



• Функционисање у границама дозвољених одступања и за случај 
да је неки од елемената у отказу. 

• Међутим отказ било ког чвора у структури изазива отказ 
система у потпуности. 

 



• Структура система са паралелном везом - вршење функције условљено 
је функционисањем, у границама дозвољених одступања, макар једног 
чвора у систему. 

• Структура се састоји од ј=1,2,3, …, n паралелних чворова од којих сваки, у 
случају потребе, врши исти задатак. У зависности од степена сложености 
чвор система може бити изграђен са једним или више елемената. 

• Паралелна веза се у системима јавља у случајевима потребе обезбеђења 
функције ефективности (авиоиндустрија, енергетика, заштита од пожара), 
при чему отказ једног чвора не изазива отказ система јер j-та веза 
преузима функцију чвора у отказу. 

• Фукција се врши у границама дозвољених одступања све док не откаже 
последњи n-ти чвор. 

 



• Структуре система са паралелном везом могу бити изведене 
на два основна начина и то: активна паралелна веза и 
пасивна паралелна веза. 

• Код активне везе сви чворови система укључени су од почетка 
рада тако да у случају отказа једног чвора један од преосталих 
чворова преузима функцију система. 

• Код пасивне мреже само један чвор је укључен у почетку рада. 
У случају отказа чвора који је у раду систем се прикључује 
(напр. преко преклопника) на чвор који је у паралелној вези. 

• При пројектовању треба водити рачуна да време прикључења 
и време оперативне готовости треба да буде довољно кратко 
да не дође до нарушавања функције система. 



• Комплексна, редно-паралелна веза. Системи у техници у 
општем случају имају комплексну структуру са редном везом 
чворова комбинованом са паралелним везама за одређене 
критичне чворове. 

 



• Поузданост система састављеног од појединих компоненти у 
редној вези износи: 

𝑅 = 𝑅1 ∙ 𝑅2 ∙ 𝑅3…𝑅𝑚 = 𝑅𝑖

𝑚

𝑖=1

 

• Неповољан утицај редног везивања елемената на његову 
поузданост види се из примера:  

 
Укупан број 
елемената у 

систему 

Поузданост саставног елемента 

1 0,9999 0,99 

2 0,9998 0,98 

10 0,9990 0,904 

100 0,9900 0,366 

1000 0,9048 0,00004 



• Поузданост система састављеног од појединих компоненти у 
паралелној вези износи: 

𝑅 = 1 − 1 − 𝑅1 ∙ 1 − 𝑅2 …(1 − 𝑅𝑚) = 1 − (1 − 𝑅𝑖)

𝑚

𝑖=1

 

• Поузданост система са паралелно везаним елементима увек је 
већа од поузданости најпоузданијег елемента. На пример ако 
су поузданости два паралелно везана елемента R1=0,9 и  R2=0,8 
систем ће имати поузданост Rs=1-(1-0,9)·(1-0,8)=0,98 
 

Укупан број 
елемената у 

систему 

Поузданост саставног елемента 
R=0,9 

Паралелна веза Редна веза 

1 0,9 0,99 

2 0,99 0,81 

10 0,910 0,3486 

100 0,9100 0,000027 



• Основна стања система (стање у раду и стање у отказу) су 
условљена погонским, радним и управљачким механизмима 
система. 

• Стање у раду представља периоде времена у коме систем 
извршава функцију у границама дозвољених одступања. 

• Стање у отказу одговара губитку радне способности система, 
односно неспособности система да извршава постављену 
функцију. 

• Стање система у отаказу увек је условљено отказом дела 
система (чвор или елемент). 

• Отказ може бити потпун (радна способност система опада на 
нулу) и делимичан (врши се рад али испод доње границе 
постављене функције). 

Типови отказа техничких система 



• У функцији узрока разликују се два типа отказа: 

1. Откази условљени карактером измена параметара 
система – изненадни откази и постепени или позни 
откази; 

2. Откази условљени квалитетом делова система – 
независни откази и зависни откази. 

 

• Изненадни откази су изазвани узроцима случајног карактера и 
теже су предвидиви по величини, правцу и смеру дејства 
узрочника. Карактеристични процеси који доводе до отказа ове 
врсте су: ломови, концентрисано хабање, прегоревање услед 
повишених температура. 

 



• Постепени или позни откази су изазвани узроцима 
систематског, монотоног карактера и предвидиви су у погледу  
величине, правца и смеру дејства узрочника. Карактеристични 
процеси који доводе до отказа ове врсте су: процеси хабања 
површина, процеси старења или замора материјала, процеси 
корозије, процеси слабљења међусобних веза система. 

 

• Независни откази изазвани су узроцима који одражавају 
унутрашња стања делова система и који резултују у 
неспособности система за вршење постављене функције. 
Карактеристичне појаве овог типа су: немогућност 
интензивирања режима рада због недовољне стабилности 
елемената система и лом делова система услед унутрашњих 
пукотина насталих током процеса обраде. 

 

 



• Зависни откази се јављају као последица отказа међусобно 
везаних делова система. Карактеристични откази ове врсте су: 
отказ сложених система са редном везом због отказа једног од 
делова система, отказ система услед отказа енергетског, 
погонског система. 
 

• Са становишта изучавања узрока и последица појава отказа од 
посебног значаја је оучавање релативне учесталости појаве 
отказа. Разликују се три карактеристична периода: период 
раних отказа (у току уходавања система последица 
конструкционих, производних или скривених грешака), период 
редовног рада (случајни откази напр. услед разних оптерећења 
вишег нивоа од дозвољених) и период појачаних отказа као 
резултат замора, корозије, појачаног хабања или тзв. позних 
отказа. 
 



• Реалано сагледавање или предвиђање могућих отказа на 
једном систему представља неопходну основу сваке активности 
која има за циљ повећање поузданости. 

• Анализа се спроводи за нове системе али исто тако и код 
развоја система одржавања, снабдевања резервним деловима 
и сл. 

• Изразит значај овај приступ има код система који непосредно 
или посредно угрожавају живот људи (ваздухопловство, 
моторна возила, нуклеарна техника, војна техника, заштита од 
пожара). 

• Анализама треба предвидети не само шта може отказати, него 
и какав је ефекат сваког појединачног отказа, колико он утиче 
на функционалне карактеристике система, колика је 
вероватноћа појаве појединих отказа и њихова међусобна 
условљеност. 

 
 
 

Методе анализе отказа 



• Постоји већи број поступака или метода за анализу отказа 
система. 

• Сви се заснивају на детаљном опису и анализи конструкције 
посматраног система, укључујући све саставне делове система и 
њихове међусобне везе. 
 

• Две методе имају највећи практични значај: 
1. Метод анализе облика, последица и критичности 

отказа (АОПКО или АНЕКО, енг. FMECA – failure mode, 
effect and criticallity analysis) 

2. Метод анализе стабла отказа (АСО, енг. FTA – fault tree 
analysis) 

 
 
 



Метод анализе облика, последица и 
критичности отказа (FMECA) 
• Метод се спроводи по принципу „од доле ка горе“ (bottom-up) тј. 

почев од анализе основних, елементарних отказа према анализи 
отказа подсистема и система. 

• Анализирају се сви могући откази, без обзира на вероватноћу 
њихове појаве, степен значајности и сл. 

• Метода захтева прецизно дефинисање самог система, његове 
функције, услова околине, времена рада и сл. 

• Затим се идентификују сви саставни елементи и њихови међусобни 
односи (дефинисање одговарајућих функционалних блок 
дијаграма). 

• Такође потребно је дефинисати и концепт отказа, тј. да се прецизирају 
стања односно догађаји који изазивају превођење система из стања у 
раду у стање у отакзу. 

• Концепт критичности подразумева дефинисање догађаја који имају 
критични карактер (напр. безбедност радника и сл.) 

• Анализа критичности подразумева и оцену вероватноће појединих 
догађаја тако да АОПКО метод осим квалитативног омогућава и 
квантитативне оцене појединих отказа, као и поузданост и 
ефективност система у целини. 

 
 
 



• Анализа отказа методом АОПКО обично се врши уз помоћ 
одговарајућих таблица, односно табеларних прегледа свих отказа и 
њихових обележја. У таблице се најчешће уносе следећи подаци: 
 Назив елемента система који се анализира, 
 Функција коју обавља елемент у систему, 
 Идентификациони број или назив елемента у систему, 
 Могући облици (врсте) отказа (за сваки поједини облик отказа даје 

се посебан опис), 
 Узроци отказа (за сваки облик посебно), 
 Последице отказа (за сваки облик посебно), 
 Метод откривања отказа (дијагностика, запажања), 
 Оцена значајности отказа или мера заштите, 
 Критичност отказа, 
 Вероватноћа појаве отказа. 



Табеларни преглед код АОПКО методе:  



• У предности  АОПКО (FMECA) методе убрајају се: 
 Могућност систематске оцене односа између узрока и последица 

појединих отказа, 

 Указивање на облике отказа који имају посебно непожељне последице на 
рад система, 

 Указивање на отказе система који претходним анализама нису очекивани, 
односно који раније нису били анализирани или који су били занемарени, 

 Разјашњење претходно недовољно сагледаних отказа система, 

 Погодни за анализу система за које не постоју довољно искуства или 
других релевантних информација (нови и системи у фази развоја). 

• Као слабости наводе се: 
 Обимни табеларни прегледи са много података чак и за релативно 

једноставне системе, 

 Тешкоће у обухватању свих битних чинилаца (напр. разлика у времену 
рада појединих елемената), 

 Немогућност непосредног извођења математичког модела, који описује 
вероватноће отказа система, 

 Тешкоће у анализама система који имају сложене структурне везе између 
елемената. 



Анализа стабла отказа (FTA) 

• Метод је развијен раних 60-их година прошлог века за потребе 
авионске индустрије. 

• Представља графичку интерпретацију односа појединих отказа у 
систему и њиховог утицаја на поузданост система као целине. 

• Метод АСО је дедуктиван, тј. анализе се спроводи по принципу „од 
горе ка доле“ (top-down) тј. полазна тачка је отказ система па се 
анализама утврђује који догађаји на подсистемима доводе до 
посматраног отказа. 

• Касније се од подсистема иде на ниже нивое, све до појединачних, тј. 
основних елемената система. 

• Ова метода је прикладна и за квантитативне анализе, тј. за нумеричко 
изражавање поузданости у односу на поједине врсте отказа. 

• Уколико систем може да откаже на више начина за сваки одказ се 
конструише посебно стабло, с тим да се ова стабла касније могу 
повезати тј. изразити као једно стабло. 

• Између појединих догађаја успостављају се логичке везе тј. међусобна 
условљеност („и“ и „или“). 

 
 
 



• Формирање стабла отказа врши се уз помоћ логичких симбола 
и симбола догађаја. 

 

 

 



• У предности  АСО (FTA) методе убрајају се: 
 Могућност систематског истраживања и доказивања логичких токова 

појединих отказа система са становишта утицаја саставних елемената, 

 Погодност за анлизу отказа система сложене структуре, са вишеструким 
паралелним, специфичним и другим везама, 

 Погодност за анаизу система у коме се јављају међусобно условљени или 
последични откази, као и разми облици зависних отказа, 

 Могућност релативно једноставног исказивања поузданости у виду 
квантитативних показатеља, односно вероватноћа, 

 Могућност примене рачунара, тј. програмских пакета развијених за 
поједине типичне структуре и везе између елемената. 

• Као слабости наводе се: 
 Велика и компликована стабла код система са великим бројем елемената, 

 Нужност укључивања истих отказа у разне „гране“ стабла што може да 
доведе до забуне па чак и до погрешних оцена, 

 Немогућност приказивања појединих отказа, који имају специфични 
карактер (напр. у којима учествује више елемената, који припадају 
различитим подсистемима), 

 Могућност занемаривања појединих отказа који се претходним 
анализама нису сагледали. 



Пример 1 
Електромотор пумпе (Е) се напаја из извора струје (I) преко отпорника (R). 
Укључивање мотора се врши прекидачем (P) док се у инсталацији налази и 
осигурач (O), који искључује мотор уколико се у мрежи јави струја изнад 
прописаних граница. Занемарујући отказе који могу настати због спољних услова 
(услова околине, преоптерећења мотора или сл.) и претпостављајући да је 
прекидач укључен и да у том полаожају не може отказати, анализирани су 
могући откази који доводе до прегревања мотора. 

Слика 1. Шема напајања електро мотора 



Решење: 
 
Анализа је показала да прегревање мотора 
може да наступи или због неког основног 
(примарног) отказа у самом мотору (А) или 
због напајања мотора струјом чија је јачина 
изнад дозвољених граница (B). 
 
Логички симбол x1 – или/или 
Логички симбол x2 – и један и други 
 
У систему се јавила прејака струја на коју 
осигурач није одреаговао (B2 отказ осигурача) 
Узрок прејаке струје може бити смањење ел. 
отпора у отпорнику (B11) или отказ у извору 
струје (B12), напр. услед струјног удара у ел. 
мрежи. 

Слика 2. Стабло отказа 



Пример 2 
Анализа отказа противпожарног система са инсталацијом за дојаву пожара и 
стабилним системом за гашење пожара типа спринклер. 


