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Lucrarea isi propune sa puna in evidenta deosebirile de ordin semantic intre conceptul de Performanta Tehnica
si conceptul de Caracteristica Tehnica ale unui sistem tehnic complex.
The paper aims to emphasize the semantic differences between the concept of Technical Performance and the
concept of Technical Characteristic of a complex technical system.

Managementul modern presupune preocupări multiple consacrate cuantificării
fenomenelor şi proceselor supuse unor acţiuni de conducere. Un astfel de proces îl poate
constitui evaluarea nivelului tehnic al produselor, măsurarea acestuia, compararea şi
determinarea măsurii în care se deosebesc produse de acelaşi tip, dar cu parametri diferiţi.
În lucrările destinate proiectării şi dezvoltării de noi produse, respectiv de prognoză,
marketing, design, tipizare şi în special în cele de evaluare a stării tehnice a produselor, devine
obligatoriu necesar a se preciza conţinutul noţiunii de PARAMETRU.
Pentru aceasta se pun în evidenţă deosebirile de ordin semantic existente între noţiunea
de PERFORMANŢĂ şi noţiunea de CARACTERISTICĂ a unui produs sau a unui sistem
tehnic în general.
Sistemele mecanice complexe (maşinile de ridicat) sunt sisteme tehnice cu destinaţie
sau de provenienţă tehnică; tot ca sistem tehnic poate fi considerată orice diviziune
(subansamblu) a unui sistem mecanic complex sau orice reuniune de astfel de subansamble.
• PERFORMANŢELE sunt acei parametri prin care se pun în evidenţă competenţele
sistemelor tehnice de a executa lucrările pentru care sunt concepute, respectiv de a satisface
funcţiunile pentru care sunt destinate. Performanţa „de bază“ a unui sistem este definită ca
valoarea sa de întrebuinţare; acesteia i se pot asocia performanţe complementare. Astfel, dacă
performanţa de bază a unui motor electric este puterea, performenţele complementare pot fi:
randamentul, factorul de putere, masa specifică, etc.
• CARACTERISTICILE TEHNICE oferă informaţii asupra unor dimensiuni fizice ale
sistemelor. Astfel, gabaritul, ecartamentul, înălţimea, frecvenţa, tensiunea, etc. reflectă măsura
în care sistemele corespund condiţiilor de utilizare cărora le sunt destinate. A utiliza frecvenţe
de 50 Hz şi 60 Hz sau tensiuni de 110 V, 220 V, 380 V nu înseamnă a ne referi la o
performanţă ci constituie o adaptare la reţeaua standardizată de alimentare.
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Trebuie remarcat faptul că mărimile caracteristice oglindesc măsura în care sistemele
sunt standardizate sau tipizate şi că pot prezenta fluctuaţii temporale sau locale.
Performanţa unui sistem are nu numai unitate proprie de măsură dar şi un sens de
evoluţie propriu. Astfel, randamentul, fiabilitatea, durabilitatea sunt în continuă creştere, pe
când consumurile specifice, masele specifice sunt în continuă scădere.
Stabilirea unui sistem de parametri este o condiţie necesară în abordarea problemelor
de evaluare a stării tehnice a unui sistem, dar nu suficientă.
O problemă destul de dificil de rezolvat este alegerea celei mai corespunzătoare
metode de calcul şi analiză a nivelului tehnic. Metodele cunoscute în evaluarea nivelului
tehnic operează cu mărimi absolute ale parametrilor sistemelor. Cum acestea au valori
dimensionale diferite, mixarea lor conduce la indici arbitrari, fără o unitate de măsură
specifică.
Problema evaluării stării tehnice, a cuantificării gradului de organizare al sistemelor,
se situează între cele mai actuale şi interesante subiecte de cercetare.
Convertirea mărimilor parametrice din unităţi dimensionale în mărimi informaţionale,
având ca unitate de măsură bitul, permite obţinerea unui indicator agregat ca măsură unitară a
nivelului tehnic al unui produs.
Un sistem tehnic se spune că este definit dacă se cunoaşte pentru fiecare produs
mulţimea parametrilor precum şi probabilităţile condiţionate ale rezultatelor analizei faţă de
valorile adevărate.
Numai printr-o delimitare precisă a valorilor parametrice, în urma unor cercetări
analitice adecvate asupra performanţelor şi caracteristicilor, rezultatele analizei stării tehnice
nu vor îngloba erori cauzate de fenomenele de interferenţă şi interinfluenţă.
Maşinile de construcţii sunt sisteme mecanice sau electromecanice complexe, care
alături de alte caracteristici presupun o siguranţă în funcţionare deosebită. Prin urmare se
impun măsuri de amploare pentru asigurarea condiţiilor de exploatare a maşinilor şi
instalaţiilor de ridicat, aflate în diferite stadii de uzură, concomitent cu modernizarea acestora.
Acţiunile generate de aceste măsuri trebuie abordate sistemic, având în vedere paleta largă de
obligaţii materiale, umane şi financiare pe care le implică. Printr-o pregătire tehnologică
adecvată şi atestarea calităţii lucrărilor se poate crea o imagine favorabilă, reală, asupra
importanţei şi şanselor de exploatare a utilajelor în cauză.
Atât durabilitatea cât şi fiabilitatea maşinilor de ridicat sunt legate direct de starea
tehnică a acestora.
Analizarea şi caracterizarea performanţelor calitative ale maşinilor de ridicat, judecate
ca sisteme, implică cunoaşterea funcţionării şi a performanţelor fiecărui element component,
precum şi a intercondiţionării funcţionale a tuturor elementelor.
Varietatea condiţiilor de lucru, diveristatea elementelor componente, atât ca tip, cât şi
ca provenienţă şi modul de exploatare a maşinilor de ridicat impun luarea în considerare a
aspectelor statistice. Analiza acestor aspecte dă o imagine reală asupra durabilităţii şi
fiabilităţii, putându-se determina direcţiile de acţiune (tehnice, organizatorice, economice etc.)
pentru creşterea performanţelor.
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Aplicând în practică metodele oferite de fiabilitate, s-au creat condiţii care să permită
adoptarea unor măsuri judicioase pentru ca maşinile de ridicat să poată funcţiona la
performanţe maxime o perioadă de timp determinată şi cât mai îndelungată cu putinţă.
Aceste metode oferă, de asemenea, posibilitatea de analiză ştiinţifică a comportării
maşinilor de ridicat în exploatare, pentru a fi în măsură să se aplice corecţiile necesare.
Complexitatea tehnică deosebită a maşinilor de ridicat şi necesitatea unei siguranţe
ridicate în funcţionare impun ca în procesul de mentenanţă al acestora să se utilizeze, pe o
scară din ce în ce mai largă, aparatură şi procedee speciale de diagnosticare tehnică pentru a
stabili cât mai exact momentul intervenţiilor necesare şi natura acestor intervenţii.
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