
Curs 1

Statistic¼a şi prelucrarea datelor

Teoria probabilit¼a̧tii este ştiiņta incertitudinii. Ea dezvolt¼a reguli matematice exacte pentru
a îņtelege şi a analiza propria noastr¼a ignoraņt¼a. Îņtelegerea ne face s¼a �m mai exaçti, s¼a
lu¼am decizii mai bune, s¼a evit¼am riscul.

1.1 Câmp de evenimente

Teoria probabilit¼a̧tilor studiaz¼a experimentele aleatoare, experimente care reproduse de mai
multe ori pot s¼a se desf¼aşoare de �ecare dat¼a în mod diferit, rezultatul �ind imprevizibil.
Exemple: aruncarea unui zar, tragerile la ţint¼a, durata de funçtionare a unei maşini etc.
Pentru a modela şi analiza un experiment aleator trebuie s¼a introducem muļtimea rezul-

tatelor posibile ale experimentului.

De�ni̧tia 1.1.1 Mulţimea rezultatelor posibile ale unui experiment se numeşte spaţiu de
selecţie.

Vom nota spa̧tiul de seleçtie cu 
:
Un rezultat posibil al experieņtei se numeşte prob¼a.

De�ni̧tia 1.1.2 O submulţime a spaţiului de selecţie se numeşte eveniment.

Rezult¼a c¼a evenimentul este format din una sau mai multe probe.
Un spa̧tiu de seleçtie se numeşte �nit dac¼a este o muļtime �nit¼a, şi spunem c¼a este

discret dac¼a este o muļtime cel mult num¼arabil¼a (�nit¼a sau num¼arabil¼a). Un spa̧tiu de
seleçtie este continuu dac¼a coņtine un interval de numere reale.

Exemplul 1.1.3 Cel mai simplu experiment este acela în care sunt posibile dou¼a rezultate.
Un asfel de experiment const¼a, de exemplu, în veri�carea unui tranzistor pentru a vedea dac¼a
este corespunz¼ator sau nu. Spa̧tiu de seleçtie este: 
 = fC;Dg (corespunz¼ator sau defect)
şi este un spa̧tiu discret.

No̧tiunile de spa̧tiu de seleçtie şi de eveniment astfel introduse ne permit ca teoria muļti-
milor s¼a poat¼a �folosit¼a în studiul evenimentelor. Traducem în limbaj de evenimente no̧tiuni
şi simboluri caracteristice teoriei muļtimilor.

1. Drept submuļtime a lui 
 se poate considera 
. Cum indiferent de rezultatul ! al
experieņtei, ! 2 
, rezult¼a c¼a odat¼a cu ! se realizeaz¼a 
. Evenimentul 
 se numeşte
eveniment cert (sau eveniment sigur).
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2. Drept submuļtime a lui 
 putem considera muļtimea vid¼a ; care nu se realizeaz¼a la
nicio efectuare a experieņtei, motiv pentru care se numeşte eveniment imposibil.

3. Fie evenimentul A � 
. Evenimentul complementar lui A în raport cu 
, notat A,
se numeşte eveniment contrar evenimentului A. Acesta se realizeaz¼a dac¼a şi numai
dac¼a nu se realizeaz¼a evenimentul A.

4. Fie evenimentele A;B � 
. Evenimentul A implic¼a evenimentul B (scris A � B) dac¼a
B se realizeaz¼a prin toate probele lui A (̧si prin alte probe), adic¼a dac¼a (! 2 A) )
(! 2 B).

5. Fie A;B � 
 dou¼a evenimente. Evenimentul A[B este evenimentul care se realizeaz¼a
prin probe ale evenimentelor A sau B.

6. Fie A;B � 
. Prin evenimentul A \ B îņtelegem evenimentul care se realizez¼a prin
probe ale evenimentulor A şi B.

7. Fie A;B � 
. Prin A n B îņtelegem evenimentul care se realizeaz¼a prin probe ale
evenimentelor A şi B.

De�ni̧tia 1.1.4 Fie A � 
; A 6= ;. Evenimentul A se numeşte eveniment elementar
dac¼a este implicat numai de el însuşi şi de evenimentul imposibil. Celelalte evenimente se
numesc evenimente compuse.

De�ni̧tia 1.1.5 Fie A;B � 
. Evenimentele A;B se numesc compatibile dac¼a se pot
realiza simultan, adic¼a exist¼a probe care realizeaz¼a atât pe A cât şi pe B (A\B 6= ;). În caz
contrar evenimentele se numesc incompatibile (A \B = ;).

De�ni̧tia 1.1.6 Perechea fF;
g, F 6= ;; F � P(
), se numeşte câmp de evenimente
dac¼a:

a) 8A 2 F) A 2 F;

b) 8A;B 2 F) A [B 2 F.

Observa̧tia 1.1.7 Dac¼a 
 este o mulţime �nit¼a de evenimente, câmpul de evenimente se
numeşte �nit. Dac¼a 
 este cel mult num¼arabil¼a, atunci câmpul de evenimente se mai nu-
meşte câmp discret de evenimente.

Conseciņte ale de�ni̧tiei:

1. 
 2 F deoarece (8A 2 F a)) A 2 F) b)) A [ A 2 F) 
 2 F.

2. ; 2 F deoarece 
 2 F a)) 
 2 F; dar ; = 
) ; 2 F.

3. Dac¼a A;B 2 F) A nB 2 F deoarece A nB = A \B = A [B 2 F.

4. Urm¼atoarele propriet¼a̧ti sunt echivalente:

(8A;B 2 F) A [B 2 F) şi (8A;B 2 F) A \B 2 F);

deoarece A \B = A [B.

2



5. Din De�ni̧tia 1.1.6 rezult¼a, folosind induçtia matematic¼a, c¼a pentru orice n � 2;

(Aj 2 F; 1 � j � n))
n[
j=1

Aj 2 F:

6. Din Conseciņta 4 rezult¼a c¼a pentru orice n � 2;

(Aj 2 F; 1 � j � n))
n\
j=1

Aj 2 F:

Într-un câmp de evenimente au loc urm¼atoarele propriet¼a̧ti:

P1 Dou¼a evenimente elementare distincte sunt incompatibile.

Fie A1 şi A2 dou¼a evenimente elementare. Presupunem c¼a nu ar � incompatibile, adic¼a
A1 \ A2 = B 6= ;: Atunci B � A1; B 6= ; deci A1 nu este eveniment elementar, ceea ce este
fals.

P2 Într-un câmp �nit de evenimente exist¼a evenimente elementare.

Fie A1 un eveniment. Dac¼a A1 este elementar, a�rma̧tia este demonstrat¼a. Dac¼a A1
este eveniment compus exist¼a A2 6= ;, A2 6= A1 astfel încât A2 � A1. Dac¼a A2 este eveni-
ment elementar, a�rma̧tia este demonstrat¼a. Dac¼a A2 este eveniment compus se continu¼a
ra̧tionamentul anterior. Ra̧tionamentul se opreşte deoarece câmpul este un câmp �nit de
evenimente.

P3 Într-un câmp �nit de evenimente orice eveniment al acestui câmp se poate scrie ca
reuniune �nit¼a de evenimente elementare.

Fie B un eveniment compus (dac¼a B este eveniment elementar atunci a�rma̧tia este
demonstrat¼a). Atunci exist¼a, conform propriet¼a̧tii P2, un eveniment elementarA12 F şi un
eveniment B1 2 F astfel încâ B = A1 [ B1, B1 = B n A1 cu A1 \ B1 = ;. Dac¼a B1 este
eveniment elementar, a�rma̧tia este demonstrat¼a. Dac¼a B1 nu este eveniment elementar,
exist¼a evenimentul elementar A2 şi un eveniment B2 2 F astfel încât B1 = A2 [ B2 şi deci
B = A1[A2[B2 şi ra̧tionamentul se continu¼a. Num¼arul paşilor va ��nit deoarece cîmpul de
evenimente este �nit Deci B = A1[A2[: : : Ak; unde Ai; i = 1; k sunt evenimente elementare.

P4 Într-un câmp �nit de evenimente reuniunea tuturor evenimentelor elementare ale lui F
este 
.

Într-adev¼ar, cum 
 2 F; rezult¼a din P3 c¼a 
 se poate scrie sub forma 
 = A1 [ A2 [
: : : [ As: Presupunem c¼a în câmpul �nit de evenimente mai exist¼a un eveniment elementar
An 6= Aj; j = 1; s. Atunci

An \ 
 = An = An \ (A1 [ : : : [ As) = (An \ A1) [ : : : [ (An \ As) = ;

conform P1.
Nu de pu̧tine ori de un real folos ne va � descompunerea unui eveniment într-o reuniune

de evenimente incompatibile dou¼a câte dou¼a.

De�ni̧tia 1.1.8 Fie fF;
g un câmp de evenimente şi A1; A2; : : : ; An 2 F. Spunem c¼a
familia de evenimente A1; A2 : : : An formeaz¼a un sistem complet de evenimente dac¼a:
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a) Ai 6= ;; i = 1; n;

b) Ai \ Aj = ;; 8i 6= j; i; j = 1; n;

c)
n[
i=1

Ai =
.

Observa̧tia 1.1.9 Într-un câmp �nit de evenimente, mulţimea tuturor evenimentelor ele-
mentare ataşate unui experiment formeaz¼a un sistem complet de evenimente.
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