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1 Elemente de statistic¼a

1.1 Metoda verosimilit¼a̧tii maxime

Problema 1.1 Fie X o variabila aleatoare cu densitatea de probabilitate

f(x) =

( 1

�
x
1��
� ; 0 < x � 1; � > 0

0; în rest

Se face o selecţie x1; x2; :::; xn . Sa se determine estimatorul de verosimilitate maxim¼a pentru
parametrul � al repartitiei.

Problema 1.2 Fie X o variabila aleatoare cu densitatea de probabilitate

f(x) =

�
(1 + �)x�; 0 � x � 1; � > 0
0; în rest.

Se face o selecţie x1; x2; :::; xn . S¼a se determine estimatorul de verosimilitate maxim¼a pentru
parametrul � al repartitiei.

Problema 1.3 Fie x1; x2; : : : ; xn (n � 2) o selecţie de valori ale variabilelor X1; X2; :::; Xn care
au o distribuţie normal¼a, i. i. r. cu v. a. X 2 N

�
m;�2

�
: Determinaţi, prin metoda verosimilit¼aţii

maxime:
(i) Media m; dac¼a dispersia �2 este cunoscut¼a;
(ii) Dispersia �2; dac¼a media m este necunoscut¼a;
(iii) Media m şi dispersia �2 (ambele necunoscute).

Problema 1.4 Presupunem c¼a timpul de viaţ¼a a unui aparat este distribuit Exp [�] unde � 2 (0;1)
este necunoscut. Determinaţi �̂; estimatorul de verosimilitate maxim¼a.

2 Intervale de încredere. Testarea ipotezelor satistice. Testul lui
Pearson

Problema 2.1 Biroul de Meteorologie al guvernului australian a comunicat media cantit¼aţii de
ploaie în litri pe metru p¼atrat în anii 2001-2009:

500:3 505:2 418:7 393:2 424:8 476:5 469:9 422:6 499:2

(i) S¼a se estimeze cu estimatorul de verosimilitate maxim¼a media şi dispersia, ştiind c¼a aceast¼a
caracteristic¼a urmeaz¼a o distribuţie normal¼a.
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(ii) S¼a se construiasc¼a un interval de încredere cu nivel de încredere 98% pentru media şi dispersia
cantit¼aţii de ploaie.
(iii) S¼a se testeze normalitatea datelor folosind testul �2.

Problema 2.2 M¼asur¼atori f¼acute asupra rezistenţei unor piese au condus la urm¼atoarele rezultate:

0:140 0:138 0:143 0:142 0:138 0:136 0:141

S¼a se calculeze media si dispersia de selecţie. Calculaţi un interval de încredere pentru media
rezistenţei cu � = 0:05, ştiind c¼a datele urmeaz¼a o repartiţie normal¼a.

Problema 2.3 Timpul de aşteptare la check-in într-un aeroport se ştie c¼a urmeaz¼a o distribuţie
normal¼a. Un eşantion de 10 pasageri a fost interogat, aceştia spunând c¼a au aşteptat, în minute,
urm¼atorul timp:

15; 21; 12; 18; 22; 14; 16; 22; 8; 10:

(i) Construiţi un interval de încredere pentru media timpului de aşteptare cu un nivel de încredere
de 99%. Interpretaţi şi comentaţi rezultatul.
(ii) Testaţi ipoteza c¼a timpul de aşteptare este sub 20 de minute pe baza eşantionului dat, cu pragul
de semni�caţie de 0:01. Formulaţi ipotezele corespunz¼ator.

Problema 2.4 În urma observ¼arii funcţion¼arii unui grup turbo-generator, s-au exprimat urm¼atorii
timpi de funcţionare neîntrerupt¼a între dou¼a avarii consecutive (exprimaţi în ore):

4256; 4368; 4657; 3873; 1680; 2215; 2290; 1990; 1205; 1300; 2010; 2112; 2192;

2581; 2689; 2892; 2999; 3565; 4933; 5832:

(i) S¼a se construiasc¼a estimatori ai parametrilor distribuţiei punctuali şi cu intervale de în-
credere, presupunând c¼a timpul de funcţionare urmeaz¼a o distribuţie exponenţial¼a. Consideraţi
� = 0:1.
(ii) S¼a se testeze dac¼a aceşti timpi de funcţionare urmeaz¼a o distribuţie exponenţial¼a folosind testul
�2.

2


