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P R E F A   

Pentru o bun  înțelegere a fenomenelor naturale, în general i a efectelor în particular, este 
necesar ca pe lîng  cuno tințele teoretice clasice, studentul s  descrie o serie de mîsur tori, legit ți i 
metode statistice de prelucrare a datelor experimentale din diferite domenii ale disciplinilor 
inginere ti. În vederea optimizîrii muncii studenților, autorii au inițiat întocmirea unui suport de curs 
la Teoria fiabilit ții care integreaz  noțiuni teoretice, aplicații practice, exemple de lucr ri de 
laborator i teste la disciplina respectiv . 

Prezentul suport de curs cuprinde materia referitor la noțiunile, legitațile statistice ți 
caracteristicile numerice ale fiabilit ții. Lucr rile propuse se adreseaz  în primul rînd studenților 
metrologi, dar i studenților de la specialit țile de meteorologie i ecologie, .a. de la USPEE, 
inclusiv studenților de la specialitatea de Inginerie i Managmentul calit ții de la USM. 

În mod obi nuit, tematica lucr rilor practice anticipeaz  problemele analizate la curs. Din 
motiv de ordin practic, studenții execut , în anumit interval de timp, lucr ri a c ror materiale 
teoretice nu sunt expuse la curs. 

În scopul ca studenții s  nu efectuieze analize statistice în mod mecanic, f r  o prealabil  
înțelegere a fenomenelor naturale, a fost prev zut  o introducere teoretic  complex  pentru fiecare 
lucrare, care în mod normal, completeaz  i materia teoretic  predat  la curs. Fiecare lucrare este 
însoțit  de formule, date tabelare, grafice ce includ i caracteristici numerice ale fiabilit ții. Totodat , 
prin selectarea unui ciclu de probleme practice la tematica analizat , s-a ținut seama de interesele 
studenților care itenționeaz  a- i aprofunda cuno tințele în domeniul metrologiei, meteorelogiei, 
ecologiei, biologiei, ingineriei mediului i a materialelor. De asemenea, sunt formulate unele 
întreb ri pentru autoevaluare a cuno tințelor obținute în urma colectorii datelor experimentale. 

Pentru a deprinde studenții cu un  mod ordonat de notare a caracteristicilor numerice i a 
rezultatelor experimentale, la fiecare lucrare s-a ilustrat datele tabelare i grafice. 

Scopul ce ni l-am propus este, în primul rînd, deprinderea cu prelucrarea statistic  a datelor 
experimentale, de calcul al caracteristicilor numerice i funcțiilor de fiabilitate. 

În al doilea rînd, studiul teoriei fiabilit ții i determin rii legilor de repartiție a defecțiunilor 
pentru diverse componente i sisteme tehnice, permite înțelegerea mai profund  a ingineriei 
materialelor i a mediului, înțelegere ce nu poate fi însu it  pe deplin numai pe baza materiei clasice 
redate în curs i expus  în manuale. 

În cel de al treilea rînd, studenții pot urma autoevaluare la nivel de cunoa tere, înțelegere i 
integrare din domeniul fiabilit ții sistemelor tehnice i a celor vii, inclusiv a crea un sistem de date şi 
prelucrarea acestora; a studia defec iunile, cauzelor şi frecven ei acestora şi a metodelor de 
combatere; precum i elaborarea metodelor de calcul şi de prognoz  a fiabilit ii date sistemelor 
respective.  

Partea practic  a lucr rii se refer  la caracteristicile numerice ale fiabilit ii şi aplica ia 

legit ilor statistice din teoria fiabilit ii pentru legea exponen ial , legea normal , legea lognormal , 
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legea Gamma şi legea Weibull, şi în particular s-a investigat legea normal  asupra legit ilor 

statistice ale intensit ii razelor cosmice. 

Studenții însu esc c : Fiabilitatea unui sistem exprim  siguranța sa în funcționare, c  este o 

funcție de timp R(t), definit  drept probabilitate c , în condiții înconjur toare specificate, sistemul s  

funcționeze adecvat, menținându- i parametrii prestabiliți în intervalul de timp [0;t); Fiabilitatea are 

o valoare cuprins  între 0 i 1 şi este un aspect al calit ii. 

Dezvoltarea teoriei fiabilit ții a influențat pozitiv aşa domenii ca electronica, 

telecomunica iile, sistemele de naviga ie, sistemul energetic, sistemele urm rite şi dirijate pe 

calculator, tehnica militara, etc. 

 

Cuvinte – cheie:  

Fiabilitate, caracteristici numerice, nefiabilitate, teoria fiabilit ii, legit i statistice. 
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INTRODUCERE 

Calitatea produselor şi serviciilor este indicatorul de baz  al unei industrii sau economii. 

Bazele fiabilit ii unui produs se pun în perioada de proiectare, când i se stabileşte structura şi se 

dimensioneaz  elementele sale. Fiabilitatea se asigur  în procesul de fabrica ie prin alegerea corect  

a proceselor şi utilajelor tehnologice, prin respectarea regimurilor şi condi iilor de fabrica ie, prin 

controlul riguros pe faze a calit ii materiilor prime şi materialelor fabricate.  

Teoria fiabilit ii a ap rut în momentul în care s-a dovedit c  metoda ciclic  (proiectare –  

realizare – încercare – reproiectare…) nu mai corespunde datorit  sistemului accelerat de dezvoltare 

a ştiin ei şi tehnicii. 

Teoria fiabilit ii are drept obiective: 

 crearea unui sistem de date şi prelucrarea acestora; 

 studiul defec iunilor, al cauzelor şi frecven ei acestora şi a metodelor de combatere; 

 elaborarea metodelor de calcul şi de prognoz  a fiabilit ii date.  

Motorul preocup rilor de cunoaştere în domeniul fiabilit ii produselor are un substrat 

economic ferm. Consumatorul va fi totdeauna interesat în produse de fiabilitate mai mare, existând 

îns  un nivel optim de fiabilitate atât pentru produc tor, cât şi pentru utilizator, ultimul fiind mai 

mare. 

Fiabilitatea a ap rut ca efect al importan ei deosebite pe care au c p tat-o problemele 

siguran ei în func ionare a echipamentelor industriale, dispozitivelor şi componentelor, constituind o 

tehnic  de vârf indispensabil  inginerilor. Func ionarea unui produs este limitat  de apari ia unei 

abateri sau a unui defect. Din acest punct de vedere fiabilitatea poate fi privit  şi ca o ştiin  a 

defect rilor. Matematic este posibil s  se estimeze cu un anumit grad de certitudine comportarea 

unui produs în anumite condi ii de utilizare stabilite.  

Fiabilitatea se men ine prin utilizarea unor metode adecvate de conservare, transport, punere 

în func iune şi exploatare. 

Fiabilitatea unui sistem exprim  siguranța sa în funcționare. Este o funcție de timp R(t), 

definit  drept probabilitatea c , în condiții înconjur toare specificate, sistemul s  funcționeze 

adecvat, menținându- i parametrii prestabiliți în intervalul de timp [0;t). 

Dezvoltarea teoriei fiabilit ții a influențat pozitiv aşa domenii ca electronica, 

telecomunica iile, sistemele de naviga ie, sistemul energetic, sistemele urm rite şi dirijate pe 

calculator, tehnica militara, etc. 

Fiabilitatea din punct de vedere calitativ reprezint  aptitudinea unui sistem de a îndeplinii 

corect func iunile prev zute, pe durata unei perioade de timp, în condi ii de exploatare specificate. 
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Fiabilitate din punct de vedere cantitativ reprezint  probabilitatea ca sistemul s -şi 

îndeplineasc  corect func iile prev zute, pe durata unei perioade de timp date, în condi ii de 

exploatare specificate.  

Practic fiabilitatea este o probabilitate de bun  funcționare, cu o valoare cuprins  între 0 i 1. 

 Fiabilitatea este un aspect al calit ii. Prin calitate se în eleg performantele produselor, 

realizate în procesul de concep ie şi execu ie fizic  a acestora, performan e garantate la ieşirea 

produsului din întreprinderea produc toare. Exist  o diferen  dintre fiabilitate şi calitate. Fiabilitatea 

spre deosebire de calitate, este verificarea în timp a calit ii produsului aflat în exploatare.  

La sistemele mai complexe, cunoscând fiabilitatea fiec rei componente în parte, se poate 

calcula fiabilitatea întregului sistem. 

Problema fiabilit ții sistemelor are ca obiectiv: 

 studiul defec iunilor (cauzelor, proceselor de apari ie şi metodelor de combatere a lor); 

 analiza fizica a defec iunilor ; 

 aprecierea calitativ  şi cantitativ  a comport rii sistemelor în timp în func ie de factorii de 

solicitare interni şi externi; 

 determinarea modelelor şi metodelor de calcul şi prognoz  a fiabilit ții pe baza studierii 

structurilor, a încerc rilor şi a urm ririi în exploatare a sistemelor; 

 stabilirea metodelor constructive, tehnologice şi de exploatare pentru asigurarea, men inerea 

şi creşterea fiabilit ții.  

Efectele economice ale lipsei de fiabilitate a produselor pot fi eviden iate dup  mai multe 

aspecte:  

– costul repara iilor în materiale şi for  de munc  (poate atinge pân  la 9% din for a de 

munc );  

– nerealizarea produc iei (6% din timp pentru utilaje complexe). 

 Conceptul de calitate a unui produs cuprinde o categorie de caracteristici: fiabilitate, 

mentenabilitate, disponibilitate, reprezentând siguran a în func ionare şi care formeaz  baza calit ii 

serviciului pe care produsul respectiv îl ofer  utilizatorilor. Aceste caracteristici au o pondere 

deosebit  în cadrul calit ii produsului. 

 

Caracteristicile numerice ale fiabilit i sunt: 

a) valoarea medie M(T); 

b) mediana 𝑡 ; 

c) modul 𝑡 ; 

d) dispersia 𝑇 ; 
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e) abaterea medie p tratic  σ; 

f) cuantila  𝑡𝑔. 

 Func ia de fiabilitate a unei componente sau a unui sistem tehnic/inteligent/viu urmeaz  una 

din urm toarele legi de distribu ie: 

1) Legea exponen ial ; 

2) Legea normal ; 

3) Legea lognormal ; 

4) Legea Gamma; 

5) Legea Weibull, care la rândul ei se împarte în: 

 Legea Weibull cu un parametru; 

 Legea Weibull cu doi parametri; 

 Legea Weibull cu trei parametri. 

Scopul suportului de curs este de a analiza caracteristicile numerice i comportamentul 

fiec rei legi în parte şi de a aplica legea normal  asupra legit ilor statistice ale intensit ii razelor 

cosmice. 

În prima parte a lucr rii CARACTERISTICI NUMERICE ŞI LEGIT I STATISTICE ÎN 

TEORIA FIABILIT II se descrie ce reprezint  fiabilitatea, care este scopul ei, este descris  teoretic 

fiecare lege, distribu ia acesteia în timp şi caracteristicile numerice ale fiabilit ii. 

În partea a doua, intitulat  APLICA II A LEGIT ILOR STATISTICE DIN TEORIA 

FIABILIT II se demonstreaz  cum poate aplica în practic  legea normal , ca pild  asupra legit ilor 

statistice ale intensit ii razelor cosmice, fiind analizat  în parte fiecare lege de reparti ie. 
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I. CARACTERISTICI NUMERICE ŞI LEGIT I STATISTICE ÎN TEORIA 

FIABILIT II 

1.1. No iuni generale despre fiabilitate 

Termenul de "fiabilitate" vine din francez  "fiabilité", unde caracterizeaz  securitatea 

func ion rii, m sura probabilit ii de func ionare în condi ii prescrise. Are corespondent în limba 

englez  "reliability" (reliable – demn de încredere – sigur – pe care te po i bizui – trainic – solid), şi 

de asemenea în limba rus  "nadiojnosti" (soliditate, siguran , securitate). 

Teoria fiabilit ii s-a constituit ca ştiin  în ultimii 50-60 de ani şi la început a avut ca scop 

studiul defec iunilor, al cauzelor şi proceselor de apari ie şi de dezvoltare a acestora, prognoza 

comport rii produselor în exploatare, determinarea c ilor de asigurare, men inere şi creşterea a 

duratei de utilizare a produselor. 

Fiabilitatea este un domeniu interdisciplinar care studiaz  legile degrad rii în timp a 

elementelor şi sistemelor fizice.  

Men ion m c  multe concepte aplicate în perioada de început au izvorât din domeniul 

controlului de calitate. Aceasta din urm  c p tase deja o fundamentare matematic  în perioada 

interbelic  prin utilizarea statisticii matematice pentru controlul calit ii produc iei de serie mare, 

prin lucr ri angajate de firmele Bell Telephone Laboratories şi mai târziu de firma Western Electric 

Company. 

Dezvoltarea tehnologica accelerat  a condus la realizarea unor sisteme tehnice de mare 

complexitate, susceptibile totodat  la defect ri relativ frecvente, unele cu consecin e deosebit de 

grave. Problema siguran ei în func ionare s-a pus cu acuitate în primul rând pentru aparatura 

militar , în anii celui de al doilea r zboi mondial şi în perioada imediat urm toare, când din partea 

armatei s-au primit numeroase reclama ii. Din urm rirea şi analiza sistematic  a comport rii 

aparaturii din dotarea armatei SUA în perioada 1950-1952 a rezultat c  aparatura de radioloca ie a 

fost în stare de nefunc ionare 84% din timp, iar cea de hidroacustic  48% din timp. Dat fiind aceast  

situa ie, problema a devenit de interes na ional şi au fost înfiin ate o serie de organisme îns rcinate 

cu fundamentarea pe baze matematice a problemelor fiabilit ii. Eficien a cercet rilor a fost deosebit 

de mare, ceea ce a f cut posibil  extensia lor şi în alte domenii cum ar fi prelucrarea automat  a 

datelor, energia nuclear , misiunile spa iale, ajungând pân  in domeniul produc iei bunurilor de larg 

consum. 

Ingineria fiabilit ii ofer  metodele teoretice şi tehnici practice conform c rora probabilitatea 

şi capacitatea p r ilor, componentelor, echipamentelor, produselor şi sistemelor de a-şi îndeplini 

func iile pentru care au fost proiectate şi realizate, pe durate prestabilite de timp, în condi ii precizate 

şi cu nivele cunoscute de încredere pot fi specificate, anticipate, proiectate, testate, demonstrate 
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inclusiv în condi iile în care au fost depozitate, ambalate, transportate apoi instalate, puse în 

func iune, monitorizate iar informa iile transmise c tre to i cei implica i şi interesa i.  

Fiabilitatea condi ionat  este probabilitatea de îmbun t țire a unui sistem într-un interval de 

timp [𝑡 ; 𝑡 + 𝑡], dac  acesta a fost exploatat corect în intervalul de timp [ ;  𝑡 ]. 

Func iile fiabilit ii sunt: 

 fiabilitatea, care reprezint  totalitatea calit ților unui sistem tehnic care determin  capacitatea 

acestuia de a funcționa f r  defecțiuni într-un interval de timp în anumite condiții date; 

 nefiabilitatea, care se defineşte ca proprietatea unui sistem tehnic de a nu mai func iona 

corect în condi ii date; 

 densitatea de reparti ie, care este densitatea de reparti ie a defectelor, şi reprezint  derivata 

func iei de nefiabilitate; 

 hazardul de defectare, care reprezint  riscul instantaneu de defectare al unui sistem sau al 

unei componente dintr-un sistem. 

Oricât s-ar investi în vederea asigur rii fiabilit ii unui sistem complex, nu se poate realiza o 

fiabilitate ideal , adic  un sistem care s  nu se degradeze în timp. În aceste condi ii este necesar s  se 

cunoasc  cât mai exact nivelul fiabilit ii reale, astfel încât, în func ie de acesta, s  se stabileasc  

durata misiunii sistemului, perioada de revizie, elementele de rezerv , etc. Dac  not m cu 1 nivelul 

fiabilit ii ideale şi cu 0 fiabilitatea unui sistem care nu func ioneaz  niciodat , putem face o 

reprezentare a costurilor de produc ie, între inere şi totale în func ie de nivelul de fiabilitate (Figura 

1.1), de unde se observ  c  exist  un nivel optim al fiabilit ii pentru care cheltuielile totale sunt 

minime. Este necesar  o exprimare univoc  a fiabilit ii într-o form  cantitativ  şi o metod  de 

m surare a fiabilit ii unui sistem concret, ceea ce presupune un model matematic şi o metodologie 

de evaluare. Odat  stabilite acestea, se poate concepe un control al nivelului de fiabilitate, nivelul 

optim fiind cel stabilit prin criterii economice. 

 

Fig. 1.1 Dependen a costurilor de produc ie, între inere şi totale în func ie de nivelul de fiabilitate. 
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În Figua 1.2 este reprezentat  varia ia în timp a ratei de defectare a unui sistem tehnic. 

 

Fig. 1.2 Varia ia în timp a ratei de defectare a unui produs. 

 

Dup  cum se observ , pe durata de via  a produsului exist  trei zone: 

1. zona I, care are o rat  de defectare relativ mare, în care se manifest  defectele de 

fabrica ie ascunse ale produsului şi care corespunde perioadei de rodaj, în care aceste defecte apar şi 

se pot elimina; 

2. zona II, care corespunde zonei de func ionare normal , în care rata de defectare are 

valoare mic  şi aproximativ constant ; 

3. zona III, în care rata de defectare creşte foarte mult, corespunde perioadei de 

îmb trânire a echipamentului respectiv. 

Aceast  caracteristic  este diferit  de la un produs la altul, în func ie de tehnologia de 

realizare şi de proiectarea produsului; se pot ob ine caracteristici pentru care zona I s  fie practic 

inexistent  (prin folosirea de subansamble testate în prealabil), sau caracteristici la care zona II s  fie 

foarte scurt  ca durat . 
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1.2. Caracteristicile numerice ale fiabilit ii 
 Fiabilitatea sistemelor tehnice poate fi pus  în eviden  cu ajutorul caracteristicilor numerice 

ataşate variabilei aleatoare T(t), care este timpul de func ionare pân  la prima defectare. Aceste 

caracteristici numerice sunt: 

a) valoarea medie M(T) – timpul de func ionare f r  defectare.  

Conform defini iei este dat  de formula: 

𝑇 ≔ ∫ 𝑅 𝑇 𝑡∞                                                                       

 Valoarea medie a timpului de func ionare poate fi notat  şi prin m doar în cazul când nu este 

pericol de a confunda cu alte semnifica ii prin aceleaşi nota ii. Notarea M(T) mai depinde şi 

de notarea sistemului tehnic. Dac  sistemul tehnic este f r  reînnoiri, atunci M(T) reprezint  

media timpului de func ionare pân  la defectarea unic  a sistemului, şi se noteaz  prin 

MTTF. Dac  sistemul tehnic este cu reînnoire, atunci M(T) se poate referi la unul dintre 

intervalurile de timp scurse de la pornirea sistemului pân  la defectare, care se noteaz  prin 

MTBF. 

b) mediana 𝑡  – timpul median de defectare.  

Sensul fizic al medianei este timpul care arat  probabilitatea c  sistemul se defecteaz  la 

jum tate. Sensul matematic defineşte mediana în punctul când fiabilitatea este ⁄ .  

Ea se determin  din ecua ia: 𝑅 𝑡 = ,                                                                          

c) modul 𝑡  – timpul cel mai probabil de defectare.  

Este definit prin: 𝑅 𝑡 = max 𝑇 , 𝑡 ∞                                                          

d) dispersia 𝑇  – abaterea valorilor numerice de la medie.  

Defini ia matematic  a dispersiei pentru variabila aleatoare T este: 

𝑇 = ∫ 𝑡 𝑅 𝑇 𝑡 −∞                                                              

= 𝑇                                                                                

Cu cât dispersia este mai mic , cu atât fiabilitatea sistemului tehnic este mai mare.  

e) abaterea medie p tratic  σ – gradul de uniformitate a performan elor individuale a unor 

sisteme de acelaşi tip din punct de vedere a fiabilit ii.  

Abaterea medie p tratic  se calculeaz  dup  formula: 𝜎 = √ 𝑇 = 𝑇                                                                  
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Se folose te adeseori în locul dispersiei şi se m soar  în aceea i unitate de m sur  pentru 

valorile aleatoare T. Dac  procesul tehnologic de realizare a sistemelor tehnice este bine pus 

la punct, atunci valorile dispersiei şi abaterii sunt mici. 

f) cuantila sau timpul de garan ie 𝑡𝑔 – timpul în care propor ia de elemente defecte dintr-o 

anumit  colectivitate nu dep şeşte valoarea prestabilit  g, care reprezint  num rul de 

elemente defecte.  

Matematic poate fi scris  ca: 𝐹(𝑡𝑔) =                                                                           

 Aceste şase caracteristici numerice ale formeaz  baza teoriei fiabilit ii. Aceşti termeni 

specifici pot fi utiliza i pentru calculul diferitor probleme din domeniul fiabilit ii. 
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1.3. Legile de reparti ie ale func iei de fiabilitate 

1.3.1. Legea exponen ial  şi caracteristici numerice ale fiabilit ii 

Legea exponen ial  este util  pentru zona II (Figura 1.2), adic  în zona de func ionare 

normal . Ea descrie defec iunile neaşteptate cu caracter aleatoriu. Este cea mai utilizat  lege de 

distribu ie datorit  simplicit ii sale. 

Când func ia risc de defectare este aproximativ constant , atunci legea de reparti ie a 

fiabilit ii R(t) este de natur  exponen ial . 

În cazul legii exponen iale func ia de fiabilitate R(t) are urm torul model matematic: 𝑅 𝑡 =  − 𝑡, 𝑡 ,                                                             (8) 

unde α este rata defec iunilor şi t este timpul. 

Func ia de nefiabilitate F(t) are formula: 𝐹 𝑡 =  − 𝑅 𝑡                                                              (9) 

Densitatea de reparti ie f(t) este:  𝑡 =  × − 𝑡                                                             (10) 

unde α este rata defec iunilor şi t este timpul. 

Func ia hazard de defectare h(t) are forma: ℎ 𝑡 =  𝑡𝑅 𝑡                                                                           
Reprezentând grafic func ia de fiabilitate R(t), func ia de nefiabilitate F(t), densitatea de 

reparti ie f(t) şi func ia hazard de defectare h(t) în cazul legii exponen iale ob inem: 

               a)                                                      b)                

 

 

 

 

 

                          c)                                                       d) 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3 Dependen a func iilor de fiabilitate R(t) – a), nefiabilitate F(t) – b),  

densitatea de  reparti ie f(t) – c) şi hazardul de defectare h(t) – d) ce urmeaz  legea exponen ial . 
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1.3.2. Legea normal  şi caracteristici numerice ale func iei de fiabilitate 

Legea normal  se manifest  în special la sfârşitul duratei de via  a elementului, adic  zona 

III (Figura 1.2). Ea descrie defec iunile „treptate”, cele datorate fenomenului de îmb trânire a 

elementului respectiv. 

Func ia de fiabilitate are formula: 

                                                        𝑅 𝑡 =  − 𝐹 𝑡                                                            (12) 

Func ia de nefiabilitate are forma:                                                                          𝐹 𝑡 =  𝜙 (𝑡 −𝜎 )                                                                   

unde t este timpul, iar m este valoarea medie. 

Densitatea de reparti ie are formula:                                                                     𝑡 =  𝜎√ 𝜋 − 𝑡−𝜎                                                               

unde t este timpul, m este valoarea medie şi σ este abaterea medie p tratic . 

Func ia hazard de defectare are forma:                                                                           ℎ 𝑡 =  𝑡𝑅 𝑡                                                                              

Reprezentând grafic func ia de fiabilitate R(t), func ia de nefiabilitate F(t), densitatea de 

reparti ie f(t) şi func ia hazard de defectare h(t) în cazul legii exponen iale ob inem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4 Dependen a func iilor de fiabilitate R(t) – a), nefiabilitate F(t) – b), 

densitatea de  reparti ie f(t) – c) şi hazardul de defectare h(t) – d) ce urmeaz  legea normal . 
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1.3.3. Legea lognormal  şi caracteristici numerice ale func iei de fiabilitate 

Legea lognormal  se manifest  la sfârşitul duratei de via  a sistemului tehnic, adic  în zona 

III (Figura 1.2). 

O variabil  aleatoare continu  şi pozitiv  urmeaz  legea lognormal  dac  logaritmul s u 

urmeaz  legea normal  cu valoarea medie m şi abaterea medie p tratic  σ. 

În cazul legii lognormale func ia de fiabilitate R(t) are urm torul model matematic: 

                                                    𝑅 𝑡 =  − 𝐹 𝑡                                                              (16) 

Func ia de nefiabilitate F(t) are formula: 𝐹 𝑡 =  𝜙  𝑡−𝜎                                                              (17) 

unde t este timpul, m este valoarea medie şi σ este abaterea medie p tratic . 

În cazul legii lognormale variabilele aleatoare au densitatea de reparti ie f(t) dat  de func ia:  

                               𝑡 =  𝜎𝑡√ 𝜋 −  𝑡−𝜎                                                       (18) 

unde t este timpul, m este valoarea medie şi σ este abaterea medie p tratic . 

Func ia hazard de defectare h(t) are forma: ℎ 𝑡 =  𝑡𝑅 𝑡                                                                           
Reprezentând grafic func ia de fiabilitate R(t), func ia de nefiabilitate F(t), densitatea de 

reparti ie f(t) şi func ia hazard de defectare h(t) în cazul legii lognormale cu parametrii m = 1; 

 𝜎 = 0,2; 𝜎  = 1; 𝜎  = 2, ob inem: 

 

a) b) 
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                       c)                                                                           d) 

Fig. 1.5 Dependen a func iilor de fiabilitate R(t) – a), nefiabilitate F(t) – b),  

densitatea de  reparti ie f(t) – c) şi hazardul de defectare h(t) – d) ce urmeaz  legea lognormal . 
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1.3.4. Legea Gamma şi caracteristicile numerice ale func iei de fiabilitate 

Legea Gamma este folosit  în teoria fiabilit ii în cazurile în care pot exista defec iuni 

par iale. Legea Gamma se utilizeaz  foarte des în cazul celei de-a doua defect ri. Ea se manifest  la 

sfârşitul duratei de via  a sistemului tehnic, adic  în zona III (Figura. 1.2). 

În cazul legii Gamma func ia de fiabilitate R(t) are urm toarea form  matematic :                                                                    

                                                      𝑅 𝑡 = ∑ 𝑡!−
= − 𝑡, 𝑝 ⋴                                                              

unde k=p-1 şi p reprezint  num rul defect rilor par iale pân  la defectarea complet , α este rata 

defec iunilor şi t este timpul. 

Func ia de nefiabilitate F(t) are formula: 𝐹 𝑡 =  − 𝑅 𝑡                                                              (21) 

Densitatea de reparti ie f(t) este dat  de func ia:  

                               𝑡 =  𝑝− ! 𝑡 𝑝−  ˑ − 𝑡                                                      (22) 

unde p reprezint  num rul defect rilor par iale pân  la defectarea complet , α este rata defec iunilor 

şi t este timpul. 

Func ia hazard de defectare h(t) are forma: ℎ 𝑡 =  𝑡𝑅 𝑡                                                                                
Reprezentând grafic func ia de fiabilitate R(t), func ia de nefiabilitate F(t), densitatea de 

reparti ie f(t) şi func ia hazard de defectare h(t) în cazul legii Gamma cu parametrii α = 3; 𝑝  = 2,0; 𝑝  = 1,0; 𝑝  = 0,5, ob inem:  

                     a) b) 
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  c) d) 

Fig. 1.6 Dependen a func iilor de fiabilitate R(t) – a), nefiabilitate F(t) – b),  

densitatea de  reparti ie f(t) – c) şi hazardul de defectare h(t) – d) ce urmeaz  legea Gamma. 

  



19 

1.3.5. Legea Weibull şi caracteristicile numerice ale fiabilit ii 

Una dintre cele mai utilizate legi de distribu ie în teoria fiabilit ii este distribu ia Weibull. În 

func ie de complexitatea sistemului tehnic aceast  lege poate depinde de un singur parametru, sau de 

mai mul i parametri ai sistemului tehnic. Depinzând de doi sau trei parametri, distribu ia Weibull 

poate modela fenomene a c ror densitate de defectare poate fi cresc toare sau descresc toare, şi 

poate avea forme diferite. 

Legea Weibull se manifest  zona de func ionare normal  (zona II) şi la sfârşitul duratei de 

via  a sistemului tehnic, adic  în zona III (Figura 1.2). 

 

Legea Weibull cu un parametru şi caracteristici numerice ale fiabilit ii 

Distribuția Weibull cu un parametru se consider  atunci când unul dintre parametrii 

distribu iei Weibull cu doi parametri este constant, adic    = C care este constant. Aceast  situa ie 

apare atunci când se presupune c  parametrul de form   este trecut dintr-o experien  trecut , 

identic  sau similar . 

În cazul legii Weibull cu un parametru func ia de fiabilitate R(t) are forma:                                                                  𝑅 𝑡 = − 𝑡𝛩 𝐶                                                                                     
unde t este timpul, Θ este parametru de scal  (durata de via  pân  când se vor defecta un anumit 

procent de componente), iar  = C care este constant. 

Func ia de nefiabilitate F(t) are formula: 

                                                𝐹 𝑡 =  − 𝑅 𝑡                                                                 (25) 

Densitatea de reparti ie f(t) este dat  de func ia:  

                           𝑡 =  𝛩 𝑡𝛩 −  ˑ − 𝑡𝛩                                                      (26) 

unde t este timpul, Θ este parametru de scal  (durata de via  pân  când se vor defecta un anumit 

procent de componente), iar  = C care este constant. 

Func ia hazard de defectare h(t) are forma: ℎ 𝑡 =  𝑡𝑅 𝑡                                                                                
Reprezentând grafic func ia de fiabilitate R(t), func ia de nefiabilitate F(t), densitatea de 

reparti ie f(t) şi func ia hazard de defectare h(t) în cazul legii Weibull cu parametrii C = 2; 𝛩  = 0,5; 𝛩  = 1,0; 𝛩  = 1,5 şi 𝛩  = 2,0 ob inem:  
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a)                                                                             b) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                         c)                                                                     d) 

Fig. 1.7  Dependen a func iilor de fiabilitate R(t) – a), nefiabilitate F(t) – b), densitatea de   

reparti ie f(t) – c) şi hazardul de defectare h(t) – d) ce urmeaz  legea Weibull cu un parametru. 

 

Legea Weibull cu doi parametri şi caracteristici numerice ale func iei de fiabilitate 

În cazul distribu iei Weibull cu doi parametri se cunoaşte parametrul de form   şi 

parametrul de scal  Θ, care este durata de via  pân  când se vor defecta un anumit procent de 

componente. 

În cazul legii Weibull cu doi parametri func ia de fiabilitate R(t) are forma:                                                                                                                                    𝑅 𝑡 = − 𝑡𝛩                                                                                     
unde t este timpul, Θ este parametru de scal  (durata de via  pân  când se vor defecta un anumit 

procent de componente), iar  este parametru de form .  

Func ia de nefiabilitate F(t) are formula: 

                                          𝐹 𝑡 =  − 𝑅 𝑡                                                                         (29) 
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Densitatea de reparti ie f(t) este dat  de func ia:  

                         𝑡 =  𝛩 𝑡𝛩 −  ˑ − 𝑡𝛩                                                       (30) 

unde t este timpul, Θ este parametru de scal  (durata de via  pân  când se vor defecta un anumit 

procent de componente), iar  este parametru de form . 

Func ia hazard de defectare h(t) are forma: ℎ 𝑡 =  𝑡𝑅 𝑡                                                                                
În func ie de valoarea parametrului , distribu ia Weibull poate lua forma urm toarelor 

distribu ii: 

a) pentru  < 1 distribuția Weibull trece în distribu ia Gamma; 

b) pentru  = 1 distribuția Weibull trece în distribu ia exponen ial ; 

c) pentru  = 2 distribuția Weibull trece în distribu ia lognormal ; 

d) pentru  = 3,5 distribuția Weibull trece în distribu ia normal . 

Reprezentând grafic func ia de fiabilitate R(t), func ia de nefiabilitate F(t), densitatea de 

reparti ie f(t) şi func ia hazard de defectare h(t) în cazul legii Weibull cu parametrii  = 1,0; 

  = 1,5;  = 2,0;  = 2,5 şi Θ = 2 ob inem:  

 

 

 

 

 

 

 

                                     a)                                                                         b) 

 

 

 

 

 

 

 

c)                                                                                d) 

Fig. 1.8  Dependen a func iilor de fiabilitate R(t) – a), nefiabilitate F(t) – b), densitatea de   

reparti ie f(t) – c) şi hazardul de defectare h(t) – d) ce urmeaz  legea Weibull cu doi parametri. 
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Legea Weibull cu trei parametri şi caracteristicile numerice ale fiabilit ii 

Distribu ia Weibull cu trei parametri se utilizeaz  atunci când se presupune ca nu au loc 

defect ri înainte de momentrul t = , de unde şi denumirea parametrului este durata minim  de via . 

În cazul legii Weibull cu trei parametri func ia de fiabilitate R(t) are forma:                                                              𝑅 𝑡 = − 𝑡−𝛩                                                                                     
unde t este timpul, Θ este parametru de scal  (durata de via  pân  când se vor defecta un anumit 

procent de componente),  este parametru de form , iar  este parametru de localizare (durata 

minim  de via ). 

Func ia de nefiabilitate F(t) are formula: 

                                          𝐹 𝑡 =  − 𝑅 𝑡                                                                         (33) 

Densitatea de reparti ie f(t) este dat  de func ia:  

                         𝑡 =  𝛩 𝑡−𝛩 −  ˑ − 𝑡−𝛩                                                       (34) 

unde t este timpul, Θ este parametru de scal  (durata de via  pân  când se vor defecta un anumit 

procent de componente),  este parametru de form , iar  este parametru de localizare (durata 

minim  de via ). 

Func ia hazard de defectare h(t) are forma: ℎ 𝑡 =  𝑡𝑅 𝑡                                                                                
Reprezentând grafic func ia de fiabilitate R(t), func ia de nefiabilitate F(t), densitatea de 

reparti ie f(t) şi func ia hazard de defectare h(t) în cazul legii Weibull cu parametrii γ  = 0,3;  γ  = 0,8; γ  = 1,3; γ  = 1,8;  = 2; Θ = 1 ob inem: 

                                    a)                                                                               b) 
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                                    c)                                                                                 d) 

Fig. 1.9  Dependen a func iilor de fiabilitate R(t) – a), nefiabilitate F(t) – b), densitatea de   

reparti ie f(t) – c) şi hazardul de defectare h(t) – d) ce urmeaz  legea Weibull cu trei parametri. 
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Concluzii: 

Teoria fiabilit ii ofer  mecanisme, descrie legit i pentru siguranța de func ionare ale sistemelor 

tehnice. Fiabilitatea sistemului tehnic const  şi este determinat  de fiabilitatea fiec rui component în parte.  

Ini ial trebuie de g sit func ia de reparti ie a defect rilor şi stabilit  legea de reparti ie, iar apoi aflat  

fiabilitatea şi caracteristicile numerice ale acesteia. 

Întrucât doar cunoaşterea mediei nu ne ofer  o diferen iere între sisteme tehnice, este necesar de a se 

cunoaşte şi alte caracteristici numerice ale fiabilit ii. Astfel, cunoscând func ia de reparti ie a defect rilor f(t) 

putem determina orice caracteristic  numeric  în teoria fiabilit ii, inclusiv media timpului de bun  func iune, 

dispersia, abaterea p tratic  medie, timpul de garan ie şi func iile de fiabilitate, nefiabilitate şi hazard de 

defectare. 

Fiabilitatea este legat  direct de no iunea de calitate a unui produs. Dintr-un anumit punct de vedere 

calitatea poate fi considerat  ca o însuşire “static ” de satisfacere a unor condi ii într-un anumit moment, în 

timp ce fiabilitatea este o calitate în timp sau o însuşire “dinamic ”. Din acest punct de vedere fiabilitatea 

reprezint  o nou  dimensiune a calit ii, o component  în timp a calit ii. 
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II. APLICA II A LEGIT ILOR STATISTICE DIN TEORIA FIABILIT II 

2.1. Utilizarea legii normale asupra legit ilor statistice ale intensit ii razelor 

cosmice 

În acest capitol se investigeaz  fenomenul statistic al intensit ții razelor cosmice cu scopul ca 

prin experimentul dat studenții s  perceap  i s  însu easc  analiza statistic  a reparti iei 

evenimentelor, folosind exemplul fluctuației num rului de particule prin unitate de suprafa  în 

unitate de timp. 

Modul de lucru: 

1) Cu ajutorul unei instala ii care const  dintr-un dispozitiv de detectare (contorul Geiger) şi un 

contor de num rare au fost colectate 500 de indica ii ale contorului cu timpul de expozi ie de 

3 secunde. 

2) Datele experimentale se sistematizeaz  în tabelul m sur torilor i se calculeaz : 

a) fiabilitatea R(t) conform formulei (16); 

b) nefiabilitatea F(t) conform formulei (17); 

c) densitatea de reparti ie f(t) conform formulei (18); 

d) hazardul de defectare h(t) conform formulei (19).   

Rezultatele ob inute se trec în tabelul m sur torilor 

3) Dependențele grafice sunt reprezentate în Figura 2.1: R(t) = f(N); F(t) = f(N); f(t) = f(N); h(t) 

= f(N). 

Reprezentând grafic func ia de fiabilitate R(t), func ia de nefiabilitate F(t), densitatea de 

reparti ie f(t) şi func ia hazard de defectare h(t) pentru legea normal  am ob inut: 
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c)                                                           d) 

Fig. 2.1  Dependen a func iilor de fiabilitate R(t) – a), nefiabilitate F(t) – b), densitatea de  

reparti ie f(t) – c) şi hazardul de defectare h(t) – d) ce urmeaz  legea normal . 

 

 Concluzie: 

 Utilizând legea normal  asupra legit ilor statistice ale intensit ii razelor cosmice s-a 

calculat fiabilitatea, nefiabilitatea, densitatea de reparti ie şi hazardul de defectare, şi s-a reprezentat 

dinamica acestora. Forma distribu iei func iilor date corespunde cu cea expus  în notele teoretice 

(Figura 1.4), fapt care confirm  c  sistemul dat i se poate aplica legea normal  din teoria fiabilit ii. 
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2.2. Aplicarea în practic  a legilor de reparti ie a func iei de fiabilitate 

Modul de lucru: 

1. Se introduc parametrii prestabili i în programul Microsoft Office Excel 2007. 

2. Se calculeaz : 

a. fiabilitatea R(t) conform formulei expuse în teorie pentru fiecare lege aparte; 

b. nefiabilitatea F(t) conform formulei expuse în teorie pentru fiecare lege aparte; 

c. densitatea de reparti ie f(t) conform formulei expuse în teorie pentru fiecare lege aparte; 

d. hazardul de defectare h(t) conform formulei expuse în teorie pentru fiecare lege aparte. 

Rezultatele ob inute le-am înscris în tabele, care sunt prezente în anexe. 

3. Am construit graficele func iilor de fiabilitate: R(t) = f(T); F(t) = f(T); f(t) = f(T); h(t) = f(T). 

 

 

2.2.1. Legea exponen ial  de reparti ie a defectelor 

 Parametrii numerici: T = (1÷20) zile; α =0,5. 

 Funcțiile de fiabilitate i caracteristicile numerice se calculeaz  pentru legea eponențial  i se 

trec în tabelul corespunz tor lucr rii de laborator. 

 Reprezentând grafic func ia de fiabilitate R(t), func ia de nefiabilitate F(t), densitatea de 

reparti ie f(t) şi func ia hazard de defectare h(t) pentru legea exponen ial  am ob inut: 
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c)                                                               d) 

Fig. 2.2  Dependen a func iilor de fiabilitate R(t) – a), nefiabilitate F(t) – b),  

densitatea de  reparti ie f(t) – c) şi hazardul de defectare h(t) – d) ce urmeaz  legea exponen ial . 

 

 

 Concluzie: 

 Analizând dependen a func iilor de fiabilitate pentru sistemul tehnic dat constat m c  

defecțiunile acestuia urmeaz  legea exponen ial . Acest sistem tehnic face parte din categoria 

sistemelor tehnice cu defec iuni neaşteptate şi cu caracter aleatoriu. 

 

 

 

Variante pentru lucr ri de laborator în cazul legii exponen iale de reparti ie a defectelor. 

 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 Varianta 6 𝒕𝝐[𝒕 , 𝒕 ] [0, 10] [0, 10] [0, 10] [1, 20] [0, 20] [1, 20] ∆𝒕 0,5 0,5 0,5 1 1 1 
 0,4 0,5 0,55 0,05 0,45 0,5 
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2.2.2. Legea normal  de reparti ie a defectelor 

 Parametrii numerici: T = (5,0 ÷ 12) zile; m = 5; 𝜎  = 1,3; 𝜎  = 0,5. 

 Funcțiile de fiabilitate i caracteristicile numerice se calculeaz  pentru legea normal  i se 

trec în tabelul corespunz tor lucr rii de laborator. 

Reprezentând grafic func ia de fiabilitate R(t), func ia de nefiabilitate F(t), densitatea de 

reparti ie f(t) şi func ia hazard de defectare h(t) pentru legea normal  am ob inut: 

 

 

a)                                                               b) 

 

 

c)                                                               d) 

Fig. 2.3  Dependen a func iilor de fiabilitate R(t) – a), nefiabilitate F(t) – b),  

densitatea de  reparti ie f(t) – c) şi hazardul de defectare h(t) – d) ce urmeaz  legea normal . 

 

Concluzia: 

 Studiind comportamentul sistemului tehnic dat în perioada de timp T(5÷12) zile, constat m 

c  acesta urmeaz  legea normal  de repartiție a defect rilor. Forma func iilor de fiabilitate coreleaz  

bine cu cele descrise în teorie. 
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Variante pentru lucr ri de laborator în cazul legii Normale de reparti ie a defectelor. 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 Varianta 6 𝒕𝝐[𝒕 , 𝒕 ] [3, 10] [5, 12] [2, 16] [4, 18] [3, 17] [5, 20] ∆𝒕 0,5 0,5 1 1 1 1 
m 3 3 2 4 3 2 𝝈  1 1,3 1 1,3 1,2 1,1 𝝈  0,8 0,5 0,5 0,8 0,6 0,7 
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2.2.3. Legea lognormal  de reparti ie a defectelor 

 Parametrii numerici: T = (1,5 ÷ 11) zile; m = 1; 𝜎  = 0,2; 𝜎  = 1,3; 𝜎  = 2. 

 Funcțiile de fiabilitate i caracteristicile numerice se calculeaz  pentru legea lognormal  i se 

trec în tabelul corespunz tor lucr rii de laborator. 

 Reprezentând grafic func ia de fiabilitate R(t), func ia de nefiabilitate F(t), densitatea de 

reparti ie f(t) şi func ia hazard de defectare h(t) pentru legea lognormal  am ob inut: 

 

 

 

 

a)                                                               b) 

 

 

c)                                                               d) 

Fig. 2.4  Dependen a func iilor de fiabilitate R(t) – a), nefiabilitate F(t) – b),  

densitatea de  reparti ie f(t) – c) şi hazardul de defectare h(t) – d) ce urmeaz  legea lognormal . 
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 Concluzie: 

 Studiind comportamentul sistemului tehnic dat în perioada de viaț  T(1,5÷11) zile, constat m 

c  acesta nu este defect conform legii lognormale. Deoarece reprezentând grafic func iile de 

fiabilitate, nefiabilitate, densitatea de reparti ie şi hazardul de defectare, constat m c  forma acestora 

nu corespunde cu cea expus  în teorie. 

 

Variante pentru lucr ri de laborator în cazul legii Lognormale de reparti ie a defectelor. 

 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 Varianta 6 𝒕𝝐[𝒕 , 𝒕 ] [2, 7,4] [2, 12] [3 12] [10 22] [18, 20] [35, 54] ∆𝒕 0,3 0,5 0,4 0,5 0,1 1 
m 2 1 3 3 4 5 𝝈  0,5 0,2 0,5 0,4 0,3 0,4 𝝈  1 1,3 1 1,1 1,5 1,2 𝝈  1,5 2 1,5 1,8 2 2 
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2.2.4. Legea Gamma de reparti ie a defectelor 

 

Legea Gamma pân  la prima defectare 

 Parametrii numerici: p = 1; T = (0,5 ÷ 10) zile; α = 0,55. 

Funcțiile de fiabilitate i caracteristicile numerice se calculeaz  pentru legea Gamma pîn  la prima 

defectare, care respectiv se trec în tabelul corespunz tor lucr rii de laborator. 

 Reprezentând grafic func ia de fiabilitate R(t), func ia de nefiabilitate F(t), densitatea de 

reparti ie f(t) şi func ia hazard de defectare h(t) pentru legea exponen ial  am ob inut: 

 

Fig. 2.5  Dependen a func iilor de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), densitatea de  reparti ie f(t)  

şi hazardul de defectare h(t) ce urmeaz  legea Gamma pân  la prima defectare. 

 

 Concluzie: 

 Studiind comportamentul sistemului tehnic dat pân  la prima defectare în perioada de timp 

T=(0,5÷10) zile, constat m c  acesta nu este defect conform legii Gamma. La fel observ m c  

reparti ia legii Gamma pentru sistemul tehnic dat este identic  cu reparti ia legii exponen iale. Deci 

se poate spune ca pân  la prima defectare, sistemul dat urmeaz  legea exponen ial . 

 

Legea Gamma dup  prima defectare 

 Parametrii numerici: p  = 2; p  = 3; p  = 4; T = (0 ÷ 3,75) zile; α = 3,4. 

Funcțiile de fiabilitate i caracteristicile numerice se calculeaz  pentru legea Gamma dup  prima 

defectare i se trec în tabelul corespunz tor lucr rii de laborator. 

 Reprezentând grafic func ia de fiabilitate R(t), func ia de nefiabilitate F(t), densitatea de 

reparti ie f(t) şi func ia hazard de defectare h(t) pentru legea exponen ial  am ob inut: 
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a)                                                               b) 

 

c)                                                               d) 

Fig. 2.6  Dependen a func iilor de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), densitatea de  reparti ie f(t)  

şi hazardul de defectare h(t) ce urmeaz  legea Gamma dup  prima defectare. 

 
 

 Concluzie: 

 Studiind comportamentul sistemului tehnic dat în perioade de timp T(0 ÷ 3,75) zile, 

constat m c  densitatea de repartiție a defect rilor urmeaz  legea Gamma. Reprezentând grafic 

func iile de fiabilitate, nefiabilitate, densitatea de reparti ie şi hazard de defectare, constat m c  

forma acestora corespunde cu cea expus  în teorie.  
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Variante pentru lucr ri de laborator în cazul legii Gamma de reparti ie a defectelor. 

 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 Varianta 6 𝒕𝝐[𝒕 , 𝒕 ] [0, 4] [0, 3] [0, 3] [0, 2] [0, 1,5] [0, 1] ∆𝒕 0,25 0,2 0,2 0,1 0,1 0,05 𝒑  2 1 1 1 2 1 𝒑  3 2 3 2 3 2 𝒑  4 3 4 4 4 3 
 3,4 3 3 3,2 2,8 2,2 
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2.2.5. Legea Weibull de reparti ie a defectelor 

Legea Weibull cu un parametru 

 Parametrii numerici: Θ  = 1,0; Θ  = 1,5; Θ  = 2,0; Θ  = 2,5; C = 2; T = (0 ÷ 3.0) zile. 

Funcțiile de fiabilitate i caracteristicile numerice se calculeaz  pentru legea Weibull cu un 

parametru i se trec în tabelul corespunz tor lucr rii de laborator. 

 Reprezentând grafic func ia de fiabilitate R(t), func ia de nefiabilitate F(t), densitatea de 

reparti ie f(t) şi func ia hazard de defectare h(t) pentru legea exponen ial  am ob inut: 

 

 

 

a)                                                               b) 

  

 

c)                                                               d) 

Fig. 2.7  Dependen a func iilor de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t),  

densitatea de  reparti ie f(t) şi hazardul de defectare h(t) ce urmeaz  legea Weibull cu un parametru. 
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Concluzie: 

 Studiind comportamentul sistemului tehnic dat în perioade de timp T = (0 ÷ 3,0) zile, 

constat m c  acesta nu este defect conform legii Gamma, dar urmeaz  legea Weibull cu un 

parametru, deoarece reprezentarea grafic  a func iilor de fiabilitate, nefiabilitate, densitatea de 

reparti ie şi hazard de defectare corespunde cu cea expus  în teorie.  

 

Variante pentru lucr ri de laborator în cazul legii Weibull cu un parametru 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 Varianta 6 𝒕𝝐[𝒕 , 𝒕 ] [0, 3] [0, 3] [0, 3] [0, 3] [0, 3] [0, 3] ∆𝒕 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 𝜽  0,5 1 1 0,3 1 1,1 𝜽  1 1,5 1,4 0,5 2 1,2 𝜽  1,5 2 1,7 1 2,5 2 𝜽  2 2,5 2 1,5 3 2 
c 2 2 1,7 2,3 1,9 2,1 
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Legea Weibull cu doi parametri 

 Parametrii numerici: β  = 1,0; β  = 1,5; β  = 2,0; β  = 2,5; Θ = 2; T = (0 ÷ 4,5) zile. 

Funcțiile de fiabilitate i caracteristicile numerice se calculeaz  pentru legea Weibull cu doi 

parametri i se trec în tabelul corespunz tor lucr rii de laborator. 

 Reprezentând grafic func ia de fiabilitate R(t), func ia de nefiabilitate F(t), densitatea de 

reparti ie f(t) şi func ia hazard de defectare h(t) pentru legea exponen ial  am ob inut: 

 

 

a)                                                               b) 

 

 

c)                                                               d) 

Fig. 2.8  Dependen a func iilor de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t),  

densitatea de  reparti ie f(t) şi hazardul de defectare h(t) ce urmeaz  legea Weibull cu doi parametri. 

 

Concluzie: 

 Studiind comportamentul sistemelor tehnice date în perioade de timp T = (0 ÷ 4,5) zile, 

constat m c  acesta nu sunt defecte conform legii Gamma, dar urmeaz  legea Weibull cu doi 
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parametri, deoarece, reprezentând grafic func iile de fiabilitate, nefiabilitate, densitatea de reparti ie 

şi hazard de defectare, observ m c  forma acestora corespunde cu cea expus  în teorie. 

Complimentar observ m c  sistemul întîi cu durata minim  e via  de 1,0 ani este mai stabil în timp, 

deci este mult mai fiabil ca celelalte sisteme tehnice cu durata minim  de via  mai mare de 1,5 ani. 

 

 

 

Variante pentru lucr ri de laborator în cazul legii Weibull cu doi parametri 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 Varianta 6 𝒕𝝐[𝒕 , 𝒕 ] [0, 1,5] [0, 3] [0, 3] [0, 3,75] [0, 2] [0, 4,5] ∆𝒕 0,1 0,2 0,2 0,25 0,1 0,3 
 1 1 1 1 1 1 
 2 1,5 2 1,5 2 1,5 
 2,5 2 3 2,5 2 2 
 3,5 3 3,5 3 3 2,5 𝜽 1,5 1 1 0,5 1,9 2 
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Legea Weibull cu trei parametri 

 Parametrii numerici: γ  = 0,3; γ  = 0,8; γ  = 1,3; γ  = 1,8;  = 2; Θ = 1; T = (2 ÷ 3,8) zile. 

Funcțiile de fiabilitate i caracteristicile numerice se calculeaz  pentru legea Weibull cu trei 

parametri i se trec în tabelul corespunz tor lucr rii de laborator. 

 Reprezentând grafic func ia de fiabilitate R(t), func ia de nefiabilitate F(t), densitatea de 

reparti ie f(t) şi func ia hazard de defectare h(t) pentru legea exponen ial  am ob inut: 

 

 

a)                                                               b) 

 

c)                                                               d) 

Fig. 2.9  Dependen a func iilor de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t),  

densitatea de  reparti ie f(t) şi hazardul de defectare h(t) ce urmeaz  legea Weibull cu trei parametri. 

 

 Concluzie: 

 Studiind comportamentul sistemului tehnic dat în perioade de timp T(2 ÷3,8) zile, constat m 

c  acesta nu este defect conform legii Gamma, dar urmeaz  legea Weibull cu trei parametri. 

Totodat  reprezentând grafic func iile de fiabilitate, nefiabilitate, densitatea de reparti ie şi hazard de 

defectare, constat m c  forma acestora corespunde cu cea expus  în teorie.  
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Variante pentru lucr ri de laborator în cazul legii Weibull cu trei parametri 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 Varianta 6 𝒕𝝐[𝒕 , 𝒕 ] [2, 3,8] [2, 3,8] [2, 3,8] [2, 3,8] [2, 3,8] [2, 3,8] ∆𝒕 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 
 0,7 0,7 0,8 1,1 1 1,3 
 1,4 1,4 1,3 1,6 1,5 1,7 
 2 2 1,8 1,9 2 2 

 2 2 2 2 2 2 𝜽 1 1 1 1,1 1 1 
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CONSTAT RI I CONCLUZII DE REFERIN  

 Deoarece un defect de funcționare nu poate fi niciodat  exclus în cadrul unui anumit interval 

de timp, se poate prevedea o funcționare f r  erori, doar cu o anumit  probabilitate. Pentru 

aceasta se folosesc legile de distribu ie ale fiabilit ii expuse în lucrarea dat . 

 Fiabilitatea condi ionat  a unui sistem tehnic creşte ca func ie de timp dac  şi numai dac  

func ia hazard de defectare h(t) este descresc toare. 

 Dac  procesul tehnologic de realizare a sistemelor este bine pus la punct, atunci valorile 

dispersiei şi abaterii medii p tratice sunt mici. 

 Fiabilitatea are un rol nou în tehnic , în conformitate cu standardele interna ionale oblig  

proiectarea s  înve e şi s  proiecteze în condi iile noi ale specific rii cantitative a fiabilit ii 

înc  din faza de concep ie. 

 Fiabilitatea unui produs se hot r şte înc  din faza de proiectare, prin solu ia constructiv  

adoptat , iar fabrica ia nu face decât s  o realizeze la nivelul conceput sau s  o coboare prin 

abateri tehnologice sau derog ri. La utilizare, fiabilitatea se manifest  la nivelul conceput şi 

realizat sau sub acest nivel dac  instruc iunile de exploatare nu sunt respectate şi condi iile de 

utilizare difer  de cele cunoscute ini ial şi considerate de concep ie. 

 Preocup rile referitoare la fiabilitate au ca efect şi eliminarea cauzelor de defectare 

sistematic  şi reducerea probabilit ii de apari ie a altor defecte conducând astfel la 

ameliorarea fiabilit ii. 

 Utilizând legea normal  asupra legit ilor statistice ale intensit ii razelor cosmice i 

calculând fiabilitatea, nefiabilitatea, densitatea de reparti ie şi hazardul de defectare, 

constat m c  forma distribu iei func iilor de fiabilitate corespunde cu cea expus  în teorie 

(Figura 1.4). Deci sistemului dat i se poate atribui legea normal  de repartiție a defecțiunilor 

din teoria fiabilit ii. 

 Analizând fiecare lege în parte observ m c  distribu ia acestora difer , îns  comun este faptul 

c  pentru toate legile de distribu ie ale fiabilit ii, fiabilitatea scade cu timpul, iar 

nefiabilitatea creşte. La fel constat m c  cu cât dispersia este mai mic , cu atât fiabilitatea 

sistemului tehnic este mai mare. 

 Studiul sistemele defecte din punct de vedere al fiabilit ii, cât şi cele înc  în func iune, 

demonstreaz  i pune în evidenț  variația în timp a fiabilit ții, nefiabilit ții, densitat ții de 

reparti ie a defect rilor şi hazardului de defectare în dependen  de parametrul analizat. 

 Observ m c  unele sisteme tehnice degradeaz  mai repede în timp, pe când altele sunt mai 

rezistente. Aceasta depinde de fiabilitatea fiec rei componente a sistemului în parte. Astfel, 
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cunoscând fiabilitatea fiec rei componente, putem afla fiabilitatea întregului sistem fie c  

este cu montaj în serie, paralel sau mixt. 
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III. Lucr ri de laborator la teoria fiabilit ii 
 

3.1. Lucrare de laborator nr. 1 
 

Studiul legii exponen iale de reparti ie a defect rilor 
Scopul lucr rii: 
Studiul legii exponen iale. 
 
Aparate necesare: 

 Calculator; 
 Programul Microsoft Office Excel. 

 
Teoria lucr rii: 
Fabilitate – totalitatea calit ților unui sistem tehnic care determin  capacitatea acestuia de a 
funcționa f r  defecțiuni într-un interval de timp în anumite condiții date. 
 𝑅 𝑡 =  − 𝑡, 𝑡 . 

 

Nefiabilitate – proprietatea unui sistem tehnic de a nu mai func iona corect în condi ii date. 
 𝐹 𝑡 =  − 𝑅 𝑡 . 

 
Densitatea de repartiţie – densitatea de reparti ie a defectelor, şi reprezint  derivata func iei 
denefiabilitate. 
 𝑡 =  − 𝑡. 

 
Hazard de defectare – riscul instantaneu de defectare al unui sistem sau al unei compenente dintr-un 
sistem. 
 ℎ 𝑡 =  𝑡𝑅 𝑡 . 
Mersul lucr rii: 

1) Pornim programul Microsoft Office Excel 2007. 
2) Introducem valorile lui t, şi α care au fost colectate experimental sau oferite  de c tre 

profesor. 
3) Calcul m: 

 Densitatea de reparti ie f(t); 
 Func ia de nefiabilitate F(t); 
 Func ia de fiabilitate R(t); 
 Func ia hazard de defectare h(t). 

4) Construim graficele respective fiec rei func ii: 
o R(t) = f(T); 
o F(t) = f(T); 
o f(t) = f(T); 
o h(t) = f(T). 

5) Se formuleaz  concluziile. 
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Varianta 1. Tabelul m sur rilor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinamica Func iilor: R(t), F(t), f(t), h(t). 
 

 
Fig. 1. Fiabilitatea, nefiabilitatea, densitatea de reparti ie i hazardul de defectare pentru  

legea exponențial  de repartiție a defect rilor. 
Observație: 
Fiabilitatea scade, nefiabilitatea creşte, densitatea de reparti ie scade, hazardul de defectare este 
constant. 
Concluzie: 
 Efectuând lucr rea de laborator constat m c  sistemul tehnic studiat urmeaz  legea 
exponen ial  de repartiție a defect rilor. Acest sistem tehnic face parte din categoria sistemelor 
tehnice cu defec iuni neaşteptate şi cu caracter aleatoriu. 
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t, luni α - αt R(t) F(t) f(t) h(t) 
1 0,5 -0,5 0,606531 0,393469 0,303265 0,5 
2 0,5 -1 0,367879 0,632121 0,18394 0,5 
3 0,5 -1,5 0,22313 0,77687 0,111565 0,5 
4 0,5 -2 0,135335 0,864665 0,067668 0,5 
5 0,5 -2,5 0,082085 0,917915 0,041042 0,5 
6 0,5 -3 0,049787 0,950213 0,024894 0,5 
7 0,5 -3,5 0,030197 0,969803 0,015099 0,5 
8 0,5 -4 0,018316 0,981684 0,009158 0,5 
9 0,5 -4,5 0,011109 0,988891 0,005554 0,5 

10 0,5 -5 0,006738 0,993262 0,003369 0,5 
11 0,5 -5,5 0,004087 0,995913 0,002043 0,5 
12 0,5 -6 0,002479 0,997521 0,001239 0,5 
13 0,5 -6,5 0,001503 0,998497 0,000752 0,5 
14 0,5 -7 0,000912 0,999088 0,000456 0,5 
15 0,5 -7,5 0,000553 0,999447 0,000277 0,5 
16 0,5 -8 0,000335 0,999665 0,000168 0,5 
17 0,5 -8,5 0,000203 0,999797 0,000102 0,5 
18 0,5 -9 0,000123 0,999877 6,17E-05 0,5 
19 0,5 -9,5 7,49E-05 0,999925 3,74E-05 0,5 
20 0,5 -10 4,54E-05 0,999955 2,27E-05 0,5 

t, luni 
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Varianta 2. Tabelul cu date analitice. Caracteristicile numerice ale fiabilit ii pentru legea exponen ial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t (ore) α g αt R(t) F(t) f(t) h(t) M(T) D
2
(T) α2 σ tmed 

0,5 0,55 0,9 0,275 0,759572 0,240428 0,417765 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

1 0,55 0,9 0,55 0,57695 0,42305 0,317322 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

1,5 0,55 0,9 0,825 0,438235 0,561765 0,241029 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

2 0,55 0,9 1,1 0,332871 0,667129 0,183079 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

2,5 0,55 0,9 1,375 0,25284 0,74716 0,139062 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

3 0,55 0,9 1,65 0,19205 0,80795 0,105627 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

3,5 0,55 0,9 1,925 0,145876 0,854124 0,080232 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

4 0,55 0,9 2,2 0,110803 0,889197 0,060942 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

4,5 0,55 0,9 2,475 0,084163 0,915837 0,04629 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

5 0,55 0,9 2,75 0,063928 0,936072 0,03516 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

5,5 0,55 0,9 3,025 0,048558 0,951442 0,026707 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

6 0,55 0,9 3,3 0,036883 0,963117 0,020286 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

6,5 0,55 0,9 3,575 0,028015 0,971985 0,015408 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

7 0,55 0,9 3,85 0,02128 0,97872 0,011704 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

7,5 0,55 0,9 4,125 0,016163 0,983837 0,00889 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

8 0,55 0,9 4,4 0,012277 0,987723 0,006753 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

8,5 0,55 0,9 4,675 0,009326 0,990674 0,005129 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

9 0,55 0,9 4,95 0,007083 0,992917 0,003896 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

9,5 0,55 0,9 5,225 0,00538 0,99462 0,002959 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 

10 0,55 0,9 5,5 0,004087 0,995913 0,002248 0,55 1,818182 3,305785 0,3025 1,818182 1,260268 
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Fig. 1. Fiabilitatea, nefiabilitatea, densitatea de reparti ie i hazardul de defectare pentru  

legea exponențial  de repartiție a defect rilor cu parametrul α=0,55.
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3.2. Lucrare de laborator nr. 2 
 

Studiul legii normale de reparti ie a defect rilor 
Scopul lucr rii: 

 Calcularea func iilor de fiabilitate, nefiabilitate, densitatea de reparti ie şi hazard de 
defectare; 

 Construirea graficelor respective. 
 
Aparate şi accesorii: 

 caluclator; 
 program licen iat Microsoft Office Excel 2007; 
 t = 5,0 ÷ 12 luni; ∆t = 5,5 luni 
  Parametri: m = 5 luni; 𝜎  = 1,3; 𝜎  = 0,5. 

Teoria lucr rii: 
Fabilitate – totalitatea calit ților unui sistem tehnic care determin  capacitatea acestuia de a 
funcționa f r  defecțiuni într-un interval de timp în anumite condiții date. 𝑅 𝑡 =  − 𝐹 𝑡 . 

 

Nefiabilitate – proprietatea unui sistem tehnic de a nu mai func iona corect în condi ii date. 𝐹 𝑡 =  𝜙 𝑡 −𝜎 . 
 

Densitatea de repartiţie – densitatea de reparti ie a defectelor, şi reprezint  derivata func iei 
denefiabilitate. 𝑡 =  𝜎√ 𝜋 − 𝑡−𝜎 . 

 
Hazard de defectare – riscul instantaneu de defectare al unui sistem sau al unei compenente dintr-un 
sistem. ℎ 𝑡 =  𝑡𝑅 𝑡 . 
Mersul lucr rii: 

1) Pornim programul Microsoft Office Excel 2007. 
 

2) Introducem valorile lui t, m şi σ, care au fost colectate experimental sau oferite  de c tre 
profesor. 

 
3) Calcul m: 

 Densitatea de reparti ie f(t); 
 Func ia de nefiabilitate F(t); 
 Func ia de fiabilitate R(t); 
 Func ia hazard de defectare h(t). 

 
4) Construim graficele respective fiec rei func ii: 

o R(t) = f(T); 
o F(t) = f(T); 
o f(t) = f(T); 
o h(t) = f(T). 

 
5) Se formuleaz  concluziile. 
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Tabelul datelor analitice: 

t, 
luni 

m 𝝈  𝝈  𝒕 −𝛔  
𝒕 −𝛔  − 𝒕−𝛔

 

− 𝒕−𝛔
 𝝈 √ 𝝅 𝝈 √ 𝝅 

𝒕  𝒕  𝑭 𝒕  𝑭 𝒕  𝑹 𝒕  𝑹 𝒕  𝒕  𝒕  

5 5 1,3 0,5 0 0 1 1 1,927687 5,011986 1,927687 5,011986 0 0 1 1 0 0 

5,5 5 1,3 0,5 0,3846 1 0,928705 0,606531 1,927687 5,011986 1,790252 3,039923 0,148 0,341 0,85197 0,65866 0,17375 0,518 

6 5 1,3 0,5 0,7692 2 0,743893 0,135335 1,927687 5,011986 1,433993 0,678298 0,279 0,477 0,72065 0,52275 0,387636 0,912 

6,5 5 1,3 0,5 1,1538 3 0,513924 0,011109 1,927687 5,011986 0,990684 0,055678 0,374 0,498 0,62507 0,50135 0,599821 0,994 

7 5 1,3 0,5 1,5384 4 0,306226 0,000335 1,927687 5,011986 0,590308 0,001681 0,438 0,499 0,56178 0,500032 0,780056 0,999 

7,5 5 1,3 0,5 1,9230 5 0,157377 3,73E-06 1,927687 5,011986 0,303373 1,87E-05 0,472 0,5 0,52743 0,5 0,895986 1 

8 5 1,3 0,5 2,3076 6 0,069758 1,52E-08 1,927687 5,011986 0,134472 7,63E-08 0,489 0,5 0,51044 0,5 0,959094 1 

8,5 5 1,3 0,5 2,6923 7 0,026669 2,29E-11 1,927687 5,011986 0,051409 1,15E-10 0,496 0,5 0,50357 0,5 0,985821 1 

9 5 1,3 0,5 3,0769 8 0,008794 1,27E-14 1,927687 5,011986 0,016951 6,35E-14 0,498 0,5 0,50135 0,5 0,994615 1 

9,5 5 1,3 0,5 3,4615 9 0,002501 2,58E-18 1,927687 5,011986 0,004821 1,29E-17 0,499 0,5 0,500233 0,5 0,99907 1 

10 5 1,3 0,5 3,8461 10 0,000613 1,93E-22 1,927687 5,011986 0,001182 9,67E-22 0,499 0,5 0,500032 0,5 0,999873 1 

10,5 5 1,3 0,5 4,2307 11 0,00013 5,31E-27 1,927687 5,011986 0,00025 2,66E-26 0,499 0,5 0,500032 0,5 0,999873 1 

11 5 1,3 0,5 4,6153 12 2,37E-05 5,38E-32 1,927687 5,011986 4,56E-05 2,7E-31 0,499 0,5 0,500003 0,5 0,999986 1 

11,5 5 1,3 0,5 5 13 3,73E-06 2,01E-37 1,927687 5,011986 7,18E-06 1E-36 0,5 0,5 0,5 0,5 0,999999 1 

12 5 1,3 0,5 5,3846 14 5,06E-07 2,75E-43 1,927687 5,011986 9,75E-07 1,38E-42 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 
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Graficele: 
Pentru func ia de fiabilitate R(t). 

 

 
 Fig. 1. Funcția de fiabilitate pentru sistemul tehnic defect rile c ruia urmeaz  legea lnormal  

cu parametrii: m = 5 luni; 𝜎  = 1,3; 𝜎  = 0,5. 
 
Pe intervalul de timp t(5÷12) luni fiabilitatatea descreşte. 
 
 

Pentru func ia de nefiabilitate F(t). 
 

 
 Fig. 2. Funcția de nefiabilitate pentru sistemul tehnic defect rile c ruia urmeaz  legea 

lnormal  cu parametrii: m = 5 luni; 𝜎  = 1,3; 𝜎  = 0,5. 
 
 
 
Pe intervalul de timp t(5÷12) luni befiabilitatea creşte. 
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Pentru func ia densitatea de reparti ie f(t). 

 

 
Fig. 3. Densitatea de reparti ie a defect rilor sistemului tehnic care urmeaz  legea lnormal  cu 

parametrii: m = 5 luni; 𝜎  = 1,3; 𝜎  = 0,5. 
 
 Pe intervalul de timp t(5÷12)luni densitatea de reparti ie descreşte. 
 

Pentru func ie hazardul de defectare h(t). 
 

 
Fig. 4. Hazardul de defectare pentru sistemul tehnic care urmeaz  legea lnormal  cu parametrii: 

m = 5 luni; 𝜎  = 1,3; 𝜎  = 0,5. 
 
Pe intervalul de timp t(5÷12) luni hazardul de defectare creşte. 
 
Concluzie: 
 Studiind comprtamentul sistemului tehnic dat în perioade de timp t(5÷12) luni, confirm  c  
acesta nu este defect conform legii normale. 
 
Bibliografie: 

 Tabelul cu valorile funcției  LaPlace.   
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3.3. Lucrare de laborator nr. 3 
 

Studiul legii lognormale de reparti ie a defect rilor 
 

Scopul lucr rii: 
 Studiul legii lognormale; 
 Calcularea func iilor de fiabilitate, nefiabilitate, densitatea de reparti ie şi hazard de defectare 

pe baza legii lognormale; 
 Construirea graficelor pentru fun iile date şi studiul acestora; 
 Efectuarea concluziilor despre sistemul dat. 

 

Aparate şi accesorii: 
Caluclator; program licen iat Microsoft Office Excel 2007 cu func ia legii lognormale;  

t = (1,5 ÷ 11) ani cu pasul 0,5; m = 1 an; 𝜎  = 0,2; 𝜎  = 1,3; 𝜎  = 2. 
 

Teoria lucr rii: 
Fabilitate – totalitatea calit ților unui sistem tehnic care determin  capacitatea acestuia de a 
funcționa f r  defecțiuni într-un interval de timp în anumite condiții date. 𝑅 𝑡 =  − 𝐹 𝑡 . 

 

Nefiabilitate – proprietatea unui sistem tehnic de a nu mai func iona corect în condi ii date. 𝐹 𝑡 =  𝜙  𝑡 −𝜎 . 
 

Densitatea de repartiţie – densitatea de reparti ie a defectelor, şi reprezint  derivata func iei 
denefiabilitate. 𝑡 =  𝜎𝑡√ 𝜋 −  𝑡−𝜎 . 

 

Hazard de defectare – riscul instantaneu de defectare al unui sistem sau al unei compenente dintr-un 
sistem. ℎ 𝑡 =  𝑡𝑅 𝑡 . 
Mersul lucr rii: 

1) Pornim programul Microsoft Office Excel 2007. 
 

2) Introducem valorile lui t, m şi σ, care au fost date de c tre profesor. 
 

3) Calcul m: 
 Densitatea de reparti ie f(t); 
 Func ia de nefiabilitate F(t); 
 Func ia de fiabilitate R(t); 
 Func ia hazard de defectare h(t). 

 

4) Construim graficele respective fiec rei func ii: 
o R(t) = f(T); 
o F(t) = f(T); 
o f(t) = f(T); 
o h(t) = f(T). 

5) Formul m concluziile. 
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Tabelul 1. Caracterisiticile numerice ale fiabilit ii pentru legea lognormal  
 

t, 
ani 

m, 
ani 

𝝈  𝝈  𝝈   𝒕 −𝛔  
 𝒕 −𝛔  

 𝒕 −𝛔  
 𝒕 −𝛔  

 𝒕 −𝛔  
 𝒕 −𝛔  −  𝒕−𝛔

 

−  𝒕−𝛔
 

−  𝒕−𝛔
 

1,5 1 0,2 1,3 2 -2,97267 -0,45733 -0,29727 8,836793 0,209155 0,088368 0,012054 0,900705 0,995591 
2,0 1 0,2 1,3 2 -1,53426 -0,23604 -0,15343 2,353966 0,055715 0,02354 0,308207 0,972527 0,998824 
2,5 1 0,2 1,3 2 -0,41855 -0,06439 -0,04185 0,175181 0,004146 0,001752 0,916136 0,997929 0,999912 
3,0 1 0,2 1,3 2 0,493061 0,075856 0,049306 0,24311 0,005754 0,002431 0,885543 0,997127 0,999878 
3,5 1 0,2 1,3 2 1,263815 0,194433 0,126381 1,597228 0,037804 0,015972 0,449952 0,981275 0,999202 
4,0 1 0,2 1,3 2 1,931472 0,29715 0,193147 3,730583 0,088298 0,037306 0,154851 0,956811 0,998136 
4,5 1 0,2 1,3 2 2,520387 0,387752 0,252039 6,352351 0,150351 0,063524 0,041745 0,92758 0,996829 
5,0 1 0,2 1,3 2 3,04719 0,468798 0,304719 9,285364 0,219772 0,092854 0,009632 0,895936 0,995368 
5,5 1 0,2 1,3 2 3,52374 0,542114 0,352374 12,41675 0,293887 0,124167 0,002013 0,863343 0,993811 
6,0 1 0,2 1,3 2 3,958797 0,609046 0,39588 15,67208 0,370937 0,156721 0,000395 0,830715 0,992195 
6,5 1 0,2 1,3 2 4,359011 0,670617 0,435901 19,00098 0,449727 0,19001 7,48E-05 0,798625 0,990544 
7,0 1 0,2 1,3 2 4,729551 0,727623 0,472955 22,36865 0,529436 0,223687 1,39E-05 0,767423 0,988878 
7,5 1 0,2 1,3 2 5,074515 0,780695 0,507452 25,7507 0,609484 0,257507 2,56E-06 0,737314 0,987207 
8,0 1 0,2 1,3 2 5,397208 0,83034 0,539721 29,12985 0,689464 0,291299 4,73E-07 0,70841 0,985541 
8,5 1 0,2 1,3 2 5,700331 0,876974 0,570033 32,49377 0,769083 0,324938 8,79E-08 0,680763 0,983884 
9,0 1 0,2 1,3 2 5,986123 0,920942 0,598612 35,83367 0,848134 0,358337 1,66E-08 0,65438 0,982243 
9,5 1 0,2 1,3 2 6,256459 0,962532 0,625646 39,14328 0,926468 0,391433 3,16E-09 0,629245 0,980619 
10,0 1 0,2 1,3 2 6,512925 1,001989 0,651293 42,4182 1,003981 0,424182 6,15E-10 0,605325 0,979014 
10,5 1 0,2 1,3 2 6,756876 1,039519 0,675688 45,65538 1,080601 0,456554 1,22E-10 0,582573 0,977431 
11,0 1 0,2 1,3 2 6,989476 1,075304 0,698948 48,85278 1,156279 0,488528 2,46E-11 0,560941 0,97587 
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Tabelul 2. Caracterisiticile numerice ale fiabilit ii pentru legea lognormal  

 𝝈 𝒕√ 𝝅 𝝈 𝒕√ 𝝅 𝝈 𝒕√ 𝝅 
 𝒕  

 𝒕  
 𝒕  

 𝑭 𝒕  
 𝑭 𝒕  

 𝑭 𝒕  
 𝑹 𝒕  

 𝑹 𝒕  
 𝑹 𝒕  

 𝒕  
 𝒕  

 𝒕  

1,333333 0,205128 0,13333 0,01601 0,1847 0,1327 0,0014 0,3227 0,3820 0,99851 0,67724 0,61791 0,016095 0,272813 0,21483 
1 0,153846 0,1 0,308207 0,1496 0,0998 0,0630 0,4517 0,4403 0,93699 0,5483 0,55962 0,328933 0,272879 0,178482 

0,8 0,123077 0,08 0,732909 0,1228 0,0799 0,3372 0,4760 0,4840 0,66276 0,52392 0,51595 1,105843 0,234429 0,15504 
0,666667 0,102564 0,06666 0,590362 0,1022 0,0666 0,1879 0,0279 0,0199 0,81207 0,9721 0,98006 0,726984 0,105205 0,068015 
0,571429 0,087912 0,05714 0,257116 0,0862 0,0570 0,3961 0,0753 0,0517 0,60383 0,92465 0,94828 0,425808 0,093296 0,060211 

0,5 0,076923 0,05 0,077426 0,0736 0,0499 0,4732 0,1179 0,0753 0,5268 0,88209 0,92465 0,146973 0,083439 0,053974 
0,444444 0,068376 0,04444 0,018553 0,0634 0,0443 0,4941 0,1517 0,096 0,50587 0,84827 0,904 0,036676 0,074769 0,049008 

0,4 0,061538 0,04 0,003853 0,0551 0,0398 0,4986 0,1808 0,1179 0,50135 0,81918 0,88209 0,007685 0,067305 0,045137 
0,363636 0,055944 0,03636 0,000732 0,0482 0,0361 0,4997 0,254 0,1368 0,500233 0,746 0,86314 0,001463 0,064744 0,041869 
0,333333 0,051282 0,03333 0,000132 0,0426 0,0330 0,4999 0,2290 0,1517 0,500032 0,77093 0,84827 0,000263 0,055259 0,038989 
0,307692 0,047337 0,03076 2,3E-05 0,0378 0,0304 0,4999 0,2485 0,1664 0,500032 0,75143 0,8336 4,6E-05 0,05031 0,036562 
0,285714 0,043956 0,02857 3,97E-06 0,0337 0,0282 0,4999 0,2673 0,1808 0,500003 0,7327 0,81918 7,94E-06 0,046039 0,03449 
0,266667 0,041026 0,02666 6,83E-07 0,0302 0,0263 0,5 0,2823 0,1949 0,5 0,7177 0,80503 1,37E-06 0,042147 0,032701 

0,25 0,038462 0,025 1,18E-07 0,0272 0,0246 0,5 0,2967 0,2054 0,5 0,70327 0,7946 2,36E-07 0,038743 0,031007 
0,235294 0,036199 0,02352 2,07E-08 0,0246 0,0231 0,5 0,3105 0,2156 0,5 0,68943 0,78434 4,14E-08 0,035744 0,029516 
0,222222 0,034188 0,02222 3,68E-09 0,0223 0,0218 0,5 0,3212 0,2257 0,5 0,67879 0,77425 7,36E-09 0,032959 0,028192 
0,210526 0,032389 0,02105 6,66E-10 0,0203 0,0206 0,5 0,3314 0,2323 0,5 0,66853 0,76763 1,33E-09 0,030485 0,026894 

0,2 0,030769 0,02 1,23E-10 0,0186 0,0195 0,5 0,3413 0,2421 0,5 0,65866 0,75785 2,46E-10 0,028278 0,025837 
0,190476 0,029304 0,01904 2,32E-11 0,0170 0,0186 0,5 0,3500 0,2485 0,5 0,64997 0,75143 4,64E-11 0,026265 0,024776 
0,181818 0,027972 0,01818 4,48E-12 0,0156 0,0177 0,5 0,3576 0,2580 0,5 0,64231 0,74196 8,96E-12 0,024428 0,023914 
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Graficele: 
Pentru func ia de fiabilitate R(t). 

 
Fig. 1. Funcția de fiabilitate pentru sistemul tehnic defect rile c ruia urmeaz  legea lognormal . 

(m = 1 an; 𝜎  = 0,2; 𝜎  = 1,3; 𝜎  = 2). 
 
Concluzie: 
 Fiabilitatea sistemului tehnic dat are o reprezentare grafic  neuniform . La inceput se 
observ  o sc dere, dup  care o creştere, şi apoi din nou scade şi devine aproape constant . 
 

Pentru func ia de nefiabilitate F(t). 
 

 
Fig. 2. Funcția de nefiabilitate pentru sistemul tehnic defect rile c ruia urmeaz  legea lognormal . 

(m = 1 an; 𝜎  = 0,2; 𝜎  = 1,3; 𝜎  = 2). 
 

Concluzie: 
 Nefiabilitatea sistemului tehnic dat are o reprezentare grafic  neuniform . La inceput ea 
creşte, dup  care scade, şi apoi din nou creşte şi devine aproape constant . 

Pentru func ia densitatea de reparti ie f(t). 
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Fig. 3. Densitatea de reparti ie a defect rilor sistemului tehnic care urmeaz  legea lognormal . 

(m = 1 an; 𝜎  = 0,2; 𝜎  = 1,3; 𝜎  = 2). 
 

Concluzie: 
 Densitatea de reparti ie a sistemului tehnic dat are o reprezentare grafic  neuniform . La 
inceput ea creşte, dup  care scade şi devine aproape constant . 
 

Pentru func ie hazardul de defectare h(t). 

 
Fig. 4. Hazardul de defectare a sistemului tehnic care urmeaz  legea lognormal . 

(m = 1 an; 𝜎  = 0,2; 𝜎  = 1,3; 𝜎  = 2). 
 

 
Concluzie: 
 Hazardul de defectare a sistemului tehnic dat are o reprezentare grafic  neuniform . La 
inceput el creşte, dup  care scade şi devine aproape constant. 
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Pentru toate func iile: R(t), F(t), f(t), h(t). 

 
Fig. 5. Fiabilitatea, nefiabilitatea, densitatea de reparti ie i hazardul de defectare pentru  

legea lognormal . (m = 1 an; 𝜎  = 0,2; 𝜎  = 1,3; 𝜎  = 2). 
 

Concluzie: 
 Func iile de fiabilitate, nefiabilitate, densitate de reparti ie, hazard de defecate  a sistemului 
tehnic dat au o reprezentare grafic  neuniform . Ele cresc şi scad, dup  care devin aproape 
constante. 
 
Concluzia general : 
 Studiind comprtamentul sistemului tehnic dat în perioade de timp t(1,5÷11) ani, constat m c  
acesta nu este defect conform legii lognormale. Deoarece reprezentând grafic func iile de fiabilitate, 
nefiabilitate, densitateade reparti ie şi hazard de defectare, am constat c  forma acestora corespunde 
cu cea expus  în teorie.  
 
Bibliografie: 

 Tabelul cu valorile funcției LaPlace. 
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3.4. Lucrare de laborator nr. 4 
 

Studiul legii Gamma de reparti ie a defect rilor pân  la prima defectare 
 

Scopul lucr rii: 
 Studiul legii Gamma pân  la prima defectare; 
 Calcularea func iilor de fiabilitate, nefiabilitate, densitatea de reparti ie şi hazardul de 

defectare pe baza legii Gamma; 
 Construirea graficelor pentru func iile de fiabilitate şi studiul comport rii în timp a acestora; 
 Formarea concluziilor despre sistemul dat. 

 
Aparate şi accesorii: 

Caluclator; program licen iat Microsoft Office Excel 2007 cu func ia legii Gamma; parametrii 
numerici: p= 1; t = (0,5 ÷ 10) ani cu pasul 0,5 ani; α = 0,55. 
 
Teoria lucr rii: 
Fabilitate – totalitatea calit ților unui sistem tehnic care determin  capacitatea acestuia de a 
funcționa f r  defecțiuni într-un interval de timp în anumite condiții date. 𝑅 𝑡 =  − 𝑡, 𝑡 . 

 

Nefiabilitate – proprietatea unui sistem tehnic de a nu mai func iona corect în condi ii date. 𝐹 𝑡 =  − 𝑅 𝑡 . 
 

Densitatea de repartiţie – densitatea de reparti ie a defectelor, şi reprezint  derivata func iei 
denefiabilitate. 𝑡 =  − 𝑡. 

 
Hazard de defectare – riscul instantaneu de defectare al unui sistem sau al unei compenente dintr-un 
sistem. ℎ 𝑡 =  𝑡𝑅 𝑡 . 

 
Mersul lucr rii: 

1) Pornim programul Microsoft Office Excel 2007. 
 

2) Introducem valorile numerice ale timpului t şi parametrului α prestabilite. 
 

3) Calcul m: 
 Densitatea de reparti ie f(t); 
 Func ia de nefiabilitate F(t); 
 Func ia de fiabilitate R(t); 
 Func ia hazard de defectare h(t). 

 
4) Construim graficele func iilor de fiabilitate: 

o R(t) = f(T); 
o F(t) = f(T); 
o f(t) = f(T); 
o h(t) = f(T). 

 
5) Formul m concluziile. 
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Tabelul 1. Caracterisiticile numerice ale fiabilit ii pentru legea Gamma pân  la prima defectare 
Nr. t, ani α - αt R(t) F(t) f(t) h(t) 
1 0,5 0,55 -0,27 7,6E-01 0,2 4,2E-01 0,5 
2 1,0 0,55 -0,55 5,8E-01 0,4 3,2E-01 0,5 
3 1,5 0,55 -0,82 4,4E-01 0,6 2,4E-01 0,5 
4 2,0 0,55 -1,10 3,3E-01 0,7 1,8E-01 0,5 
5 2,5 0,55 -1,37 2,5E-01 0,7 1,4E-01 0,5 
6 3,0 0,55 -1,65 1,9E-01 0,8 1,1E-01 0,5 
7 3,5 0,55 -1,92 1,4E-01 0,8 8,0E-02 0,5 
8 4,0 0,55 -2,20 1,1E-01 0,9 6,1E-02 0,5 
9 4,5 0,55 -2,47 8,4E-02 0,9 4,6E-02 0,5 
10 5,0 0,55 -2,75 6,4E-02 0,9 3,5E-02 0,5 
11 5,5 0,55 -3,02 4,8E-02 0,9 2,7E-02 0,5 
12 6,0 0,55 -3,30 3,7E-02 1,0 2,0E-02 0,5 
13 6,5 0,55 -3,57 2,8E-02 1,0 1,5E-02 0,5 
14 7,0 0,55 -3,85 2,1E-02 1,0 1,2E-02 0,5 
15 7,5 0,55 -4,12 1,6E-02 1,0 8,9E-03 0,5 
16 8,0 0,55 -4,40 1,2E-02 1,0 6,7E-03 0,5 
17 8,5 0,55 -4,67 9,3E-03 1,0 5,1E-03 0,5 
18 9,0 0,55 -4,95 7,1E-03 1,0 3,9E-03 0,5 
19 9,5 0,55 -5,22 5,4E-03 1,0 2,9E-03 0,5 
20 10,0 0,55 -5,50 4,1E-03 1,0 2,2E-03 0,5 

 
Graficele: 

Pentru func ia de fiabilitate R(t). 
 

 
 

Fig. 1. Funcția de fiabilitate pentru sistemul tehnic. 
 
Concluzie: 
 Fiabilitatea sistemului tehnic dat scade în timp. 

Pentru func ia de nefiabilitate F(t). 
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Fig. 2. Funcția de nefiabilitate pentru sistemul tehnic. 
Concluzie: 
 Nefiabilitatea sistemului tehnic dat creşte. 
 
 

Pentru func ia densitatea de reparti ie f(t). 
 

 
 

Fig. 3. Densitatea de repartiție a defect rilor sistemului tehnic pentru  
legea Gamma pân  la prima defectare. 

 
 
Concluzie: 
 Densitatea de reparti ie a sistemului tehnic dat scade în timp. 
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Pentru func ie hazardul de defectare h(t). 
 

 
 

Fig. 4 Hazardul de defectare a sistemului tehnic pentru  
legea Gamma pân  la prima defectare. 

Concluzie: 
 Hazardul de defectare a sistemului tehnic dat este constant. 
 

Pentru toate func iile: R(t), F(t), f(t), h(t). 
 

 
Fig. 5. Fiabilitatea, nefiabilitatea, densitatea de reparti ie i hazardul de defectare pentru  

legea Gamma pân  la prima defectare. 
Concluzie: 
 Fiabilitatea scade, nefiabilitatea creşte, densitatea de reparti ie scade, hazardul de defectare 
este constant. 
 
Concluzie general : 
 Studiind comprtamentul sistemului tehnic dat pân  la prima defectare în perioade de timp 
t(0,5÷10) ani, constat m c  acesta nu este defect conform legii Gamma. Deoarece reprezentând 
grafic func iile de fiabilitate, nefiabilitate, densitateade reparti ie şi hazard de defectare, am constat 
c  forma acestora corespunde cu cea expus  în teorie.   
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3.5. Lucrare de laborator nr. 5 
 

Studiul legii Gamma de reparti ie a defect rilor 
 

Scopul lucr rii: 
 Studiul legii Gamma; 
 Calcularea func iilor de fiabilitate, nefiabilitate, densitatea de reparti ie şi hazardul de defectare pe 

baza legii Gamma; 
 Construirea graficelor pentru func iile de fiabilitate şi studiul comport rii în timp a acestora; 
 Formarea concluziilor despre sistemul dat. 

 
Aparate şi accesorii: 

Caluclator; program licen iat Microsoft Office Excel 2007 cu func ia legii Gamma; parametrii numerici: p  = 2; p  = 3; p  = 4; t = (0 ÷ 3,75) ani cu pasul 0,25 ani; α = 3,4. 
 
Teoria lucr rii: 
Fabilitate – totalitatea calit ților unui sistem tehnic care determin  capacitatea acestuia de a funcționa f r  
defecțiuni într-un interval de timp în anumite condiții date. 𝑅 𝑡 = ∑ 𝑇!−

= − 𝑇 , 𝑝 ⋴ . 
 

Nefiabilitate – proprietatea unui sistem tehnic de a nu mai func iona corect în condi ii date. 𝐹 𝑡 =  − 𝑅 𝑡 . 
 

Densitatea de repartiţie – densitatea de reparti ie a defectelor, şi reprezint  derivata func iei denefiabilitate. 𝑡 =  𝑝 − ! 𝑇 −  ˑ − 𝑇 . 
 

Hazard de defectare – riscul instantaneu de defectare al unui sistem sau al unei compenente dintr-un sistem. ℎ 𝑡 =  𝑡𝑅 𝑡 . 
 
Mersul lucr rii: 

1) Pornim programul Microsoft Office Excel 2007. 
 

2) Introduce i valorile numerice ale timpului t şi parametrului α prestabilite. 
 

3) Calcula i: 
 Densitatea de reparti ie f(t); 
 Func ia de nefiabilitate F(t); 
 Func ia de fiabilitate R(t); 
 Func ia hazard de defectare h(t). 

 
4) Construi i graficele func iilor de fiabilitate: 

 R(t) = f(T); 
 F(t) = f(T); 
 f(t) = f(T); 
 h(t) = f(T). 

 
5) Formula i concluziile. 
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Tabelul 1: Caracterisiticile numerice ale fiabilit ii pentru legea Gamma 

 
Nr. t, ani α 𝐩  𝐩  𝐩  𝑹 𝒕  𝑹 𝒕  𝑹 𝒕  𝑭 𝒕  𝑭 𝒕  𝑭 𝒕  𝒕  𝒕  𝒕  𝒕  𝒕  𝒕  
1. 0,00 3,4 2,0 3,0 4,0 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. 0,25 3,4 2,0 3,0 4,0 0,79 0,94 1,00 0,21 0,05 0,01 1,23 0,52 0,15 1,56 0,55 0,15 
3. 0,50 3,4 2,0 3,0 4,0 0,49 0,76 0,91 0,51 0,24 0,09 1,05 0,90 0,51 2,14 1,18 0,56 
4. 0,75 3,4 2,0 3,0 4,0 0,28 0,53 0,75 0,72 0,47 0,25 0,68 0,86 0,73 2,44 1,62 0,98 
5. 1,00 3,4 2,0 3,0 4,0 0,15 0,34 0,56 0,85 0,66 0,44 0,38 0,65 0,74 2,63 1,93 1,33 
6. 1,25 3,4 2,0 3,0 4,0 0,07 0,20 0,39 0,92 0,80 0,61 0,21 0,44 0,62 2,75 2,15 1,61 
7. 1,50 3,4 2,0 3,0 4,0 0,03 0,12 0,25 0,96 0,88 0,75 0,10 0,27 0,46 2,84 2,31 1,82 
8. 1,75 3,4 2,0 3,0 4,0 0,02 0,06 0,15 0,98 0,93 0,84 0,05 0,16 0,31 2,91 2,44 2,00 
9. 2,00 3,4 2,0 3,0 4,0 0,01 0,03 0,09 0,99 0,96 0,91 0,02 0,09 0,20 2,96 2,54 2,13 
10. 2,25 3,4 2,0 3,0 4,0 0,004 0,02 0,05 0,99 0,98 0,95 0,01 0,05 0,12 3,01 2,62 2,25 
11. 2,50 3,4 2,0 30 4,0 0,002 0,01 0,03 1,00 0,99 0,97 0,006 0,02 0,07 3,04 2,69 2,35 
12. 2,75 3,4 2,0 3,0 4,0 0,001 0,004 0,02 1,00 0,99 0,98 0,003 0,01 0,04 3,07 2,74 2,43 
13. 3,00 3,4 2,0 3,0 4,0 0,0004 0,002 0,01 1,00 0,99 0,99 0,001 0,006 0,02 3,10 2,80 2,50 
14. 3,25 3,4 2,0 3,0 4,0 0,0002 0,001 0,005 1,00 1,00 0,99 0,0006 0,003 0,01 3,12 2,84 2,57 
15. 3,50 3,4 2,0 3,0 4,0 0,0001 0,0006 0,002 1,00 1,00 1,00 0,0002 0,002 0,006 3,14 2,88 2,62 
16. 3,75 3,4 2,0 3,0 4,0 0,00003 0,0003 0,001 1,00 1,00 1,00 0,0001 0,001 0,003 3,15 2,91 2,67 
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Graficele: 
Pentru func ia de fiabilitate R(t). 

 
Fig. 1. Fiabilitatea sistemului tehnic care urmeaz  legea Gamma. 

 
Concluzie: 

 Fiabilitatea sistemului tehnic dat scade. 
 
 

Pentru func ia de nefiabilitate F(t). 

 
Fig. 2. Nefiabilitatea sistemului tehnic care urmeaz  legea Gamma. 

 
 

Concluzie: 
 Nefiabilitatea sistemului tehnic creşte. 
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Pentru func ia densitatea de reparti ie a defectelor f(t). 

 
Fig. 3. Densitatea de reparti ie a sistemului tehnic care urmeaz  legea Gamma 

 

Concluzie: 
Densitatea de reparti ie a sistemului tehnic dat la început creşte brusc, dup  care aceasta 
scade. 

 
Pentru func ie hazardul de defectare h(t). 

 
Fig. 4. Hazardul de defectare a sistemului tehnic care urmeaz  legea Gamma. 

 
Concluzie: 
 Hazardul de defectare a sistemului tehnic dat creşte. 
 
Concluzia general : 
 Studiind comprtamentul sistemului tehnic dat în perioade de timp t(0 ÷ 3,75) ani, am 
constatat c  acesta nu este defect conform legii Gamma. Deoarece reprezentând grafic func iile de 
fiabilitate, nefiabilitate, densitateade reparti ie şi hazard de defectare, am constat c  forma acestora 
corespunde cu cea expus  în teorie.   
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3.6. Lucrare de laborator nr. 6 
 

Studiul legii Weibull de reparti ie a defect rilor cu un singur parametru  
 

Scopul lucr rii: 
 Studiul legii Weibull cu 1 parametru; 
 Calcularea func iilor de fiabilitate, nefiabilitate, densitatea de reparti ie şi hazardul de 

defectare pe baza legii Gamma; 
 Construirea graficelor pentru func iile de fiabilitate şi studiul comport rii în timp a acestora; 
 Formarea concluziilor despre sistemul dat. 

 
Aparate şi accesorii: 

Caluclator; program licen iat Microsoft Office Excel 2007 cu func ia legii Gamma; parametrii 
numerici: Θ  = 1,0; Θ  = 1,5; Θ  = 2,0; Θ  = 2,5; C = 2; T = (0 ÷ 3.0) ani cu pasul 0,2 ani. 
 
Teoria lucr rii: 
Fabilitate – totalitatea calit ților unui sistem tehnic care determin  capacitatea acestuia de a 
funcționa f r  defecțiuni într-un interval de timp în anumite condiții date. 
 𝑅 𝑡 = − 𝑇𝛩 𝐶  . 
 

Nefiabilitate – proprietatea unui sistem tehnic de a nu mai func iona corect în condi ii date. 
 𝐹 𝑡 =  − 𝑅 𝑡 . 
 
Densitatea de repartiţie – densitatea de reparti ie a defectelor, şi reprezint  derivata func iei 
denefiabilitate. 
 𝑡 =  𝛩 𝑇𝛩 𝐶−  ˑ − 𝑇𝛩 𝐶 . 
 
Hazard de defectare – riscul instantaneu de defectare al unui sistem sau al unei compenente dintr-un 
sistem. ℎ 𝑡 =  𝑡𝑅 𝑡 . 
 
Mersul lucr rii: 

1) Porni i programul Microsoft Office Excel 2007. 
2) Introduce i valorile numerice ale timpului t şi parametrului α prestabilite. 
3) Calcula i: 

 Densitatea de reparti ie f(t); 
 Func ia de nefiabilitate F(t); 
 Func ia de fiabilitate R(t); 
 Func ia hazard de defectare h(t). 

4) Construi i graficele func iilor de fiabilitate: 
 R(t) = f(T); 
 F(t) = f(T); 
 f(t) = f(T); 
 h(t) = f(T). 

5) Formula i concluziile. 
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Tabelul 1. Caracterisiticile numerice ale fiabilit ii pentru legea Weibull cu un parametru 

 
Nr. t, ani 𝜣  𝜣  𝜣  𝜣  C 𝑹 𝒕  𝑹 𝒕  𝑹 𝒕  𝑹 𝒕  𝑭 𝒕  𝑭 𝒕  𝑭 𝒕  𝑭 𝒕  
1. 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. 0,2 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,9 1,0 1,0 1,0 0,04 0,02 0,01 0,01 
3. 0,4 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,8 0,9 1,0 1,0 0,1 0,07 0,04 0,02 
4. 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,7 0,8 0,9 0,9 0,3 0,1 0,09 0,1 
5. 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,5 0,7 0,8 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 
6. 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,4 0,6 0,8 0,8 0,6 0,3 0,2 0,1 
7. 1,2 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,2 0,5 0,7 0,8 0,8 0,5 0,3 0,2 
8. 1,4 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,1 0,4 0,6 0,7 0,8 0,6 0,4 0,3 
9. 1,6 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,08 0,3 0,5 0,7 0,9 0,7 0,5 0,3 
10. 1,8 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,04 0,2 0,4 0,6 1,0 0,8 0,6 0,4 
11. 2,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,02 0,2 0,4 0,5 1,0 0,8 0,6 0,5 
12. 2,2 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,008 0,1 0,3 0,5 1,0 0,9 0,7 0,5 
13. 2,4 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,003 0,08 0,2 0,4 1,0 0,9 0,8 0,6 
14. 2,6 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,001 0,05 0,2 0,3 1,0 0,9 0,8 0,7 
15. 2,8 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,0004 0,03 0,1 0,3 1,0 1,0 0,9 0,7 
16. 3,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,0001 0,02 0,1 0,2 1,0 1,0 0,9 0,8 
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Tabelul 2. Caracterisiticile numerice ale fiabilit ii pentru legea Weibull cu 1 parametru 
 

Nr. 𝒕  𝒕  𝒕  𝒕  𝒕  𝒕  𝒕  𝒕  
1. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. 0,4 0,2 0,1 0,06 0,4 0,2 0,1 0,06 
3. 0,7 0,3 0,2 0,1 0,8 0,4 0,2 0,1 
4. 0,8 0,4 0,3 0,2 1,2 0,5 0,3 0,2 
5. 0,8 0,5 0,3 0,2 1,6 0,7 0,4 0,3 
6. 0,7 0,6 0,4 0,3 2,0 0,9 0,5 0,3 
7. 0,6 0,6 0,4 0,3 2,4 1,1 0,6 0,4 
8. 0,4 0,5 0,4 0,3 2,8 1,2 0,7 0,4 
9. 0,2 0,5 0,4 0,3 3,2 1,4 0,8 0,5 
10. 0,1 0,34 0,4 0,3 3,6 1,6 0,9 0,6 
11. 0,07 0,3 0,4 0,3 4,0 1,7 1,0 0,6 
12. 0,03 0,2 0,3 0,3 4,4 2,0 1,1 0,7 
13. 0,01 0,2 0,3 0,3 4,8 2,1 1,2 0,8 
14. 0,006 0,1 0,2 0,3 5,2 2,3 1,3 0,8 
15. 0,002 0,08 0,2 0,3 5,6 2,5 1,4 0,9 
16. 0,000

7 0,05 0,2 0,2 6,0 2,7 1,5 1,0 
Graficele: 

Pentru func ia de fiabilitate R(t). 
 

 
 

Fig. 1. Fiabilitatea sistemului tehnic care urmeaz  legea Weibull cu un parametru. 
 
Concluzie: 

 Fiabilitatea sistemului tehnic dat scade. 
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Pentru func ia de nefiabilitate F(t). 

 
 

Fig. 2. Nefiabilitatea sistemului tehnic care urmeaz  legea Weibull cu un parametru. 
Concluzie: 

 Nefiabilitatea sistemului tehnic dat creşte. 
 

Pentru func ia densitatea de reparti ie a defectelor f(t). 

 
Fig. 3. Densitatea de reparti ie a sistemului tehnic care urmeaz  legea Weibull cu un parametru. 

 
Concluzie: 
Densitatea de reparti ie a sistemului tehnic dat la început creşte brusc, dup  care aceasta 
scade. 
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Pentru func ie hazardul de defectare h(t). 
 

 
 

Fig. 4. Hazardul de defectare a sistemului tehnic care urmeaz  legea Weibull cu un parametru. 
 

Concluzie: 
 Hazardul de defectare a sistemului tehnic dat creşte. 
 
Concluzie general : 
 Studiind comprtamentul sistemului tehnic dat în perioade de timp t(0 ÷ 3,0) ani, am constatat 
c  acesta nu este defect conform legii Gamma. Deoarece reprezentând grafic func iile de fiabilitate, 
nefiabilitate, densitateade reparti ie şi hazard de defectare, am constat c  forma acestora corespunde 
cu cea expus  în teorie.  
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3.7. Lucrare de laborator nr. 7 
 

Studiul legii Weibull de reparti ie a defect rilor cu doi parametri  
 

Scopul lucr rii: 
 Studiul legii Weibull cu doi parametri; 
 Calcularea func iilor de fiabilitate, nefiabilitate, densitatea de reparti ie şi hazardul de 

defectare pe baza legii Gamma; 
 Construirea graficelor pentru func iile de fiabilitate şi studiul comport rii în timp a acestora; 
 Formarea concluziilor despre sistemul dat. 

 
Aparate şi accesorii: 

Caluclator; program licen iat Microsoft Office Excel 2007 cu func ia legii Gamma; parametrii 
numerici: β  = 1,0 ani; β  = 1,5 ani; β  = 2,0 ani; β  = 2,5 ani; Θ = 2; T = (0 ÷ 4,5) ani cu pasul 0,3 
ani. 
 
Teoria lucr rii: 
Fabilitate – totalitatea calit ților unui sistem tehnic care determin  capacitatea acestuia de a 
funcționa f r  defecțiuni într-un interval de timp în anumite condiții date. 
 𝑅 𝑇 = − 𝑇𝛩  . 
 

Nefiabilitate – proprietatea unui sistem tehnic de a nu mai func iona corect în condi ii date. 
 𝐹 𝑇 =  − 𝑅 𝑇 . 
 
Densitatea de repartiţie – densitatea de reparti ie a defectelor, şi reprezint  derivata func iei 
denefiabilitate. 𝑇 =  𝛩 𝑇𝛩 −  ˑ − 𝑇𝛩 . 
 
Hazard de defectare – riscul instantaneu de defectare al unui sistem sau al unei compenente dintr-un 
sistem. ℎ 𝑇 =  𝑇𝑅 𝑇 . 
 
Mersul lucr rii: 

1) Porni i programul Microsoft Office Excel 2007. 
2) Introduce i valorile numerice ale timpului t şi parametrului α prestabilite. 
3) Calcula i: 

 Densitatea de reparti ie f(T); 
 Func ia de nefiabilitate F(T); 
 Func ia de fiabilitate R(T); 
 Func ia hazard de defectare h(T). 

4) Construi i graficele func iilor de fiabilitate: 
 R(t) = f(T); 
 F(t) = f(T); 
 f(t) = f(T); 
 h(t) = f(T). 

5) Formula i concluziile. 
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Tabelul 1. Caracterisiticile numerice ale fiabilit ii pentru legea Weibull cu doi parametri 
 

Nr. t, ani , ani , ani , ani , ani 𝜣 𝑹 𝒕  𝑹 𝒕  𝑹 𝒕  𝑹 𝒕  𝑭 𝒕 𝑭 𝒕  𝑭 𝒕  𝑭 𝒕  
1 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 0,3 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,1 0,1 0,02 0,01 
3 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,7 0,8 0,9 0,9 0,3 0,1 0,1 0,05 
4 0,9 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,6 0,7 0,8 0,9 0,4 0,3 0,2 0,1 
5 1,2 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,5 0,6 0,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,2 
6 1,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 
7 1,8 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 
8 2,1 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7 
9 2,4 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,7 0,7 0,8 0,8 

10 2,7 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,7 0,8 0,8 0,9 
11 3,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,8 0,8 0,9 0,9 
12 3,3 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,2 0,1 0,1 0,03 0,8 0,9 0,9 1,0 
13 3,6 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,2 0,1 0,04 0,01 0,8 0,9 1,0 1,0 
14 3,9 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,1 0,1 0,02 0,005 0,8 0,9 1,0 1,0 
15 4,2 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,1 0,05 0,01 0,002 0,9 0,9 1,0 1,0 
16 4,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 0,1 0,03 0,01 0,0005 0,9 1,0 1,0 1,0 
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Tabelul 2. Caracterisiticile numerice ale fiabilit ii pentru legea Weibull cu doi parametri 
 

Nr. t, ani 𝒕  𝒕  𝒕  𝒕  𝒕  𝒕 𝒕  𝒕  
1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
2 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 
3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2 
4 0,9 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 
5 1,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 
6 1,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 
7 1,8 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 1,1 
8 2,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,3 
9 2,4 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 1,2 1,6 
10 2,7 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,9 1,3 2,0 
11 3,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,9 1,5 2,3 
12 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 1,0 1,6 2,6 
13 3,6 0,1 0,1 0,1 0,04 0,5 1,0 1,8 3,0 
14 3,9 0,1 0,1 0,04 0,02 0,5 1,0 1,9 3,4 
15 4,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,5 1,1 2,1 3,8 
16 4,5 0,05 0,04 0,01 0,002 0,5 1,1 2,2 4,2 

 
Reprezentarea graficelor: 

Pentru func ia de fiabilitate R(t). 
 

 
 
 

Fig. 1. Fiabilitatea sistemului tehnic care urmeaz  legea Weibull cu doi parametri 
 pentru diferite valori ale parametrului . 
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Pentru func ia de nefiabilitate F(t). 
 

 
 

Fig. 2. Nefiabilitatea sistemului tehnic care urmeaz  legea Weibull cu doi parametri 
 pentru diferite valori ale parametrului . 

 
Pentru func ia densitatea de reparti ie a defect rilor f(t). 

 

 
 

Fig. 3. Densitatea de reparti ie a sistemului tehnic care urmeaz  legea Weibull cu  
doi parametri pentru diferite valori ale parametrului . 
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Pentru func ie hazardul de defectare h(t). 
 

 
Fig. 4. Hazardul de defectare a sistemului tehnic care urmeaz  legea Weibull cu doi parametri 

 pentru diferite valori ale parametrului . 
 
Concluzii generale: 

1) Probabilitatea c  sistemul tehnic s  fie în func iune la sfârşitul celor 4,5 ani de func ionare 
este mai mare de 0,1 pentru sistemul tehnic cu durata minim  de via  1,0 ani. Pe când 
pentru sistemele tehnice cu durata minim  de via  mai mare de 1,5 ani fiabilitatea coboar  
sub 0,1. 

2) Probabilitatea c  sistemul tehnic se va defecta la sfârşitul celor 4,5 ani de func ionare este 
mai mic  de 0,9 pentru sistemul tehnic cu durata minim  de via  1,0 ani. Pe când pentru 
sistemele tehnice cu durata minim  de via  mai mare de 1,5 ani nefiabilitatea este 1,0. 

3) Densitatea de reparti ie la sfârşitul celor 4,5 ani de func ionare a sistemului tehnic cu durata 
minim  de via  de 1,0 ani este de 0,05, pe când pentru sistemele tehnice cu durata minim  
de via  mai mare de 1,5 ani densitatea de reparti ie este mai mic  de 0,05. 

4) Hazardul de defectare a sistemului tehnic cu durata minim  de via  de 1,0 ani este constant 
în timp, pe când pentru sistemele tehnice cu durata minim  de via  mai mare de 1,5 ani 
acesta creşte în timp. 

5) Studiind comprtamentul sistemelor tehnice date în perioade de timp t(0 ÷ 4,5) ani, am 
constatat c  acestea nu sunt defecte conform legii Gamma deoarece, reprezentând grafic 
func iile de fiabilitate, nefiabilitate, densitatea de reparti ie şi hazard de defectare, am constat 
c  forma acestora corespunde cu cea expus  în teorie. Îns  sistemul 1 cu durata minim  e 
via  de 1,0 ani este mai stabil în timp, deci este mult mai fiabil ca celelalte sisteme tehnice 
cu durata minim  de via  mai mare de 1,5 ani. 
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3.8. Lucrare de laborator nr. 8 
 

Studiul legii Weibull de reparti ie a defect rilor cu trei parametri  
 

Scopul lucr rii: 
 Studiul legii Weibull cu 3 parametri; 
 Calcularea func iilor de fiabilitate, nefiabilitate, densitatea de reparti ie şi hazardul de 

defectare pe baza legii Gamma; 
 Construirea graficelor pentru func iile de fiabilitate şi studiul comport rii în timp a acestora; 
 Formarea concluziilor despre sistemul dat. 

 
Aparate şi accesorii: 

Caluclator; program licen iat Microsoft Office Excel 2007 cu func ia legii Gamma; parametrii 
numerici: γ  = 0,3; γ  = 0,8; γ  = 1,3; γ  = 1,8;  = 2; Θ = 1; T = (2 ÷ 3,8) ani cu pasul 0,1 ani. 
 
Teoria lucr rii: 
Fabilitate – totalitatea calit ților unui sistem tehnic care determin  capacitatea acestuia de a 
funcționa f r  defecțiuni într-un interval de timp în anumite condiții date. 
 𝑅 𝑡 = − 𝑇−𝛩  . 
 

Nefiabilitate – proprietatea unui sistem tehnic de a nu mai func iona corect în condi ii date. 
 𝐹 𝑡 =  − 𝑅 𝑡 . 
 
Densitatea de repartiţie – densitatea de reparti ie a defectelor, şi reprezint  derivata func iei 
denefiabilitate. 𝑡 =  𝛩 𝑇 −𝛩 −  ˑ − 𝑇−𝛩 . 
 
Hazard de defectare – riscul instantaneu de defectare al unui sistem sau al unei compenente dintr-un 
sistem. ℎ 𝑡 =  𝑡𝑅 𝑡 . 
 
Mersul lucr rii: 

6) Porni i programul Microsoft Office Excel 2007. 
7) Introduce i valorile numerice ale timpului t şi parametrului α prestabilite. 
8) Calcula i: 

 Densitatea de reparti ie f(t); 
 Func ia de nefiabilitate F(t); 
 Func ia de fiabilitate R(t); 
 Func ia hazard de defectare h(t). 

9) Construi i graficele func iilor de fiabilitate: 
 R(t) = f(T); 
 F(t) = f(T); 
 f(t) = f(T); 
 h(t) = f(T). 

10) Formula i concluziile. 
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Tabelul 1. Caracterisiticile numerice ale fiabilit ii pentru legea Weibull cu trei parametri 

 
Nr. t, ani     β 𝜣 𝑹 𝒕  𝑹 𝒕  𝑹 𝒕  𝑹 𝒕  𝑭 𝒕  𝑭 𝒕  𝑭 𝒕  𝑭 𝒕  
1 2,0 0,3 0,8 1,3 1,8 2,0 1,0 0,2 0,3 0,5 0,8 0,8 0,7 0,5 0,2 
2 2,1 0,3 0,8 1,3 1,8 2,0 1,0 0,2 0,3 0,4 0,7 0,8 0,7 0,5 0,2 
3 2,2 0,3 0,8 1,3 1,8 2,0 1,0 0,1 0,2 0,4 0,7 0,8 0,7 0,6 0,3 
4 2,3 0,3 0,8 1,3 1,8 2,0 1,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 0,8 0,6 0,4 
5 2,4 0,3 0,8 1,3 1,8 2,0 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 0,8 0,7 0,4 
6 2,5 0,3 0,8 1,3 1,8 2,0 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 0,8 0,7 0,5 
7 2,6 0,3 0,8 1,3 1,8 2,0 1,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,9 0,8 0,7 0,5 
8 2,7 0,3 0,8 1,3 1,8 2,0 1,0 0,09 0,1 0,2 0,4 0,9 0,8 0,7 0,6 
9 2,8 0,3 0,8 1,3 1,8 2,0 1,0 0,08 0,1 0,2 0,4 0,9 0,9 0,8 0,6 
10 2,9 0,3 0,8 1,3 1,8 2,0 1,0 0,07 0,1 0,2 0,3 0,9 0,9 0,8 0,7 
11 3,0 0,3 0,8 1,3 1,8 2,0 1,0 0,07 0,1 0,2 0,3 0,9 0,9 0,8 0,7 
12 3,1 0,3 0,8 1,3 1,8 2,0 1,0 0,06 0,1 0,2 0,3 0,9 0,9 0,8 0,7 
13 3,2 0,3 0,8 1,3 1,8 2,0 1,0 0,05 0,09 0,1 0,2 0,9 0,9 0,8 0,7 
14 3,3 0,3 0,8 1,3 1,8 2,0 1,0 0,05 0,08 0,1 0,2 0,9 0,9 0,9 0,8 
15 3,4 0,3 0,8 1,3 1,8 2,0 1,0 0,04 0,07 0,1 0,2 0,9 0,9 0,9 0,8 
16 3,5 0,3 0,8 1,3 1,8 2,0 1,0 0,04 0,07 0,1 0,2 0,9 0,9 0,9 0,8 
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Tabelul 2. Caracterisiticile numerice ale fiabilit ii pentru legea Weibull cu trei parametri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graficele: 
 

Pentru func ia de fiabilitate R(t). 
 

 
Fig. 1. Fiabilitatea sistemului tehnic care urmeaz  legea Weibull cu trei parametri. 

 
Concluzie: 

 Fiabilitatea sistemului tehnic dat scade. 
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Pentru func ia de nefiabilitate F(t). 
 

 
Fig. 2. Nefiabilitatea sistemului tehnic care urmeaz  legea Weibull cu trei parametri. 

 
Concluzie: 

 Nefiabilitatea sistemului tehnic dat creşte. 
 

Pentru func ia densitatea de reparti ie f(t). 
 

 
Fig. 3. Densitatea de reparti ie a sistemului tehnic care urmeaz  legea Weibull cu trei parametri. 

 
Concluzie: 
Densitatea de reparti ie a sistemului tehnic dat urmeaz  legea Weibull cu trei parametri. 
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Pentru func ie hazardul de defectare: h(t). 
 

 
Fig. 4. Hazardul de defectare a sistemului tehnic care urmeaz  legea Weibull cu trei parametri. 

 
Concluzie: 

 Hazardul de defectare a sistemului tehnic dat urmeaz  legea Weibull cu trei parametri. 
 
 
Concluzie general : 
 Studiind comprtamentul sistemului tehnic dat în perioade de timp t(2 ÷3,8) ani, am constatat 
c  acesta nu este defect conform legii Gamma. Deoarece reprezentând grafic func iile de fiabilitate, 
nefiabilitate, densitateade reparti ie şi hazard de defectare, am constat c  forma acestora corespunde 
cu cea expus  în teorie.  
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VI. Teste pentru examenul la teoria fiabilit ii 

Universitatea de Studii Politice i  
Economice Europene ”C.Stere” 

Facultatea de Ecologie i Inginerii Aplicative 

„APROB”    
şeful Catedrei  

 
 

 

semnatura 
 

T E S T U L  Nr. 1 
pentru examenul la „Teoria Fiabilit ii” 

Ciclul I, Licen ; Anul ___, Specialitatea “IMC” 
 

Subiectul nr.1. Legea exponen ial  de repartiție a defect rilor. 

1. Defini i no iunile: hazard de defectare, fiabilitate condiţionată, sistem ethnic.   (3 puncte) 

2. Determina i legea exponen ial  explicînd leg tura acesteia cu celelalte legi de distribu ie în teoria 
fiabilit ii.            (5 puncte) 

3. Rezolva i problema: Un sistem tehnic are densitatea de reparti ie dat  de formula: 

 
 23

3

t
tf


 , 1000  t ,  85,0g  

Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), hazard de defectare h(t), valoarea medie 
M(T), dispersia D

2
(T), abaterea medie p tratic  σ, timpul median tmed, modul timpului tmod, 

timpul de garan ie tg, şi fiabilitatea cînd t=3 ore. Concluzii.     (7 puncte) 

Subiectul nr.2. Legea Gamma de repartiție a defect rilor. 

1. Defini i no iunile: abaterea medie pătratică, timp de garanţie, timpul median.   (3 puncte) 

2. Determina i legea Gamma, explicînd leg tura acesteia cu alte legi de distribu ie în teoria 
fiabilit ii.            (5 puncte) 

3. Rezolva i problema: Pentru un lot de telefoane mobile s-a stabilit c  defect rile se produc 
conform legii Gamma cu parametrii: p = 3 şi α = 0,08 
Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), densitate de reparti ie f(t) şi hazard de 
defectare h(t) pentru t=5 ore; 
Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), densitate de reparti ie f(t) şi hazard de 
defectare h(t) pentru t=10 ore; Concluzii.       (7 puncte) 

Nota „10” „9” „8” „7” „6” „5” „4” „3” „2” „1” 

Nr. de puncte 30-29 28-26 25-22 21-17 16-11 10-6 5-3 2 1 0 
 

  

DATA 
 

Examinator:  
 

 

semnatura 

Membrul Comisiei  
de asigurare a calit ii studiilor  
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Universitatea de Studii Politice i  
Economice Europene ”C.Stere” 

Facultatea de Ecologie i Inginerii Aplicative 

„APROB”    
şeful Catedrei  

 
 

 

semnatura 
 

T E S T U L  Nr. 2 
pentru examenul la „Teoria Fiabilit ii” 

Ciclul I, Licen ; Anul ___, Specialitatea “IMC” 
 

Subiectul nr.1. Caracteristicile numerice ale fiabilit ii (Termeni specifici). 

1. Defini i no iunile: sistem tehnic, fiabilitatea condiţionată, parametrul .   (3 puncte) 

2. Determina i caracteristicile numerice ale fiabilit ii, explicînd utilitatea lor în teoria fiabilit ii.  
(5 puncte) 

3. Rezolva i problema: Un sistem tehnic are densitatea de reparti ie dat  de formula: 

2
3

)20(

1
)(




t

tf ,  800  t ,  3,0g  

Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), hazard de defectare h(t), valoarea medie 
M(T), dispersia D

2
(T), abaterea medie p tratic  σ, timpul median tmed, modul timpului tmod, 

timpul de garan ie tg, şi fiabilitatea cînd t=10 ore. Concluzii.     (7 puncte) 

Subiectul nr.2. Legea normal de repartiție a defect rilor. 

1. Defini i no iunile: densitate de repartiţie, hazard de defectare, fiabilitatea din punct de vedere 

cantitativ.            (3 puncte) 

2. Determina i legea normal  explicînd leg tura acesteia cu celelalte legi de distribu ie în teoria 
fiabilit ii.            (5 puncte) 

3. Rezolva i problema: La un sistem tehnic s-a observat c  distribu ia eşecurilor urmeaz  legea 
normal  cu parametrii: m = 3 şi  = 1,5 
Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), densitate de reparti ie f(t) şi hazard de 
defectare h(t) pentru o misiune de 5 ore; 
Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), densitate de reparti ie f(t) şi hazard de 
defectare h(t) pentru o misiune de 7 ore. Concluzii.      (7 puncte) 
 

Nota „10” „9” „8” „7” „6” „5” „4” „3” „2” „1” 

Nr. de puncte 30-29 28-26 25-22 21-17 16-11 10-6 5-3 2 1 0 
 

  

DATA 
 

Examinator:  
 

 

semnatura 

Membrul Comisiei  
de asigurare a calit ii studiilor  
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Universitatea de Studii Politice i  
Economice Europene ”C.Stere” 

Facultatea de Ecologie i Inginerii Aplicative 

„APROB”    
şeful Catedrei  

 
 

 

semnatura 
 

T E S T U L  Nr. 3 
pentru examenul la „Teoria Fiabilit ii” 

Ciclul I, Licen ; Anul ___, Specialitatea “IMC” 
 

Subiectul nr.1. Legea Weibull de repartiție a defect rilor. 

1. Defini i no iunile: Defini i no iunile: timpul median, sistem tehnic, fiabilitatea condiţionată.  

            (3 puncte) 

2. Determina i legea Weibull explicînd leg tura acesteia cu celelalte legi de distribu ie în teoria 
fiabilit ii.            (5 puncte) 

3. Rezolva i problema: Un sistem tehnic are densitatea de reparti ie dat  de formula: 

 
  6

9
180

9




t
tf ,  950  t ,  75,0g  

Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), hazard de defectare h(t), valoarea medie 
M(T), dispersia D

2
(T), abaterea medie p tratic  σ, timpul median tmed, modul timpului tmod, 

timpul de garan ie tg, şi fiabilitatea cînd t=170 ore. Concluzii.    (7 puncte) 

Subiectul nr.2. Legea normal de repartiție a defect rilor. 

1. Defini i no iunile: densitate de repartiţie, hazard de defectare, fiabilitatea din punct de vedere 

cantitativ.            (3 puncte) 

2. Determina i legea normal  explicînd leg tura acesteia cu celelalte legi de distribu ie în teoria 
fiabilit ii.            (5 puncte) 

3. Rezolva i problema: La un sistem tehnic s-a observat c  distribu ia eşecurilor urmeaz  legea 
lognormal  cu parametrii: m = 1 şi  = 2 
Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), densitate de reparti ie f(t) şi hazard de 
defectare h(t) pentru o misiune de 10 ore; 
Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), densitate de reparti ie f(t) şi hazard de 
defectare h(t) pentru o misiune de 15 ore. Concluzii.      (7 puncte) 

Nota „10” „9” „8” „7” „6” „5” „4” „3” „2” „1” 

Nr. de puncte 30-29 28-26 25-22 21-17 16-11 10-6 5-3 2 1 0 
 

  

DATA 
 

Examinator:  
 

 

semnatura 

Membrul Comisiei  
de asigurare a calit ii studiilor  
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Universitatea de Studii Politice i  
Economice Europene ”C.Stere” 

Facultatea de Ecologie i Inginerii Aplicative 

„APROB”    
şeful Catedrei  

 
 

 

semnatura 
 

T E S T U L  Nr. 4 
pentru examenul la „Teoria Fiabilit ii” 

Ciclul I, Licen ; Anul ___, Specialitatea “IMC” 
 

Subiectul nr.1. Legea Weibull de repartiție a defect rilor. 

1. Defini i no iunile: Defini i no iunile de modul timpului, timp de garanţie, dispersia.  (3 puncte) 

2. Determina i legea Weibull explicînd leg tura acesteia cu celelalte legi de distribu ie în teoria 
fiabilit ii.            (5 puncte) 

3. Rezolva i problema: Un sistem tehnic are densitatea de reparti ie dat  de formula: 
  t

etf
 45,045,0 ,  0t ,   6,0g  

Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), hazard de defectare h(t), valoarea medie 
M(T), dispersia D

2
(T), abaterea medie p tratic  σ, timpul median tmed, modul timpului tmod, 

timpul de garan ie tg, şi fiabilitatea cînd t=2 ore. Concluzii.     (7 puncte) 

Subiectul nr.2. Teoria fiabilit ii. Obiectul de studiu. 

1. Defini i no iunile de fiabilitatea din punct de vedere calitativ, sitem tehnic, densitate de 

repartiţie.            (3 puncte) 

2. Explica i propriet ile func iei de fiabilitate şi descrie i esen a celor trei perioade a hazardului de 
defectare în teoria fiabilit ii (exemplifica i cu ajutorul legilor).    (5 puncte) 

3. Rezolva i problema: La un sistem tehnic s-a observat c  distribu ia eşecurilor urmeaz  legea 
lognormal  cu parametrii: m = 2 şi  = 2 
Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), densitate de reparti ie f(t) şi hazard de 
defectare h(t) pentru o misiune de 12 ore; 
Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), densitate de reparti ie f(t) şi hazard de 
defectare h(t) pentru o misiune de 16 ore. Concluzii.     (7 puncte) 

Nota „10” „9” „8” „7” „6” „5” „4” „3” „2” „1” 

Nr. de puncte 30-29 28-26 25-22 21-17 16-11 10-6 5-3 2 1 0 

 

  

DATA 
 

Examinator:  
 

 

semnatura 

Membrul Comisiei  
de asigurare a calit ii studiilor  
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I. PRELIMINARII 

No iuinea „Fiabilitate” r spunde de controlul şi studiul calit ii. Termenul de „Fiabilitate” a 
ap rut în anul 1950 şi este preluat din limba francez , în care „fibilité” înseamn  probabilitatea de 
func ionare f r  defectare a unui dispozitiv, în condi ii specifice şi într-o perioad  de timp 
determinat . No iunea de baz  este probabilitatea ca un anumit produs s  nu se defecteze pe o 
perioad  de timp dat , în anumite condi ii de func ionare şi mediu. Conform STAS 8174/1-1977 
fiabilitatea este însuşirea unui dispozitiv de a-şi îndeplini func ia specific , în condi ii date de-a 
lungul unei durate date. Teoria fiabilit ii are drept obiective: 

- crearea unui sistem de date şi prelucrarea acestora; 
- studiul defec iunilor, al cauzelor şi frecven ei acestora şi a metodelor de combatere; 
- elaborarea de metode de calcul şi de prognoz  a fiabilit ii în baza datelor. 
Aceast  disciplin , deoarece foloseşte metode probabilistice, descrie no iunile fundamentale de 

probabilitate. Se studiaz  caracteristicile numerice ale fiabilit ii (media timpului de func ionare pîn  
la prima defectare, timpul de garan ie, dispersia ş.a.); principalele func ii (func ia de fiabilitate, 
func ia de nefiabilitate, func ia densit ii de reparti ie, func ia hazard de defectare) şi legile de baz  
care sunt: exponen ial , normal , lognormal , Gamma, Weibull de repartiție a defect rilor. 

Rolul Teoriei Fiabilit ii este prevenirea avariilor şi a accidentelor prin interven ii care nu 
aşteapt  c dera unui subansamblu sau a unui organ de maşin , în acest caz urm rile putînd fi grave 
pentru întreg sistemul tehnic. Prin sistem tehnic se în elege un ansamblu de unul sau mai multe 
obiecte (componente) montate în serie, paralel sau mixt care func ioneaz  împreun  în scopul 
realiz rii în mod independent a uneia sau mai multor func ii. Deci, teoria fiabilit ii sau teoria 
siguran ei de func ionare are ca scop g sirea legilor de apari ie a defec iunilor sistemelor tehnice. 
Primele studii privind echipamentele electronice şi fiabilitatea acestora, au fost f cute pentru 
îmbun t irea tehnicii aviatice militare. 

 

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Forma de 
înv mânt 

Codul 
disciplinei 

Denumirea 
disciplinei 

Responsabil de 
disciplin  

Seme
strul 

Ore total: 

E
va

lu
ar

ea
 

N
r.

 d
e 

cr
ed

it
e 

Total 
inclusiv 

C S L LI 

cu 
frecven  

la zi 

S06A149 Teoria 
fiabilit ii 

lector univ. Silvia 
Evtodiev. 

Dr. Hab., prof. Univ. 
Igor Evtodiev 

V 120 30 - 30 60 ex 4 

cu 
frecven  
redus * 

S07A147 Teoria 
fiabilit ii 

lector univ. Silvia 
Evtodiev. 

Dr. Hab., prof. Univ. 
Igor Evtodiev  

VII 120 12 - 10 98 ex 4 
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Unit i de con inut şi repartizarea orientativ  a orelor 

Nr. 
d/o Unit i de con inut 

Ore 

Curs Laborator 
Lucrul 

individual 

  zi f/r* zi f/r* zi f/r* 

1.  Introducere în teoria fiabilit ii, fundamente ştiin ifice ale 
TF 

4 1 3 1 5 9 

2.  Caracteristicile numerice ale teoriei fiabilit ii 4 1 8 2 10 16 

3.  Func iile de baz  ale teoriei fiabilit ii 4 1 5 1 10 16 

4.  Legile de reparti ie a defect rilor în teoria fiabilit ii  16 8 14 6 30 48 

5.  Unirea în serie, paralel sau mixt  a sistemelor tehnice 2 1   5 9 

Total 30 12 30 10 60 98 

* pentru specialit ile cu frecven  redus  

 

III. COMPETEN E 

 
- interpretarea grafic  a func iilor de fiabilitate, nefiabilitate, densitate de reparti ie şi hazard de 

defectare în cazul legilor de distribu ie exponen ial , normal , lognormal , Gamma, Weibull 
cu doi parametri, Weibull cu un parametru, Weibull cu trei parametri; 

- diferen ierea utilit ii sistemelor tehnice cu ajutorul graficilor ob inute; 
- exemplificarea importan ei parametrilor legilor de distribu ie asupra sistemelor tehnice, 

echipamentelor şi instala iilor de laborator; 
- operarea cu programul excel pentru introducerea parametrilor legilor de distribu ie şi 

ob inerea graficilor func iilor de baz  ale fiabilit ii; 
- argumentarea importan ei teoriei fiabilit ii în cercetarea sistemelor tehnice în urma 

elabor rii lucr rilor de laborator în baza rezultatelor ob inute şi a graficilor interpretate. 
 

IV. OBIECTIVE GENERALE 

 

 Cunoaştere şi în elegere 

 Studentul va fi capabil: 
- s  defineasc  no iunile de baz  în teoria fiabilit ii în corespundere cu conspectul şi literatura 

de specialitate; 
- s  disting  caracteristicile numerice ale teoriei fiabilit ii în baza conspectului; 
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- s  reproduc  propriet ile func iei de fiabilitate exemplificînd esen a lor cu ajutorul 
graficului; 

 Aplicare 
 Studentul va fi capabil: 

- s  calculeze caracteristicile numerice ale fiabilit ii; 
- s  identifice legile de reparti ie în teoria fiabilit ii; 
- s  aplice legile corespunz toare în dependen  de defectele sistemului tehnic; 

 Integrare 
 Studentul va fi capabil: 

- s  aprecieze importan a aplic rii legilor de reparti ie pentru analiza unui sistem tehnic în baza 
defectelor observate; 

- s  construiasc  graficele func iilor de fiabilitate, nefiabilitate, densitate de reparti ie şi hazard 
de defectare a unui sistem tehnic în baza utiliz rii programului excel; 

- s  compare fiabilitatea sistemelor tehnice în baza caracteristicilor numerice; 
- s  argumenteze importan a caracteristicilor numerice asupra analizei unui sistem tehnic în 

baza rezolv rilor de probleme; 
- s  analizeze fiabilitatea unui sistem tehnic în baza rezultatelor reprezentate în grafice; 
- s  demonstreze influen a parametrilor legilor de reparti ie asupra sistemelor tehnice în baza 

analizei graficelor ob inute. 
 

V. OBIECTIVE DE REFERIN Ă ŞI UNITĂ I DE CON INUT 
 

Subiectul 1. Introducere în teoria fiabilit ii, fundamente ştiin ifice ale TF 

Obiective Unit i de con inut 

- s  defineasc  no iunile de fiabilitate, 
calitate, sistem tehnic; 

- s  enumere propriet ile func iei de 
fiabilitate; 

- s  diferen ieze no iunile de fiabilitate şi 
calitate; 

- s  exemplifice pe grafic importan a 
propriet ilor func iei de fiabilitate. 

• Obiect de studiu. Scurt istoric 

• Calitate şi fiabilitate 

• Propriet ile func iei de fiabilitate 

• Asigurarea calit ii 

 

Subiectul 2. Caracteristicile numerice ale teoriei fiabilit ii  

Obiective Unit i de con inut 

- s  defineasc  no iunile de dispersie, abatere 
medie p tratic , timp de garan ie, media 
timpului, timpul median; 

- s  descrie caracteristicile numerice ale 
teoriei fiabilit ii; 

- s  argumenteze influen a caracteristicilor 
numerice asupra sistemelor tehnice. 

• Media timpului de func ionare f r  
defectare 

• Mediana timpului 
• Modul timpului 
• Dispersia 

• Abaterea medie p tratic  

• Timpul de garan ie 
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Subiectul 3. Func iile de baz  ale teoriei fiabilit ii 

Obiective Unit i de con inut 

- s  disting  func iile de baz  în teoria 
fiabilit ii; 

- s  diferen ieze func iile hazard de defectare 
de densitatea de reparti ie 

- s  construiasc  graficele func iilor de baz  
în teoria fiabilit ii 

- s  explice importan a func iei de fiabilitate 
condi ionat  

• Fiabilitate 

• Nefiabilitate 

• Densitate de reparti ie 

• Hazard de defectare 

• Fiabilitate condi ionar  

 

Subiectul 4. Legile de reparti ie a defect rilor în teoria fiabilit ii 

Obiective Unit i de con inut 

- s  reproduc  esen a legilor de reparti ie în 
teoria fiabilit ii; 

- s  însuşeasc  tipurile de defect ri posibile 
ale sistemelor tehnice; 

- s  aplice legea de reparti ie 
corespunz toare cu ajutorul defectelor 
observate; 

- s  construiasc  graficele func iilor de baz  
pentru fiecare lege de reparti ie. 

• Legea exponen ial  

• Legea normal  

• Legea lognormal  

• Legea Gamma 

• Legea Weibull cu doi parametri 
• Legea Weibull cu un parametru 

• Legea Weibull cu trei parametri 

 

Subiectul 5. Unirea în serie, paralel sau mixt  a sistemelor tehnice 

Obiective Unit i de con inut 

- s  defineasc  no iunea de sistem tehnic; 
- s  descrie esen a unirii în serie a sistemelor 

tehnice; 
- s  descrie esen a unirii în paralel a 

sistemelor tehnice; 
- s  descrie esen a unirii mixte a sistemelor 

tehnice; 
- s  diferen ieze sistemele tehnice în baza 

modului de unire. 

• Unirea în serie a sistemelor tehnice 

• Unirea în paralel a sistemelor tehnice 

• Unirea mixt  (serie-paralel) a sistemelor 
tehnice 
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VI. LUCRUL INDIVIDUAL 

 

Nr. Produsul 

preconizat 

Strategii de realizare Criterii de evaluare Termen de 

realizare 

1. 
Rezolvarea 
problemelor 
selective 

Analiza situa iei de 
problem . Reamintirea 
calcului cu integrale. 
Analiza rezultatelor 
ob inute. Interpretarea 
grafic  a rezultatelor. 
Formularea concluziilor 

Analiza materiei în profunzime 
cu ajutorul rezultatelor 
ob inute. 
Confirmarea informa iei de 
curs în baza graficilor 
interpretate. 
Însuşirea materiei în acord cu 
concluziile formulate. 

În decurs de 
o s pt mîn  
pîn  la 
finisarea 
simestrului 

2. 
Lucr ri de 
laborator 

Operarea cu programul 
excel. Construirea 
graficilor în baza 
parametrilor legilor de 
distribu ie. Însuşirea 
teoriei în corespundere 
cu conspectul şi sursele 
de specialitate. 
Formularea concluziilor 

Analiza materiei în profunzime 
cu ajutorul rezultatelor 
ob inute. 
Confirmarea informa iei de 
curs în baza graficilor 
interpretate. 
Însuşirea materiei în acord cu 
concluziile formulate. 

Pîn  la 
finisarea 
simestrului 

3. 
Complectarea 
conspectului 

C utarea informa iilor 
suplimentare pentru 
disciplina teoria 
fiabilit ii 

Lucrul cu manualele pentru 
memorarea mai eficient  a 
teoeriei 

În decurs de 
un simestru  

 

VII. BIBILIOGRAFIE SELECTIVĂ (pân  la o pagin ) 

1. Gabriel Burlacu, Nicolae D ne , Costic  Bandrabur, Tache Duminic . Fiabilitatea, 
mentenabilitatea şi disponibilitatea sistemelor tehnice. MATRIX ROM, Bucureşti 2005, 190 p. 

2. Titu I. B jenescu Fiabilitatea sistemelor tehnice. MATRIX ROM, Bucureşti 2003, 437 p. 

3. Titu I. B jenescu Fiabilitatea componentelor electronice. Editura Tehnic  Bucureşti 1996,463 p. 
4. A. Millea.  Cartea Metrologului, Metrologie general , Editura Tehnic , Bucureşti – 1995, 280 p. 
5. C tuneanu V.M., Mihalache A., Bazele teoretice ale fiabilit ii, Editura Academiei, Bucureşti, 

1983. 
6. Dr ghicescu I.C., Budeanu Gh., Exerci ii şi probleme de teoria probabilit ilor, Casa de editur  şi 

pres  „ŞANSA” S.R.L., Bucureşti, 1995. 
7. Dragu D., B descu Gh., Sturzu A., Popescu I., Toleran e şi m sur tori tehnice, Bucureşti, 

Editura didactic  şi pedagogic , 1980. 
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8. STAS 8174/1-1977, Fiabilitate. Terminologie. 

9. STAS 8174/2-1977, Mentenabilitate. Terminologie. 

Lucrări de metrologie aplicată 

10. Asavinei I., Lozeanu L., Niculescu C., Ştrengar Al.. Metrologia m rimilor termice şi fizico-

chimice. Bucureşti, Editura didactic  şi pedagogic , 1980.  
11. Marchidan D., Ciopec M.. Temperatura – sc ri, metode şi mijloace de m surare.  Bucureşti, 

Editura ştiin ific  şi enciclopedic , 1979. 
12. Millea  A., Bughici R., Cre u Fl., Voinoiu O., Cioroiu S., Prun  S.. Metrologia m rimilor 

electrice şi m sur ri electronice. Bucureşti, Editura didactic  şi pedagogic , 1978. 
13. Moldoveanu M., Iord chescu G., Bocanciu T.. Tehnica m sur rii lungimilor, suprafe elor, 

unghiurilor şi timpului. Bucureşti, Editura didactic  şi pedagogic , 1977. 
 

Tematica orientativă a tezelor de an/licenţă/master 

1. Fiabilitatea componentelor electronice ale contoarelor cu ieşire de impuls. 
2. Fiabilitatea comutatoarelor pentru contoare de ap  cu ieşire de impuls 
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VI. Repere de con inut pentru examenul de licen  cu Subiecte/Probleme model 

Întrucât studen ii metrologi au parcurs programul de formare profesional  obligatoriu trebuie s  
aib  competen a de a face transferul de cunoştin e  şi a aborda o problem  multiaspectual de 
cercetare sau expertiz . În acest sens Subiecte i Probleme care se reg sesc pentru examenul de 
licenț  de la disciplina ”Teoria Fiabilit ții” sunt cu caracter integrator. În Tabelul al turat sunt 
prezentate ase subiecte cu sarcini mai complexe pe care studenții urmeaz  a le realiza prin: 

comentarii, să aplice algoritme, să rezolve probleme, să interpreteze, să proiectezeși să ia decizia de 

corespundere a legii de repartiție a defectărilor sistemelor tehnice, iar în final să elaboreze raportul 
de analiză, ș.a. 

Obiective de referin  Repere de Con inut 
Subiectul 1. Caracteristicile numerice ale fiabilit ii (Termeni specifici) 

-  să defi eas ă Termenii specifici: densitate de 

repartiţie, fiabilitatea din punct de vedere calitativ 

și antitativ, valoare medie, mediana, modul, 

dispersia, a aterea edie pătrati ă, ua tila, 
hazard de defectare, fia ilitate ondiţionată, 
sistem tehnic; 

-s  reproduc  Caracteristicile numerice ale 
fiabilit ii 
-s  interpreteze Termenii specifici 

Determinarea Caracteristicilor numerice ale 

fia ilităţii, expli î d utilitatea lor î  teoria 
fia ilităţii. Proprietăţile fu ţiei de fia ilitate şi 
des rieţi ese ţa elor trei perioade a hazardului 
de defectare în teoria fia ilităţii (exe plifi aţi u 
ajutorul legilor). 

 
S  rezolve problema: 
U  siste  teh i  are de sitatea de repartiţie dată de 
formula: 

2
3

)20(

1
)(




t

tf ,  800  t ,  3,0g  

Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), 
hazard de defectare h(t), valoarea medie M(T), dispersia 
D

2
(T), abaterea medie p tratic  σ, timpul median tmed, 

modul timpului tmod, timpul de garan ie tg, şi fiabilitatea 
cînd t=10 ore. Concluzii. 

Subiectul 2. Legea expo e țială a fu ției de fia ilitate 

-  să defi eas ă  oţiu ile: densitate de repartiţie, 

fia ilitatea din pun t de vedere alitativ și 
cantitativ, valoare medie, mediana, modul, 

dispersia, a aterea edie pătrati ă, ua tila, 
hazard de defectare, fiabilitate ondiţionată, 
sistem tehnic; 

-  să apli e oţiu e de ara teristi i u eri e a 
fia ilității î  azul legii expo e țiale; 
-   să argu e teze  legea expo e țială de 
repartiție a fu ției de fia ilitate. 

Descrierea Legii exponen iale a funcției de 
fiabilitate. Descrierea caracteristicilor numerice 
a fiabilit ții în cazul legii exponențiale.  
Comentați legea exponen ial  explicînd 
leg tura acesteia cu celelalte legi de distribu ie 
în teoria fiabilit ii. 
 
S  rezolve problema: 
Un sistem tehnic are densitatea de reparti ie dat  de 
formula: 

 
 23

3

t
tf


 , 1000  t ,  85,0g  

Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), 
hazard de defectare h(t), valoarea medie M(T), dispersia 
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D
2
(T), abaterea medie p tratic  σ, timpul median tmed, 

modul timpului tmod, timpul de garan ie tg, şi fiabilitatea 
cînd t=3 ore. Concluzii. 

Subiectul 3. Legea normal  a funcției de fiabilitate 

-  să defi eas ă oţiu ile: densitate de repartiţie, 

fiabilitatea din punct de vedere alitativ și 
cantitativ, valoare medie, mediana, modul, 

dispersia, a aterea edie pătrati ă, ua tila, 
hazard de defectare, fia ilitate ondiţionată, 
sistem tehnic; 

-  să apli e oţiu e de ara teristi i u eri e a 
fia ilității î  azul legii or ale; 
-  s  argumenteze legea normal  de repartiție a 
funcției de fiabilitate. 

Descrierea Legii normale a funcției de 
fiabilitate. Descrierea caracteristicilor numerice 
a fiabilit ții în cazul legii normale.  
Comentați legea normal  explicînd leg tura 
acesteia cu celelalte legi de distribu ie în teoria 
fiabilit ii 
 
S  rezolve problema: 
1. La un sistem tehnic s-a o servat ă distri uţia 
eşe urilor ur ează legea or ală u para etrii:  =  
şi  = 1,5 

Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), 
densitate de reparti ie f(t) şi hazard de defectare h(t) 
pentru o misiune de 5 ore; 
Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), 
densitate de reparti ie f(t) şi hazard de defectare h(t) 
pentru o misiune de 7 ore. Concluzii. 
 
2. La un sistem tehnic s-a observat c  distribu ia 
eşecurilor urmeaz  legea lognormal  cu parametrii: m = 
1 şi  = 2 
Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), 
densitate de reparti ie f(t) şi hazard de defectare h(t) 
pentru o misiune de 10 ore; 
Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), 
densitate de reparti ie f(t) şi hazard de defectare h(t) 
pentru o misiune de 15 ore. Concluzii. 

Subiectul 4. Legea lognormal  a funcției de fiabilitate 

-  să defi eas ă  oţiu ile: densitate de repartiţie, 

fia ilitatea din pun t de vedere alitativ și 
cantitativ, valoare medie, mediana, modul, 

dispersia, a aterea edie pătrati ă, ua tila, 
hazard de defectare, fia ilitate ondiţionată, 
sistem tehnic; 

-  să apli e oţiu e de ara teristici numerice a 

fia ilității î  azul legii log or ale; 
-   să argu e teze legea log or ală de repartție a 
fu ției de fia ilitate. 

 

Descrierea Legii lognormale a funcției de 
fiabilitate. Descrierea caracteristicilor numerice 
a fiabilit ții în cazul legii lognormale.  
Comentați legea lognormal  explicînd leg tura 
acesteia cu celelalte legi de distribu ie în teoria 
fiabilit ii 
 
S  rezolve problema: 
La un sistem tehnic s-a o servat ă distri uţia 
eşe urilor ur ează legea log or ală u para etrii:  
=  şi  = 2 

Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), 
densitate de reparti ie f(t) şi hazard de defectare h(t) 
pentru o misiune de 12 ore; 
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Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), 
densitate de reparti ie f(t) şi hazard de defectare h(t) 
pentru o misiune de 16 ore. Concluzii. 

Subiectul 5. Legea Gamma a funcției de fiabilitate. 

-  să defi eas ă  oţiu ile: densitate de repartiţie, 

fia ilitatea din pun t de vedere alitativ și 
cantitativ, valoare medie, mediana, modul, 

dispersia, a aterea edie pătrati ă, ua tila, 
hazard de defectare, fia ilitate ondiţionată, 
sistem tehnic; 

-  să apli e oţiu e de ara teristi i u eri e a 
fia ilității î  azul legii Gamma; 

-   s  argumenteze legea Gamma de repartiție a 
funcției de fiabilitate. 

Descrierea Legii Gamma a funcției de 
fiabilitate. Descrierea caracteristicilor numerice 
a fiabilit ții în cazul legii Gamma.  
Comentați legea Gamma explicînd leg tura 
acesteia cu celelalte legi de distribu ie în teoria 
fiabilit ii 
 
S  rezolve problema: 
Rezolvaţi pro le a: Pe tru u  lot de telefoa e o ile 
s-a sta ilit ă defe tările se produ  o for  legii 
Ga a u para etrii: p =  şi α = 0,08 

Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), 
densitate de reparti ie f(t) şi hazard de defectare h(t) 
pentru t=5 ore; 
Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), 
densitate de reparti ie f(t) şi hazard de defectare h(t) 
pentru t=10 ore; Concluzii. 

Subiectul 6. Legea Weibull a funcției de fiabilitate. 

-  să defi eas ă  oţiu ile: densitate de repartiţie, 

fia ilitatea din pun t de vedere alitativ și 
cantitativ, valoare medie, mediana, modul, 

dispersia, a aterea edie pătrati ă, ua tila, 
hazard de defectare, fia ilitate ondiţionată, 

sistem tehnic; 

-  să apli e oţiu e de ara teristi i u eri e a 
fia ilității î  azul legii Weibull; 

-   s  argumenteze legea Weibull de repartiție a 
funcției de fiabilitate. 

Descrierea Legii Weibull a funcției de 
fiabilitate. Descrierea caracteristicilor numerice 
a fiabilit ții în cazul legii Weibull.  
Comentați legea Weibull explicînd leg tura 
acesteia cu celelalte legi de distribu ie în teoria 
fiabilit ii 
S  rezolve problema: 
1. Un sistem tehnic are densitatea de repartiţie dată de 
formula: 

 
  6

9
180

9




t
tf ,  950  t ,  75,0g  

Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), 
hazard de defectare h(t), valoarea medie M(T), dispersia 
D

2
(T), abaterea medie p tratic  σ, timpul median tmed, 

modul timpului tmod, timpul de garan ie tg, şi fiabilitatea 
cînd t=170 ore. Concluzii. 
 

. U  siste  teh i  are de sitatea de repartiţie dată de 
formula: 

  t
etf

 45,045,0 ,  0t ,   6,0g  

Calcula i func iile de fiabilitate R(t), nefiabilitate F(t), 
hazard de defectare h(t), valoarea medie M(T), dispersia 
D

2
(T), abaterea medie p tratic  σ, timpul median tmed, 

modul timpului tmod, timpul de garan ie tg, şi fiabilitatea 
cînd t=2 ore. Concluzii. 
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Anex  

Valorile func iei LaPlace 

x Φ(x) Φ(-x) 
1 2 3 

0,00 0,00000 0,50000 
0,01 0,00399 0,49601 
0,02 0,00798 0,49202 
0,03 0,01197 0,48803 
0,04 0,01595 0,48405 
0,05 0,01994 0,48006 
0,06 0,02392 0,47608 
0,07 0,02790 0,47210 
0,08 0,03188 0,46812 
0,09 0,03586 0,46414 
0,10 0,03983 0,46017 
0,11 0,04380 0,45620 
0,12 0,04776 0,45224 
0,13 0,05172 0,44128 
0,14 0,05567 0,44433 
0,15 0,05962 0,44038 
0,16 0,06356 0,43644 
0,17 0,06749 0,43251 
0,18 0,07142 0,42858 
0,19 0,07535 0,42465 
0,20 0,07926 0,42074 
0,21 0,08317 0,41683 
0,22 0,08706 0,41294 
0,23 0,09095 0,40905 
0,24 0,09483 0,40170 
0,25 0,09634 0,40129 
0,26 0,10257 0,39743 
0,27 0,10642 0,39358 
0,28 0,11026 0,38974 
0,29 0,11409 0,38591 
0,30 0,11791 0,38209 
0,31 0,12172 0,37828 
0,32 0,12552 0,37448 
0,33 0,12930 0,37070 

 

x Φ(x) Φ(-x) 
1 2 3 

0,34 0,13307 0,36693 
0,35 0,13686 0,36314 
0,36 0,14058 0,35942 
0,37 0,14431 0,35569 
0,38 0,14083 0,35197 
0,39 0,15173 0,34827 
0,40 0,15542 0,34458 
0,41 0,15910 0,34090 
0,42 0,16276 0,33724 
0,43 0,16640 0,33360 
0,44 0,17003 0,32928 
0,45 0,17364 0,32636 
0,46 0,17724 0,32276 
0,47 0,18082 0,31918 
0,48 0,18439 0,31561 
0,49 0,18793 0,31207 
0,50 0,19116 0,30864 
0,51 0,19497 0,30503 
0,52 0,19847 0,30153 
0,53 0,20194 0,29806 
0,54 0,20540 0,29460 
0,55 0,20884 0,29116 
0,56 0,21226 0,28774 
0,57 0,21566 0,28434 
0,58 0,21904 0,28096 
0,59 0,22240 0,27760 
0,60 0,22575 0,27425 
0,61 0,22907 0,27093 
0,62 0,23237 0,26763 
0,63 0,23565 0,26435 
0,64 0,23891 0,26109 
0,65 0,24215 0,25785 
0,66 0,24537 0,25463 
0,67 0,24857 0,25143 

 

x Φ(x) Φ(-x) 
1 2 3 

0,67 0,24857 0,25143 
0,68 0,25175 0,24825 
0,69 0,25490 0,24510 
0,70 0,25804 0,24196 
0,71 0,26115 0,23885 
0,72 0,26424 0,23576 
0,73 0,26730 0,23270 
0,74 0,27035 0,22965 
0,75 0,27337 0,22663 
0,76 0,27637 0,22363 
0,77 0,27935 0,22065 
0,78 0,28230 0,21770 
0,79 0,28524 0,21476 
0,80 0,28814 0,21186 
0,81 0,29103 0,20897 
0,82 0,29389 0,20611 
0,83 0,29673 0,20327 
0,84 0,29955 0,20045 
0,85 0,30234 0,19766 
0,86 0,30511 0,19489 
0,87 0,30785 0,19215 
0,88 0,31057 0,18943 
0,89 0,31327 0,18673 
0,90 0,31594 0,18406 
0,91 0,31859 0,18141 
0,92 0,32121 0,17879 
0,93 0,32381 0,17719 
0,94 0,32639 0,17361 
0,95 0,32894 0,17106 
0,96 0,33147 0,16853 
0,97 0,33398 0,16602 
0,98 0,33646 0,16354 
0,99 0,33891 0,16109 
1,00 0,34134 0,15866 
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1 2 3 

1,01 0,34375 0,15625 
1,02 0,34614 0,15386 
1,03 0,34850 0,15150 
1,04 0,35093 0,14917 
1,05 0,35314 0,14686 
1,06 0,35543 0,14457 
1,07 0,35769 0,14231 
1,08 0,35993 0,14007 
1,09 0,36214 0,13786 
1,10 0,36433 0,13567 
1,11 0,36650 0,13350 
1,12 0,36864 0,13136 
1,13 0,37076 0,12924 
1,14 0,37286 0,12714 
1,15 0,37493 0,12507 
1,16 0,37698 0,12302 
1,17 0,37900 0,12100 
1,18 0,38100 0,11900 
1,19 0,38298 0,11702 
1,20 0,38493 0,11507 
1,21 0,38686 0,11314 
1,22 0,38877 0,11123 
1,23 0,39065 0,10935 
1,24 0,39251 0,10749 
1,25 0,39435 0,10565 
1,26 0,39617 0,10383 
1,27 0,39796 0,10204 
1,28 0,39973 0,10027 
1,29 0,40147 0,09853 
1,30 0,40320 0,09680 
1,31 0,40490 0,09510 
1,32 0,40658 0,09342 
1,33 0,40824 0,09176 
1,34 0,40988 0,09012 
1,35 0,41149 0,08851 
1,36 0,41308 0,08692 
1,37 0,41466 0,08534 

 

1 2 3 

1,38 0,41621 0,08379 
1,39 0,41774 0,08226 
1,40 0,41924 0,08076 
1,41 0,42073 0,07927 
1,42 0,42220 0,07780 
1,43 0,42364 0,07636 
1,44 0,42507 0,07493 
1,45 0,42647 0,00735 
1,46 0,42786 0,07214 
1,47 0,42922 0,07078 
1,48 0,43056 0,06944 
1,49 0,43189 0,06811 
1,50 0,43319 0,06681 
1,51 0,43448 0,06552 
1,52 0,43574 0,06426 
1,53 0,43699 0,06301 
1,54 0,43822 0,06178 
1,55 0,43943 0,06057 
1,56 0,44062 0,05938 
1,57 0,44179 0,05821 
1,58 0,44295 0,05705 
1,59 0,44408 0,05592 
1,60 0,44520 0,05480 
1,61 0,44630 0,05370 
1,62 0,44738 0,05262 
1,63 0,44845 0,05155 
1,64 0,44950 0,05050 
1,65 0,45053 0,04947 
1,66 0,45154 0,04846 
1,67 0,45254 0,04746 
1,68 0,45352 0,04648 
1,69 0,45449 0,04551 
1,70 0,45543 0,04457 
1,71 0,45637 0,04363 
1,72 0,45728 0,04272 
1,73 0,45818 0,04182 
1,74 0,45907 0,04093 

 

1 2 3 

1,75 0,45994 0,04006 
1,76 0,46080 0,03920 
1,77 0,46164 0,03836 
1,78 0,46246 0,03754 
1,79 0,46327 0,03673 
1,80 0,46407 0,03593 
1,81 0,46485 0,03515 
1,82 0,46562 0,03438 
1,83 0,46638 0,03362 
1,84 0,46712 0,03288 
1,85 0,46784 0,32160 
1,86 0,46856 0,03144 
1,87 0,46926 0,03074 
1,88 0,46995 0,03005 
1,89 0,47062 0,02938 
1,90 0,47128 0,02872 
1,91 0,47193 0,02807 
1,92 0,47257 0,02743 
1,93 0,47320 0,02680 
1,94 0,47381 0,02619 
1,95 0,47441 0,02559 
1,96 0,47500 0,02500 
1,97 0,47558 0,02442 
1,98 0,47615 0,02385 
1,99 0,47670 0,02330 
2,00 0,47725 0,02275 
2,01 0,47778 0,02222 
2,02 0,47831 0,02169 
2,03 0,47882 0,02118 
2,04 0,47932 0,02068 
2,05 0,47982 0,02018 
2,06 0,48030 0,01970 
2,07 0,48077 0,01923 
2,08 0,48124 0,01876 
2,09 0,48169 0,01831 
2,10 0,48214 0,01786 
2,11 0,48257 0,01743 
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1 2 3 

2,12 0,48300 0,01700 
2,13 0,48341 0,01659 
2,14 0,48382 0,01618 
2,15 0,48422 0,01578 
2,16 0,48461 0,01539 
2,17 0,48500 0,01500 
2,18 0,48537 0,01463 
2,19 0,48574 0,01426 
2,20 0,48610 0,01390 
2,21 0,48645 0,01355 
2,22 0,48670 0,01221 
2,23 0,48713 0,01237 
2,24 0,48745 0,01255 
2,25 0,48778 0,01222 
2,26 0,48809 0,01191 
2,27 0,48840 0,01160 
2,28 0,48870 0,01130 
2,29 0,48899 0,01101 
2,30 0,48928 0,01072 
2,31 0,48956 0,01044 
2,32 0,48983 0,01017 
2,33 0,49010 0,00990 
2,34 0,49036 0,00964 
2,35 0,49061 0,00939 
2,36 0,49086 0,00914 
2,37 0,49111 0,00889 
2,38 0,49134 0,00866 
2,39 0,49158 0,00842 
2,40 0,49180 0,00820 
2,41 0,49202 0,00798 
2,42 0,49224 0,00776 
2,43 0,49245 0,00755 
2,44 0,49266 0,00734 
2,45 0,49286 0,00714 
2,46 0,49305 0,00695 
2,47 0,49324 0,00676 
2,48 0,49345 0,00657 

 

1 2 3 

2,49 0,49361 0,00639 
2,50 0,49379 0,00621 
2,51 0,49396 0,00604 
2,52 0,49413 0,00587 
2,53 0,49430 0,00570 
2,54 0,49448 0,00554 
2,55 0,49461 0,00539 
2,56 0,49477 0,00523 
2,57 0,49492 0,00508 
2,58 0,49506 0,00494 
2,59 0,49520 0,00480 
2,60 0,49534 0,00466 
2,61 0,49547 0,00453 
2,62 0,49560 0,00440 
2,63 0,49573 0,00427 
2,64 0,49585 0,00415 
2,65 0,49598 0,00402 
2,66 0,49609 0,00391 
2,67 0,49621 0,00379 
2,68 0,49632 0,00368 
2,69 0,49643 0,00357 
2,70 0,49653 0,00343 
2,71 0,49664 0,00336 
2,72 0,49671 0,00326 
2,73 0,49683 0,00317 
2,74 0,49693 0,00307 
2,75 0,49702 0,00298 
2,76 0,49711 0,00289 
2,77 0,49720 0,00280 
2,78 0,49728 0,00272 
2,79 0,49736 0,00264 
2,80 0,49744 0,00256 
2,81 0,49752 0,00248 
2,82 0,49760 0,00240 
2,83 0,49767 0,00233 
2,84 0,49774 0,00226 
2,85 0,49781 0,00219 

 

1 2 3 

2,86 0,49788 0,00212 
2,87 0,49795 0,00205 
2,88 0,49801 0,00199 
2,89 0,49807 0,00193 
2,90 0,49813 0,00187 
2,91 0,49819 0,00181 
2,92 0,49825 0,00175 
2,93 0,49831 0,00169 
2,94 0,49836 0,00164 
2,95 0,49841 0,00159 
2,96 0,49846 0,00154 
2,97 0,49851 0,00149 
2,98 0,49856 0,00114 
2,99 0,49861 0,00139 
3,00 0,49865 0,00135 
3,50 0,4997674 0,0002326 
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