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INTRODUCERE 

 

În urmǎ cu 25-30 de ani, cumpǎrǎtorul din Romania se confrunta in majoritatea 
covarşitoare a cazurilor cu o ofertǎ extrem de limitatǎ pentru satisfacerea unei nevoi, deseori in 
acea perioadǎ, era disponibil un singur produs pentru satisfacerea cererii pentru un tip de produs.  

Situația a evoluat continuu în perioada ulterioarǎ si astfel, in condițiile economiei actuale 
de piațǎ, marcatǎ de diversificarea ofertei de produse de toate tipurile, clientul (client producǎtor-
fabricant, client intermediar, client final sau cumpǎrator) este pus, zi de zi, in fața efectuǎrii de 
decizii-rezultat de comparare a calitații produselor electrice ofertate spre achiziționare. 

 

 

I.1.UTILITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRǍRII 

 

In condițiile relevate anterior, lucrarea pune la dispoziție o serie de modele matematice 
statistice utilizate, pe de o parte pentru a raționaliza si clarifica procesul de decizie in privinta 
calitǎtii echipamentelor electrice iar pe de altǎ parte pentru a simplifica procesul de decizie prin 
utilizarea celei mai adecvate metode sau alegerea paşilor metodici necesari a fi parcuşi, in funcție 
de tipul produsului electric, pentru evaluarea calitǎții acestuia. 

Utilitatea economicǎ a prezentei lucrari pentru fabricantul de produse complexe care 
înglobeaza în tehnologia de producție echipamente si/sau subansamble de naturǎ electricǎ este 
urmatoarea: pentru echipamentul electric, parte a produsului final manufacturat, echipament 
electric care nu este produs de catre insuşi fabricantul de produs complex, ci este achizitionat de 
catre fabricant de la diversi furnizori, utilitatea cercetǎrii pentru fabricantul produsului complex 
care inglobeaza echipament electric  este cǎ respectivul fabricant poate realiza, utilizand 
modelele propuse, o comparatie intre douǎ sau mai multe subansamble electrice de acelasi tip, 
care ii sunt puse la dispoziție de furnizori diferiți. Astfel, fabricantul poate evalua alternativele de 
acțiune pe care le are la dispoziție, când decide pentru alegerea unuia dintre douǎ sau mai multe 
echipamente (componente sau subansamble) electrice care sunt parți ale produsului complex 
final.  

Utilitatea lucrǎrii este deci, cǎ utilizatorul sau, fabricantul de produse complexe care 
includ tehnologie de natura electricǎ, isi poate face, pe baza modelelor si metodelor prezentate in 
lucrare, propriile evaluǎri de calitate, fie asupra calitǎții propriilor procese productive sau a 
propriilor produse comparativ cu cele ale concurenței, fie asupra calitații produselor care ii sunt 
oferite de catre furnizorii sǎi. 
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Lucrarea are, de asemenea, utilitate practica într-o oarecare mǎsura si pentru cititorul 
oarecum avizat, achizitor de produse electrice. 

 
 

I.2.DECLARAȚIA OBIECTIVELOR LUCRARII 

 

Obiectivul principal, general al lucrǎrii este de a demonstra, incǎ o data, pe baza datelor 
de echipamente electrice utilizate pe parcursul sau, legatura dintre cercetare si practicǎ, 
importanța cercetarii aplicative, precum si importanța multidisciplinaritǎții si a cunoştințelor 
interdisciplinare. 

Dorința si scopul principal al lucrǎrii este de a aplica modele si metode statistice asupra 
datelor din cadrul domeniului inginerie electricǎ. In acest sens, datele utilizate in prezenta 
lucrare, atunci cand nu s-au bazat pe seturi de date/ experimente proprii, sunt fie preluate din 
surse care nu şi-au dorit devoalarea, fie din date in concordanța completǎ cu datele reale 
(adevǎrate). 

Scopul si obiectivul lucrǎrii, de a analiza si concluziona din punct de vedere statistic 
asupra datelor din ingineria electricǎ, este bazat pe faptul ca existǎ importante cantitati 
disponibile de date de inginerie electricǎ, furnizate de catre experimente cu hardware si eventual 
software corespunzǎtor, care in prezent nu sunt suficient analizate si interpretate in modul in care 
o face prezenta lucrare. 

Din nefericire, multe din astfel de date deja disponibile, deşi generate in mod corect de 
catre astfel de experimente hardware/software, sunt deseori, si in numeroase privințe, 
desconsiderate, incomplet întelese sau analizate si interpretate insuficient. Aceste neajunsuri se 
incearcǎ a fi inlǎturate, intr-o oarecare masura, prin modelele si metodele utilizate in prezenta 
lucrare. 

La un anumit moment, pe parcursul elaborǎrii lucrǎrii mi s-au cerut detalii despre 
hardware-ul cu ajutorul cǎruia fusese generat setul respectiv de date. Pot sǎ spun numai cǎ 
întregul hardware, software impreunǎ cu componentele acestora, caracteristicile si datele 
generate de acestea se afla peste tot in jurul nostru, in cadrul “realitǎții noastre electrice”, grupate 
cumva în trei clase distincte, si anume: 

• O parte din aceste componente, caracteristici si date generate sunt publice si publicate in 
prospectele fabricanților, deci aspectele cunoscute publicului larg; 

• O altǎ categorie de componente, caracteristici si date generate de un anumit sistem 
hard/soft care sunt mai puțin “expuse ochiului uman” (mai puțin disponibile) in sensul cǎ 
sunt date care se afla in anumite lucrǎri sau documente (de exemplu: lucrǎri de licența, 
lucrǎri de dizertație, lucrǎri de doctorat si chiar anumite carți), si anume sunt parțial 
publice sau parțial fǎcute public, insǎ din pǎcate insuficient, necorespunzǎtor sau chiar 
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deloc tratate din perspectiva de abordare a prezentei lucrǎri: Modele statistice in 
evaluarea calitatii echipamentelor electrice 

• Ultima categorie a unor asemenea componente, caracteristici şi date sunt complet 
indisponibile si inaccesibile, atât publicului larg cât si restrâns şi chiar intregului mediu 
de cercetare si academic, fiind ascunsǎ de ochii tuturor acestor categorii si constituindu-
se in secrete de fabricație ale producǎtorului. 

 
Obiectivele lucrǎrii se limiteazǎ la abordarea primelor douǎ categorii din cele trei prezentate, cu 
scopul de a genera noi rezultate si perspective asupra componentelor, caracteristicilor si datelor 
cu caracter mai mult sau mai puțin public sau disponibil. 
Ar putea fi enumerate, de asemenea, o serie numeroasǎ de obiective secundare sau specifice, dar 
placerea descoperirii acestora este lasatǎ in seama cititorului lucrǎrii.  

 
 
I.3. CALITATEA ÎN GENERAL  
 

“Termenul “calitate” provine din limba latinǎ, unde “qualis” are semnificația de “fel de a 
fi”. Calitatea se referǎ la o porțiune din realitatea înconjuratoare numitǎ produs (entitate). Pentru 
aceastǎ entitate se identificǎ elemente semnificative, denumite caracteristici. Caracteristicile unui 
produs se subclasificǎ in caracteristici tipologice (apartin unei clase de produse), caracteristici 
calitative si caracteristici nesemnificative (nu influențeaza imaginea unei entitǎți).” [39]1 

 

I.3.1. Caracteristici calitative 

“Caracteristicile calitative pot fi de mai multe tipuri: caracteristici de bazǎ, caracteristici 
de proces sau caracteristici de utilizare. Pentru stabilirea caracteristicilor calitative este necesar 
sa se identifice subiecții pentru care produsul are semnificatie. Acesti subiecti sunt: producǎtorul, 
beneficiarul si societatea. 

Definitie: Prin calitate se ințelege o imagine a unei entitǎți formate din caracteristicile calitative. 

                                                           
1
Ionescu S., Ionescu M., Spirala calitatii (2003) utilizata pentru citarea aproximativa a anumitor idei 
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Figura I.3.1. Caracteristici calitative 

Diferențele dintre produsele ce aparțin unei clase sunt date de caracteristicile calitative 
care descriu particularitǎțile produselor. 

Caracteristicile de bazǎ sunt cele care au rol direct in funcționalitatea produsului si care 
se pot estima in momentul cumpǎrǎrii. 

Caracteristicile de utilizare sunt acelea care descriu comportarea produsului in timp. In 
aceastǎ clasǎ intrǎ fiabilitatea, mentenabilitatea si disponibilitatea. 

Fiabilitatea este probabilitatea ca produsul sǎ funcționeze un interval de timp fǎrǎ sǎ se 
defecteze. 

Mentenabilitatea este probabilitatea ca produsul sǎ se repare într-un interval de timp 
specificat. 

Disponibilitatea este probabilitatea ca produsul sa funcționeze la un anumit moment.” 
[39] 

 

I.3.2. Evaluarea si determinarea calitǎții 

„Evaluarea calitǎtii constǎ în cuantificarea nivelului curent al performanței în 
conformitate cu standarde de performanța. Evaluarea calitǎtii masoarǎ diferența dintre 
performanța aşteptatǎ şi cea realǎ, pentru a identifica oportunitǎțile de îmbunatațire a calitǎții. 
Standardele de performanțǎ pot fi stabilite pentru diferitele dimensiuni ale calitǎții, de exemplu 
calitatea performanței tehnice sau calitatea de conformitate.  

Ştiința mǎsurǎrii cantitative a uneia sau a mai multor caracteristici ale calitǎții este 
denumitǎ calimetrie (fr.qualimétrie). O definiție dezvoltatǎ a calimetriei este urmǎtoarea: 
"disciplina ştiințificǎ ce se ocupǎ cu cuantificarea, mǎsurarea, aprecierea, evaluarea calitǎții 
produselor, proceselor, serviciilor” 

Caracteristici calitative

Caracteristici de proces

Caracteristici de baza

functionale

economice

estetice

sociale

Caracteristici de utilizare 

fiabilitate

mentenabilitate

disponibilitate

siguranta
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Termenul calimetrie a fost adoptat de EOQC (Organizația Europeanǎ a Calitǎții) în anul 
1971 si oficializat în 1981, ca "ştiințǎ a masurǎrii calitǎții". In referințele bibliografice ruseşti, de 
exemplu se menționeazǎ cǎ disciplina ştiințificǎ "calimetrie", definita ca teorie ştiințificǎ care 
studiazǎ si realizeazǎ metodele estimǎrii calitǎții, a fost dezvoltatǎ în fosta U.R.S.S. de catre 
Garri Gaikovici Azgaldov, începând din 1968. 

Masura calitǎții reprezintǎ masura cantitativǎ a caracteristicilor si atributelor unui produs. 
Masura calitǎții atribuie valori numerice unei caracteristici specifice de calitate. Mǎsurile calitǎții 
pot fi de diferite forme : mǎsuri fizice si chimice, procentul de produse neconforme cu 
specificațiile.  

Prin nivel de calitate se înțelege o mǎsurǎ relativǎ a calitǎții, obținutǎ prin compararea 
valorilor observate cu valorile impuse. Evaluarea nivelului de calitate obținut în urma procesului 
de fabricație al produsului implicǎ cunoaşterea caracteristicilor sale de calitate, prin mǎsurare, 
numǎrare etc. 
Nivelul de calitate se poate exprima sub forma: 
 ;unui calificativ (calitate excepționalǎ, nivel corespunzǎtor, nivel scǎzut)٭
 .unui indicator de calitate, indice sau coeficient٭

În industrie, pentru mǎsurarea calitǎții produselor se procedeazǎ la mǎsurarea unor 
caracteristici de calitate ale produselor, precum si la determinarea unor indicatori, indici sau 
coeficienți ai calitǎții. 

Indicatorii calitǎții produselor sunt expresii cantitative ale caracteristicilor acestora si 
aratǎ mǎsura în care un anumit produs, în timpul utilizǎrii, îndeplineşte condițiile specifice 
destinației sale. Sistemul de indicatori ai calitǎții produselor este format din doua grupe : 
indicatori pentru aprecierea performanțelor calitative si indicatori pentru aprecierea lipsei de 
calitate. 

Caracteristica de calitate a unui produs, proces sau sistem reprezinta trasatura distinctivǎ 
intrinsecǎ a acestuia referitoare la o cerințǎ. Mǎsurarea unei caracteristici de calitate consta în 
obținerea valorii numerice prin care se exprimǎ valoarea absolutǎ a acelei caracteristici în 
anumite unitǎți de mǎsurǎ.” [39] 
 

I.3.3. CARACTERISTICI CALITATIVE SUBIECTIVE SI 
OBIECTIVE. CARACTERISTICI CALITATIVE POZITIVE SI 
CARACTERISTICI CALITATIVE NEGATIVE 

 

In evaluarea calitǎții unui produs distingem intre caracteristicile obiective si 
caracteristicile subiective de calitate. Caracteristicile obiective sunt acele caracteristici direct 
mǎsurabile ale produsului, pe când caracteristicile subiective reprezintǎ acele caracteristici care 
nu pot fi mǎsurate direct, ci țin mai mult de percepție. 
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O altǎ clasificare a caracteristicilor calitative este impǎrțirea acestora in caracteristici 
calitative pozitive si caracteristici calitative negative. Caracteristicile pozitive sunt acele 
caracteristici, cǎrora le corespunde o valoare numerica absolutǎ direct proporționalǎ cu calitatea, 
iar caracteristicile de calitate negative reprezintǎ acele caracteristici de calitate a cǎror valoare 
numericǎ absolutǎ este invers proporționalǎ cu calitatea. 

Deşi clasificate conform Figurii I.3.1., în prezenta lucrare, caracteristicile de calitate, 
luate în calcul pentru determinarea indicilor (coeficienților) de calitate aferenți diverselor 
echipamente electrice sunt considerate şi tratate nediferențiat în calculul coeficienților de calitate. 
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II. MODELE DE EVALUARE A CALITǍȚII 

 
In modelele de evaluare a calitǎții un rol primordial îl are matricea gradelor de îndeplinire 

a caracteristicilor (matrice GIC) care se obține prin transformarea matricei originare a datelor 
numerice, corespunzatoare caracteristicilor. 
In evaluarea calitǎții sunt utilizați coeficienții de importanțǎ asociați fiecareia din valorile 
caracteristicilor din matricea GIC.[8], [27], [45]2 

Principalele modele de evaluare a calitǎții sunt reprezentate de: 

• Modelul aditiv prin care coeficientul de calitate este reprezentat de utilitatea rezultatǎ prin 
suma produselor dintre valoarea caracteristicii din matricea GIC si coeficientul de importanțǎ 
asociat respectivei caracteristici de calitate. 
Acest model aditiv este complet compensator si poate fi aplicat atât pentru date pozitive cât 
si negative ale valorilor din GIC. 

• Modelul multiplicativ rezultǎ prin produsul factorilor formați din valoarea caracteristicilor 
din matricea GIC ridicați la puterea reprezentatǎ de coeficientul de importanțǎ al respectivei 
caracteristici de calitate. 
Modelul multiplicativ este, spre deosebire de cel aditiv, mai puțin compensator fapt cauzat de 
condiționarea multiplicativǎ şi poate fi aplicat numai pentru valori pozitive ale valorilor din 
matricea GIC. 

 

II.1. ESTIMAREA SAU CALCULUL COEFICIENȚILOR DE 
IMPORTANȚA AI CARACTERISTICILOR PRIN METODE 
DIFERITE 

Caracteristicile de calitate sunt evaluate din punct de vedere al importanței acestora prin 
urmatoarele metode: 

• I.1.1. Metoda subiectivǎ, care este bazatǎ pe estimǎri directe si subiective ale coeficienților 
de importanțǎ, facute de atât de catre specialişti, dar şi de consumatori (nespecialişti), prin 
chestionare, atunci când este vorba despre anumite caracteristici subiective de calitate; 

• I.1.2. Metoda Leontieff, care se bazeazǎ pe ordonarea (simplǎ: 0, 1, 2), realizatǎ de cǎtre 
specialişti, a caracteristicilor considerate in efectuarea evaluǎrii de calitate; 

• I.1.3. Metoda STEM (STEP), care se bazeazǎ pe ordonarea (mai complexǎ: 0, 1, 2, 4), 
realizatǎ de catre specialişti, asupra caracteristicilor considerate in evaluarea de calitate;[8] 

• I.1.4. Determinarea coeficienților de importanța prin metoda entropiei; 

• I.1.5. Mix de agregare a rezultatelor de la punctele anterioare: medie aritmeticǎ, geometricǎ, 
poderatǎ a coeficientilor de importanta obtinuti prin metodele anterioare. 

                                                           
2
Literatura parcursa pentru intelegerea aspectelor si problematicii legata de Evaluarea Calitatii 
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II.2. MATRICEA GRADULUI DE ÎNDEPLINIRE A 
CARACTERISTICILOR (CALCULUL MATRICEI GIC) 

 

Matricea gradului de îndeplinire a caracteristicilor este rezultatul prelucrǎrii matricei originare a 
caracteristicilor fie doar prin notarea caracteristicilor utilizate sau prin diverse transformǎri 
aplicate matricei originare. Asemenea transformǎri aplicate matricei originare pot fi: 

II.2.1. Standardizare tradiționala (normare) a matricei caracteristicilor, urmata de scalare, prin 
minimum sau prin maximum, in functie de tipul caracteristicii (pozitivǎ – direct proportionalǎ cu 
calitatea / negativǎ – invers proportionalǎ cu calitatea) 

II.2.2. Tehnica de rescalare directǎ cu minimum 

II.2.3. Tehnica de rescalare directǎ cu maximum 
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III. METODE MULTIVARIATE DE EVALUARE A 
CALITǍȚII ECHIPAMENTELOR ELECTRICE: ANALIZA 

FACTORIALǍ SI ANALIZA COMPONENTELOR 
PRINCIPALE 

 

Cele douǎ metode multivariate de evaluarea a calitǎții, țin cont de realitatea cǎ, calitatea 
prezinta o structurǎ multidimensionalǎ (multiatribut). Prin intermediul acestor douǎ metode, 
realitatea calitǎții unui produs, in special atunci când numǎrul dimensiunilor sale este foarte 
mare, este redusǎ la un numǎr mult mai mic de dimensiuni, tocmai prin aplicarea celor douǎ 
metode multivariate. [2], [9], [10], [11], [31], [33], [46], [72],[75] si [77]3 

 

CAZURI STUDIATE:  

 

III.1. ANALIZA FACTORIALǍ SI ANALIZA 
COMPONENTELOR PRINCIPALE PENTRU LOTUL DE 
CAFETIERE 

Pentru lotul de cafetiere, a cǎrui evaluare de calitate a fost efectuatǎ in capitolul 
precedent, vor fi aplicate Analiza Factorialǎ si Analiza Componentelor Principale cu 
scopul de a releva factorii latenți care determinǎ calitatea cafetierelor din lotul considerat. 

 
III.2. ANALIZA FACTORIALǍ SI ANALIZA 
COMPONENTELOR PRINCIPALE PENTRU PARAMETRI 
SEMNIFICATIVI AI MOTOARELOR ELECTRICE 

Ținand cont de înregistrǎrile efectuate asupra parametrilor considerați ai 
motorului asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit, colivie de veverița, având puterea 
nominalǎ de 300W: M (moment), n (turație), U (tensiunea de fazǎ) si I (curentul de fazǎ), 
pentru conexiunile stea si triunghi, sunt aplicate cele douǎ metode de analizǎ mutivariatǎ. 

                                                           
3
Literatura parcursa pentru intelegerea aspectelor si problematicii referitoare la utilizarea celor doua modele de 

Analiza Multivariata 
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III.1. ANALIZA FACTORIALǍ SI ANALIZA COMPONENTELOR 
PRINCIPALE PENTRU LOTUL DE CAFETIERE 

 
Analiza factorialǎ este o tehnicǎ statisticǎ menitǎ sǎ lege un set de variabile observate de 

un numǎr mai mic de dimensiuni latente. 
Analiza factorialǎ reprezintǎ metoda prin care se explicǎ relațiile de corelație intre douǎ sau mai 
multe variabile, în cazul calitǎtii, aceste variabile fiind caracteristicile de calitate ale 
echipamentelor electrice. 

Ideea principalǎ pe care se bazeazǎ analiza factorialǎ este ca in spatele caracteristicilor de 
calitate (variabilele observabile) se aflǎ variabile latente (factori) care influențeaza variabilele 
dependente (de ieşire). Factorii reprezintǎ combinații liniare ale valorilor caracteristicilor de 
calitate, coeficienții acestor combinații liniare numindu-se saturații sau “incǎrcǎri” (engl. 
loadings) ale factorilor. 
Se considerǎ tabelul centralizator al gradelor de îndeplinire a caracteristicilor pentru un lot de 
zece tipuri de cafetiere. 
 
 

Tabel III.1 Matricea gradelor de îndeplinire a caracteristicilor 

Nr. Cafetierǎ 
Rezervor 

cafea 
Capacitate  Putere  

Preparar
e ceai 

Rasnita 
cafea 

integrata 
Preț  

1 Bosch TAS 4012 
Tassimo  1 5 3.91 5 1 4.13 

2 Philips Saeco 
HD8323 Poemia 
Focus 1 1 2.09 1 1 4.32 

3 Gaggia Classic 1 5 2.82 1 1 2.29 
4 Philips Saeco 

HD8751 Intelia 
Focus 5 3 5 1 5 1.96 

5 Bosch TAS 4013 
Tassimo  1 5 3.91 5 1 4.36 

6 Philips Saeco 
HD8743 Xsmall  5 1 3.18 1 5 2.62 

7 DeLonghi EC330 1 1 2.09 1 1 3.92 
8 Rohnson R 955 1 2.2 1.73 1 1 4.53 
9 ZASS ZEM 05 1 1 1 1 1 5 
10 BOSCH 

TES50129RW 5 3.8 3.91 5 5 1 
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III.1.2. Etapele de realizare a analizei factoriale sunt urmatoarele: 

1. Normarea matricei tabel caracteristici/produs şi obținerea matricii transformate Z: 

� = ���(�)
�  (relatia III.1.2.1) 

unde E(x) reprezintǎ mediile coloanelor matricei caracteristici/produs, iar s reprezinta deviatiile 
standard ale coloanelor matricei caracteristici/produs. 

 

Tabel III.1.2.1 Matricea standardizatǎ tradițional a gradelor de îndeplinire a caracteristicilor 

Nr. Cafetiera 
Rezervor 

cafea 
Capacitate  Putere  

Preparar
e ceai 

Rasnita 
cafea 

integrata 
Pret  

1 Bosch TAS 4012 
Tassimo  -0.62 1.23 0.76 1.45 -0.62 0.54 

2 Philips Saeco 
HD8323 Poemia 
Focus -0.62 -1.00 -0.71 -0.62 -0.62 0.68 

3 Gaggia Classic -0.62 1.23 -0.12 -0.62 -0.62 -0.84 
4 Philips Saeco 

HD8751 Intelia 
Focus 1.45 0.11 1.64 -0.62 1.45 -1.09 

5 Bosch TAS 4013 
Tassimo  -0.62 1.23 0.76 1.45 -0.62 0.71 

6 Philips Saeco 
HD8743 Xsmall  1.45 -1.00 0.17 -0.62 1.45 -0.59 

7 DeLonghi EC330 -0.62 -1.00 -0.71 -0.62 -0.62 0.38 
8 Rohnson R 955 -0.62 -0.33 -1.00 -0.62 -0.62 0.84 
9 ZASS ZEM 05 -0.62 -1.00 -1.59 -0.62 -0.62 1.19 
10 BOSCH 

TES50129RW 1.45 0.56 0.76 1.45 1.45 -1.81 
 

2. Calculul matricei de corelație a caracteristicilor: 

	
� = �
���′�(relatia III.1.2.2.) 

Tabel III.1.2.2 Matricea de corelație a caracteristicilor 

Caracteristicǎ 
Rezervor 

cafea 
Capacitate  Putere  

Preparar
e ceai 

Raşnița 
cafea 

integratǎ 
Preț  

Rezervor cafea 1.00 -0.08 0.59 0.05 1.00 -0.80 
Capacitate -0.08 1.00 0.61 0.69 -0.08 -0.29 
Putere 0.59 0.61 1.00 0.53 0.59 -0.63 
Preparare ceai 0.05 0.69 0.53 1.00 0.05 -0.13 
Raşnița cafea 
integratǎ 1.00 -0.08 0.59 0.05 1.00 -0.80 
Preț -0.80 -0.29 -0.63 -0.13 -0.80 1.00 
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3. Diagonalizarea matricei de corelație a caracteristicilor si alegerea factorilor: 

	
� = � ∗ � ∗ �′  (relatia III.1.2.3.a.) 

Matricea factorilor este: � = � ∗ √�			(relatia III.1.2.3.b.) 

Tabel III.1.2.3 Tabelul factorilor 

Nr. Caracteristicǎ F1 F2 
1 Rezervor cafea -0.88 0.45 
2 Capacitate -0.38 -0.86 
3 Putere -0.86 -0.34 
4 Preparare ceai -0.39 -0.79 
5 Raşnițǎ cafea integratǎ -0.88 0.45 
6 Preț 0.89 -0.17 

 

Avand in vedere ca suma primelor douǎ valori proprii raportatǎ la urma matricii diagonale S este 
( λ1 + λ2 )/tr(S) = 0,8815, cei doi factori alesi explicǎ 88,15% din varianța totalǎ. 

 

III.1.3. Concluzii Analiza factorialǎ a caracteristicilor de calitate: 

• Utilitatea matricei de corelație – reducerea numǎrului de caracteristici (rezervor 
cafea/rasnita integrata) 

• F1/F2 sunt factorii principali care explicǎ 88,15% din varianța totalǎ  

• Interpretare caz: prețul nu este expresia celorlalte caracteristici de calitate, ceea ce duce la 
concluzia ca fie este vorba de “modǎ” sau “marcǎ”, fie trebuie reconsiderate 
caracteristicile pozitive de calitate  

 

 

III.2. ANALIZA FACTORIALǍ SI ANALIZA COMPONENTELOR 
PRINCIPALE PENTRU PARAMETRI SEMNIFICATIVI AI 
MOTOARELOR ELECTRICE 

III.2.1. Introducere 

Motorul considerat este un motor asincron trifazat cu rotorul în scurt-circuit – colivie de 
veverița, având puterea nominalǎ de 300W. Acest motor este pornit utilizând mai intâi o 
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configurație stea, apoi utilizând o configurație triunghi. Apoi, motorul este frânat pana la turația 
sa nominalǎ, utilizând modul frâna “controlul momentului”.  

Cu ajutorul ampermetrului si voltmetrului sunt mǎsurate, în acelaşi timp, valorile de fazǎ 
Ufazǎ si Ifazǎ. Valorile mǎsurate ale momentului (M), turației (n), tensiunii (Ufaza) si curentului 
(Ifaza) vor fi analizate si interpretate folosind analiza componentei principale si analiza factorialǎ. 

III.2.2. Valorile mǎsurate ale parametrilor de analizat 

Valorile mǎsurate ale momentului (M), turației (n), tensiunii (U) si curentului (I) pentru 
configurația stea sunt sintetizate in Tabel III.2.2.1. si valorile mǎsurate ale aceloraşi parametri 
pentru configurația triunghi sunt sintetizate in Tabel III.2.2.2. 

 

Tabel III.2.2.1. Valori mǎsurate ale M, n, U, I pentru configurația stea 

Torque – M (Nm) 
Rotation 

speed – n (1/min) 
Voltage: 

Uphase – U (V) 
Current: 

Iphase – I (A) 

0.0 3000 225 0.15 
0.1 2910 225 0.21 
0.3 2830 224 0.31 
0.5 2720 224 0.44 
0.7 2570 225 0.59 
0.9 2270 225 0.87 

 

 

Tabel III.2.2.2. Valori mǎsurate ale M, n, U, I pentru configurația triunghi 

Torque – M (Nm) 
Rotation 

speed – n (1/min) 
Voltage: 

Uphase – U (V) 
Current: 

Iphase – I (A) 

0.0 2975 225 0.49 
0.5 2919 225 0.61 
1.0 2847 225 0.82 
1.5 2752 225 1.15 
2.0 2605 225 1.58 
2.5 2320 223 2.24 

Vizualizând datele din Tabel III.2.2.1. şi Tabel III.2.2.2., pot fi trase urmǎtoarele concluzii:  

- la configurația stea curentul de fazǎ este mai scǎzut 

- o configurație triunghi livreazǎ un raport vitezǎ/moment superior comparativ cu 
configurația stea  
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III.2.3.  Analiza componentelor principale si analiza factorialǎ 

Analiza componentelor principale si Analiza factorialǎ sunt douǎ metode diferite, 
amandouǎ utilizate pentru a reduce numǎrul variabilelor origine. În timp ce Analiza 
componentelor principale livreazǎ direcțiile cu cea mai semnificativǎ variație a datelor, 
Analiza factorialǎ, utilizând corelațiile dintre variabilele origine, reduce numǎrul 
variabilelor origine la un anumit numǎr de asa-numiti factori latenți.  

Ambele metode sunt bazate pe diagonalizarea matricii de corelație asociatǎ variabilelor 
origine. 

 

 

III.2.4 Concluzii 

 

Cele patru variabile analizate, momentul (M), turația (n), tensiunea de fazǎ (Ufaza) si 
curentul de fazǎ (Ifaza) pot fi reduse, folosind metodele multivariate propuse.  
Componentele principale/ factorii care explica 99,5% (configurația stea), respectiv 99,7% 
(configurația triunghi) din variația totalǎ a datelor sunt primele douǎ componente 
principale/ primii doi factori, aşadar numǎrul variabilelor origine poate fi redus la 2 factori. 
Desi foarte utilǎ, din motive de simplificare si utilǎ in explicarea relațiilor dintre datele 
origine aceastǎ reducere a numǎrului de variabile aduce totodata cu sine şi o anumitǎ 
pierdere de informație. 
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IV. ANALIZA DE REGRESIE SI A ANALIZA 
DISPERSIONALǍ (ANOVA) APLICATE IN DOMENIUL 

ELECTRIC 

 

Cele douǎ tipuri de analizǎ, analiza de regresie si analiza varianței işi demonstreaza 
utilitatea pentru evaluarea calitǎții, datoritǎ aceluiaşi fapt relevat in capitolele anterioare, şi 
anume cel al multidimensionalitǎții datelor (caracteristicilor) implicate in evaluarea calitǎții. 
[29], [49], [50], [58], [59], [61], [62] si [73]4 

 

CAZ STUDIAT: REGRESIE SI ANALIZA VARIANȚEI PENTRU 
CALITATEA CARCASELOR STATOARELOR MOTOARELOR 
ELECTRICE 

 

IV.1 INTRODUCERE 

În trecut exista o distincție clarǎ între analiza de regresie, analiza dispersionalǎ (ANOVA) 
si analiza covarianței (ANCOVA). Atfel, cǎrtile de statisticǎ le tratau ca entitǎți separate utilizate 
pentru tipuri diferite de probleme. În prezent, toate cele trei proceduri sunt considerate a fi 
subsumate a ceea ce este denumit modelul general linear (engl. General linear model – GLM) 

Software-ul modern de statisticǎ mai conține incǎ proceduri separate pentru analiza de 
regresie si analiza varianței. Aceste diferențe ar trebui privite din punct de vedere al gradului de 
adecvare in folosirea unei proceduri in raport cu cealaltǎ, adicǎ pentru anumite tipuri de date 
problema identificǎrii modelului general linear poate fi rezolvatǎ mai convenabil utilizand o 
procedurǎ ANOVA decât o procedurǎ de regresie. 

Identificarea modelului general linear inseamnǎ predicția uneia sau mai multor variabile 
dependente ca si combinație linearǎ a variabilelor independente. Variabilele dependente sunt 
denumite de asemenea variabile rǎspuns, in timp ce variabilele independente sunt denumite 
variabile de predicție si coeficienții combinației lineare sunt denumiți coeficienți de regresie. 
In ceea ce priveşte notația, variabilele dependente sunt notate cu Y, variabilele independente sunt 
notate cu X. Coeficienții de regresie sunt notați cu βi, unde i reprezintǎ variabila independentǎ 
corespunzatoare. 

                                                           
4
Literatura parcursa pentru intelegerea aspectelor si problematicii referitoare la Analiza de Regresie si Analiza 

Dispersionala (ANOVA) 
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Celelalte douǎ mǎrimi care caracterizeaza modelul linear sunt interceptul si eroarea de 
predicție. Interceptul este notat cu α si reprezintǎ o constantǎ. Eroarea de predicție, denumitǎ de 
asemenea, rezidual este diferența dintre valoarea observatǎ si valoarea de predicție. Eroarea de 
predicție se noteazǎ cu litera e, in timp ce valoarea de predicție se noteaza cu Y^. 

Cele patru ipoteze care stau la baza modelului general linear sunt urmatoarele: 
linearitatea, normalitatea reziduurilor, egalitatea varianțelor reziduurilor si variabile 
independente fixe, mǎsurate fǎrǎ eroare. 

In cazul tratat, datele de analiza se aflǎ in tabelul ce cuprinde carcasele defecte, 
corespunzator a patru defecte principale, pentru opt diametre de carcase motor electric. Pentru a 
analiza datele se verifica douǎ ipoteze, utilizând analiza regresiei si analiza varianței. 

Prima ipoteza testatǎ este cǎ între datele din tabel existǎ o relaǎie liniarǎ, adicǎ existǎ o 
legaturǎ între diferitele tipuri de defect. Acest fapt ar avea semnificația cǎ existǎ o eroare 
sistematicǎ in procesul de producție sau mijloacele de producție utilizate funcționeazǎ defectuos, 
rezultatul fiind defecte ale produselor. 

A doua ipotezǎ de verificat este cǎ defectele provin din aceeaşi populație si ipoteza 
mediilor egale va fi verificatǎ utilizând analiza varianței (ANOVA). 

 
 

IV.2. REGRESIA LINIARǍ SI ANOVA. ASPECTE TEORETICE 

IV.2.1 Regresia liniarǎ. Aspecte teoretice: 

Analiza de regresie permite realizarea de predicții ale valorilor numerice ale variabilei 
dependente bazate pe una sau mai multe variabile independente. 

Existǎ douǎ rezultate posibile: dacǎ este gǎsitǎ o asemenea relație, fapt care este în 
concordanțǎ cu ipoteza influenței cauzale între variabila dependentǎ si variabilele independente, 
dacǎ dimpotrivǎ nu este gasitǎ o asemenea relație, atunci rezultatul sugereazǎ cǎ nu existǎ o 
influentǎ cauzalǎ între variabilele dependentǎ si independentǎ. Cu toate acestea, în ambele cazuri 
prezența sau absența relației cauzale nu este doveditǎ. 

Statistica de test are distribuție Fisher cu 1 respectiv (n-2) grade de libertate si în funcție 
de valoarea sa se poate concluziona daca existǎ sau nu o relație liniarǎ între y si x. 

Daca valoarea calculatǎ a statisticii f este mai mare decât valoarea cuantilei 
corespunzǎtoare pentru x=0.99, ipoteza de nul trebuie respinsǎ şi ipoteza alternativǎ acceptatǎ. 
 

IV.2.2 ANOVA. Aspecte teoretice: 

In analiza varianței (ANOVA), scopul este de a verifica dacǎ grupurile au aceeaşi medie, 
cu presupunerea cǎ grupurile provin din aceeaşi populație distribuitǎ normal. 

Pentru atingerea acestui scop suma totalǎ a pǎtratelor este partiționatǎ în suma pǎtratelor 
dintre grupuri si suma pǎtratelor din interiorul grupurilor: 
 



19 

 

Statistica f este de asemenea cunoscutǎ sub numele de raport f sau f observat.  
Prin compararea statisticii f obtinutǎ cu valoarea din distributia Fisher cu (k-1) si (n-k) 

grade de libertate pentru un anumit nivel de significanțǎ se poate concluziona in privința 
respingerii sau a ne-respingerii ipotezei de nul (grupurile au aceeaşi medie). 

Daca valoarea statisticii f este mare, ipoteza nulǎ poate fi respinsǎ si se poate concluziona 
ca existǎ mai mult decât diferențe intâmplatoare între mediile grupurilor analizate.  
Cât de mare trebuie sa fie valoarea statisticii f pentru a respinge ipoteza nulǎ depinde de nivelul 
de significanțǎ ales in efectuarea testului. Trebuie comparatǎ valoarea lui f observat cu valoarea 
lui f critic pentru un anumit nivel de significanțǎ. Daca f observat este mai mare decat f critic, 
ipoteza nulǎ (mediile grupurilor sunt egale) poate fi respinsǎ in favoarea ipotezei alternative 
(mediile grupurilor nu sunt egale). 

 

 

IV.3. CONCLUZII 

Ambele teste utilizate in aceastǎ lucrare, atât testul pentru regresie cât si testul pentru 
medii egale sunt subsumate modelului general liniar. 
Similaritǎțile celor doua teste sunt evidente si ele privesc, pe de o parte utilizarea testului F şi pe 
de altǎ parte conceptul de partiționare a sumei pǎtratelor. 

Deşi testul F este utilizat pentru a evalua ipoteze diferite, testul este utilizat in acelaşi 
sens, adica ipoteza nulǎ este respinsǎ când valoarea statisticii f (raportului f sau f observat) este 
mai mare decat valoarea lui f critic, corespunzǎtor distribuției F cu gradele de libertate 
corespunzǎtoare. 

Conceptul partiționǎrii este ideea principalǎ din spatele amândurora: verificarea regresiei 
si verificarea egalitǎții mediilor. Termenul “partiționare” este utilizat cu semnificația “spargere în 
componente”. Prin spargerea în componente a sumei totale a pǎtratelor (SS tot) în ambele cazuri 
şi utilizarea componentelor prin impǎrțirea lor la numǎrul corespunzǎtor de grade de libertate, se 
obțin valorile statisticii f. 

Utilizând rezultatele analizei se poate concluziona asupra faptului ca nu existǎ o relație de 
dependența liniarǎ între defecte, pentru un nivel de significanțǎ de 0.99. 
Realizând ANOVA asupra aceluiaşi set de date rezultǎ cǎ este foarte probabil ca cele patru 
defecte sa provinǎ din grupuri cu aceeasi medie. 
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V. CONTROLUL STATISTIC AL PROCESELOR APLICAT 
IN DOMENIUL ELECTRIC 

Controlul statistic al proceselor reprezintǎ un domeniu de evaluare a calitǎții relativ nou 
(aproximativ 100 de ani), care are ca bazǎ, reprezentarea diagramelor proceselor analizate, 
precum şi a limitelor de control aferente acestor diagrame. [6], [17], [22] si [78]5 

 

CAZ STUDIAT: CONTROLUL STATISTIC AL PROCESELOR 
APLICAT ÎN ANALIZA DEFECTELOR MAŞINILOR ELECTRICE 
ASINCRONE 

 
Capitolul se referǎ la defectele înregistrate pentru motoarele electrice asincrone. Capitolul 

intentioneazǎ sǎ concluzioneze asupra calitǎții procesului de producție al maşinilor electrice 
asincrone, utilizând controlul statistic al proceselor.  

Obiectivul principal al controlului statistic al proceselor este de a identifica, interpreta si 
concluziona asupra anormalitaților proceselor de productie, folosind instrumente statistice de 
analiza si control, asa numitele diagrame de control al calitǎții. Pentru o anumitǎ caracteristicǎ de 
calitate masuratǎ, analizând diagrama de control corespunzǎtoare acelei caracteristici, se poate 
concluziona asupra faptului dacǎ respectivul proces este în afara controlului sau este în control. 
Aceste concluzii sunt realizate utilizând aşa-numitele limite de control LCL (limita inferioarǎ de 
control) si UCL (limita superioarǎ de control). 
 

 

V.1. SITUAȚIA DE CAZ TRATATǍ ÎN CADRUL PREZENTULUI 
CAPITOL 

 
Capitolul utilizeazǎ datele referitoare la defecte ale maşinilor electrice, şi anume defecte 

ale motoarelor electrice trifazate asincrone cu putere nominalǎ de 0,37 kW, înregistrate de cǎtre 
unul din principalii fabricanți români de maşini electrice. Având la bazǎ aceste date si utilizând 
teoria aferentǎ controlului statistic al proceselor, sunt reprezentate p-diagramele de control 
asociate.  

Controlul statistic al proceselor se bazeazǎ pe teoria teoria trei sigma (3�), un instrument 
statistic utilizat pentru analiza, controlul si imbunǎtǎțirea proceselor de producție. 

                                                           
5
Literatura parcursa pentru intelegerea aspectelor si problematicii asupra Controlului Statistic al Proceselor 
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V.2. TABELUL DATELELOR UTILIZATE: 

Tabelul V.2. Defecte lunare pe fiecare tip de defect inregistrat pentru motoarele electrice asincrone  

Tipul defectului 
Luna  

1 

Luna 

2 

Luna 

3 

Luna 

4 

Luna 

5 

Luna 

6 

Luna 

7 

Luna 

8 

Luna 

9 

Luna 

10 

Luna 

11 

Luna 

12 

Strapungeri electrice 235 223 313 225 262 319 309 236 321 297 356 226 

Faza intrerupta 71 74 64 84 49 92 74 70 133 135 114 111 

Curenti asimetrici 62 75 75 39 88 125 137 60 127 165 96 110 

Excentricitate 286 300 376 344 371 377 373 278 378 377 465 331 

Zgomot rulmenti 79 103 92 59 76 87 114 70 126 97 96 23 

Zgomot elecromagnetic 37 44 20 12 6 46 43 39 43 31 27 26 

Alte defecte 0 23 22 37 20 19 30 20 0 71 58 28 

Numar total de defecte 770 842 962 800 872 1065 1080 773 1128 1173 1212 855 

Numar total de 
motoare testate 

15064 18616 22957 20562 23942 25141 24360 18277 25556 23054 24511 18118 

 

 

V.3 CALCULELE APLICATE DATELOR 

Teoria utilizatǎ referitoare la datele prezentate, bazatǎ pe distribuția binomialǎ, este teoria 
diagramelor p (p-diagrama, reprezentând diagrama procentelor corespunzǎtoare unitaților 
defecte).  

Pentru a reprezenta p-diagramele referitoare la datele incluse in Tabelul 1, şi apoi pentru 
a concluziona asupra rezultatelor, este necesar calculul mediei proporției de defecte (p), eroarea 
standard a proporției (Sp) si limitele de control inferioare si superioare ale diagramei (UCL si 
LCL). Formulele utilizate pentru efectuarea acestor calcule sunt: 

� = �����	�.���� �!"�	#���$�
�����	�.������	#���$�  (relația V.3.1.) 

�% = &%(��%)
  (relația V.3.2.) 

şi 

�	', '	' = � ± 3&%(��%)
  (relația V.3.3.) 
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unde n reprezintǎ dimensiunea eşantionului de motoare testate. 

Utilizând formulele de mai sus, rezultǎ valorile calculate ale proporției (p), Sp, UCL si LCL. 

Luând în considerare cǎ dimensiunile eşantioanelor sunt diferite (numǎrul total al motoarelor 
testate lunar), rezultǎ cǎ valorile Sp şi in consecința valorile UCL si LCL depind de dimensiunile 
eşantioanelor, pentru defectele înregistrate în fiecare lunǎ si ale tuturor motoarelor testate. 

Valoarea calculatǎ a proporției medii a motoarelor defecte, este conform relației (V.3.1.): 
p=11532/260158=0,044327. 

 
V.5. INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 
Diagramele prezintǎ rezultatele înregistrate în fiecare linie a Tabelului V.2., 

corespunzǎtor fiecǎrui tip de defect: strǎpungere electrica, întrerupere de fazǎ, curenți asimetrici, 
excentricitate, zgomot rulmenți, zgomot electromagnetic si alte defecte. Tabelul V.3. rezumǎ 
valorile numerelor statistice calculate pentru numǎrul cumulat al defectelor. 

Aşa cum se poate vedea din diagrame, fiecare din p-diagramele prezentate, prezintǎ douǎ 
regiuni distincte: 

• o regiune situatǎ între limita inferioarǎ de control (LCL) si limita superioarǎ de 
control (UCL), consideratǎ ca regiunea de acceptabilitate a procesului, regiune în care 
se spune despre proces cǎ este “in control” 

• o a doua regiune situata în afara sus-numitei regiuni de acceptabilitate a procesului, 
unde procesul este considerat “în afara controlului”. 

Cunoscând evoluția procesului rezumat prin aceste diagrame, pot fi analizate si 
imbunatǎțite situațiile aflate “în afara controlului”, apǎrute în trecut, sau în alte cuvinte, procesul 
poate fi “controlat”, aceasta fiind si explicația de unde provine numele generic al metodelor 
propuse in anii 1920 de cǎtre americanul Walter Andrew Shewhart, şi anume controlul statistic al 
proceselor. 
 

 
V.6. CONCLUZII 
 
Teoria controlului statistic al proceselor utilizatǎ în aceastǎ lucrare prezintǎ si reprezintǎ numai 
una dintre aplicațiile posibile ale acestei teorii, cea mai adecvatǎ abordare a datelor de producție 
disponibile, înregistrate pe parcursul unui an de cǎtre un fabricant român de maşini electrice.  
Referitor la datele disponibile existǎ mai multe aspecte de discutat: 

Calculațiile din lucrare si prin urmare diagramele prezentate utilizeazǎ ca şi p-linie, 
valoarea calculatǎ a procentului de defecte, plecând de la datele disponibile pentru motoarele 
electrice (aşa cum sunt prezentate in Tabelul V.2.). 
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Aplicarea controlului statistic al proceselor ar putea fi facutǎ, de asemenea, pentru o altǎ 
valoare a lui p. Aceastǎ altǎ valoare a lui p, care determinǎ o p-linie diferitǎ şi prin urmare o altǎ 
“regiune în control” în diagrame, care ar fi mult mai adecvatǎ de utilizat, ar fi valoarea “țintǎ” 
(vizatǎ) a proporției de motoare defecte. 

Aceastǎ p-valoare ar putea fi cunoscutǎ pentru industria maşinilor electrice a respectivei 
țǎri si fireşte, depinde substanțial de performanța industriei respectivei țǎri. 

Aceasta idee ne conduce la altǎ idee importantǎ referitoare la problema calitǎții, şi anume 
“istoricul de înregistrare al datelor”. Din nefericire, pentru istoria recentǎ a industriei româneşti, 
economie planificatǎ central, în care mult mai importantǎ era cantitatea şi calitǎții îi era acordatǎ 
puținǎ atenție, în ultimele sapte decenii, au existat foarte puține date referitoare la înregistrarea 
calitǎții. 

Aceastǎ abordare ne oferǎ o explicație suplimentarǎ a performanței slabe a industriei 
româneşti cǎreia, din nefericire, pe lânga cunoaşterea metodelor îi lipseşte şi istoricul amintit al 
datelor referitoare la calitate, prin comparație cu industria vesticǎ. 
Cu referire directǎ la acest aspect, aplicarea Controlului Statistic al Proceselor şi a altor metode 
utile de asigurare a calitǎții, necesitǎ suplimentar cunoaşterii respectivelor metode, si datele 
înregistrate de-a lungul anilor intregi de observații. 

Numai bazate pe date istorice, multe din numerele statistice au sens si pot fi determinate 
in legǎtura directǎ cu marimea eşantionului şi pot fi astfel utilizate cu succes. Acest lucru se 
aplicǎ în special pentru domeniul prezentat al controlului calitǎții si proceselor statistice, unde, 
spre exemplu coeficienții pentru limitele de control inferioare şi superioare pentru diagrame de 
medie şi diagrame de amplitudine/clasǎ (engl. range), sunt cunoscuți numai in legaturǎ directǎ cu 
respectiva industrie şi depind esențial de mǎrimile eşantioanelor analizate. 

Deşi inițial descoperitǎ de Walter A. Shewhart, aplicarea si utilitatea acestor metode au 
fost temeinic si complet ințelese, mai intâi de cǎtre japonezi care au imprumutat metodele în 
timpul reconstrucției industriei proprii dupǎ cel de-al doilea razboi mondial. Aceştia au aplicat cu 
succes şi au imbunǎtǎțit substanțial metodele de control al calitǎții si le-au completat cu noi 
concepte prin reprezentanții lor, ca Genichi Taguchi sau Kaouru Ishikawa. 
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VI. METODA TAGUCHI APLICATǍ IN DOMENIUL 
ELECTRIC 

Capitolul are scopul de a furniza un model de studiu al calitǎții motoarelor electrice 
trifazate cu rotor colivie de veverița, bazându-se pe metodele Taguchi. 

Prin mǎsurarea valorilor caracteristicii de calitate consideratǎ – curentul nominal 
(IN) ca fiind dependent de parametrii de control: turația nominalǎ (nN), cuplul nominal 
(MN), tensiunea de fazǎ nominalǎ (UphN), randamentul (η) si factorul de putere (cosφ) ai 
motoarelor analizate, se poate stabili combinația de factori de control care produce cel mai 
bun rezultat al calitǎții. [4], [24], [32], [35], [37], [43] si [76]6 

CAZ STUDIAT: APLICAREA METODEI TAGUCHI PENTRU 
PARAMETRI DE CONTROL AI UNUI MOTOR CU INDUCȚIE 

VI.1. INTRODUCERE ÎN METODELE TAGUCHI 
 

In literatura stiințificǎ prezentǎ, Metodele Taguchi au fost utilizate in principal 
pentru a evalua una sau mai multe caracteristici de calitate, considerând un set de factori de 
control, considerați a influența respectiva/respectivele caracteristici de calitate. 

Mare parte din materialul ştiințific publicat referitor la metodele Taguchi se referǎ 
la procese din domeniul proceselor mecanice, cum ar fi sudura, gǎurirea, frezarea sau 
prelucrarea grea in general. Scopul acestor metode este de a determina combinația optimǎ 
de parametri de proces care conduce la cea mai bunǎ valoare a caracteristicii de calitate. 

Uneori, pentru a decide referitor la importanța (magnitudinea) factorilor de control, este 
importantǎ aplicarea tehnicii analizei varianței (ANOVA), deja aplicatǎ într-un capitol 
anterior. 

Analiza de regresie este utilizatǎ, de obicei, suplimentar fața de ANOVA, pentru a 
determina relația dintre caracteristica/caracteristicile de calitate analizate si parametrii de 
control. 
 
 
 

VI.2. APLICAREA METODEI TAGUCHI PENTRU 
PARAMETRII DE CONTROL AI UNUI MOTOR CU INDUCȚIE 
 
 

Metoda Taguchi constǎ, în general, în efectuarea celor 6 paşi anteriori, deja 
prezentați în capitolul introductiv al Metodelor Taguchi. 
În cazul nostru, al unui motor cu inducție, pentru a aplica cele şase stadii ale Metodei 
Taguchi, trebuie sǎ alegem o caracteristicǎ sau un atribut de calitate, care poate fi masuratǎ 
(masurat), în timpul experimentelor realizate. Caracteristica de calitate utilizatǎ în acest 
capitol este curentul nominal (IN) al motorului. 

                                                           
6
Literatura parcursa pentru intelegerea aspectelor si problematicii referitoare la aplicarea Metodelor Taguchi 
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Pentru motorul cu inducție, aceastǎ caracteristicǎ de calitate se considerǎ a fi 
influențatǎ de un set de factori de control aleşi (parametri de control). Ideea principala din 
spatele Metodei Taguchi, aplicatǎ astfel pentru motorul cu inducție, este de a calcula 
raportul semnal/zgomot (S/N ratio), corespunzǎtor valorilor mǎsurate ale caracteristicii de 
calitate si ale valorilor mǎsurate ale factorilor de control. 

Calculul raportului S/N, este astfel efectuat, pentru fiecare experiment realizat. 
Aceste experimente, pentru Metoda Taguchi, sunt efectuate pe baza unui anumit plan 
(design) de experimente (DOE), care în cazul Metodelor Taguchi are forma unei matrici 
ortogonale (engl.orthogonal array – OA). 

Matricile ortogonale, identificate si aplicate de cǎtre Genichi Taguchi, sunt unul 
dintre cele mai importante aspecte ale aplicǎrii Metodelor Taguchi, şi avantajul major al 
acestora este cǎ matricile ortogonale reduc substanțial numǎrul de experimente necesare a 
fi efectuate, numǎr de experimente care este foarte mare pentru cazul unui plan complet 
(factorial) de experimente. 

Cea mai bunǎ (optimǎ) combinație de factori este acea combinație din matricea 
ortogonalǎ de experimente Taguchi, pentru care raportul semnal/zgomot (S/N) are valoarea 
maximǎ. 

Lotul de motoare considerat in cadrul cercetǎrii este un lot de motoare cu inducție 
trifazate cu rotor colivie veverița, de putere nominalǎ de 180W. 

Au fost selectați cinci factori de control (parametri) care determinǎ valoarea 
caracteristicii alese de calitate: viteza nominalǎ de rotație (nN), moment nominal (MN), 
tensiune de fazǎ nominalǎ (UphN), randament (η) si factor de putere (cosφ), ultimii doi 
dintre aceştia fiind parametri dependenți de performanța construcției motorului cu inducție. 

 
 
 
 

Tabel VI.2.3. Rezultate pentru experimentele efectuate conform planului matricial ortogonal L8 

No. 
Mesured rated current value (IN) 

Mean 
Standard 
deviation 

S/N 
ratio N1 N2 N3 N4 N5 

1 0.52 0.54 0.57 0.54 0.56 0.55 0.02 28.9465 

2 0.49 0.48 0.51 0.55 0.56 0.52 0.04 23.2535 

3 0.54 0.56 0.57 0.58 0.56 0.56 0.01 31.5713 

4 0.55 0.56 0.58 0.54 0.55 0.56 0.02 31.2811 

5 0.53 0.52 0.51 0.53 0.56 0.53 0.02 29.0430 

6 0.57 0.59 0.58 0.6 0.58 0.58 0.01 34.1898 

7 0.62 0.61 0.60 0.59 0.59 0.60 0.01 33.2860 

8 0.60 0.58 0.59 0.61 0.57 0.59 0.02 31.4378 
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Rezultatele arata cǎ, combinația optimǎ de parametri de control corespunde celei 
de-a şasea combinații de factori din Tabelul VI.2.2. 
 

Pentru a decide asupra importanței factorilor de control, utilizǎm analiza varianței 
(tehnica ANOVA), aplicatǎ pentru mǎsurarile efectuate. 
 

Luand in consideratie ca existǎ 5 factori de control, rezultǎ cǎ numǎrul total de 
sume de pǎtrate poate fi exprimat ca adunare a sumelor de pǎtrate, corespunzǎtoare 
fiecaruia dintre cei 5 factori de control, la care se aduna termenul corespunzǎtor erorii. 
 

 
Table VI.2.4. ANOVA/ Importanța factorilor de control 

No. SS Values Importance 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

SS1 

 

SS2 

 

SS3 

 

SS4 

 

SS5 

 

SSe 

 

SST 

 

 

0.01346 

 

0.01541 

 

0.00216 

 

0.00216 

 

0.00616 

 

0.00321 

 

0.04256 

 

 

31.63% 

 

36.21% 

 

5.08% 

 

5.08% 

 

14.47% 

 

7,54% 

 

100% 
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Analiza de regresie realizatǎ asupra datelor mǎsurate poate fi de asemenea realizatǎ, 
cu scopul de a identifica relația dintre valorile mǎsurate ale curentului nominal si valorile 
factorilor de control. 

Analiza de regresie permite determinarea relației dintre variabila dependentǎ (în 
cazul prezent aceasta fiind caracteristica de calitate IN) şi variabilele independente (în cazul 
prezentat acestea fiind factorii de control) sau de a face predicții despre variabila 
dependentǎ numeric, in funcție de una sau mai multe variabile independente. În orice caz, 
în ambele situații, prezența sau absența influenței cauzale nu este probatǎ. 

În analiza de regresie trebuie verificat dacǎ existǎ o relație liniarǎ între output si 
input, sau între variabila dependentǎ şi independentǎ sau între variabila rǎspuns si variabila 
explicativǎ. 

Linia de regresie obținutǎ prin realizarea analizei de regresie menționatǎ anterior 
este: 

IN = -0.295 + 0.000310 nN + 0.660 MN – 0.00060 UN + 0.040 ηN – 0.380 cosφ 
 
Avand coeficientul de determinare (R2) egal cu 0.802. 
 
De fapt relația teoreticǎ dintre factorii de control utilizați si valoarea curentului nominal 
este binecunoscutǎ din teoria motoarelor trifazate cu inducție. 
 
 
 

VI.3. CONCLUZII 
 

Concluzia principalǎ care poate fi trasǎ din prezentul capitol este cǎ, combinația 
optimǎ de factori de control pentru a obține cea mai bunǎ valoare a curentului nominal este 
pentru viteza de rotație nominalǎ nN=2800 rot/min, moment nominal MN=0,60 Nm, 
tensiune de fazǎ nominalǎ UphN=240V, randament η=0,70 si cosφ=0,75. Funcția pierdere 
de calitate aleasǎ este de tipul valoarea nominalǎ este cea mai bunǎ. 
 

Utilizând tehnica ANOVA rezultǎ importanța fiecarui parametru de control 
considerat. Rezultǎ cǎ cei mai importanți parametri pentru valoarea curentului nominal sunt 
turația nominalǎ nN şi momentul nominal MN cu contribuțiile de 31,63% respectiv 36,21% 
şi cei mai puțin importanți factori de control sunt tensiunea nominalǎ de fazǎ UphN 
respectiv randamentul η, fiecare dintre aceştia cu o contribuție de 5,08%. 
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VII. FIABILITATE. LEGI DE DISTRIBUȚIE. ESTIMARE 
PARAMETRI. TESTE DE CONCORDANȚǍ A 
DATELOR REALE CU DISTRIBUȚIILE TEORETICE 

 
 

Pentru sistemele şi echipamentele electrice, cele douǎ noțiuni, calitatea si fiabilitatea sunt 
de cele mai multe ori tratate în comun şi prezentate în general ca formând o singurǎ entitate.  

Plecând de la definiția calitǎții ca şi imagine a tuturor caracteristicilor de calitate si ținând 
cont de faptul cǎ fiabilitatea, disponibilitatea, mentenabilitatea, siguranța etc. reprezintǎ 
caracteristici de calitate subscrise caracteristicilor calitative de utilizare, pe parcursul prezentei 
lucrǎri fiabilitatea va fi consideratǎ ca fiind numai una dintre caracteristicile de calitate, deci ca 
una dintre determinantele calitǎții echipamentelor electrice. 

Totuşi, datoritǎ importanței deosebite pentru calitatea echipamentelor electrice, pe care o 
reprezintǎ fiabilitatea, ca şi caracteristicǎ de calitate, noțiunii de fiabilitate a echipamentelor 
electrice îi va fi dedicat, separat, prezentul capitol. 

Caracteristica de calitate asociatǎ fiabilitǎții, va fi pe parcursul lucrǎrii valoarea 
determinatǎ sau estimatǎ a timpului mediu de bunǎ funcționare (MTBF/MTTF). 

 

VII.1. NOȚIUNEA DE FIABILITATE 

Fiabilitatea este definitǎ ca siguranța în funcționare. Prin siguranța în funcționare a unui 
echipament electric se ințelege capacitatea acestuia de a funcționa fǎrǎ defecțiuni pe durata unui 
interval de timp, în condiții date de exploatare. 

Se defineşte funcția de fiabilitate R(t) care reprezintǎ probabilitatea ca echipamentul 
electric sa funcționeze fǎrǎ defecțiuni, pe durata unui timp prescris, în condiții de exploatare 
date. 

Astfel R(t)=Prob(T≥t), adicǎ siguranța in funcționare se exprimǎ prin probabilitatea 
faptului ca timpul de funcționare fǎrǎ defecțiuni a echipamentului electric este mai mare decât 
timpul prescris (t). [5], [7], [14], [16], [23], [28], [41] si [42]7 
 

VII.2. INDICATORII FUNDAMENTALI DE FIABILITATE AI 
ECHIPAMENTELOR ELECTRICE 

Daca T reprezintǎ durata de funcționare a echipamentului electric pânǎ la defectare atunci 
indicatorii fundamentali de fiabilitate sunt: 

R(t)=Prob(T≥t)  funcția de fiabilitate sau funcție de supraviețuire 

                                                           
7
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F(t)=Prob(T<t)=1-R(t) funcția de non-fiabilitate sau probabilitatea de defectare 

Pentru un interval oarecare de durata x, care incepe la momentul t, probabilitatea de 
defectare este: 

F(t,t+x)=Prob(t≤T<t+x)=F(t+x)-F(t); 

Probabilitatea ca echipamentul sa se defecteze in intervalul (t,t+x), condiționatǎ de faptul 
cǎ echipamentul a funcționat fǎrǎ defect pânǎ în momentul t este: 

F(t,t+x)=Prob(t≤T<t+x)/Prob(T≥t)=[F(t+x)-F(t)]/R(t) 

Pentru funcția de fiabilitate: 

R(t,t+x)=Prob(T≥t+x)/ Prob(T≥t)=R(t+x)/R(t) 

Funcția de distribuție are derivata: 

+(,) = lim∆��1
2(, + ∆,) − 2(,)

∆,  

Care reprezintǎ probabilitatea de defectare în intervalul (t,t+∆t) cand ∆t tinde la 0. 

Se defineşte rata de defectare, care descrie pericolul de defectare în jurul unui moment dat: 

5(,) = lim∆��1
2(, + ∆,) − 2(,)

6(,)∆, = +(,)
6(,) 

Ținand cont cǎ +(,) = − �7
�� , obținem: 5(,) = − �7

7(�)��  care prin integrare conduce la: 

    6(,) = 8�9 :(;)�;<
=  

Media timpului de funcționare este MTTF (mean time to failure): 

    >??2 = @ = 9 ,+(,)A, = 9 6(,)A,∞

1
∞

1  

Altǎ medie importantǎ este media timpului rǎmas pânǎ la defectarea unui echipament: 

    @(,) = 9 6(,, , + B)AB = �
7(�)9 6(C)AC∞

�
∞

1  

Alt indicator important îl reprezintǎ dispersia timpului de funcționare: 

    D = 9 (, − @)E+(,)A,∞

1 ,  F = √D 
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VII.3. LEGI DE DISTRIBUȚIE ALE VARIABILELOR ALEATOARE 
PENTRU STUDIUL FIABILITǍȚII ECHIPAMENTELOR 
ELECTRICE 

 

VII.3.1 Repartiția Gamma generalizatǎ: 

+(,) = 	,G��8�H�I , , ≥ 0 

 

Funcția gamma: L(B) = 9 ,���8��A,∞

1 ,            

Condiția de normalizare este:9 +(,)A, = 1∞

1  

� 	 = ∝HO ∝P
Q(O∝)

 , de unde: +(,) = ∝HO ∝P
Q(O∝)

,G��8�H�∝ , , ≥ 0 

 

VII.3.2. Repartiția Gamma 

Se obține din particularizarea repartiției Gamma generalizatǎ cu α=1 

� +(,) = HO
Q(G) ,G��8�H�, , ≥ 0 

Sau cu k=a si λ=1/b, rezulta +(,) = RS(,; S, U) = �VWX
Q(�)YV 8(�

<
Z) 

>??2 = @ = [ \P = SU 

 

VII.3.3 Repartiția exponentialǎ  

Se obține prin particularizarea repartiției Gamma generalizatǎ cu α=k=1 

+(,) = \8�H�, , ≥ 0 

6(,) = 8�H�, 2(,) = 1 − 8�H�, 5(,) = \ = ],. 
>??2 = @ = 1 \P  

FE = D = 1 \EP  
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VII.3.4. Repartiția Weibull  

Se obține prin particularizarea repartiției Gamma generalizatǎ cu α=k 

+(,) = ^\
L(1) ,_��8�H�

∝ , , ≥ 0 

Tinând cont cǎ L(1) = 1, rezultǎ  

+(,) = ^\,_��8�H�∝ , , ≥ 0 

Sau cu = 1 `P  , rezultǎ  

+(,) = ^
` ,_��8� <

a
I
, , ≥ 0 

 

@ = >??2 = `X
I	L(1 + �

_) ,       FE = D = `b
I[	L d1 + E

∝e − LE d1 + �
∝e] 

 

VII.3.5. Repartiția normalǎ N(m,����) 

O variabilǎ aleatoare admite o repartiție normalǎ de parametri m si �>0, dacǎ densitatea ei de 
probabilitate este: 

+(B) = 1
F√2h 8�(iWj)b

bkb  

 

 

VII.4. METODE DE ESTIMARE A PARAMETRILOR UNEI 
DISTRIBUȚII (MOM, MLE, LSM) 
 

Pentru estimarea parametrilor unei distribuții stau la dispozitie trei metode: 

- Metoda Momentelor (Method of Moments) 
- Metoda Verosimilitǎții Maxime (Maximum Likelihood Estimation) 
- Metoda celor mai mici pǎtrate (Least Square Method) 
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VII.4.1 Metoda momentelor (MOM) 

Constǎ în calculul momentelor din datele reale de fiabilitate. Numǎrul de momente ce 
trebuie calculat este egal cu numǎrul de parametri ai distribuției, ce trebuie estimați. 

Presupunând cǎ datele de fiabilitate provin dintr-o anume distribuție, se calculeazǎ apoi 
momentele in funcție de parametrii distribuției presupusǎ a sta la baza datelor de fiabilitate si 
anume: 

@G = l ,G+(,)A,
∞

1
 

Din egalarea momentelor obținute în cele douǎ variante rezultǎ un sistem format dintr-un 
numǎr de ecuații egal cu numǎrul de parametri ce trebuie estimați. Prin rezolvarea acestui sistem 
rezultǎ valorile estimate ale parametrilor distribuției cu densitatea de distribuție f(t). 

 

VII.4.2. Metoda verosimilitǎții maxime (MLE) 

Metoda verosimilitǎții maxime se bazeazǎ pe maximizarea in raport cu parametrii 
distribuției a funcției obținutǎ prin logaritmarea produsului funcțiilor de densitate de 
probabilitate pentru un set de date reale presupuse aparținând unei anume distribuții (t1, t2…..tn) 
cu parametrii de estimat (θ1, θ2…. θk). 

lnP(t1, t2…..tn, θ1, θ2…. θk)=ln(∏ +(,n, θ1, θ2… . θk)!q� ) 
Maximizarea functiei se realizeaza prin egalarea cu zero a derivatelor partiale in raport cu 

parametrii distributiei (θ1, θ2…. θk). 

Astfel sistemul obtinut este: 

rln(∏ +(,n, θ1, θ2… . θk)!q� )
rθi = 0, n = 1. . [ 

Prin rezolvarea sistemului de ecuatii rezulta valorile pentru parametrii distributiei: θ1…. θk 

 

VII.4.3. Metoda celor mai mici pǎtrate (LSM) – pentru distribuția Weibull 

Constǎ în dubla logaritmare a funcției exponentiale obținutǎ din funcția de distribuție Weibull, în 
vederea obținerii unei relații de liniaritate între cei doi parametrii ai distribuției, dupǎ cum 
urmeazǎ: 
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ln ln( 1
1 − 2(,1, ,2… ,t)) = ] ln(,1, ,2. . ,t) − ] ln U 

 

unde funcția de distribuție Weibull consideratǎ are forma: 

2(,1, ,2. . ,t; U, ]) = 1 − 8�((<X,<b..<u)Z )  

 

VII.5. TESTE DE CONCORDANȚǍ ÎNTRE DATELE STATISTICE ŞI 
O ANUMITǍ DISTRIBUȚIE 

Pe parcursul acestui capitol au fost abordate douǎ dintre cele mai uzuale teste de 
concordanțǎ statisticǎ şi anume Testul de concordanțǎ χ2 si Testul de concordanțǎ Kolmogorov-
Smirnov. 

Fiecare dintre cele douǎ teste prezintǎ anumite particularitǎți, care îl fac sa fie adecvat în 
anumite situații de testare a concordanței statistice. Astfel, Testul de concordanțǎ Kolmogorov-
Smirnov este adecvat a fi utilizat, în special pentru distribuții de tip continuu şi pentru acele 
distribuții pentru care nu este necesarǎ estimarea de parametrii ai distribuției. 

Testul de concordanțǎ χ2 este indicat a fi utilizat, în special atunci când este vorba de 
distribuții de tip discret, pentru care este necesarǎ suplimentar, estimarea unui anumit numǎr de 
parametri. 

 

VII.5.1. Testul de concordanțǎ χ2 

Poate fi aplicat pentru orice distribuție univariatǎ pentru care se poate calcula funcția de 
distribuție. Pentru aplicarea acestui test datele sunt împǎrțite in clase, valoarea statisticii Chi 
pǎtrat depinzând de împǎrțirea datelor in clase. 

Ipoteza nulǎ H0 este: Datele provin dintr-o distributie F 

Pentru calculul statisticii chi-pǎtrat, datele sunt împarțite în k clase si statistica χ2 se defineşte: 

vE = w(x! − y!)E
y!

G

!q�
 

unde Oi reprezintǎ frecvența datelor observate, iar Ei reprezintǎ frecvența datelor aferente 
distribuției presupusǎ a sta la baza datelor observate. 
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Frecvența Ei se calculeazǎ dupa cum urmeazǎ: 

y! = z{2(�;) − 2(��)| 

unde F este funcția de distribuție cumulatǎ presupusǎ a sta la baza datelor observate, iar Yu este 
limita superioarǎ a clasei i, iar Yl este limita inferioarǎ a clasei i si N este numǎrul de date. 

Statistica χ2 are o distribuție Chi-patrat cu (k-c-1) grade de libertate, unde k reprezinta 
numǎrul de clase, iar c reprezintǎ numǎrul de parametri estimați. 

Se fixeazǎ pragul de semnificație α. Ipoteza este acceptatǎ dacǎ  vE ≤ vE��_,			G� �� 

 

VII.5.2. Testul de concordanțǎ Kolmogorov-Smirnov 

Spre deosebire de Testul de concordanțǎ χ2, care poate fi aplicat atât pentru distribuții 
discrete cât şi continue, testul de concordanțǎ Kolmogorov-Smirnov se aplicǎ numai pentru 
distribuții continue. Un avantaj al testului este faptul cǎ poate fi aplicat şi pentru selecții de 
volum cu un numǎr de date mai mic de 25. Testul poate fi utilizat cu succes şi pentru a verifica 
dacǎ douǎ selecții de volum provin din aceeaşi distribuție. 

Se considerǎ un sondaj de volum: {x1,x2…..xn} şi se noteazǎ cu FE(x) funcția de repartiție 
empiricǎ asociatǎ acestei selecții de volum. Se presupune cǎ populația din care provine selecția 
de volum are funcția de repartiție teoreticǎ FT(x). 

Se introduce statistica K-S (Kolmogorov-Smirnov) definitǎ dupǎ cum urmeazǎ: 

D = max� |F�(x) − F�(x)| 
În cazul în care populația aferentǎ selecției de volum are repartiția FT(x), atunci se 

cunoaşte distribuția variabilei aleatoare D. 

Astfel, dacǎ valoarea calculatǎ a statisticii D este mai micǎ decât valoarea cuantilei 
aferente (1-α) pentru numǎrul de date observate n, atunci ipoteza cǎ populația provine din 
distribuția teoreticǎ FT(x), poate fi acceptatǎ cu pragul de semnificație ales. 
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VII.6. STUDIU DE CAZ – ESTIMAREA PARAMETRILOR 
DISTRIBUȚIEI PRESUPUSǍ A STA LA BAZA DATELOR PRIN 
METODA VEROSIMILITǍTII MAXIME ŞI VERIFICAREA 
CONCORDANȚEI DINTRE DISTRIBUȚIA DATELOR OBSERVATE 
ŞI DISTRIBUȚIA TEORETICǍ CU UTILIZAREA TESTULUI DE 
CONCORDANȚǍ KOLMOGOROV-SMIRNOV 

 

Fiind dat un set de date (timpi pânǎ la prima defectare), se cere determinarea distribuției 
şi parametrilor din care provine setul de date şi apoi verificarea concordanței dintre distribuția 
teoreticǎ şi cea realǎ. 

 

Pe baza softului Octave 3.6.2 este verificatǎ concordanța dintre datele existente şi 
distribuțiile normalǎ şi exponentialǎ prin utilizarea Testului de concordanțǎ Kolmogorov-
Smirnov. 

 
Rezultatele obținute in urma rulǎrii programului “Fiab” din Anexa 3, pentru perechile [p-

val,ks] sunt cele obținute mai jos, semnificația fiind cǎ pentru o valoare a p-val > 0.05 datele 
concordǎ cu distribuția respectivǎ (normalǎ sau exponentialǎ) 
 
 

 Concordanța normalǎ: 
0.70484     0.70383 
1.9113e-004    2.1512e+000 
 0.15982     1.12390 
 0.017351     1.540661 
 0.044520     1.379305 
 0.82090     0.63091 
 1.9924e-004    2.1464e+000 
 0.23445     1.03490 
 0.019951     1.517832 
 0.036204     1.416284 
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Concordanța exponentialǎ: 
8.7861e-008    2.9104e+000 
0.38842     0.90313 
3.0943e-006    2.5864e+000 
0.34113     0.93904 
0.20203     1.07039 
9.0306e-008    2.9080e+000 
0.39282     0.89993 
2.1563e-006    2.6211e+000 
0.18466     1.09123 
0.18213     1.09440 
 

Timpii de bunǎ functionare (MTTF) în luni, aferenți celor 10 seturi de date sunt: 

MTTF_1=19,51;  MTTF_6=23,43; 

MTTF_2=28,88;  MTTF_7=21,64; 

MTTF_3=18,29; MTTF_8=20,09; 

MTTF_4=7,18; MTTF_9=5,77; 

MTTF_5=29,65; MTTF_10=38,51; 

 
 

VII.7. CONCLUZII 

 
Legile de distribuție utilizate în fiabilitate se obțin în principal, din particularizarea 

funcției Gamma generalizatǎ (GG). 
Determinarea parametrilor distribuției Gamma generalizatǎ este dificilǎ, din cauza 

faptului cǎ nici una dintre metodele de estimare a parametrilor nu simplificǎ suficient 
determinarea celor 3 parametri ai distribuției Gamma generalizatǎ. 
Ca urmare a concluziei precedente distribuția Gamma generalizatǎ işi are utilitatea doar prin 
prisma faptului cǎ prin particularizare se obțin distribuțiile exponentialǎ, Gamma, Weibull, 
Erlang, Rayleigh, Maxwell. 

Determinarea parametrilor acestor distribuții reprezintǎ o problemǎ serioasǎ care 
presupune utilizarea tehnicii de calcul bazatǎ pe folosirea unor metode specifice (de exemplu 
metoda Newton-Raphson). 

Pentru estimarea parametrilor au fost prezentate cele 3 metode consecrate: Metoda 
momentelor, Metoda verosimilitǎții maxime si Metoda celor mai mici pǎtrate.  
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Au fost prezentate douǎ din testele de concordanțǎ: Testul de concordanțǎ χ2 şi Testul de 
concordanțǎ Kolmogorov-Smirnov, fiecare prezentând anumite particularitǎti şi condiții pentru a 
le putea aplica. 

Prezentul capitol încearcǎ o sintetizare a metodelor statistice utilizate pentru stabilirea 
distribuției teoretice care modeleazǎ datele reale. 

Studiul de caz prezentat se referǎ la 10 seturi de date de fiabilitate. Caracteristica de 
calitate ce va fi preluatǎ în analiza multivariatǎ a calitǎții şi implicit pentru determinarea 
indicatorului de calitate prin metoda Analizei Valorii de Utilitate este MTTF (engl. mean time to 
failure). 

Cu ajutorul software-ului Octave 3.6.2 a fost realizatǎ verificarea concordanței cu 
distribuția normalǎ sau exponentialǎ şi au fost realizate histogramele aferente celor 10 seturi de 
date şi anume a fost creat în mediul Octave programul “Fiab”, program de estimare a 
parametrilor distribuțiilor şi de verificare a concordanței datelor cu distribuția normalǎ sau 
exponentialǎ. 

Ca rezultat important al folosirii programului “Fiab” în mediul software Octave 3.6.2 se 
observǎ faptul cǎ datele de fiabilitate folosite se încadreazǎ fie în distribuția normalǎ, fie în cea 
exponentialǎ, nemaifiind necesarǎ testarea pentru concordanțǎ cu alte distribuții. 
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VIII. ÎNCHEIERE 
 

Prezentul capitol de încheiere a lucrǎrii işi propune, pe de o parte sa tragǎ anumite 
concluzii generale, suplimentare celor aferente fiecǎrui capitol si sǎ prezinte contribuțiile 
lucrǎrii, iar pe de altǎ parte sǎ stabileascǎ direcțiile ulterioare de studiu şi dezvoltare a 
aspectelor netratate sau insuficient tratate, direcții în legaturǎ mai mult sau mai puțin 
directǎ cu problematica abordatǎ de prezenta lucrare. 
 
 
 
VIII.1. CONCLUZII ŞI CONTRIBUȚII ALE LUCRǍRII 
 
 Multitudinea de modele statistice utilizate pe parcursul lucrǎrii, permit descrierea 
calitativǎ a echipamentelor electrice pe baza diverselor analize ale caracteristicilor de 
calitate. 

Bazat pe studiile de caz din prezenta lucrare, apreciez cǎ urmǎtoarele elemente pot 
fi considerate contribuții originale: 

• Modelarea evaluǎrii calitative a echipamentelor electrice bazatǎ pe aplicarea 
metodei analizei valorii de utilitate (modelul aditiv) 

• Modelarea caracteristicilor calitative ale echipamentelor electrice din punct de 
vedere al analizei factoriale şi analizei componentelor principale  

• Modelarea parametrilor importanți ai motoarelor electrice (M, n, U, I) din punct 
de vedere al analizei factoriale şi al analizei componentelor principale 

• Modelarea diferitelor defecte ale echipamentelor/ componente electrice din 
punct de vedere al analizei de regresie şi al analizei dispersionale (ANOVA) 

• Modelarea diferitelor defecte ale echipamentelor electrice din punct de vedere 
al controlului statistic al proceselor  

• Modelarea caracteristicii de calitate curent nominal din punct de vedere al 
parametrilor de control cu ajutorul metodei Taguchi, matricea ortogonalǎ L8- 
OA si a funcției pierdere de calitate asociatǎ “nominal the best” 

• Estimarea parametrilor distribuțiilor de fiabilitate asociate defectelor 
echipamentelor electrice prin metoda verosimilitǎții maxime si testarea 
concordanței cu douǎ dintre distribuțiile de fiabilitate uzuale (exponențialǎ si 
normalǎ), cu ajutorul a douǎ teste distincte de verificare a concordanței, testul 
de concordanțǎ χ2 şi testul de concordanțǎ Kolmogorov-Smirnov 

• Programele “pref1” si “pref2” (Anexa 1 si Anexa 2), elaborate în software-ul 
Octave 3.6.2, care calculeaza coeficienții de importanțǎ prin Metoda Leontieff 
şi prin Metoda STEP/STEM 

• Programele elaborate, în software-ul Octave 3.6.2, “Qeval1”, respectiv 
“Qeval2” (Anexa 3 şi Anexa 4), care implementeaza calculul indicatorilor 
(coeficienților) de calitate ai echipamentelor electrice, utilizând calculul 
coeficientilor de importanțǎ prin cele doua metode: Leontieff si STEP/STEM 

• Programul elaborat in mediul soft Octave 3.6.2, “Qevalpca”, prezentat in Anexa 
5, care implementeaza analiza factorialǎ si analiza componentelor principale 
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• Programul “ls” din Anexa 6, elaborat în Octave 3.6.2. care realizeazǎ analiza de 
regresie 

• Programul “t_anova” din Anexa 7, elaborat în Octave 3.6.2 care realizeazǎ 
analiza dispersionalǎ (ANOVA) 

• Programul elaborat în mediul software Octave 3.6.2, “Fiab” care implementeazǎ 
estimarea parametrilor şi stabilirea concordanței cu distribuțiile exponentialǎ şi 
normalǎ de fiabilitate (Anexa 8) 

O primǎ concluzie generalǎ este cǎ realitatea ingineriei electrice este în mare 
masurǎ o realitate de naturǎ electromecanicǎ. Majoritatea echipamentelor electrice au in 
componența lor atât componente electrice cat si mecanice. 

O a doua concluzie şi totodatǎ contribuție a lucrǎrii este dovada multi- si 
interdisciplinaritǎții între domenii aparent neînrudite sau considerate insuficient înrudite: 
domeniul electric, domeniul statistic, domeniul mecanic, domeniul calitate. 

O a treia concluzie si contribuție o reprezintǎ faptul cǎ, deşi preponderent utilizate 
mai ales în domeniul ingineriei mecanice, însǎ preluate din marketing şi economie, 
modelele şi instrumentele statistice, pot fi aplicate cu success şi domeniului ingineriei 
electrice. De altfel, articolul prezentat in cadrul Conferintei Internationale ModTech în 
Mamaia, Constanta 2015: “Torsional Stress Analysis of the Squirrel-Cage Rotor for Three 
Phase Asynchronous Motors”, este o dovadǎ a interdisciplinaritǎții celor douǎ domenii 
inginereşti, electric si mecanic. 

O a patra concluzie şi contribuție o constituie utilizarea cu succes a instrumentelor 
de calcul (software) disponibile în prezent, care simplificǎ mare parte din efortul de calcul 
statistic dedicat evaluǎrii calitǎții echipamentelor electrice care se transformǎ în efort de 
programare a respectivelor instrumente software (Octave, Matlab, Minitab, Euler Math 
Toolbox etc.) 

O a cincea concluzie şi contribuție a lucrǎrii este cǎ, asemenea cum matematica sau 
software-ul işi dovedesc utilitatea numai în directǎ corelație cu problematica realǎ (în cazul 
prezent aceasta fiind problematica ingineriei), modelele statistice utilizate în prezenta 
lucrare au avut exact acelasi rol, de a modela realitatea calitǎții echipamentelor electrice si 
de a o face comprehensibilǎ. 
 

 
VIII.2. DIRECTII ULTERIOARE DE DEZVOLTARE 
 

Departe de a avea pretenția de a fi consideratǎ exhaustivǎ, în legaturǎ cu aceastǎ 
lucrare ar putea exista urmǎtoarele direcții ulterioare de dezvoltare:  

• Utilizarea modelului multiplicativ de evaluare a calitǎții echipamentelor 
electrice 

• Utilizarea metodei entropiei, adițional metodelor STEP si Leontief de calcul a 
coeficienților de importanțǎ ai caracteristicilor de calitate selectate pentru un 
anume tip de produs electric 

• Utilizarea datelor de calitate (date referitoare la caracteristicile de calitate luate 
în considerare) date care sunt deseori insuficient sau aproape în totalitate 
neinterpretate din punct de vedere statistic 



40 

 

• Avand în vedere faptul cǎ prezenta lucrare trateazǎ calitatea (reprezentatǎ prin 
caracteristicile de calitate implicate in evaluare), ca pe o situatie staticǎ 
(curentǎ), consider cǎ o abordare temporalǎ (în termeni de evoluție în timp a 
caracateristicilor de calitate), ar putea reprezenta o abordare si o dezvoltare 
viitoare de interes, în care ar putea fi aplicate cu succes teoria seriilor de timp, 
modelele econometrice, precum şi modelul Box/Jenkins. 

• În continuarea ideii prezentate anterior, aceea de evoluție în timp a 
caracteristicilor produselor, o abordare si totodatǎ o direcție de dezvoltare 
ulterioarǎ ar putea sǎ o reprezinte, adǎugarea şi respectiv pierderea anumitor 
caracteristici de calitate pe parcursul evoluției în timp a produselor 
(echipamente electrice)  

Datele insuficient sau aproape deloc utilizate din punct de vedere al modelelor 
statistice, se aflǎ într-o multitudine de lucrǎri (de licentǎ, de dizertație, de doctorat sau chiar 
carți de inginerie electricǎ), aşteptând sǎ releve adevǎruri rezultate pe baze statistice, şi 
legǎturi ascunse ce pot fi de asemenea, relevate prin utilizarea modelelor statistice de tipul 
celor utilizate în prezenta lucrare. 

O altǎ direcție de dezvoltare o reprezintǎ utilizarea unor metode si modele înrudite 
cu cele statistice aplicate în domeniul electric în prezenta lucrare, preluate din domeniul 
dezvoltarii de noi produse (marketing si economie) care ar putea fi preluate şi aplicate cu 
succes pentru domeniul ingineriei electrice (ex. engl. conjoint measurement, morphologic 
box etc.). 

Utilizarea altor date de potențial interes, care ar putea fi fǎcute disponibile sau sunt 
deja aflate în posesia autorului, poate reprezenta o altǎ direcție de continuare a prezentei 
lucrǎri. 

Completarea şi dezvoltarea cooperǎrii si colaborǎrii demarate prin articolul  
menționat în cadrul Bibliografiei “Torsional Stress Analysis of the Squirrel-Cage Rotor for 
Three Phase Asynchronous Motors” şi prin alte articole similare din domeniul ingineriei 
electromecanice, cu aspecte care sa implice suplimentar fațǎ de componentele electricǎ şi 
mecanicǎ, de asemenea, şi componenta de modelare statisticǎ. 

O ultimǎ idee exprimatǎ la finalul lucrǎrii este faptul cǎ cognoscibilitatea şi 
comprehensibilitatea lumii inginereşti şi nu numai, poate fi realizatǎ numai prin prisma 
unei abordǎri cât mai holistice cu putințǎ. Aceastǎ abordare trebuie sǎ încerce pǎtrunderea 
cât mai profundǎ în adevǎrurile ştiințelor care stau la baza ingineriei, ținand cont ca legile 
ascunse ale diverselor domenii inginereşti sunt organizate deseori în sisteme a cǎror 
cunoaştere presupune întrepǎtrunderi şi suprapuneri de cunoştințe din domenii de activitate 
şi studiu de o mare diversitate. 
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