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Abstract. This paper is going to solve a problem of optimisation using 
the method of selection and testing the averages hypotheses in Microsoft Excel. 
The application we presented aims at monitoring the systematic measurements 
of soil global radioactivity in Suceava county. According to the evolution of 
monitored parameters, the application outlines the overtaking of imposed limits, 
aiming at intervening in due time.  

INTRODUCERE 
Lucrarea îşi propune rezolvarea unei probleme de optimizare prin metoda 

selecţiei şi verificarea ipotezelor despre medie în programul Microsoft Excel.  
 Se prezintă pentru început bazele matematice teoretice, referitoare la 
metoda selecţiei şi la verificarea ipotezelor despre medie. 
 Se exemplifică cu o aplicaţie de monitorizare a măsurătorilor sistematice 
ale activităţii β globale din sol. 
 Variabilele problemei sunt reprezentate prin valorile radiaţiilor rezultate în 
urma determinărilor din probele recoltate zilnic în perioada trimestrului 3 din anul 
2005 în zona Sucevei. 

Rezultatele obţinute în Microsoft Excel conţin valorile minime, medii şi 
maxime ale radiaţiilor şi furnizează avertizări la depăşirea limitelor prestabilite. 

 
BAZE TEORETICE 

 Metoda de selecţie este unica posibilitate de analiză pentru cazul 
colectivităţilor generale infinite sau foarte mari, când caracteristica de studiat este 
de tip stohastic. Scopul principal al metodei de selecţie constă în determinarea 
celor mai importanţi parametri ai colectivităţii de selecţie şi raportarea acestora la 
colectivitatea generală. 
 O selecţie reuşită este edificatoare sau reprezentativă, dacă repartiţia şi 
valoarea medie a caracteristicii studiate sunt apropiate de repartiţia şi media 
colectivităţii generale, diferenţa dintre acestea fiind neglijabilă. Practic, selecţia se 
consideră reprezentativă dacă valorile caracteristicilor colectivităţilor de selecţie 
şi ale colectivităţii generale diferă una de cealaltă cu mai puţin decât o mărime 
admisă, stabilită dinainte. 
 Repartiţia de selecţie este repartiţia empirică obţinută prin cercetarea 
colectivităţii de selecţie. Repartiţia teoretică este repartiţia prezumtivă pentru 
colectivitatea generală necunoscută cu care sunt în concordanţă datele de selecţie.  



 Pornind de la repartiţia teoretică propusă, se pot determina parametrii 
colectivităţii necunoscute şi se pot face diferite prognoze. 
 Alegerea elementelor de selecţie trebuie făcută aleator. Una dintre 
caracteristicile după care se face alegerea, poate fi numărul curent al termenilor 
colectivităţii, dacă pentru fiecare termen al colectivităţii (atunci când este posibil) 
se întocmesc şi se numerotează fişe, fără a se ţine cont de conţinutul acestora. 
 Dacă nu se cercetează datele trecute în fişe, ci chiar obiectele care formează 
colectivitatea de selecţie, atunci în fişe nu se face nici un fel de înregistrare, ci 
numai se numerotează. Tehnica efectuării selecţiei simple trebuie să asigure 
aceeaşi probabilitate fiecăruia din termenii neextraşi ai colectivităţii de a intra în 
selecţie. Selecţia se face prin diferite procedee. În afară de cele descrise mai sus, 
se remarcă selecţia tipică, selecţia în serie (de cuib), selecţia mecanică şi selecţia 
combinată. 
 În cazul selecţiei tipice, colectivitatea generală se împarte în câteva grupe 
tipice în raport cu indicele studiat. După aceasta, din fiecare grupă se face selecţia 
în mod arbitrar. Împărţirea pe grupe se face în aşa fel încât în selecţie să fie 
reprezentate toate tipurile de obiecte studiate. 
 În selecţia de serie (de cuib) se aleg grupe întregi în scopul examinării 
acestora în ansamblu. În schimb, alte grupe (nealese) rămân complet neatinse în 
procesul de selecţie. 
 Selecţia mecanică se realizează pe grupe care se separă apoi după indici 
care nu au nici o legătură cu colectivitatea cercetată. În acest mod, selecţia apare 
ca un ansamblu de “n” selecţii întâmplătoare propriu-zise, fiecare din acestea 
prezentând un punct (un obiect). 
 Dacă mărimea întâmplătoare ξ este repartizată normal cu parametrii Mξ şi 
σ2, atunci media aritmetică şi mediana de selecţie, după datele a n observaţii, sunt 
repartizate asimptotic normal cu media egală cu Mξ şi cu dispersiile egale 
respectiv cu σ2/n şi σ2π/2n. 
 Partea teoretică a problemei se rezolvă  prin metoda verosimilităţii maxime 
propusă de R. Fisher, în care se lucrează cu mai multe densităţi de probabilitate 
corespunzătoare mărimilor întâmplătoare. 
 În problema propusă spre rezolvare, densităţile sunt înlocuite prin citiri ale 
analizelor efectuate zilnic, în intervalul a 12 ore când se prelevează probe de sol şi 
aer şi se efectuează determinări ale radiaţiilor de mediu. 
 Fie f(x1θ), …, f(xnθ) densităţile de probabilitate corespunzătoare mărimilor 
întâmplătoare alese ξ1, ξ2, …, ξ(n). Se studiază densitatea comună a acestor mărimi 
întâmplătoare. În virtutea independenţei aceasta va fi repartizată prin produsul 
densităţilor uniforme corespunzătoare, adică: 
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 Întrucât valorile de selecţie x1, x2, …, xn sunt cunoscute, se va considera 
acest produs ca o funcţie a parametrului necunoscut θ, care se va nota cu Lx(θ), 
unde X = {x1, x2, …, xn}, adică: 
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 Această funcţie este funcţia de verosimilitate. 
 Se preconizează desigur alegerea dintre toate valorile posibile ale 
parametrului θ a acelora pentru care funcţia Lx(θ) atinge maximum. Pentru aceasta 
se rezolvă ecuaţia: 
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 Valoarea astfel obţinută θ, care este o funcţie de valorile de selecţie x1, x2, 
…, xn va reprezenta evaluarea verosimilă a parametrului θ. În loc de ecuaţia de 
mai sus se poate folosi uneori o ecuaţie mai simplă: 
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 Dacă evaluarea repartiţiei parametrului necunoscut este un număr întreg, 
aceasta se numeşte punctuală. Pentru a determina precizia evaluării obţinute a 
parametrului cu eficienţa dată, se foloseşte aşa numitul interval de încredere. 
 Procedura determinării limitelor de încredere se va studia pe exemplul 
mediei aritmetice x , calculată după observaţii şi folosită la evaluarea speranţei 
matematice Mξ = a. Se admite că mărimea întâmplătoare ξ este repartizată 
normal cu dispersia σ2. De asemenea, se admite că 1 – q este valoarea dată 
probabilităţii şi că intervalul α−a , α+a  “acoperă” valoarea reală a 
parametrului a, adică: q1)aax(P −=+≤≤− αα   
  

REZULTATE 
 Se monitorizează măsurătorile sistematice ale activităţii β globale din sol în 
trimestrul al treilea al anului 2005, în zona Sucevei. Variabilele problemei sunt 
reprezentate prin probele recoltate zilnic, la interval de o oră, între 6:00 şi 18:00. 
 Se determină: 

- valoarea minimă zilnică a radiaţiilor în intervalul a 12 ore de recoltare a 
probelor; 

- valoarea maximă zilnică a radiaţiilor în intervalul a 12 ore de recoltare a 
probelor; 

- valoarea medie zilnică a radiaţiilor în intervalul a 12 ore de recoltare a 
probelor; 

- ora (din intervalul celor 12 ore) când s-a determinat valoarea maximă a 
zilei; 

- ziua din lună în care s-a determinat valoarea maximă a radiaţiei; 
- valoarea medie a radiaţiilor în decursul unei luni; 
- valoarea maximă a radiaţiilor în decursul unei luni; 
- valoarea minimă a radiaţiilor în decursul unei luni; 
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- avertizarea preventivă la depăşirea limitei prescrise a radiaţiilor în timpul 
determinărilor. 
 Aplicaţia s-a soluţionat în MS Excel. Pentru început s-au realizat 3 tabele cu 
valorile radiaţiilor beta determinate prin măsurători de la probele recoltate în 
lunile: iulie, august şi septembrie. 

 

Fig. 1 - Evoluţia radioactivităţii pe zile, în luna iulie 

 

Fig. 2 - Evoluţia radioactivităţii pe zile, în luna august 
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Fig. 3 - Evoluţia radioactivităţii pe zile, în luna septembrie 

Datele tabelate s-au prelucrate cu ajutorul funcţiilor predefinite pentru 
calcule statistice din Microsoft Excel. 

S-au reprezentat apoi grafic evoluţiile parametrilor măsuraţi pentru fiecare 
lună (figurile 1 - 3), prin curbe ce reprezintă valorile medii ale radiaţiilor. În 
figura 4 s-a redat evoluţia valorilor medii pe cele 3 luni, pentru a evidenţia 
caracteristicile necesare. 

 

Fig. 4 - Evoluţia radiaţiilor medii din sol în perioada: 01.07 - 30.09.2005  -  Suceava 
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Data determinării radiatiei: ianuarie 20, 2006 
Locul determinarii: AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI DIN SUCEAVA 
Locul recoltării probei: Suceava 
Rezultatul probei: 0.056 [mGy/h] UM 
 Valoare normală 

Observaţie:  După  ce  s-a  efectuat  determinarea,  introduceţi  rezultatul !!! 
 

Fig. 5 - Determinarea radiaţiilor 
 
 În foaia Excel „Determinări radiaţii” (fig. 5), într-o celulă, de exemplu F10, se 
introduce valoarea radiaţiilor beta determinate dintr-o probă de sol. Dacă valoarea 
determinată este mai mare sau egală cu valoarea limită admisă, atunci în celula F13 va 
apare un mesaj de avertizare: „Valoare depăşită”, altfel mesajul va fi: „Valoare 
normală”. Aceasta s-a realizat prin folosirea funcţiilor: 

•  IF (F10 > =  Valoarea limită admisă; „Valoare depăşită”; „Valoare 
normală”) 

• funcţia de căutare MATCH pentru afişarea zilei când s-a atins valoarea maximă 
a radiaţiei din lună. Pentru aceasta, s-a trecut în celula W3 formula: 
 = B3 + MATCH (V3; Q3 : Q33; 0) – 1 
care afişează data când s-a atins valoarea maximă a radiaţiilor; 

• funcţia de căutare MATCH pentru afişarea orei când s-a atins valoarea maximă 
a radiaţiei dintr-o zi. Pentru aceasta, s-a trecut în domeniul celulelor S3 : S33 formula: 
 = MATCH (Q3; C3 : N3; 0) 
care afişează ora când s-a atins valoarea maximă a radiaţiilor, din intervalul orar 06:00 – 
18:00.  

CONCLUZII 

Lucrarea abordează un subiect important: acumularea substanţelor radioactive în 
sol.  

Rezolvarea aplicaţiei în Microsoft Excel, un software de largă răspândire, nu 
ridică dificultăţi. 

Rezultatele obţinute evidenţiază, în cea mai mare parte a intervalului de timp 
monitorizat, o situaţie normală a radioactivităţii în sol. Dacă valoarea radiaţiilor beta 
depăşeşte valoarea limită admisă, atunci se emit avertizările necesare. 
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