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ANALIZA DE FRECVENŢĂ ŞI EVALUAREA 
CANTITATIVĂ A RISCURILOR  

 

I. HAIDU 
  
 

ABSTRACT. -The Frequency Analysis and the Quantitative Assessment of the Risks. 
The article wish to proof that the notion of risk is linked to the notions of frequency and 
probability. Also, the term of return period is crucial to understand how it is possible to 
estimate the risk of occurrence of an extreme event. Therefore this study has a teaching 
character but it could be used as a guide for the methodology of frequency analysis and for 
the quantitative assessment of the risks in climatology, hydrology, geomorphology, etc. As 
consequences the mains parts of the article are: statistical background, frequency analysis 
and risk estimation. Some examples are given from climatology (rainfall intensity) and 
hydrology (flooding) and a brief description of the HYFRAN software is presented. 

 
 

În ultima perioadă de timp se fac eforturi tot mai mari, concretizate în numeroase 
publicaţii de specialitate, pentru studiul riscurilor de producere a unor evenimente 
extreme, în special a celor hidrologice, climatice, geomorfologice etc.  Noţiunea de risc nu 
poate fi tratată izolat de cea de frecvenţă şi probabilitate, din care, în mod firesc, derivă. De 
asemenea, noţiunea de risc nu poate fi tratată izolat nici de cea de timp (sau perioadă) de 
retur a unui eveniment extrem, sursa lor comună şi logică fiind tot probabilităţile de 
producere a evenimentelor extreme. O abordare altfel decât cea cantitativă a riscurilor 
geografice dintr-un anumit teritoriu nu poate fi posibilă întrucât, risc înseamnă în primul 
rând cantitatea sau magnitudinea cu care se manifestă sau ar putea să se manifeste un 
fenomen concret, în speţă hidrologic, climatic, geomorfologic etc. pe o anumită scală.  

Posibilitatea de studiu şi de evaluare a riscului este condiţionată de măsurarea, 
respectiv, înregistrarea sistematică a evoluţiei fenomenului de interes. Ordinea mărimii 
evenimentelor istorice înregistrate (indiferent de unitatea de măsură), numită şi rang, 
constituie, prin ea însăşi, o scală, din care se va deduce frecvenţa şi probabilitatea de 
producerea a unor mărimi specifice fenomenului analizat.  

Prin urmare, studiul riscului geografic (hidrologic, climatic, geomorfologic etc.) de 
producere a unor anumite mărimi (valori) impune în fapt, evaluarea cantitativă a riscului. 
Astfel, lucrarea de faţă îşi propune să treacă în revistă metodologia analizei de frecvenţă şi de 
estimare numerică a riscurilor hidrologice şi climatice, şi a celor geografice, în general.  

 
1. Scurtă prezentare a noţiunilor statistice de bază 

 
Numeroase procese hidrologice, climatice, geomorfologice etc., pot fi analizate şi 

explicate în termeni probabilistici datorită caracterului lor aleator. Una dintre metodele 
statistice disponibile pentru interpretarea şi evaluarea probabilistică a proceselor şi 
fenomenelor aleatoare o reprezintă analiza de frecvenţă. Această metodă statistică are ca 
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obiectiv principal stabilirea relaţiei existente dintre diferite evenimente extreme (viituri, 
etiaj) şi probabilitatea lor de depăşire sau de nedepăşire.  

Analiza de frecvenţă se bazează pe importante noţiuni de statistică ce trebuiesc 
cunoscute în scopul aplicării acestei metode: noţiunea de variabilă aleatoare; lege de 
probabilitate; funcţia de densitate de probabilitate, f(x); funcţia de repartiţie, F(x); 
caracteristici statistice descriptive etc. 

 
1.1. Conceptul de probabilitate 
Cu toate că o anumită realizare a unui experiment aleator nu poate fi prezisă cu 

certitudine, unele evenimente au o posibilitate de apariţie mai mare decât altele. Pentru a 
cuantifica această noţiune se introduce conceptul de probabilitate. Probabilităţile sunt 
numere între zero şi unu, astfel încât, pentru valoarea 0 corespunde evenimentul imposibil 
(care nu are posibilitatea de a se  realiza) iar pentru valoarea 1 corespunde evenimentul 
sigur (care se realizează cu certitudine). Numeroase evenimente hidrologice, climatice, 
geomorfologice, etc. vor avea probabilitatea de apariţie între 0 şi 1, ceea ce exprimă gradul 
de posibilitate sau şansa de realizare a acestora. 

Definiţia clasică a probabilităţii de realizare a unui anumit eveniment A, notată 
cu P(A), în urma realizării unui experiment aleator al cărui spaţiu de realizare este S, este 
dată de raportul: 

 

Smultimiitoarecorespunzasansaaceeasiderealizarideposibiltotalnr

Amultimiifavorabilerealizaridenr
AP

,.

.
)( =  

 
Principalul dezavantaj al acestei definiţii constă în faptul că nu este întotdeauna 

posibil a construi mulţimea S, corespunzătoare tuturor realizărilor posibile de aceeaşi şansă 
ale unui experiment aleator. În aplicaţiile hidrologice, meteorologice şi climatologice, nu se 
utilizează această definiţie. 

Definiţia probabilităţii în termenii frecvenţelor. Se consideră un experiment 
aleator având spaţiul de realizare S şi evenimentul A. Dacă executăm experimentul aleator 
de n ori şi reţinem rezultatele, următoarele valori se pot calcula: 

• frecvenţa absolută a lui A, notată cu N(A), care reprezintă numărul de realizări 
al evenimentului A; 

• frecvenţa relativă a lui A, notată cu n(A) şi calculată în felul următor:  
 

( ) n)A(NAn = . 
 

Dacă numărul de experimente n creşte din ce în ce mai mult, frecvenţa relativă se 
va apropia tot mai aproape de numărul fix P(A), care din punct de vedere matematic este 
dat de: 

)A(P
n
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Astfel, P(A) este numită probabilitatea de realizare a evenimentului A (în 
termenii frecvenţelor de apariţie a evenimentului A). Se observă faptul că probabilitatea 
unui eveniment este limita teoretică a frecvenţei relative a acelui eveniment atunci când 
numărul de experimente tinde la infinit. In statistică aceasta constituie legea numerelor mari 
care permite ca în practică, probabilităţile sa fie aproximate prin frecvenţele relative. Astfel, 
frecvenţa relativă obţinută după un număr apreciabil de experimente, poate fi folosită 
pentru aprecierea probabilităţilor de producere a unui eveniment aleator. 

Fenomenul caracterizat prin apropierea frecvenţei relative a unui eveniment de 
valoarea constantă a unei limite, este numit regularitate statistică. Teoria probabilităţilor 
este aplicabilă numai dacă toate evenimentele unui experiment aleator exprimă o 
regularitate statistică. Această constatare este valabilă pentru hidrologie, meteorologie şi 
climatologie, dar definiţia este dezavantajoasă deoarece implică necesitatea limitelor. 

Definiţia axiomatică a probabilităţii. Pentru fiecare eveniment A al spaţiului de 
realizare S corespunde un număr real P(A), respectiv, probabilitatea evenimentului A, astfel 
încât sunt satisfăcute următoarele axiome:  

* Axioma  1:    P(S)  =  1,   (normalizare) 
* Axioma  2:    P(A)  ≥  0  ∀  A,  (pozitivitate) 
* Axioma  3:    Pentru orice număr finit de evenimente incompatibile A1 ,  
   A2 , A3 , ale mulţimii S există 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ...APAPAP...AAAP 321321 +++=U U U (aditivitate 

                                                                                                                     completă) 
Pentru două evenimente incompatibile A şi B, există 

 
( ) ( ) ( )BPAPBAP +=U . 

 
În practică, datorită volumului limitat al selecţiei (eşantionul de valori 

înregistrate) se recurge la anumite simplificări. 
i) Pentru şiruri scurte se consideră că probabilităţile de apariţie a  

diverselor valori sunt egale între ele, având valoarea 1/n. 
ii) Dacă numărul de valori n este suficient de mare se recurge la  

gruparea valorilor pe intervale egale (regula lui Sturges, sau o alta relaţie). În acest caz 
frecvenţa absolută va fi dată de numărul de apariţii în cadrul fiecărui interval, iar 
probabilitatea, de raportul dintre frecvenţa absolută a intervalului şi numărul total de probe. 
 

1.2. Variabila aleatoare 
O variabilă aleatoare, pe care o notam cu X, reprezintă o cantitate (precipitaţie, 

debit etc) care nu poate fi prezisă cu certitudine decât în termeni probabilistici. Se numeşte 
domeniu (sau spaţiu) al variabilei X, mulţimea D de valori pe care poate să le ia variabila 
aleatoare. Realizările (valorile) unei variabile aleatoare sunt guvernate de probabilităţi sau 
de şansă. Dacă spaţiul de realizare al unui experiment aleator este R , mulţimea numerelor 
reale, atunci realizarea este constituită dintr-o singură valoare numerică. O asemenea 
realizare este numită unidimensională sau variabilă aleatoare scalară. Schematic variabila 
aleatoare X se notează sub forma unui tablou de corespondenţă astfel: 

 



RISCURI Ş
I C

ATASTROFE 

I / 
20

02

Analiza şi tipologia riscurilor 

 183

       ∑
=

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ n

k
k

n

n p
pp
xx

X
11

1 .1,
........
........

                                                                (1.1) 

 
Fiecărui număr real xk  îi corespunde o probabilitate pk . Tabloul (1.1) se mai 

numeşte distribuţia sau repartiţia variabilei aleatoare X. Într-un interval, o variabilă 
aleatoare poate să ia un număr finit (numărabil) sau infinit (nenumărabil) de valori. În 
primul caz, variabila aleatoare se numeşte discretă, iar în al doilea caz, continuă. 
Nivelurile înregistrate la secţiunea unui râu cu ajutorul limnigrafului pot fi apreciate ca 
fiind o variabilă aleatoare continuă, în timp ce nivelurile utilizate pentru elaborarea cheii 
limnimetrice constituie o variabila aleatoare discretă. În ambele cazuri, fiecărei valori 
numerice a nivelului îi corespunde o anumită probabilitate conform tabloului (1.1), care se 
poate calcula prin tehnici statistice adecvate.  

Datorită specificului instrumentelor de măsură, procesele şi fenomenele continue 
sunt exprimate frecvent printr-o serie de valori discretizată (eşantionată la intervale de timp 
echidistante). Chiar şi aparatele înregistratoare discretizează, în fapt, continuitatea unui 
proces prin rezoluţia de înregistrare a aparatului.  

Proprietăţile unui proces hidrologic (climatic) pot fi descrise de legea de 
probabilitate a variabilei aleatoare care i se asociază. O asemenea lege oferă probabilităţile 
de realizare a tuturor valorilor luate de variabila aleatore în cauză. Există două tipuri de legi 
de probabilitate în funcţie de natura variabilei aleatoare: legi de probabilitate discretă şi legi 
de probabilitate continuă. 
 

1.3.Legea de probabilitate discretă 
Numeroase studii hidrologice sau climatologice necesită analiza de variabilă 

aleatoare discretă. Tehnicile de înregistrare a realizărilor variabilelor hidrologice şi 
climatice sunt în general tehnici de discretizare.  

Variabilele aleatoare discrete admit numai valori specifice unui domeniu discret. 
Serii discrete se mai pot obţine fie prin cumularea sau medierea unor valori dintr-un 
interval de timp menţinut constant, fie prin selectarea unor observaţii la anumite momente 
de timp menţinute de regulă echidistante (serie eşantionată).  

De exemplu, se poate studia numărul de valori de debite maxime anuale inferioare 
(sau superioare) unui prag Q dintr-o perioadă de timp dată. Variabila X astfel definită nu 
poate admite ca valori decât numere întregi pozitive cuprinse între 1 şi n (numărul total de 
ani), deci: D  = { 1, 2, 3, . . . , n }. În acest caz, se cere a fi cunoscută probabilitatea fiecărui 
eveniment posibil, adică probabilitatea cu care variabila X ia valoarea xi pentru fiecare i. 
Această probabilitate se notează cu: 
P{ X = xi }.  

 
Funcţia p definită prin:  
 
p(x) = P{ X = x }                                                                                  (1.2) 

 
este numită funcţie de densitate de probabilitate discretă având următoarele proprietăţi: 
 



RISCURI Ş
I C

ATASTROFE 

I / 
20

02

Riscuri şi catastrofe    Victor Sorocovschi 

 184

(i)   xxp ∀≥ ,0)(  

(ii)   ∑ =
i

ixp 1)(  

 
Funcţia de densitate de probabilitate discretă este reprezentat ăgrafic printr-o 

diagramă în batoane deoarece valorile domeniului variabilei discrete sunt numărabile. 
Reprezentările grafice pot sugera tipul de repartiţie teoretică cel mai adecvat pentru 
aproximarea repartiţiei empirice. În figura de mai jos (fig. 1) se dă un exemplu imaginar al 
numărului de ani cu viituri din urmatorii 8. De exemplu, probabilitatea ca cel puţin 3 ani să 
fie cu viituri este de 6 %. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.1. Funcţia de densitate de probabilitate a numărului de ani cu viituri. 
 

Pe lângă cazul probabilităţii unui eveniment punctual  { X = x } analiza hidrologică 
(climatică) reclamă deseori problema determinării probabilităţii de realizare a unui 
eveniment mult mai larg, de forma { X ∈D }, unde D este o submulţime a domeniului D.  
Dacă evenimentele lui D sunt mutual exclusive atunci (Perreault et al., 1994): 
 

{ } ∑
∈

=∈
Dx

xpDXP )(                                                                     (1.3) 

 
Dacă intervalul submulţimii D este ( ]t;∞− atunci funcţia F(t) definită ca:  

( ) { }
( ) { }
( ) ( )xptF

tXPtF
DXPtF

tx
∑
≤

=

≤=
∈=

                                                                             (1.4) 

 
este numită funcţie de repartiţie discretă a variabilei aleatoare X (numită şi funcţie de 
distribuţie cumulată). Această funcţie oferă probabilitatea de nedepaşire a valorii t, 
fiind deosebit de importantă pentru analiza de frecvenţă şi definirea riscului. Din figura 1.2. 
se deduce ca funcţia F(t), uneori notată cu F(x), a unei variabile aleatoare discrete este o 
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funcţie în trepte 
 

                   ( ) { }tXPtF ≤=  

                                      
 

Fig 1.2. Funcţia de repartiţie discretă (distribuţie cumulată) 
a numărului de ani cu viituri (continuare de la exemplul imaginar precedent). 

 
 
Relaţia dintre funcţia de densitate de probabilitate ( )up  şi funcţia de repartiţie 

( )tF  a unei variabile aleatoare discrete este dată de: 
 
( ) ( ) ( )∑

≤

≤≠∀=
tu

xuupuptF ,0                                              (1.5) 

Exemple de repartiţii discrete: distribuţia discretă uniformă, distribuţia  Bernoulli 
(binomială), distribuţia Poisson. 

 
1. 4. Legea de probabilitate continuă 
Marea majoritate a variabilelor hidrologice, climatice, geomorfologice, etc. sunt de 

tip continuu. De exemplu, valorile care descriu un hidrograf pot fi numere reale pozitive, 
adică, mulţimea R. constituie chiar domeniul de definiţie D, variabila aleatoare fiind 
continuă (valorile pe care le ia variabila nu pot fi numărate). O variabila aleatoare este 
numită continuă dacă { } 0== xXP  pentru orice x.  

Funcţia de densitate de probabilitate continuă este o funcţie f care admite doar 
valori pozitive, astfel că: 

 

( )∫
+∞

∞−
= 1dxxf                                                                                     (1.6) 

 
Funcţia de repartiţie continuă, notată cu F este (Perreault et al., 1994): 
 
( ) { } ∈∀≤= xxXPxF , D                                                          (1.7) 

 

t
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având următoarele proprietăţi: 
 
 (i)   ( ) xxF ∀≤≤ ,10  

(ii) F  este o funcţie non-descrescătoare de x 
(iii) ( ) ( ) 10 =∞+=∞− FsiF  
 
Funcţia de repartiţie reprezintă suma probabilităţilor de realizare a valorilor 

variabilei continue cuprinse în intervalul ( ]x;∞− . Pentru a calcula o anumită 
probabilitate asociată variabilei aleatoare X, din definiţia de mai sus se deduce că: 

{ } ( ) ( ) baaFbFbXaP ≤−=≤< ,                                          (1.8) 
  
 Spre deosebire de probabilităţile corespunzătoare variabilelor discrete care sunt 
reprezentate grafic sub forma diagramelor cu batoane (în trepte), probabilităţile specifice 
variabilelor aleatoare continue sunt reprezentate prin curbe continue (fig. 1.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.3. Funcţia de densitate de probabilitate – a) şi funcţia 

de repartiţie de probabilitate – b), pentru o variabila aleatoare continuă. 
 
 

Valoarea probabilităţii exprimată de relaţia (1.8) este reprezentată în figura 1.4. 
sub forma ariei haşurată aflată sub curba  f, deoarece x variază în intervalul 
(a; b]. Trebuie menţionat faptul că pentru unele legi de probabilitate nu se poate calcula 
explicit funcţia de repartiţie a probabilităţilor. În asemenea cazuri se utilizează o metodă de 
integrare numerică. 
 
 

y=extreme(x,-1,1) p=iextreme(x,-1,1)
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Fig. 1.4. Reprezentarea grafică  a  probabilităţii { }bXaP ≤< , (aria haşurată). 
 
 
Relaţia dintre funcţia de densitate de probabilitate f şi funcţia de repartiţie F a unei 

variabile aleatoare discrete este dată de: 
 

( ) ( ) ∞+<<∞−= ∫ ∞−
xdyyfxF

x
,                                                 (1.9) 

 
Exemple de repartitii continue utilizate in hidrologie, meteorologie, 

geomorfologie, etc: repartitia normală (Gauss), repartiţia log-normală, repartiţiile gamma, 
repartiţia Gumbel, repartiţia Weibull, etc.  
 

1.5. Quantila Tx a perioadei de retur T 
În cadrul analizei de frecvenţă un eveniment extrem (hidrologic, climatic, 

geomorfologic etc) constituie o anumită situaţie sau magnitudine a unui fenomen care poate 
genera un risc. Astfel, mărimii unui eveniment hidrologic, climatic ..., i se asociază o 
probabilitate căreia îi va corespunde o anumită perioadă de retur T. În mod evident, 
interpretarea evenimentului extrem şi a perioadei sale de retur depinde de tipul de risc care 
se studiază şi de variabila aleatoare considerată. 

 
1.5.1. Perioada de retur T 
Iată un exemplu dat de Perrault et al. (1994) în scopul definirii perioadei de retur T.  
Pentru dimensionarea unei lucrări hidraulice este important a evalua riscul de 

debordare a apelor sau riscul de inundaţie. Interesează în acest caz variabila aleatoare X, 
constituită de seria debitelor maxime anuale, şi evenimentul { }cxX 〉  unde cx  este 
debitul critic al amenajării hidraulice. Considerăm debitul maxim anual X distribuit după o 
lege de probabilitate descrisă de o f.d.p. (funcţie de densitate de probabilitate) de forma 

a b

  
 
 
 { }bXaP ≤<
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);( θxf unde ( )pθθθθ ,...,, 21= este vectorul celor p parametrii ai legii de 

probabilitate. Probabilitatea ca { }cxX > derivă din (1.9) şi are forma:  
 

{ } ( )θ;1 cc xFxXPp −=>=                                                          (1.10) 
 
Legea Bernoulli pentru cazul a două evenimente reciproc exclusive arată că 

 
{ } { } pVPsipVP −== 1                                                             (1.11)  

 
unde:  { }cxXV >= , depăşirea debitului critic (deversare) implică un eşec 

 
{ }cxXV ≤= , nedepăşirea debitului critic presupune un succes faţă de X. 

 
Dacă A reprezintă numărul de ani scurşi între două insuccese, evenimente de forma 
{ }cxXV >= , se poate demonstra faptul că A reprezintă o variabilă aleatoare 

distribuită conform unei legi geometrice, a cărei speranţă (aşteptare) matematică este: 
 

( ) ( ) T
p

AEA ===
1'

1μ                                                                    (1.12) 

 
{ } TAE =  poate fi interpretat ca fiind timpul mediu (calculat pentru o lungă 

perioadă de timp) dintre două evenimente succesive de forma { }cxXV >= . Astfel, T 

mai este numit perioada de revenire (retur) a evenimentului { }cxXV >= . Perioada 
de retur nu permite identificarea momentului de producere a acelui eveniment.  Astfel 
definită, perioada de retur caracterizează hazardul sau întâmplarea (de exemplu: hazard 
climatic, hazard geomorfologic etc). 

 
1.5.2. Probabilitatea de depăşire 
Dacă ne referim la valoarea critică cx  în funcţie de perioada de retur T , ceea ce 

înseamnă cT xx = , atunci din ecuaţiile (1.10) şi (1.12) rezultă: 
 

{ } ( )
T

xFxXPp TT
1;1 =−=>= θ                                                  (1.13) 

Valoarea Tx este numită quantila perioadei de retur T. Ea este o funcţie de T, θ  
şi de legea de probabilitate F.  

O funcţie de repartiţie F atribuie fiecărei valori observate x, o anumită probabilitate, 
în timp ce funcţia sa inversă, F -1, atribuie o valoare x unei probabilităţi date. Astfel, 
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debitului maxim anual Tx îi corespunde perioada de retur T, dacă evenimentul 

{ }TxXV >= survine în medie la fiecare T ani. Inversul lui T, adică 1/T, constituie 
probabilitatea de depăşire a acestui eveniment.   

Quantila teoretică Tx  a unei legi );( θxF , pentru evenimentul maxim 

{ }TxXV >=  se determină pornind de la funcţia sa de repartiţie şi este în funcţie de 
parametrii legii şi de perioada de retur T 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= −

T
Fx pT

11,,...,, 21
1 θθθ                                                          (1.14) 

 
Expresia de mai sus se mai foloseşte pentru cunoaşterea riscului asociat 

evenimentului maxim extrem (de exemplu, riscul asociat debitului de viitură). 
În practică, printr-o metodă de estimare adecvată (metoda verosimilităţii maxime, 

metoda momentelor, metoda celor mai mici pătrate, etc) se determină estimatorii 

parametrilor legii de probabilitate ( )pθθθ ˆ,...,ˆ,ˆ
21 . Astfel că, estimatorul quantilei 

teoretice va fi: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= −

T
Fx pT

11,ˆ,...,ˆ,ˆˆ 21
1 θθθ                                                         (1.15) 

 
1.5.3. Probabilitatea de nedepăşire 

 Pe lângă debitul maxim anual, un alt eveniment extrem, dar în celălalt sens, îl 
reprezintă debitul minim anual (sau un alt eveniment minim anual – climatic, 
geomorfologic, etc).  

Fie variabila aleatoare Z care exprimă debitul minim anual, şi evenimentul extrem 
{ }czZ ≤ , unde cz  este debitul minim critic. Considerăm debitul minim anual Z 
distribuit după o lege de probabilitate descrisă de o f.d.p. (funcţie de densitate de 
probabilitate) de forma );( θzg unde ( )pθθθθ ,...,, 21= este vectorul celor p 

parametrii ai legii de probabilitate. Probabilitatea ca să se producă evenimentul { }czZ ≤  
este:   

 
{ } ( )θ;1 cc zGzZPp =≤=−                                                      (1.16) 

 
unde G (.) este funcţia de repartiţie a variabilei Z.  

 
Similar evenimentelor extreme maxime, se poate deduce o perioadă de retur 

corespunzătoare evenimentelor extreme minime. Astfel, un debit minim anual Tz  posedă 
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perioada de retur T, daca evenimentul { }cxXV ≤=  survine în medie la fiecare T ani. 

Evenimentul minim Tz  are probabilitatea de nedepăşire ( )p−1  egală cu 1/T: 
 

 { }
T

zZPp T
11 =≤=−                                                                   (1.17) 

  
 Quantila teoretică Tx  a unei legi );( θzG , pentru evenimentul minim 

{ }cxXV ≤=  se determină pornind de la funcţia sa de repartiţie şi este în funcţie de 
parametrii legii şi de perioada de retur T:  

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= −

T
Gz pT

1,,...,, 21
1 θθθ                                                               (1.18) 

  
Expresia de mai sus se mai foloseşte pentru cunoaşterea riscului asociat 

evenimentului minim extrem (de exemplu, riscul asociat perioadelor seci). 
Estimatorul quantilei teoretice, determinat printr-o metodă similară cazului 

evenimentului maxim, este: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= −

T
Gz pT

1,ˆ,...,ˆ,ˆˆ 21
1 θθθ                                                              (1.19) 

 
 
2. Analiza de frecvenţă 

 
 Analiza de frecvenţă este o metodă statistică de predicţie care constă în studiul 
evenimentelor trecute, caracteristice pentru un proces dat (hidrologic, climatic sau de alt 
tip), în scopul definirii probabilităţilor de apariţie a unor valori date în viitor. Predicţia 
presupune introducerea unui model frecvenţial, care este o ecuaţie ce descrie 
comportamentul statistic al unui proces.  

Etapele identificării modelului frecvenţial şi a analizei de frecvenţă sunt 
prezentate în figura 2.1 (Meylan şi Musy - 1999). Algoritmul menţionat se bazează pe un 
aparat statistico-matematic, care pentru operabilitate a fost transpus sub formă de program 
de calculator. Asa este, de exemplu, programul HYFRAN2, care realizează ajustarea a mai 
multor distribuţii statistice la o serie de valori, şi care poate fi aplicat nu numai pentru 
hidrologie sau climatologie, ci şi pentru alte domenii.  

 

                                                 
2 Bobée B., Haché M., Fortin V., Perreault L., Perron H. (1993-1999) Logiciel HYFRAN, Chaire en hydrologie 
statistique Hydro – Québec / CRSNG, INRS - Eau.    
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Fig. 2.1. Etapele analizei frecvenţiale conform lui P. Meylan şi A. Musy, 1999. 
În cadrul programului HYFRAN etapele analizei de frecvenţă au la bază metode 

statistico-matematice şi programe specifice. 
 
2. 1. Constituirea seriei de valori 
În raport cu scopul analizei se va proceda la constituirea unei serii de valori care 

va reflecta procesul climatic sau hidric urmărit. Modul de constituire a eşantionului de date 
precum şi demersurile specifice selectării şi validării modelului frecvenţial trebuiesc 
adaptate în legătură cu efectul de scară spaţială şi de scară temporală specific 
fenomenului climatic sau hidric abordat. 

De exemplu, pentru studiul ploilor generatoare de viituri pe hidrolog îl interesează 

   Definirea scopului analizei 

 Constituirea seriei de valori 

Controlul seriei de valori 

Alegerea modelului frecvenţial 

Ajustarea modelului frecvenţial 

Controlul ajustării  

Analiza incertitudinilor 

Valorificarea modelului 

    1. 

    2. 

    3. 

    4. 

    5. 

    6. 

    7. 
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doar un singur şir de valori maxime anuale indiferent de tipul de geneză al ploilor. Se 
apreciază că ploile de intensitate maximă anuală sunt „acoperitoare” nefiind nevoie de 
îndesirea seriei cu mai multe valori într-un an.  

Acesta este un concept cantitativ, pe hidrolog interesându-l doar magnitudinea 
extremelor care pot avea consecinţe hidrotehnice (ape mari, viituri), fara a necesita 
explicaţia fizică a  genezei extremelor.  

În schimb, meteorologul este interesat de cunoaşterea extremelor pe categorii 
genetice. Este posibil ca mulţimea extremelor (de exemplu în cazul ploilor de intensitate 
maxima anuală, dar şi în alte cazuri) să nu aibă ca şi sursă aceeaşi populaţie statistică. De 
aceea, este util ca pe lânga analiza de frecvenţă clasică a extremelor anuale să se constituie 
serii de valori pe categorii genetice suspectând posibilitatea existenţei mai multor populaţii 
sursă a extremelor.  

În acest sens, în cazul seriei de ploi de intensitate maximă de la Staţia Borod (jud. 
Bihor) înregistrate în perioada 1973-2000, luate în considerare ca şi aplicaţie pentru studiul 
de faţă, s-au separat serii genetice (ploi de convecţie termică, ploi frontale, etc). Pentru o 
asemenea decelare, nu de puţine ori este nevoie de hărţi sinoptice.  

Lucrarea de faţă nu intenţionează să dea un răspuns la problema menţionată ci 
doar să treacă în revistă etapele de lucru ale analizei de frecventă şi să sugereze calea de 
evaluare cantitativă a riscului. În continuare, se va trata seria ploilor torenţiale de intensitate 
maximă anuală (pe 28 de ani) generate prin convecţie termică.     

 
2.2. Controlul seriei de valori 
Analiza de frecvenţă reclamă anumite condiţii statistice pe care seria de valori 

trebuie să le îndeplinească. Pentru controlul seriei de valori se impune a testa daca datele 
sunt independente şi identic distribuite (iid). Există riscul ca în cazul neseparării genetice 
a unei serii de date, acestea să prezinte un pronunţat caracter aleator tocmai datorita 
„amestecului” mai multor surse genetice. 

HYFRAN oferă urmatoarele teste: 
- testul de independenţă Wald – Wolfowitz; 
- testul de staţionaritate Kendall; 
- testul de omogenitate la scară anuală Wilcoxon; 
- testul de omogenitate la scară sezonieră Wilcoxon. 
Ipoteza nula Ho şi ipoteza alternativă H1 sunt specificate automat de către 

program precum şi acceptarea sau rejectarea Ho pentru un nivel de semnificaţie de 5 % sau 
1 %. Toate testele care se pretează la serii anuale au fost acceptate, în cazul ploilor de 
convecţie termică de la Borod, cu nivelul de semnificaţie de 5 %.  

Pe lângă aceste teste non-parametrice este util a se examina vizual anumite 
caracteristici statistice ale eşantionului de date, care pot fi dezvăluite de următoarele 
grafice: curba cronologică (fig. 2.2), grafic în coordonate de probabilitate normală, grafic în 
coordonate Gumbel, histograma observaţiilor pe clase de valori, histograma observaţiilor 
clasate lunar.  

Daca datele nu respectă condiţiile statistice reclamate de analiza de frecvenţă, se 
impune, efectuarea analizei seriei de timp (Haidu – 1997) urmând ca, asupra reziduului 
astfel rezultat (de tip „iid”) să se efectueze analiza de frecvenţă. 
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Fig. 2.2. Curba cronologică a ploilor de intensitate maximă anuală 
de convecţie termică de la Staţia Borod (1973-200). 

 
2.3.  Alegerea modelului frecvenţial 

 Calitatea rezultatelor unei analize frecvenţiale depinde în mare masură de   modul 
de selectare a modelului frecvenţial şi în special de tipul său. Dar, se poate pune intrebarea:  

De ce distribuţia probabilităţilor empirice (deduse pe baza eşantionului) nu satisfac 
cerinţele de aplicabilitate, fiind nevoie de o distributie de probabilitate teoretică ?  

Răspunsul derivă din incapacitatea unei serii de valori, ori cât de lungă ar fi 
perioada de observaţii, de a reflecta caracteristicile statistice ale populaţiei din care provine. 
O serie de date climatice sau hidrologice este doar un eşantion (finit) al unei populaţii 
(infinite) ale cărei caracteristici statistice nu pot fi cunoscute ci doar estimate prin legi 
teoretice. O altă incertitudine derivă din faptul că există posibilitatea ca o serie eşantion 
înregistrată la o anumită staţie să aibă ca origine două sau mai multe populaţii statistice.  

Diverse piste pot contribui la facilitarea alegerii celei mai potrivite legi statistice, 
dar din păcate nu există o metodă universal acceptabilă. HYFRAN, de exemplu, oferă 
posibilitatea de a vizualiza  simultan reprezentarea grafică a mai multor ajustări lăsând 
utilizatorului posibilitatea de a decide asupra celui mai potrivit tip. Acelaşi program mai 
este echipat cu doua cunoscute criterii numerice şi anume AIC (Criteriul Informaţional al 
lui Akaike) şi BIC (Criteriul Informational Bayesian). 

Anumite consideraţii teoretice justifică adoptarea uneia sau alteia dintre 
cunoscutele legi statistice. În acest sens, Meylan şi Musy (1999) atenţionează asupra 
complexităţii problemei « probabiliste » şi citează numele unor specialişti celebri care au 
subliniat « delicateţea » relaţiei dintre procesele naturale şi teoria probabilităţilor: G. 
Matheron, V. Klemeš, V. Yevjevitch, J.R. Wallis, R.-K. Linsley. Astfel, analistul îşi asumă 
o responsabilitate intervenind « a priori » între procesul natural şi teoria probabilităţilor. 
Posibilitatea efectuării unor comparaţii grafice şi numerice precum şi setul de instrumente 
utilizat pentru controlul ajustării îi va permite analistului să revină asupra deciziei de a 
alege una sau alta dintre legile statistice (fig.2.1) până când modelul frecvenţial va trece 
testele de validitate. 
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Unele legi statistice (Legea normala, Legea Gumbel, etc) au justificări teoretice 
pentru a fi utilizate în practica analizei frecvenţiale. 
 Legea normală este justificata prin teorema limită-centrală, ca lege a unei 
variabile aleatoare formată din suma unui mare număr de variabile aleatoare. În cazul 
analizei de frecvenţă a seriilor extreme (maxime, minime), distribuţiile nu sunt totuşi 
simetrice, ceea ce constituie un obstacol în utilizarea sa. Legea se aplică cu mai mult succes 
pentru studiul valorilor medii anuale ale variabilelor hidrologice şi climatice. 
 Legea log-normală (numită şi legea Galton) este justificată prin faptul că 
realizarea unui anumit eveniment hidrologic sau climatic poate fi interpretată ca un rezultat 
al conjugării unui mare număr de factori care se multiplică. Teorema limită-centrală arată 
că variabila aleatoare X, rezultată din produsul a mai multor variabile aleatoare cauză, 

nXXXX ⋅⋅⋅= ...21  urmează o lege log-normală. Într-adevăr, produsul a n variabile se 
reduce la suma de n logaritmi a acestora. 
 Legea lui Gumbel sau legea dublu exponenţială (numita si Legea Fisher-Tippett 
tipul I) este forma limită a distribuţiei valorii maxime a unui eşantion de m valori. Este una 
dintre cele mai potrivite legi pentru descrierea unei serii de valori maxime anuale, o 
maxima anuală fiind cea mai mare valoare din cele 365 valori zilnice.  

Legea exponenţială constituie expresia unei legi Gumbel trunchiate. Această lege 
are proprietatea de invarianţă a excesului ceea ce înseamnă că excedentul de deasupra unui 
prag poate urma o lege independentă de valoarea pragului. În cazul intensităţii ploilor 
convective de la Borod histograma (fig. 2.2) şi histograma cumulată (fig.2.3) sugerează o 
posibilă ajustare pe baza legii exponenţiale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.3. Histograma frecvenţelor absolute a intensităţii maxime a ploilor convective 
de la Borod şi funcţia de densitate de probabilitate f(x) exponenţială. 
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Fig. 2.4. Histograma frecvenţelor absolute cumulate (de jos în sus) a intensităţii maxime a 
ploilor convective de la Borod şi funcţia de repartiţie de probabilitate F(x) exponenţială. 

 
Pentru legea exponenţială funcţia de densitate de probabilitate şi cea de repartiţie 

sunt:  
 

 ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −
−=

αα
mxxf exp1

                                                                (2.1) 

 

 ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −
−−=

α
mxxF exp1                                                               (2.2) 

 
 Bineînţeles se va verifica şi posibilitatea « candidaturii » altor legi  pentru realizarea 
ajustării. După selectarea legii celei mai adecvate se va trece la estimarea parametrilor 
acesteia, în cazul legii exponenţiale, menţionată mai sus, parametrii sunt m şi α. 

Trebuie remarcat faptul că incertitudinea în estimare este cu atât mai importantă 
cu cât numărul de parametri ai unei legi este mai mare. Practic, este preferabil să se evite 
utilizarea de legi cu trei parametri sau mai mulţi. 
 Pentru selectarea celei mai potrivite legi elementul primordial trebuie să îl 
constituie fizica fenomenului necunoscut, cu toate că ceea ce se poate examina prin metode 
statistice îl reprezintă comportamentul matematic al funcţiilor candidate. În anumite ţări 
sau anumite administraţii, există reguli sau norme care fixează metodologia unei analize 
frecvenţiale inclusiv legea de urmat în funcţie de natura seriei de valori. 
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În sprijinul selectării celei mai potrivite legi, numeroşi autori utilizează teste de 
adecvaţie (care constituie în acelaşi timp şi instrumente de lucru pentru controlul ajustării). 
Totuşi, trebuie observat că un test statistic nu permite decât respingerea sau acceptarea 
ipotezei nule H0. El nu este în măsură să compare mai multe modele frecvenţiale şi să-l 
aleagă pe cel optim. De aceea, intervenţia utilizatorului este decisivă. 
 O altă cale de selectare a celei mai potrivite legi o constituie aplicarea principiului 
de omogenitate spaţială, conform căreia cea mai potrivită lege trebuie sa se regăsească la 
un ansamblu de staţii dintr-o regiune presupusă ca fiind omogenă. 
 HYFRAN este echipat cu următoarele legi de probabilitate:  
 
- Exponenţială                                                 -    Pareto generalizată 
- GEV (legea valorilor extreme generalizate) -    Gumbel 
- Weibull                                                         -     Halphen A, B si B-1 
- Normala                                                        -     Log-Normala 
- Log-Normala cu 3 parametri                        -     Gamma 
- Gamma generalizată                                     -     Gamma inversă 
- Pearson tip III                                               -     Log-Pearson tip III 
- Mixtă Log-Normală (daca există 0)             -    Mixtă Weibull (dacă există 0) 
- Fuites 

 
În România cele mai folosite legi de probabilitate, recomandate şi prin standarde 

specifice, sunt Gamma generalizată (Kriţki – Menkel) şi Pearson tip III, dar literatura de 
specialitate românească menţionează şi alte legi (Drobot, 1997). Având în vedere faptul că 
standardele actuale au vechime de circa două - trei decenii, perioadă în care fondul de date 
practic s-a dublat la cele mai multe staţii, apreciem că este cazul să se testeze şi alte legi de 
probabilitate pentru condiţiile specifice ale scurgerii râurilor din ţara noastră.  
 

2.4. Ajustarea modelului frecvenţial 
 În practică, pentru ajustarea modelului frecvenţial se porneşte de la distribuţia 
empirică. În prealabil, se va defini conceptul de perioadă de retur T în funcţie de natura 
procesului sau fenomenului studiat. HYFRAN oferă posibilitatea selectării uneia dintre cele 
două posibilităţi logice:  
 
a) pentru serii de valori maxime (de exemplu viituri, ploi torenţiale, etc) 

 
T  =  1 / ( 1 – q ) = 1 / p 
 

b) pentru serii de valori minime (de exemplu scurgerea minimă sau etiajul, etc) 
 
T  =  1 /  q = 1 / ( 1 – p) 

 
unde:  
          q = F (x) ;  probabilitate de nedepăşire 
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          p = 1 – F (x) ; probabilitatea de depăşire  
 

Există numeroase formule de estimare a funcţiei de repartiţie F(x) cu ajutorul 
distribuţiei empirice. Ele se bazează toate pe o selecţie după valori descrescatoare 
(crescătoare) permiţând asocierea rangului său k fiecărei valori. Aceste formule pot fi 
rezumate printr-o relaţie generală care garantează simetria în jurul medianei: 
 
 ( )[ ] ( ) ( )12/ +−−= anakkxF                                                 (2.3) 
 
unde:  

n este dimensiunea eşantionului, nr. de observaţii; 
x(k) valoarea de rang k al observaţiei într-o serie descrescătoare, k=1, n; 
a un coeficient cuprins între 0 şi 0.5.  

 
Tabelul de mai jos (tab. 2.1) prezintă câteva exemple de distribuţii empirice. 
 
        Tabel nr. 2.1.  Cele mai uzitate formule de probabilitate empirică 
 

Nume a = F ( x ) = P { X ≤ x } = 

Weibull 0.0 ( )[ ] ( )1/ += nkkxF  

Chegodayev 0.3 ( )[ ] ( ) ( )4.0/3.0 +−= nkkxF  

Cunnane 0.4 ( )[ ] ( ) ( )2.0/4.0 +−= nkkxF  

Hazen 0.5 ( )[ ] ( ) nkkxF /5.0−=  

 
  

Alte formule de probabilitate empirica utilizate pentru analiza de frecvenţă sunt: 
Formula Mediana,  Hosking, Blom, Gringorten, Tukey. 
 Se alege o formulă de probabilitate empirică, care apoi este folosită pentru 
trasarea observaţiilor pe hârtie de probabilitate. Pentru cazul ploilor torenţiale de convecţie 
termică de la Borod, fiind vorba de intensitate maximă anuală, se setează varianta T  =  1 / ( 
1 – q ) = 1 / p.  

Formula de probabilitate empirică utilizata pentru aplicatia de faţă este formula lui 
Weibull. În cadrul figurii 2.5 intensitatea ploilor torenţiale este redată în funcţie de 
probabilitatea empirică de nedepăşire:  

 
F ( x ) = P { X ≤ x } = k / ( n + 1 )                                                       (2.4) 
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Fig. 2.5. Curba probabilităţii empirice de nedepăşire. 
 
 Curba probabilităţilor empirice plus celelalte instrumente de lucru anterior  
prezentate vor ajuta la selectarea şi ajustarea unui model frecvenţial la seria de valori a 
ploilor de intensitate maximă având geneză convectivă.  

Ajustarea sau calarea unui model frecvenţial la o serie de valori presupune 
definirea parametrilor legii de probabilitate selectate în cadrul etapei precedente. În acest 
scop cele mai uzitate metode de estimare, prezente şi în cadrul programului HYFRAN 
(acest program mai contine şi alte metode de estimare derivate) sunt:  

- metoda momentelor ; 
- metoda verosimilităţii maxime ;  
- metoda celor mai mici pătrate. 
Utilizând criteriile de comparaţie a diferitelor ajustări (grafic şi numeric – AIC şi 

BIC) oferite de HYFRAN se deduce că pentru exemplul ploilor torenţiale cea mai bună 
ajustare este dată de legea exponenţială (fig. 2.6). Parametrii legii sunt: α = 1.94  şi  m = 
0.33 care intră în relaţiile (2.1) si (2.2).  

Figura 2.7 prezintă rezultatul ajustării exponenţiale: parametrii legii, quantilele xT 
pentru 21 perioade de retur T (programul calculează quantilele şi pentru alte perioade de 
retur dorite de utilizator);  probabilitatea de nedepăşire q a quantilei corespunzătoare; 
deviaţia standard a quantilei; intervalul de incredere al quantilei pentru un nivel de 
confidenţă de 95 % (care poate fi modificat de utilizator).  

Ajustarea grafică ca metoda alternativă clasică (folosită mai ales în cazul legii 
Gumbel), deşi este o metodă aproximativă, are marele avantaj că oferă o reprezentare 
vizuală a datelor şi ajustării (Meylan şi Musy, 1999). Această reprezintă un aspect esenţial 
al evaluării adecvării dintre legea aleasă şi datele tratate, indiferent de metoda de ajustare 
utilizată. 
 Ajustarea grafică este o aproximare a metodei statistice a celor mai mici pătrate. 
Trebuie observat, totuşi, că dacă un singur punct din cadrul seriei de date este puternic 
decalat faţă de celelalte, metoda grafică este dificil de realizat.  
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Într-adevăr, ochiul uman evaluează cu dificultate ponderea care trebuie atribuită acestui 
punct. În acest caz, trebuie utilizate metode statistice riguroase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.6. Ajustarea seriei ploilor torenţiale de intensitate maximă anuală, având 
geneză convectivă, de la Staţia Borod (1973-2000), cu ajutorul legii exponenţiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.7.  Rezultatele ajustării exponenţiale oferite de programul HYFRAN; 
cuprinde elementele curbei probabilităţilor de nedepasire şi intervalele de 

încredere corespunzătoare redate în graficul precedent (fig. 2.6). 
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2.5. Controlul ajustării 
 Examenul vizual al graficului reprezentativ al ajustării realizate (fig. 2.6),  este 
unul dintre mijloacele cele mai eficiente pentru a evalua calitatea ajustării şi ar trebui să 
constituie întotdeauna un preambul la orice test statistic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.8.Comparaţia grafică dintre diferite ajustări. În ordine: exponenţiala, Pareto, Gumbel.  

 
Există posibilitatea de a vizualiza curba repartiţiei teoretice identificate în 

coordonatele hârtiei de probabilitate normală sau în coordonate Gumbel. Curba repartiţiei 
teoretice este încadrată de cele doua curbe care descriu intervalul de încredere (în mod 
obişnuit 95 % dar această valoare poate fi modificată de utilizator).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 2.9. Comparaţia numerică între diferite ajustări pentru T = 100 ani. 
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Programul HYFRAN permite vizualizarea simultană a curbelor de ajustare a mai 
multor legi statistice, utilizatorul având ocazia să o aleagă pe cea mai potrivită din punct de 
vedere al aproximării valorilor empirice. Pentru aplicaţia de faţă, pe lânga legea 
exponenţială, sau mai verificat următoarele legi de probabilitate: Pareto, GEV, Gumbel, 
Weibull, Gamma, Log-normală (fig. 2.8). 

O alta posibilitate de a controla calitatea ajustării o oferă comparaţia pe baza unor 
criterii numerice: grad de “acoperire”, AIC, BIC (fig. 2.9).  

Testele de adecvaţie cu care este echipat HYFRAN sunt :  
- testul chi-patrat al lui K. Pearson (pentru toate legile) 
- testul momentelor empirice (pentru legea normală şi log-normală) 
- testul Shapiro-Wilk (pentru legea normală şi log-normală). 
Rezultatul testului chi-patrat este: reprezentat în figura 2.10. Testul verifică în 

acest caz daca observaţiile provin dintr-o populaţie de tip exponenţiala. El permite 
acceparea legii exponenţiale ca soluţie pentru ajustarea curbei distribuţiei empirice a ploilor 
torenţiale convective de la Borod.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.10.  Testul chi-patrat privind H0 de apartenenţă a eşantionului la o populaţie 

de tip exponenţial este acceptat cu un nivel de semnificaţie de 5 %. 
 
Statistica populaţiei exponenţiale care a fost generată prin procesul de estimare a 

parametrilor este foarte apropiată de statistica eşantionului: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparaison des caractéristiques de la loi et de l'échantillon 
Exponentielle(Maximum de vraisemblance) 
                             Carac. de la loi     Carac. de l'échantillon 
Minimum                     0.330        0.400 
Maximum                    Aucun                     8.50 
Moyenne                     2.28                       2.28 
Ecart-type                     1.95                       1.85 
Médiane                                   1.68                       1.95 
Coeff. de variation  (Cv)      0.855                       0.810 
Coeff. d'asymétrie  (Cs)      2.00                       1.87 

 



RISCURI Ş
I C

ATASTROFE 

I / 
20

02

Riscuri şi catastrofe    Victor Sorocovschi 

 202

 Utilizatorul trebuie să ţină cont de ansamblul tuturor criteriilor pentru a se decide 
asupra unei legi sau asupra alteia, prin efectuarea repetată a ciclului de la etapa 5 la etapa 3 
a analizei de frecvenţă, până când mai multe criterii (plus experienţa utilizatorului) vor 
converge spre o sigură lege de probabilitate.  
 

2.6. Analiza incertitudinilor 
În acest stadiu al analizei dispunem de un model frecvenţial F(x), (în cazul nostru 

construit pe baza legii exponenţiale) obţinut după mai multe etape. În mod firesc se poate 
pune problema fiabilităţii sau a gradului de încredere pe care îl putem acorda acestui 
model. Numeroase incertitudini, care se cer a fi depăşite, deriva din: reprezentativitatea 
eşantionului, formula probabilităţii empirice aleasă, modelul frecvenţial ales, rezultate 
contradictorii ale diverselor teste, etc. Unele dintre aceste incertitudini sunt « calculabile » 
altele nu. 

Întrucât valorile teoretice ale parametrilor repartiţiilor statistice au fost calculate în 
funcţie de valorile eşantionului, se deduce faptul ca acestea au un caracter punctual şi 
depind de volumul eşantionului. Cu cât eşantionul este mai mare, cu atât parametrii 
teoretici se apropie mai mult de parametrii populaţiei statistice din care provine eşantionul. 
Prin urmare, fiecare parametru teoretic calculat pe baza unui eşantion aleator (selectat 
aleator din cadrul populaţiei) va fi el însuşi o variabilă aleatoare a cărei distribuţie de 
probabilitate depinde de volumul eşantionului. De aceea, se impune definirea unui interval 
de încredere care să conţină cu o anumită probabilitate valoarea teoretică estimată.  

Incertitudinea legată de fenomenul fluctuaţiei eşantionării poate fi evaluată prin 
procedura clasică a intervalului de încredere. Construcţia unui astfel de interval poate fi 
efectuată prin metoda numită a erorii-tip (Drobot, 1997; Meylan si Musy, 1999).  

Lucrarea de faţă nu are drept scop detalierea metodelor statistice de lucru şi deci, 
nici detalierea modului de construcţie a intervalului de încredere. Vom prezenta doar baza 
teoretică şi, în acelaşi timp, baza probabilistica a construcţiei. Un interval de încredere de 
nivel 100 ( 1 – α ) pentru o mărime teoretică θ  necunoscută, este un interval [ L1 , L2 ] 

astfel încât:  
 
{ } αθ −=≤≤ 121 LLP                                                                      (2.5) 

 
unde : L1  şi  L2  sunt caracteristici statistice independente de θ . 
 
 Această premisa permite obţinerea unui interval care să conţina valoarea teoretică 
necunoscută cu o probabilitate ( 1  -  α ).  

HYFRAN afişează curba de repartiţie teoretică a probabilităţilor de nedepaşire 
însoţită de curbele intervalului de încredere (fig. 2.6) şi afişează tabelul de rezultate al 
ajustării de asemenea, însoţit de intervalul de încredere pentru fiecare quantilă (fig. 2.7). 
Nivelul de încredere ( 1 – α ) poate fi selectat de către utilizator. 
 Un model frecvential validat statistic şi fizic poate fi utilizat în practică. De cele 
mai multe ori se cere probabilitatea de nedepăşire (depăşire) a unei mărimi sau valoarea 
quantilei pentru o perioadă de revenire T dată.  

Există multiple domenii de utilizare: predicţia evenimentelor extreme, construcţii, 
gospodărirea apelor, cercetare fundamentală, etc. În cele ce urmează se va prezenta modul 
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de valorificare a analizei de frecvenţă şi a modelului frecvenţial pentru estimarea cantitativă 
a riscurilor de producere a evenimentelor extreme. 
 

3.  Estimarea cantitativă a riscului de producere a evenimentelor 
extreme 

 
 În domeniul prezentării şi evaluării riscurilor naturale, climatice, hidrologice, 
geomorfologice, dar şi tehnogene sau publicat lucrări apreciabile. Multe dintre acestea s-au 
referit la regiuni, teritorii sau bazine hidrografice concrete. Studiul de faţă este diferit de 
asemenea lucrări care au avut în vedere aspectul spaţial al riscului, abordând aspectele 
metodologice. 

Obiectivul nostru este de a prezenta calea prin care se poate „măsura” riscul. 
Lucrarea de faţă încearcă sa demonstreze faptul că în abordarea riscului de producere a 
unor evenimente extreme trebuie avută în vedere următoarea succesiune logică de noţiuni şi 
tehnici: frecvenţă – probabilitate – risc.  

Două puncte de vedere vor fi prezentate în continuare în ceea ce priveşte estimarea 
cantitativă a riscului: conceptul probabilistic şi conceptul economic. Se va mai discuta 
despre reciproca riscului adică, despre siguranţă. 
 

3.1. Riscul – concept probabilistic 
 În mod logic, cea mai mică şi cea mai mare valoare a eşantionului (selecţiei) 
folosit pentru analiza de frecvenţă nu sunt valorile extreme ale populaţiei statistice din care 
provin. În viitor, s-ar putea înregistra şi valori mai mici, respectiv mai mari decât actualele 
extreme. Prin urmare, aşa cum s-a mai arătat în paragrafele 1.1 şi 2.4 se justifică înlocuirea 
formulei clasice de probabilitate prin formule de probabilitate empirică. De asemenea, 
practica impune utilizarea ajustărilor teoretice pentru calculul quantilelor xT 
corespunzătoare unor perioade de retur mari şi foarte mari, respectiv, a probabilităţilor de 
nedepăşire sau de depăşire. 

Observaţie. Menţionăm faptul că în practică, tările occidentale utilizează mai ales 
probabilitatea de nedepăşire, în timp ce în estul Europei (inclusiv România) se lucrează cu 
probabilitatea de depaşire.  

Pentru exemplul ploilor torenţiale de la Borod, cea mai mică valoare a eşantionului 
xn = 0.4 mm/min va avea o probabilitate de depăşire (pn %) mai mică decât 100 %, chiar 
dacă este foarte apropiată de această valoare. În termeni probabilistici diferenţa: 

 
 100 %  -  pn % = riscul de apariţie a unor valori < 0.4 mm/min          (3.1) 
 
Într-adevăr, aplicarea ajustării exponenţiale conduce pentru cazul celei mai mici 

valori înregistrate, xT = 0.4 mm/min, la probabilitatea de depăşire de  
p = 96,48 %,  respectiv, la probabilitatea de nedepăşire de q = 3.52 %.  Perioada de retur 
corespunzatoare este T = 1.0365 ani, abaterea medie pătratică de 0.0695 şi intervalul de 
încredere de 0.264 – 0.537 mm/min.  

Astfel, riscul de a apărea valori mai mici decât cea mai mică valoare a actuală 
a eşantionului este R = 3.52 % (destul de mic, dar totuşi posibil). Riscul empiric calculat pe 
baza formulei lui Weibull este de 3.45 %, ceea ce înseamnă că riscul teoretic estimat pe 
baza ajustarii exponenţiale este uşor mai ridicat. Prin urmare, probabilitatea de nedepăşire 
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q%, capătă semnificaţia unui risc anual de apariţie a unei valori inferioare celei mai mici 
valori a eşantionului. 
 În mod similar se apreciază riscul de a se produce în viitor o valoare mai mare 
decat maxima eşantionului care este de 8.5 mm/min. Riscul empiric calculat pe baza 
formulei lui Weibull este de 3.45 %. Riscul teoretic estimat pe baza ajustării exponenţiale 
este R = 1.51%. Perioada de retur corespunzătoare este  
T = 66.3 ani, abaterea medie pătratică de 1.56 şi intervalul de încredere de 5.44 – 11.6 
mm/min. Invers, faţă de cazul precedent, probabilitatea de depăşire p %, capătă semnificaţia 
unui risc anual de apariţie a unei valori superioare celei mai mari valori a eşantionului. 
 

3.2. Siguranţa – concept probabilistic 
 Termenul de asigurare (sigurantă) a fost utilizat mai mult în hidrologie 
(gospodarirea apelor medii) în puţine cazuri având justificări practice (Drobot, 1997). În 
schimb, conceptul probabilistic de siguranţă (a unui obiectiv social-economic) are un 
înţeles mult mai general el putând fi utilizat nu numai în hidrologie ci şi în climatologia 
aplicată, geomorfologia inginerească, geografia cantitativă, etc. Legea binomială permite 
exprimarea cantitativă a alternanţei dintre risc si siguranţă.  
 În cazul în care interesează siguranţa S a unui obiectiv în raport cu un eveniment 
extrem, se va calcula riscul de depăşire a valorii x p% la care a fost dimensionat obiectivul 
pentru o durata de funcţionare de n ani. Dacă p % reprezintă riscul anual R atunci                      
 
 S  =  ( 1 – R )                                                                                         (3.2) 
 
reprezintă siguranţa anuală a obiectivului.  

Iar dacă realizarea unui eveniment maxim dintr-un anumit an este independentă de 
valorile din ceilalţi ani, atunci gradul de siguranţă dintr-un număr de n ani este: 
 
 S n  =  ( 1 – R ) n                                                                                    (3.3) 
 
 Prin urmare, nesiguranţa obiectivului sau riscul ca valoarea maximă x p%  să fie 
depăşită într-o perioadă de n ani se calculează cu relaţia:  
 
 R n = 1 – ( 1 – R ) n                                                                               (3.4) 
 

Volumul lui Roşu şi Creţu (1998) poate fi dat ca şi exemplu pentru înţelegerea 
noţiunilor de mai sus în domeniul gospodăririi apelor. 
 Se observă în relaţia (3.4) faptul că pe măsură ce n creşte, cu atât mai mult R n 
tinde către 1 sau 100 %, ceea ce înseamnă că într-o perioadă foarte mare de ani riscul ca 
valoarea x p% , la care fusese dimensionat obiectivul, se apropie de certitudine. 

Aplicată la noţiunea de perioadă de retur T, nesiguranţa obiectivului este: 

 
n

n T
R ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=

111                                                                             (3.5) 

 Astfel, se poate calcula probabilitatea de a se produce un eveniment mai mare 
decat x p%  (nesiguranţa unui obiectiv) în funcţie de perioada de retur T şi de numărul de ani 
n consideraţi (tabelul 3.1): 
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Tabel nr.  3.1.  Probabilitatea de apariţie a cel puţin un eveniment de perioadă de retur T în 
n ani (R n – nesiguranţa obiectivului) 

 
           n 
   T 2 10 20 50 100 

10 0.190 0.651 0.878 0.995 1.000 
20 0.098 0.401 0.642 0.923 0.994 
50 0.040 0.183 0.332 0.636 0.867 
100 0.020 0.096 0.182 0.395 0.634 
200 0.010 0.049 0.095 0.222 0.394 
500 0.004 0.020 0.039 0.095 0.181 

 
 Din tabelul de mai sus se observă faptul că, pentru T = const., R n tinde catre 1.0 
(realizarea evenimentului cu certitudine) pe masură ce perioada de ani n luată în 
considerare creşte. De exemplu, pentru T = 10 ani într-o perioadă de 100 de ani valoarea x 
p%  va fi egalată sau depăşita ( R n = 100 % ).  

Dacă T = 100 ani (probabilitatea de depăşire p = 1 % ) nesiguranţa obiectivului 
creşte de la 20 % pentru o perioadă de 2 ani la 63.4 % pentru o perioadă de 100 de ani.  

Rămân încă 36.6 % până la 100 %, ceea ce înseamnă că R 100 este destul de 
departe de certitudine. În concluzie, este posibil ca pe parcursul a 100 de ani valoarea x p%  
să nu fie egalată sau depăşita, după cum pot exista intervale de 100 de ani în care 
evenimentul menţionat să fie depăşit de două, trei sau chiar de mai multe ori. 
    

3.3. Riscul – concept economic 
 În limbajul curent termenul de risc are multiple accepţiuni, deseori foarte diferite. 
De asemenea, nu de puţine ori se confundă termenul de eveniment cu cel de consecinţă. 
Bessis (1984) defineşte riscul, pentru cazul unui singur eveniment, ca fiind produsul dintre 
probabilitatea de realizare a evenimentului ameninţător (dintr-un interval de timp 
determinat, în general un an) şi costul pagubelor pe care acesta le poate genera: 
 

RISC  =   PROBABILITATE   x   CONSECINTE                                  (3.6) 
  

În funcţie de natura pagubelor unitatea dimensională a riscului poate fi monetară 
sau cea care caracterizează consecinţele. Dacă este vorba despre n evenimente 
ameninţătoare atunci mărimea riscului R se estimează cu: 

 ∑
=

⋅=
n

i
ii cpR

1

                                                                                    (3.7) 

unde:  
         pi  =   probabilitatea de apariţie a evenimentului ameninţător (pentru a  

sublinia aspectul său probabilistic deseori se foloseste termenul de hazard, 
asociat şi evenimentelor de magnitudini extreme); 

         ci   =   costul pagubelor induse de evenimentul ameninţător; 
         i    =   indice care indică numărul (tipurile) de evenimente ameninţătoare. 
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 Relaţia (3.2) constituie speranţa (aşteptarea) matematică a mărimii consecinţelor c: 
 ( ) ccE =                                                                                              (3.8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.1.  Legătura  dintre  frecvenţă, probabilitate şi risc, incluzând 
consecinţele social-economice, în cazul scurgerii maxime şi minime 

cu diverse probabilităţi de depăşire: a) – praguri cu caracter temporal; 
b) – cote care determină apariţia unor evenimente extreme; c) – risc spaţial. 
 
 
Dacă numărul evenimentelor ameninţătore tinde la infinit atunci relaţia ia forma 

unei integrale. 
Estimarea cantitativă a riscului necesită determinarea probabilităţii anuale p, de 

apariţie a evenimentului considerat. Aceeaşi probabilitate anuala p = 1 / T permite calculul 
scenariilor unor evenimente mult mai complexe, natura acestora având caracter spaţial.  
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Hewitt (1997) redă grafic în figura 3.1 legătura dintre probabilitate şi consecinţe 
pentru cazul unui scenariu de viitură. 

Mulţumiri. Am plăcerea de a transmite pe această cale mulţumiri echipei de 
hidrologie statistică Hydro-Québec, B. Bobée, M. Haché, V. Fortin, L. Perreault si H. 
Perron, pentru permisiunea de a utiliza programul HYFRAN pentru scopuri didactice şi de 
cercetare. 
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