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Sumar

 Ce este metoda ştiinţifică.

 Cum proiectăm un experiment.

 Cum măsurăm o mărime fizică.

 Cum analizăm datele experimentale.

 Cum scriem un raport ştiinţific.



Ce este metoda ştiinţifică?

1. Observare. 

2. Formularea unei  ipoteze to explain 
what you observe. 

3. Testarea  ipotezei = experiment.

4. Este rezultatul experimentului 
consistent cu ipoteza ?  Da sau Nu ?

5. Da formularea unei teorii ,  scrierea 
unui raport ştiinţific, etc. 

6. Nu formularea unei noi ipoteze şi 
reluarea procesului. 
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Cum să proiectăm un experiment.

 Ce anume dorim să testăm sau să măsurăm? 

 Alegerea metodei. 

 Alegerea echipamentului :  Este suficient de precis? Este uşor de utilizat şi 

ajustat?

 Estimarea timpului.

 Efectuarea unor măsurători preliminare. Ajustarea metodei şi 

echipamentului.

 Reproiectarea experimentului dacă este nevoie.
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Exemplu 

Measurarea densităţii hârtiei  

Densitatea 𝝆 =
𝒎

𝑽
= 

𝒎𝒂𝒔ă

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎
(
𝒌𝒈

𝒎𝟑)1. Ce măsurăm ?? 

2. Cum măsurăm ?? 

𝑽 = 𝑳 ∙ 𝒘 ∙ 𝒕
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Cum măsurăm o mărime fizică?

ℎ = 1.80 𝑚 ????   Este suficient?

Măsurarea este afectată de erori sau incertitudini indiferent cât de atent

este făcută.

Abilitatea de a evalua incertitudinile şi de a le minimiza este esenţială în

ştiinţă.

Valerica Baban, UMC

Avem de determinat înălţimea unei persoane.



Exprimarea rezultatului unei măsurători în fizică 
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h

(1) valoare numerică,  
cea mai bună  estimare 
al mărimii măsurate.

(2) eroarea absolută a
măsurătorii, exprimă gradul
de incertitudine privind
valoarea măsurată.

(3) unitate de măsură

(2) eroarea relativă a măsurătorii (cât la
sută din valoarea măsurată reprezintă
eroarea absolută.

Pentru cazul nostru:

0,01
0,005 0,5%

1,8
 



Erorile experimentale

In experimentele ştiinţifice     eroare ≠ greşeală

greşeli = utilizare incorectă a aparatelor de măsură, greşeli de calcul, greşeli de redactare,etc

Erori în fizica experimentală reprezintă  inevitabilele  incertitudini datorate măsurării. 

Erorile sunt cauzate de

Imprecizia aparatelor de măsură

Modul în care sunt făcute măsurătorile

Metoda experimentală aleasă
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Erori sistematice şi erori statistice

2 categorii de erori
1. Sistematice

2. Statistice

1. Erori sistematice

Afectează toate măsurătorile în acelaşi fel. Au acelaşi semn. Sunt greu de detectat.

Exemple: 
1. Riglă gresit etalonată.  1 cm în realitate = 1,1 cm pe riglă.

2. Un ceas care rămâne în urmă sau o ia înainte.

Corecţie: 

Utilizarea unui instrument de măsură diferit şi compararea 

rezultatelor.



2. Erori statistice

Sunt erori impredictibile, pot avea semn + sau – .

Exemplu:

Avem un pendul gravitational şi dorim să măsuram 

perioada. Folosim un cronometru. Pornirea  şi oprirea 

cronometrului este afectată de reacţia mâinii 

determinând erori în plus sau minus.

Corecţie:

Facem mai multe determinări şi calculăm valoarea medie.
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Erori sistematice şi erori statistice



Exprimarea rezultatului final al unei măsurători

Valoarea medie = cel mai bun 

estimat a N măsurători
Eroarea absolută/Deviaţia standard

STDEV
AVERAGE

𝜎 =
 𝑖=1

𝑁 (𝑥𝑖 −  𝑥)2

𝑁

𝜎 =
 𝑖=1

𝑁 (𝑥𝑖 −  𝑥)2

𝑁 − 1
pentru un eşantion

 𝑥 =
𝑥1 + 𝑥2 + ⋯+ 𝑥𝑁

𝑁
=

 𝑖=1
𝑁 𝑥𝑖

𝑁

Funcţii Excel

pentru întreaga

populaţie



Exemplul1 Analiza erorilor statistice

Nr L(cm)  𝐿(cm) 𝐿 −  𝐿 (𝐿 −  𝐿)2

1 14,8

2 14,4

3 15

4 14,6

Sum 58,8

Rezultat final

𝜎 =
 𝑖=1

𝑁 (𝑥𝑖 −  𝑥)2

𝑁

𝜎 =
 𝑖=1

𝑁 (𝑥𝑖−  𝑥)2

𝑁−1
= ?

Să presupunem că 4 studenţi măsoară lungimea unui fir. Datele obţinute sunt scrise în tabelul de mai

jos. Completaţi tabelul exprimând rezultatul final în forma corezpunzătoare.
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Soluţie

Nr L(cm)  𝐿(cm) 𝐿 −  𝐿 (𝐿 −  𝐿)2

1 14,8 0,1 0,01

0,222 14,4 -0,3 0,09

3 15 14,7 0,3 0,09

4 14,6 -0,1 0,01

Sum 58,8 0 0,2

Rezultat final L=(14,7±0,26)cm

𝜎 =
 𝑖=1

𝑁 (𝑥𝑖 −  𝑥)2

𝑁

𝜎 =
 𝑖=1

𝑁 (𝑥𝑖−  𝑥)2

𝑁−1
=0,26
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Exprimarea rezultatului final la o singură  

măsurătoare
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Eroarea în determinarea lungimii creionului se consideră 

jumătate din cea mai mică diviziune a instrumentului.

sau

Eroare absolută

Eroare relativă



Acurateţe şi precizie
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Imposibil de 

determinat !!!



Cifre semnificative
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Care este numărul de cifre prin care exprimăm rezultatul 

măsurării valorii unei mărimi fizice?

Valoarea numerică a unei mărimi fizice care se determină într-un

experiment trebuie să conţină atâtea cifre câte sunt semnificative

pentru măsurătoarea efectuată.

20.143674217 cm 
Dacă rigla cu care s-a  măsurat este gradată

în milimetri rezultatul corect care trebuie

raportat este 20.14 cm

20,14 cm 

cifră estimată, conţine 
eroareacifră sigură

4 cifre semnificative



Cum scriem un referat/raport ştiinţific

Motive

Comunicarea rezultatelor in vederea evaluării sau 

luării unor decizii de către factorii din management.

Arhivare în vederea folosirii ulterioare/verificare/să nu 

mai fie făcute

Structrura unui report/referat ştiinţific 

Rezumat

Introducere

Descrierea metodei 

experimentale

Rezultate şi discuţii

Concluzii

Appendices şi Bibliografie.
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How  to write a laboratory report

http://www.writing.engr.psu.edu/workbooks/laboratory.html

Writing Guidelines 

for Engineering and Science 

StudentsValerica Baban, UMC



Reguli generale de redactare

 Tot textul se va scrie cu acelaşi tip de fonturi.

 Textul se va scrie cu aceeaşi mărime a caracterelor – 11

sau 12.

 Titlul lucrării se va scrie cu caracterele de 14.

 Redactarea lucrării se va face cu diacritice şi în

conformitate cu regulile de ortografie şi gramatică ale

limbii române.

 Semnele de punctuaţie se vor pune imediat la sfârşitul

propoziţiilor, în cazul virgulei imediat după cuvântul unde

urmează.

 Alinierea paragrafului va fi tip justfify.

 Ecuaţiile matematice se scriu cu editorul de ecuaţii.

 Figurile şi desenele vor fi numerotate.

 Paginile vor fi numerotate.


