
PREFAŢĂ 
 
 

În planul de învăţământ al unei Facultăţi de Fizică, ponderea majoritară revine disciplinelor 
fundamentale cu caracter experimental. Pentru însuşirea temeinică şi în mod activ a acestor 
discipline, studenţii trebuie să aibă la îndemână un instrument adecvat şi eficient, concretizat prin: 
Curs, Caiet de lucrări practice de laborator şi Culegere de probleme scrise în mod unitar şi 
complementar. 

Prin efectuarea unor lucrări practice de laborator, specifice fiecărei discipline, se urmăreşte 
deopotrivă consolidarea cunoştinţelor transmise la curs şi însuşirea unor tehnici experimentale fără de 
care cunoaşterea în domeniul fizicii şi aplicaţiile rezultatelor cunoaşterii, în diverse activităţi umane, 
nu ar fi posibile. Activitatea în laborator este complexă, presupunând perseverenţă, imaginaţie, 
îndemânare şi efort continuu, până la atingerea scopului propus. Este vorba de cunoaşterea 
instrumentelor de măsură, performanţelor acestora şi modul de măsurare, alegerea dispozitivelor şi 
metodelor experimentale specifice determinărilor care urmează să fie efectuate. Prin măsurători 
experimentale se determină mărimi fizice şi relaţii dintre ele, se pun în evidenţă fenomene şi se 
stabilesc legile pe care le urmează. Pentru exprimarea cantitativă a legilor fizice, în mod unitar, este 
necesar să se precizeze mărimile fundamentale şi derivate, sistemul standard de unităţi de măsură. 
Având în vedere precizia instrumentelor de măsură, condiţiile de experienţă şi metoda de lucru 
adoptată, se calculează erorile mărimilor măsurate. 

Odată cu progresele obţinute în cercetarea de fizică, s-au perfecţionat instrumentele de 
măsură şi dispozitivele experimentale. S-a trecut de la metode de măsură analogice, care prezintă 
rezultatele pe scala aparatului de măsură, la metode digitale (numerice), care codifică rezultatele 
prin numere afişate pe ecran, oferind posibilitatea achiziţionării şi prelucrării computerizate a 
datelor experimentale. 

Caietul de lucrări practice de laborator reprezintă un îndrumător pentru studenţi în activitatea lor 
experimentală. Acesta trebuie să conţină la început, noţiuni privind mărimi fizice şi unităţi de măsură, 
calculul erorilor, după care se prezintă referatele lucrărilor propuse şi se încheie cu tabele conţinând 
constante fizice necesare efectuării lucrărilor practice. 

Deoarece nu există posibilităţi practice de a organiza lucrări frontale şi ca urmare, nu se 
poate realiza o concordanţă între transmiterea teoriei la curs şi efectuarea lucrării care se bazează 
pe teoria respectivă, fiecare referat trebuie să conţină teoria lucrării, după care se prezintă metoda 
şi dispozitivul experimental necesare, urmate de indicaţii privind prelucrarea datelor şi calculul 
erorilor. 

Lucrarea de faţă reprezintă Caietul de lucrări practice de laborator aferent cursului de 
Fizică moleculară şi este scrisă în spiritul ideilor prezentate mai sus. 
Calitatea de îndrumător de laborator sporeşte dacă se ţine seama de unele recomandări pe care le 
sintetizăm în continuare:  

♦ Mai întâi trebuie studiate şi însuşite temeinic noţiunile privind : mărimi fizice, unităţi 
de măsură şi calculul erorilor, în strânsă legătură cu noţiunile predate în cadrul cursului. 

♦ Trecând la efectuarea lucrării, trebuie studiat cu atenţie referatul corespunzător pentru 
înţelegerea teoriei care stă la baza experimentului, cunoaşterea metodei, dispozitivului 
experimental, aparatelor de măsură şi preciziei lor. 

♦ Tema unei lucrări vizează evidenţierea unor proprietăţi fizice, stabilirea relaţiilor 
dintre mărimile care le descriu, verificarea sau descoperirea unor legi cărora li se supun anumite 
fenomene etc. Pentru aceasta este nevoie în primul rând, să se efectueze măsurători directe cu 
aparate de măsură (achiziţie de date). Având în vedere relaţiile cantitative pe care se bazează 
lucrarea, se efectuează calcule în care intervin valorile măsurate, iar rezultatele obţinute se trec în 
tabele de date, şi  dacă este cazul, se trasează grafice (prelucrarea datelor). Începătorilor le 
recomandăm ca măsurătorile directe să se facă cu aparate analogice, iar tabelarea datelor, 



reprezentările grafice şi calculul erorilor să se efectueze manual, înlesnind astfel iniţierea în 
activitatea practică de laborator. Pentru perfecţionarea acestei activităţi, dacă baza materială 
permite, se poate trece la achiziţia şi prelucrarea automată a datelor, utilizând aparatura digitală. 

♦ Activitatea după efectuarea unei lucrări se finalizează prin întocmirea de către fiecare 
student, a unui referat care să conţină sintetic: scopul lucrării, relaţiile de bază necesare, metoda 
de lucru adoptată, schema dispozitivului (montajului), achiziţia şi prelucrarea datelor (tabele, 
grafice, calculul erorilor) şi prezentarea rezultatului final, împreună cu eroarea calculată. În acest 
mod se pun bazele însuşirii tehnicilor de redactare a lucrărilor ştiinţifice, de către viitorii 
cercetători în domeniul fizicii. 

La elaborarea acestui “Caiet de lucrări practice” au contribuit membrii Catedrei de 
Mecanică fizică şi Fizică moleculară de la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti, după 
cum urmează: 

Prof. dr. C.N. Plaviţu,  Lucrările : Mărimi şi unităţi de măsură, IX, X; 
Prof. dr. L. Georgescu, Lucrările: II, XVIII, XIX, XX; 
Prof. dr. D. H. Borşan, Lucrările: XI, XIV, XXIII, XXVI, XXVIII, XXIX; 
Prof. dr. L.M. Constantinescu, Lucrările: III, XVII; 
Conf. dr. V. Dima, Lucrările: VI, XII, XX; 
Conf. dr. S. Ştefan, Lucrările: XV, XXIV, XXV, XXVII; 
Conf. dr. V. Filip, Lucrările:  XXI, XXII; 
Lector dr. C.A. Stănescu, Lucrările: IV, XIII, XVI; 
Lector dr. I. Stamatin, Lucrările:I, V, VII, VIII; 
Lector dr. S. Talpoş, Lucrările: XXI; 
 

În redactarea lucrării ne-am bucurat de ajutorul doamnei Mariana Ceauş care cu răbdare a 
refăcut graficele şi diagramele din lucrările practice.  

Autorii lucrării rămân îndatoraţi celor care vor face propuneri constructive privind 
organizarea ei, selectarea lucrărilor experimentale reprezentative şi prezentarea referatelor 
corespunzătoare. 
          
             Autorii 
 


