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INTRODUCERE 

Actualmente, există o necesitate stringentă de dezvoltare a 
metodelor și mijloacelor de realizare a cercetării științifice pentru a 
rezolva problemele de creștere a eficienței diferitelor sectoare ale 
economiei. Acest lucru duce la necesitatea unei analize cuprinzătoare 
a sistemelor complexe, ținând cont de specificul industriei. 

O astfel de analiză se bazează pe implementarea cercetărilor 
aplicate privind funcționarea și dezvoltarea obiectelor și proceselor 
bazate pe metode moderne de prelucrare a informațiilor. Scopul final 
al unei astfel de cercetări este de a crește eficiența gestionării 
obiectelor și proceselor moderne cu structură complexă. 

În aceste condiții, este deosebit de importantă studierea și 
dezvoltarea metodelor moderne de cercetare științifică, metode de 
descriere și gestionare a obiectelor tehnice bazate pe desfășurarea și 
managementul experimentelor științifice. 

Experimentul științific – reprezintă un complex de măsuri 
direcționate spre implementarea eficientă a cercetărilor. Scopul 
principal al experimentului  științific este obținerea preciziei maxime 
a rezultatelor dintr-un număr minim de experimente efectuate și 
menținerea autenticității statistice a rezultatelor. 

Obiectivul disciplinei – studierea principiilor şi metodelor de 
organizare, realizare și managementul experimentelor științifice, 
prelucrarea matematică a datelor experimentale statistice, obținerea 
modelelor matematice privind obiectele electronice în scopul 
controlului şi prognozării stărilor de obiecte. 

În dezvoltarea și studiul diferitelor obiecte, pentru a le 
controla și a le gestiona, este necesar să se efectueze diverse 
experimente asupra lor pentru a înțelege legile funcționării acestora. 
Acest lucru este valabil mai ales când se studiază obiectele 
multifactoriale, adică cele care implică influența unui număr mare 
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de factori (5 sau mai mulți) asupra funcționării obiectului pentru 
obținerea rezultatului final. 

Pentru a rezolva astfel de probleme, se utilizează așa-numita 
abordare a „Cutiei Negre”(CN). 

Conform acestei abordări, obiectul este reprezentat sub forma 
unei anumite „cutii negre”, la intrarea căreia acționează: 

1) factorii de intrare controlați X;

2) parametrul de ieșire, funcție scop, funcție de răspuns;

3) parametrii de stare ai obiectului W în sine;
4) factori aleatorii incontrolabili Z care pot afecta și funcția

scop Y. 
La ieșire este rezultatul interacțiunii tuturor influențelor - 

funcția scop Y(X). Tot ce se întâmplă în interiorul CN în astfel de 
obiecte nu se cunoaște: cum și cât de puternic sunt interconectați 
factorii, ce reacții fizice / chimice apar etc. 

În general, chiar și o listă completă a factorilor de intrare 
poate fi necunoscută. În plus, în timpul interacțiunii factorilor (adică 
în timpul funcționării obiectului), pot acționa diferiți factori aleatorii 
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incontrolabili care nu depind de obiectul însuși sau de cercetător, ce 
sunt imposibil de prezis, dar afectează rezultatul final. 

Este extrem de dificil să gestionezi (controlezi) un astfel 

de obiect. În general, există două moduri de a rezolva problema 
controlului: 

1. Selectați experimental valorile factorilor de intrare X, la 
care rezultatul va fi valoarea necesară a parametrului de ieșire Y; 

2. Obțineți legea (ecuația) dependenței Y = f (X) și 
controlați obiectul pe baza acestuia. 

Prima cale este dificilă și ineficientă. Dar a doua modalitate 

merită luată în considerare. 
Deci, pentru a controla obiectele complexe, trebuie să 
cunoașteți legea Y=f(X), conform căreia obiectul 

funcționează, adică, să cunoască legea schimbării 
funcției scop Y în funcție de valorile factorilor controlați 
de intrare pe fondul acțiunii factorilor aleatorii. 

Ecuația relației Y = f (X) în condițiile acțiunii unor factori 
aleatorii incontrolabili poate fi obținută, folosind diferite metode 
matematice de prelucrare a datelor privind „comportamentul” 
obiectului. Aceste date pot fi obținute doar experimental, observând 
obiectul și fixându-i parametrii. Cu alte cuvinte, pentru a obține o 
ecuație a relației, vor fi parcurse 4 etape: 

1. Elaborați un plan pentru experimentul special. 
2. Aplicați acest experiment obiectului, colectând o cantitate 

semnificativă de date statistice cu privire la parametrii obiectului. 
3. Procesați rezultatele experimentului și obțineți ecuația Y 

= f (X). 
4. Efectuați optimizarea rezultatelor obținute. 
Ecuația legăturii Y = f (X) se numește modelul matematic 

(MM) al obiectului. 

În general, există 2 tipuri de modele: 
1) model fizic - macheta obiectului; 
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2) model matematic - ecuație matematică sau  ecuație de
regresie: 

Y = f (X). 

Toate metodele de cercetare asociate cu efectuarea acestor 4 
etape pot fi împărțite în 3 grupe: 

1. Metode de prelucrare preliminară a datelor
experimentale 

2. Metode de planificare a experimentelor și modelare
matematică 

3. Metode de optimizare

În aceste note de curs sunt descrise și analizate metodele de 
prelucrare preliminară a datelor experimentale. 

Metodele de prelucrare preliminară a datelor experimentului 
științific pot fi expuse sub forma unei diagrame reprezentate în figura 
1.1. 

După cum se observă în diagramă, toate metodele de 
prelucrare preliminară a datelor experimentale pot fi împărțite în 3 
grupuri: 

1) metode de prelucrare a datelor unidimensionale;
2) metode de prelucrare a datelor bidimensionale;
3) metode de prelucrare a datelor multidimensionale.

Luați în considerare mai detaliat principalele metode de 
prelucrare primară a datelor statistice obținute în experimentele 
științifice. Acestea se bazează pe analiza de sistem, principiile 
statisticii matematice și teoria probabilității, pe metodele de analiză 
a corelației și regresiei, precum și a modelării a priori pe baza 
evaluărilor experților. 
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