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1. Scopul şi obiectivele lucrărilor de laborator
Lucrările de laborator facilitează înţelegerea mai profundă de
către studenţi a legilor fizicii, obţinerea deprinderilor elementare în
domeniul experimentului fizic, însuşirea metodelor de prelucrare a
datelor experimentale, dezvoltarea spiritului creativ la efectuarea
experimentului fizic.
1.1. Scopul lucrărilor de laborator
Efectuarea lucrărilor de laborator propuse are drept scop formarea deprinderilor şi competenţelor:
 de cercetare şi verificare experimentală a relaţiilor şi legilor
fizice;
 de cercetare a proprietăţilor fundamentale de mişcare şi
interacţiune a corpurilor;
 de efectuare a măsurărilor directe şi indirecte ale valorilor
mărimilor fizice;
 de prelucrare a rezultatelor măsurărilor;
 de evaluare a erorilor comise în rezultatul măsurărilor;
 de sistematizare a măsurărilor;
 de generalizare a rezultatelor obţinute.
1.2. Obiectivele lucrărilor de laborator
La sfârşitul lecţiei de laborator, studenţii trebuie să fie capabili:
 să observe şi să explice fenomenul fizic studiat;
 să efectueze unul sau câteva experimente de laborator în
baza unor instrucţiuni;
 să sistematizeze rezultatele experimentelor în tabele;
 să prelucreze rezultatele măsurărilor în baza unor instrucţiuni;
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să construiască grafice ale dependenţelor studiate;
să estimeze erorile comise în experimente;
să tragă concluzii în urma investigaţiilor;
să întocmească un referat în care să ordoneze şi să explice
experimentele efectuate.

2. Metode şi mijloace de măsurare
a mărimilor fizice
Efectuarea lucrărilor de laborator presupune măsurarea diferitor
mărimi fizice. Prin măsurarea unei mărimi fizice se înţelege compararea mărimii respective cu altă mărime de aceeaşi natură cu
prima, adoptată drept unitate de măsură.
Orice experiment fizic constă din două etape succesive, şi
anume:
 obţinerea rezultatelor experimentale;
 prelucrarea datelor experimentale.
Aceste etape sunt absolut necesare, întrucât în orice măsurare se
comit erori şi din punct de vedere practic este important să
cunoaştem nu numai valoarea unei mărimi fizice obţinută într-un
experiment fizic, ci şi eroarea valorii respective, adică în ce limite
poate fi cuprinsă această valoare. Rezultatele obţinute în procesul
de măsurare au un rol primordial în stabilirea ideilor fundamentale
ale fizicii. Prin efectuarea unui experiment fizic se asigură însuşirea
principiilor de funcţionare a aparatelor de măsură folosite, înţelegerea modului de utilizare a acestora în diferite experimente, precum
şi însuşirea metodologiilor de realizare a experimentelor.
2.1. Metode de măsurare a mărimilor fizice
Scopul oricărei măsurări constă în determinarea cu o precizie
cât mai mare a valorii mărimii măsurate. Corectitudinea măsurărilor este dictată de:
 metodele de măsurare acceptate;
 mijloacele de măsurare utilizate;
 condiţiile în care se efectuează măsurarea.
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Metodele de măsurare reprezintă procedee raţionale de executare a operaţiilor de măsurare. Metoda de măsurare se bazează
întotdeauna pe un fenomen fizic ce determină principiul de măsurare. De exemplu, măsurarea forţelor cu dinamometrul (resort elastic prevăzut cu riglă pentru măsurarea alungirilor) se bazează pe
faptul că alungirea resortului este proporţională cu forţa aplicată.
Fenomenul dilatării corpurilor poate fi utilizat drept principiu de
măsurare a temperaturii. Drept exemplu servesc termometrele cu
lichid. Trebuie însă de menţionat că pe lângă stabilirea fenomenului
fizic, în baza căruia pot fi efectuate măsurările, este necesar de
stabilit şi corpul care satisface, cel mai bine, cerinţele impuse de
condiţiile măsurării. De exemplu, în termometrele cu lichid este
mai indicat să se folosească mercurul, întrucât acesta: nu umezeşte
sticla, se obţine uşor sub formă pură din punct de vedere chimic,
rămâne în stare lichidă la presiune normală, într-un interval mare
de tempe-raturi (de la –38,6 până la +356,7 oC), coeficientul de
dilatare ter-mică variază foarte puţin cu temperatura, fapt ce
permite ca scara termometrului să rămână aproape liniară până la
200 C, căldura specifică este mică, din care cauză inerţia
termometrelor cu mercur este mică.
Metodele de măsurare se împart în:
 metode de măsurare directă;
 metode de măsurare indirectă;
 metode de măsurare combinată.
Metoda de măsurare directă reprezintă metoda de măsurare
prin care valoarea măsurată a unei mărimi fizice se determină nemijlocit, fără a mai fi nevoie de calcule suplimentare. De exemplu,
măsurarea dimensiunilor liniare ale corpurilor cu ajutorul unei rigle
sau şubler, a intervalelor de timp cu cronometrul, a temperaturii cu
termometrul, a tensiunii cu voltmetrul, a intensităţii curentului cu
ampermetrul etc.
Metoda de măsurare indirectă reprezintă metoda de măsurare
prin care se determină valoarea unei mărimi fizice folosind rezultatele măsurărilor directe ale altor două sau mai multor mărimi fizice,
care sunt legate de mărimea de măsurat printr-o relaţie funcţională
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cunoscută. De exemplu, măsurarea acceleraţiei gravitaţionale g reieşind din formula perioadei pendulului gravitaţional T  2 l g ,
unde lungimea pendulului l şi perioada oscilaţiilor lui T se determină prin metoda de măsurare directă.
Metodele de măsurare combinată sunt metodele prin care o
mărime fizică este determinată printr-o serie de măsurări ale
aceleiași mărimi fizice sau a câtorva de aceeaşi natură. Măsurările
se deosebesc prin faptul că se execută în alte condiţii sau în altă
combinaţie a mărimilor considerate, valoarea mărimii fizice
măsurate obţinându-se prin rezolvarea unui sistem de ecuaţii. De
exemplu, densitatea unui corp solid cu volumul V se poate
determina măsurând prin metoda directă greutatea corpului G1 în
aer şi G2 în apă. Neglijând densitatea aerului şi notând prin 
densitatea corpului, iar prin  a densitatea apei, se pot scrie următoarele ecuaţii:  gV  G1 şi

   a  gV  G2 .

Din sistemul de

ecuaţii obţinut, pentru densitatea corpului rezultă expresia:
  G1  G1  G2  a . Astfel, în acest caz se măsoară aceeaşi mărime fizică, şi anume, greutatea corpului, dar în condiţii diferite.
Densitatea corpului se determină prin rezolvarea sistemului de
ecuaţii care reflectă condiţiile fiecărei măsurări.
2.2. Mijloace de măsurare a mărimilor fizice
Mijloacele de măsurare sunt acele mijloace cu ajutorul cărora
se pot determina valorile mărimilor de măsurat. Mijloacele de
măsurare se divizează astfel:
a) măsuri;
b) aparate de măsurat;
c) instalaţii de măsurare.
Vom analiza mai detaliat aceste grupuri ale mijloacelor de
măsurare:
a) Măsuri. Măsurile sunt cele mai simple mijloace de măsurare ce concretizează unităţile de măsură a mărimilor fizice. În
procesul de măsurare unele măsuri se utilizează independent, iar
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altele împreună cu un aparat de măsurat. De exemplu, riglele de
măsurat se utilizează independent, iar măsurile de masă (greutăţile)
se pot utiliza numai împreună cu balanţa.
b) Aparate de măsurat. Aparatele de măsurat sunt mijloacele
de măsurare care, conţinând cel puţin o măsură, se utilizează la
compararea, directă sau indirectă, a mărimii de măsurat cu unitatea
de măsură. Aparatele de măsurat se împart astfel:
 aparate cu citire directă, care indică nemijlocit valoarea mărimii măsurate. De exemplu, dacă se măsoară tensiunea electrică
cu ajutorul unui voltmetru, atunci valoarea tensiunii se citeşte
nemijlocit pe scala voltmetrului;
 aparate de comparare. Aceste aparate indică egalitatea valorii
mărimii fizice măsurate cu o valoare cunoscută a acesteia. De
exemplu, balanţa cu braţe egale este un aparat de comparare. De
asemenea, la măsurarea rezistenței cu ajutorul unei punţi,
indicaţia zero a galvanometrului determină rezistenţa măsurată
egală cu alta de valoare cunoscută;
 aparate diferenţiale. Se utilizează la măsurarea unei diferenţe
dintre valoarea mărimii de măsurat şi cea cunoscută a acesteia.
În calitate de exemplu poate servi manometrul cu lichid sub
forma literei „U”, o ramură a căruia comunică cu atmosfera
(presiunea atmosferică p0 ), iar cealaltă – cu un gaz la presiunea
p. Dacă diferenţa de niveluri a lichidului din cele două ramuri
este h , atunci p  p0    gh . Astfel, manometrul cu lichid
reprezintă un aparat diferenţial de măsurat.
c) Instalaţii de măsurare. O instalaţie de măsurare reprezintă
un mijloc de măsurare constituit din mai multe măsuri şi aparate de
măsurat. Instalaţiile mai conţin şi dispozitive auxiliare de măsurare
ce pot servi pentru:
 menţinerea în limitele stabilite a unor parametri exteriori;
 facilitarea proceselor de măsurare;
 schimbarea domeniului de măsurare a unui aparat de măsurat.
Drept exemplu de dispozitive de măsurare pot servi:
termostatul, care menţine o temperatură constantă în timpul
măsurării; lupa, care facilitează citirea indicaţiilor aparatelor de
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măsură; nivelmetrul, cu ajutorul căruia se asigură poziţia de lucru a
instalaţiei de măsurat ş.a.

3. Teoria erorilor de măsurare
Măsurarea absolut exactă a unei mărimi fizice este imposibilă.
Procesul de măsurare întotdeauna este însoţit de anumite erori, ceea
ce face ca mărimea determinată să fie aproximativă. Eroarea de
măsurare este caracterizată cu ajutorul erorii absolute x , care
reprezintă modulul diferenţei dintre valoarea măsurată a unei
mărimi fizice x şi valoarea adevărată x0 a acesteia:

x  x  x0 .
Pentru descrierea preciziei măsurării se introduce eroarea
relativă  , determinată de raportul dintre eroarea absolută x de
măsurare a mărimi fizice şi valoarea adevărată a acesteia x0 :
  x x0 .
Trebuie de remarcat că valoarea adevărată x0 a mărimii de
măsurat nu este accesibilă. De aceea, ea trebuie înlocuită cu o
valoare convenţional adevărată, care reprezintă valoarea mărimii de
măsurat şi care diferă neglijabil de cea adevărată.
În teoria erorilor de măsurare se caută răspunsul la următoarele
întrebări:
 Cum poate fi stabilită valoarea cea mai apropiată de valoarea adevărată, folosind un anumit număr de măsurări efectuate?
 Cum se poate găsi un număr ce ar caracteriza precizia
medie a uneia din măsurările efectuate?
 Cum se poate găsi un număr care ar caracteriza precizia
valorii pe care o considerăm că aproximează cel mai bine
valoarea adevărată x0 ?
3.1. Caracteristicile şi erorile mijloacelor de măsurare
Indicaţiile mijloacelor de măsurare depind nu numai de valorile
mărimii de măsurat, ci şi de unii factori externi cum ar fi presiunea
atmosferică, umiditatea aerului, intensitatea câmpurilor electromag8

netice exterioare, inducţia câmpului magnetic terestru etc. Mărimile
care nu constituie obiectul măsurării, dar au o anumită influenţă
asupra indicaţiilor mijlocului de măsurare utilizat sau asupra valorii
măsurate se numesc mărimi de influenţă. Ele pot afecta atât
mijlocul de măsurare, cât şi mărimea de măsurat. De exemplu, la
măsurarea unei lungimi variaţia temperaturii poate afecta atât
mărimea de măsurat (lungimea corpului), cât şi mijlocul de
măsurare (rigla gradată). Existenţa mărimilor de influenţă conduce
la apariţia erorilor de măsurare, valoarea cărora depinde de modul
în care aceste mărimi acţionează în timpul măsurării.
Condiţiile normale de utilizare a unui mijloc de măsurare
(condiţiile de referinţă) reprezintă condiţiile exterioare fixate de
constructorul lui pentru utilizarea corectă a acestuia. Dacă mijlocul
de măsurare este utilizat în condiţiile de referinţă, atunci acesta
păstrează caracteristicile de utilizare indicate de constructor.
Mijloacele de măsurare se caracterizează prin sensibilitate,
justeţe, fidelitate şi precizie.
Sensibilitatea unui aparat de măsurat reprezintă raportul dintre
deplasarea indicatorului şi variaţia mărimii de măsurat, căreia îi
corespunde deplasarea respectivă:
Sensibilitatea (S) =

deplasarea indicatorului
. (3.1)
variaţia mărimii care a produs deplasarea

În cazul unui ampermetru cu ac indicator, deplasarea indicatorului
poate fi caracterizată atât prin deplasarea l a acului pe scala
gradată, cât şi prin unghiul de rotaţie  a acului indicator. Dacă
deviaţia corespunde unei variaţii I a intensităţii curentului electric,
atunci sensibilitatea ampermetrului este:
l

S
sau S 
.
(3.2)
I
I
Relaţiile (3.2) sunt valabile pentru majoritatea aparatelor de măsurat întâlnite.
Justeţea este caracteristica unei măsuri de a avea o valoare
nominală cât mai apropiată de cea adevărată. În cazul unui aparat
de măsurat, justeţea caracterizează capacitatea acestuia de a indica
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date cât mai apropiate de valoarea adevărată a mărimii de măsurat.
Cu alte cuvinte, justeţea caracterizează calitatea unui mijloc de
măsurare ce permite măsurări cu erori minime.
Eroarea de justeţe (j) a unei măsuri reprezintă diferenţa
dintre valoarea nominală xn a măsurii şi media aritmetică x a
valorilor stabilite în urma unei serii de măsurări consecutive în
condiţii normale de utilizare. Dacă, de exemplu, valoarea nominală
a unei rigle gradate este xn  100 mm , iar prin verificarea cu o riglăetalon se obţinut rezultatele: x1  99,997 mm , x2  99,995mm ,
x3  99,996 mm ,
x4  99,997 mm ,
x5  99,995mm , atunci

x   x1  x2  x3  x4  x5  5  99,996mm şi eroarea de justeţe este:
j  100 – 99,996  0,004 mm . Erorile de justeţe pot fi eliminate
prin introducerea corecţiilor de justeţe:
 în cazul măsurilor eroarea de justeţe se scade din valoarea
nominală a măsurii, astfel încât aceasta să coincidă cu valoarea
adevărată;
 în cazul aparatelor de măsurat corecţia de justeţe se scade din
valoarea medie a indicaţiilor aparatului.
Fidelitatea este capacitatea unui mijloc de măsurare de a indica
date cât mai apropiate între ele la măsurarea repetată a aceleiași
mărimi fizice, în condiţii de măsurare identice.
Eroarea de fidelitate reprezintă diferenţa dintre valoarea celei
mai mari şi a celei mai mici indicaţii. Dacă de exemplu, prin
măsurarea rezistenţei unui rezistor cu ajutorul unei punţi se obţin
valorile: R1  10,6 Ω , R2  10, 2 Ω , R3  10,8 Ω , R4  10,5 Ω ,
R5  10, 7 Ω , R6  10,9 Ω , R7  10,7 Ω , R8  10, 4 Ω , atunci
eroarea de fidelitate F  10,9  10, 2  0,7 Ω .
Fidelitatea şi respectiv justeţea unui mijloc de măsurare sunt cu
atât mai mari cu cât eroarea de fidelitate şi, respectiv, cea de justeţe
sunt mai mici.
Precizia reprezintă capacitatea unui mijloc de măsurare de a
indica date cât mai apropiate de valoarea adevărată a mărimii
măsurate.
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Eroarea de precizie a unui mijloc de măsurare reprezintă
eroarea totală a mijlocului de măsurare, în condiţii de utilizare
determinate, cuprinzând atât eroarea de justeţe, cât şi eroarea de
fidelitate. Precizia mijlocului de măsurare este cu atât mai mare cu
cât eroarea de precizie este mai mică.
Clasa de precizie C reprezintă eroarea relativă procentuală din
valoarea maximă a scării gradate utilizate.
Astfel, măsurând valoarea unei mărimi oarecare x cu un aparat
cu clasa de precizie C % se comite o eroare absolută de măsurare:
val.maximă a scării×C
.
(3.3)
x 
100
Eroarea relativă procentuală va fi:


x
x



val.maximă a scării×C
val.maximă a scării
100%  C×
% .(3.4)
100  x
x

De exemplu, un ampermetru cu clasa de precizie 1,5%, având
limita superioară de măsurare de 5 A, introduce o eroare absolută
de măsurare:
5 1,5
I 
 0, 075A .
(3.5)
100
Se observă că eroarea absolută nu depinde de valoarea mărimii
măsurate, iar eroarea relativă va fi cu atât mai mare, cu cât mărimea
măsurată este mai apropiată de valoarea maximă a scării. Deoarece
precizia unei măsurări este valoarea inversă a erorii relative, rezultă
că pentru asigurarea unei precizii cât mai mari se impune alegerea
corespunzătoare a aparatului de măsurat. Fie că trebuie să măsurăm
tensiunea cu valoarea nominală de 220 V într-un circuit de curent
alternativ şi dispunem de trei voltmetre cu domeniile de măsurare şi
clasele de precizie egale, respectiv: 250 V şi 1; 300 V şi 1,5; 600 V
şi 0,5. Apare întrebarea: care dintre aceste voltmetre va asigura cea
mai mare precizie la măsurare, adică cea mai mică eroare relativă?
Pentru a răspunde la această întrebare calculăm cu ajutorul
formulei (3.4) erorile relative limită: 1  1  250 220  1,136% ;
 2  1,5  300 220  2,045% ;  3  0,5  600 220  1,364% . Din
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aceste calcule rezultă că primul voltmetru asigură măsurarea
tensiunii cu cea mai mică eroare relativă, adică cu precizia cea mai
mare, deşi nu are clasa de precizie cea mai bună. Acest rezultat se
datorează faptului că tensiunea măsurată (U = 220 V) este cea mai
apropiată de valoarea maximă a scării (250 V) primului voltmetru.
3.2. Clasificarea erorilor de măsurare
Rezultatul oricărei măsurări este afectat de erori ale căror
origini sunt foarte diferite. Din punctul de vedere al surselor de
erori acestea se împart astfel:
a) Erori instrumentale care reprezintă ansamblul erorilor de
măsurare datorită mijloacelor tehnice prin intermediul cărora se
obţin informaţiile de măsurare. Eroarea instrumentală cuprinde
eroarea de justeţe, eroarea de fidelitate etc.
b) Erori de metodă care reprezintă erorile de măsurare datorită imperfecţiunilor metodelor de măsurare utilizate pentru obţinerea informaţiilor de
măsurare.
În calitate de exemplu vom analiza
măsurarea indirectă a unei rezistenţe
Fig. 3.1
prin metoda ampermetrului de rezistenţă RA şi a voltmetrului de rezistenţă
RV , utilizând odată montajul din figura
3.1, iar a doua oară – montajul din
figura 3.2.
În cazul montajului din fig. 3.1:
 I  I1  I 2 ,
Fig. 3.2
(3.6)

 I1 R  I 2 RV  U ,
unde I şi U sunt indicaţiile ampermetrului şi, respectiv, ale
voltmetrului. Din (3.6) rezultă:
U
U
U 1 
R 
 
.
I1 I  I 2 I  1  I 2 I 
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Pe de altă parte,  I I 2  R  I 2 RV . De aici rezultă că I 2 I  R  RV R  .
Substituind în formula precedentă, obţinem:
 U RV  R U 
U
1
R
R  
 1 
  
I  1  R  RV  R   I
RV
I  RV


 . (3.7)

Astfel, eroarea absolută comisă la măsurarea indirectă a rezistenţei
prin metoda ampermetrului şi voltmetrului cu ajutorul montajului
din fig. 3.1, este:
U
R  U U R
.
(3.8)
R  1 
 
I  RV  I
I RV
Aceasta poate fi neglijată numai dacă rezistenţa măsurată R este
mult mai mică decât rezistenţa interioară a voltmetrului RV .
Pentru montajul din fig. 3.2 avem I1  RAR   I1R 1RA R   U ,
de unde

R

U
.
I1 1  RA R 

(3.9)

Eroarea absolută
 U RA
U
U
U
1
. (3.10)
R  
 1 

I1 I1 1  RA R  I1  1  RA R  I1 R  RA
Astfel, pentru ca valoarea rezistenţei măsurate R să fie cât mai
apropiată de raportul U I1 este nevoie ca ea să fie mult mai mare
decât rezistenţa internă RA a ampermetrului.
Rezultă că utilizând montajele din fig. 3.1 şi 3.2 pentru măsurarea unei rezistenţe se comit erori de metodă, ale căror valori
depind de raportul R RV (3.8) şi, respectiv, RA R (3.10).
c) Erori datorită influenţei mediului ambiant. Sunt erorile
ce apar în urma nerespectării condiţiilor indicate de utilizare a
măsurilor sau aparatelor de măsurat.
d) Erori personale. Sunt erorile de măsurare condiţionate de
experimentatorul ce efectuează măsurările. Rezultatele măsurărilor
efectuate depind foarte mult de calităţile şi deprinderile experimentatorului. Unele din sursele de erori personale sunt anomaliile
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ochiului observatorului, viteza lui de reacţie, capacitatea de acomodare, necoincidenţei la vizarea scării gradate ş. a.
e) Erori de model. Sunt erorile de măsurare datorate imperfecţiunii modelului asociat mărimii de măsurat. Această eroare
apare, de regulă, atunci când nu cunoaştem exact proprietăţile
mărimii de măsurat. De exemplu, dacă pentru un corp considerat
cilindric măsurăm un singur diametru al secţiunii transversale,
putem comite o eroare de model dacă în realitate corpul are
secţiune transversală eliptică.
f) Erori de interacţiune. Sunt erorile de măsurare determinate de influenţele pe care le exercită mijloacele de măsurare sau
experimentatorul asupra mărimii de măsurat. Astfel de erori pot
apărea, de exemplu, la măsurarea temperaturii dintr-un vas când în
acesta se introduce un termometru care conduce la modificarea
temperaturii în interiorul lui sau la măsurarea capacităţii unui
condensator când apropierea experimentatorului modifică capacitatea de măsurat.
La măsurarea de mai multe ori a unei mărimi fizice în condiţii
identice cu aceleaşi mijloace de măsurare şi de către acelaşi
experimentator se observă că erorile ce însoţesc măsurările date au
caracter diferit. Unele din ele se menţin constante, altele variază de
la o măsurare la alta, iar celelalte sunt foarte mari.
Din punctul de vedere al structurii statistice a erorilor,
acestea se clasifică după cum urmează:
a) Eroarea sistematică este eroarea care rămâne constantă
atât ca valoare absolută, cât şi ca semn, atunci când se măsoară
repetat aceeaşi mărime fizică în condiţii practic identice sau care
variază după o lege determinată când se modifică condiţiile de
măsurare. De exemplu, dacă la măsurarea masei unui corp utilizăm
un etalon cu masa de 1 kg, valoarea adevărată a căruia este mai
mare sau mai mică de 1 kg, atunci la fiecare măsurare vom comite
una şi aceeaşi eroare (eroare sistematică constantă). Acelaşi lucru
se întâmplă când la măsurarea lungimii se utilizează o riglă la o
temperatură diferită de cea la care aceasta a fost gradată. O eroare
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sistematică variabilă se poate obţine la un aparat electronic atunci
când acesta manifestă o instabilitate în funcţionare.
b) Eroarea întâmplătoare (aleatoare) este eroarea care variază imprevizibil atât ca valoare, cât şi ca semn atunci când se măsoară repetat aceeaşi mărime, în condiţii identice. Prin măsurări
efectuate în condiţii identice se înţeleg măsurările cu aceleaşi
mijloace şi metode de măsurare, de către acelaşi experimentator,
sub acţiunea aceloraşi factori de influenţă.
În calitate de exemplu vom considera măsurarea perioadei
oscilaţiilor unui pendul cu ajutorul unui cronometru, pornirea şi
oprirea căruia se efectuează manual. Efectuând mai multe măsurări,
putem porni şi opri cronometrul în mod diferit. În această situaţie
unele rezultate pentru perioadă vor fi mai mari, iar altele mai mici.
Măsurările arată că abaterile de la valoarea reală a perioadei vor fi
întâmplătoare (aleatorii). Erorile întâmplătoare nu pot fi eliminate
cu ajutorul unor corecţii ale rezultatelor măsurărilor, cum este
posibil de cele mai multe ori în cazul erorilor sistematice.
c) Eroarea gravă (gafa) este eroarea care depăşeşte considerabil erorile cele mai probabile, specifice condiţiilor date de
măsurare. Erori grave pot apărea dacă se folosesc aparate de
măsurat defecte sau dacă un mijloc de măsurare se utilizează
difectuos. Erorile grave se identifică şi se elimină din şirul de
rezultate obţinute la măsurare. Pentru a evita erorile grave trebuie
să acordăm o atenţie sporită efectuării măsurărilor prin mai multe
verificări. Vom presupune că se iau toate măsurile pentru
înlăturarea gafelor şi nu le vom mai considera în cele ce urmează.
3.3. Procedee de eliminare a erorilor sistematice
Pentru înlăturarea erorilor sistematice este necesară o analiză
atentă a instalaţiei de măsurare în fiecare caz concret, identificarea
surselor de erori sistematice, studiul prealabil al erorilor şi
introducerea corecţiilor acolo unde este cazul. Există însă câteva
procedee generale care se recomandă a fi utilizate în scopul
eliminării erorilor sistematice. Acestea sunt:
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1. Metoda substituţiei. Această metodă se foloseşte în special
pentru eliminarea erorilor sistematice, provenite din lipsa de
egalitate riguroasă a lungimii braţelor unei balanţe considerată că
are braţele egale. Dacă dorim să măsurăm masa mx a unui corp,
acesta se plasează pe unul din talerele balanţei, iar pe celălalt taler
se pun greutăţi cu masa cunoscută până când se echilibrează greutatea corpului cu masa mx . Fie că această masă este m1 . Echilibrul
balanţei se determină din egalitatea momentelor: mx gl1  m1 gl2 ,
unde l1 şi l2 sunt lungimile braţelor balanţei. Rezultatul mx  m1
este corect numai dacă cele două braţe ale balanţei sunt riguros
egale, ceea ce practic este imposibil. Astfel, rezultatul mx  m1 conţine o eroare sistematică constantă. Pentru înlăturarea ei se ia
corpul de masă mx de pe talerul balanţei şi se înlocuieşte cu greutăţi de masă cunoscută (notăm masa lor cu m2 ) până se obţine din
nou echilibrul balanţei: m2 gl1  m1 gl2 . Din egalităţile momentelor
în primul şi în al doilea caz se obţine mx m2  1 , iar de aici:
mx  m2 . Acest rezultat nu mai este afectat de erori sistematice.
2. Metoda opoziţiei constă în aranjarea experienţei astfel
încât eroarea sistematică provocată de un factor oarecare să intre în
rezultatele măsurării odată cu semnul plus, iar altă dată cu semnul
minus sau, cu alte cuvinte, acest factor să exercite acţiuni contrare
asupra rezultatelor. De exemplu, se ştie că şuruburile micrometrice
utilizate la micrometrele-ocular ale aparatelor de măsurat au o
cursă moartă, care poate provoca erori sistematice. Pentru eliminarea acestei erori se recomandă efectuarea a două citiri în direcţii
opuse rotirii şurubului. Dacă d1 şi d 2 sunt rezultatele celor două
citiri, atunci d   d1  d2  2 reprezintă indicaţia care nu conţine

eroarea sistematică datorită cursei moarte.
3. Metoda observaţiilor simetrice se utilizează când metodei
de măsurare îi este proprie o anumită simetrie, adică prin permutarea unor părţi ale instalaţiei de măsurare nu se schimbă nimic. De
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exemplu, dacă trebuie să măsurăm temperaturile t1 şi t2 în punctele M 1 şi M 2 cu termometrele 1 şi 2, rezultatele măsurării nu trebuie să se modifice dacă schimbăm termometrele între ele. Dacă
însă se constată că indicaţiile sunt diferite, înseamnă că măsurările
sunt eronate. În cazul când indicaţiile celor două termometre în
acelaşi punct sunt apropiate, valoarea medie a celor două indicaţii
va conţine o eroare sistematică mai mică decât valoarea unei
singure indicaţii.
4. Metoda grafică de eliminare a influenţei erorii sistematice
se utilizează când se cunoaşte anticipat dependenţa dintre mărimile
măsurate. Fie, de exemplu, se doreşte determinarea acceleraţiei
gravitaţionale g, reieşind din relaţia dintre înălţimea şi timpul
căderii libere a unui corp h  gt 2 2 . Timpul căderii lui de la
înălţimea h  0,3m este t  0, 2473 s , dacă măsurăm cu o eroare
maximă t  0,0001s sau t  0, 247 s , dacă măsurăm cu eroarea
maximă t  0,001s . Intervalului de timp t  0, 2473 s îi corespunde valoarea acceleraţiei gravitaţionale g  2h t 2  9,81 m s2 ,
iar intervalului t  0, 247 s - valoarea g  2h t 2  9,83 m s2 . Dacă
în măsurări se comite eroarea t  0,0001s şi timpul de zbor măsurat este t  0, 2472 s , atunci acceleraţia gravitaţională determinată va fi g  9,82 m s2 . Dacă însă se comite eroarea t  0,001s şi
timpul de zbor măsurat este t  0, 246 s , atunci g  9,91 m s2 .
Acest exemplu demonstrează că dacă nu ţinem seama de erorile
întâmplătoare şi sistematice, precum şi de eroarea comisă la
măsurarea înălţimii h, folosirea unui cronometru având eroarea
t  0,001s conduce la determinarea acceleraţiei gravitaţionale cu
o eroare de ordinul 0,1 m s 2 , pe când în cazul unui cronometru cu
t  0,0001s această eroare este de ordinul 0,01 m s 2 . Astfel,
dacă dorim să determinăm acceleraţia gravitaţională cu eroarea de
ordinul 0,01 m s 2 , trebuie să folosim un cronometru cu eroarea
t  0,0001s . Această precizie este convenabilă şi pentru verifica-
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rea mai multor legi şi relaţii mecanice, mai ales, în cazurile când
pentru verificări sunt necesare intervale mici de timp.
Trebuie să menţionăm că metoda folosită în exemplul de mai
sus la determinarea acceleraţiei gravitaţionale este o metodă foarte
aproximativă, întrucât în cadrul acesteia nu se ţine seama de erorile
întâmplătoare şi, mai ales, de cele sistematice comise în experiment
la măsurarea intervalului de timp şi a înălţimii. Experienţa
demonstrează că eroarea întâmplătoare t comisă la măsurarea
timpului poate fi diminuată, dacă măsurarea se repetă de un număr N
1 N
mare de ori şi se ia valoarea medie a timpului măsurat: t   ti .
N i 1
Însă valoarea acceleraţiei gravitaţionale determinată cu ajutorul
formulei g  2h t 2 se poate deosebi cu mult de cea adevărată,
întrucât, de regulă, în astfel de măsurări se comite şi o eroare
sistematică t care poate fi (deseori, cu mult) mai mare decât cea
întâmplătoare. Rezultă că determinarea valorii medii t nu este utilă
atâta timp cât nu este eliminată influenţa erorii sistematice t asupra
valorii acceleraţiei gravitaţionale g. Dacă, de exemplu,  t  0,01 s ,
atunci cronometrul va indica pentru h = 0,3 m valorile t1  0, 2573 s
sau t2  0, 2373 s în loc de t  0, 2473 s cât ar trebui să indice.
Acestor valori ale intervalului de timp le vor corespunde altele
două ale ac-celeraţiei gravitaţionale: g1  2h t1 2  9,06 m s2 sau
g2  2h t22  10,65 m s 2 . Ambele valori se deosebesc prea mult de
valoarea aşteptată şi cunoscută a acceleraţiei gravitaţionale
g  9,81 m s2 . Valoarea  t  0,01 s pentru eroarea sistematică nu
este exagerată. Aceasta poate fi obţinută în experienţă. De exemplu,
la măsurarea intervalului de timp în care corpul parcurge o anumită
distanţă h în cădere liberă se foloseşte un cronometru electronic ce
este capabil să înregistreze un şir de intervale consecutive de timp
t1 , t2 , t3 , , t99 cu ajutorul unuia sau a doi senzori. Senzorul
reprezintă un corp sub formă de potcoavă, în care sunt instalate o
sursă de radiaţie infraroşie şi un receptor al acesteia. Fascicolul de
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radiaţie infraroşie iese printr-un orificiu
îngust şi cade pe receptor, de asemenea,
printr-un orificiu îngust. Primul din
aceste intervale t1 este intervalul în care
corpul sau obturatorul acestuia de
grosimea d întretaie fascicolul primului
senzor (fig. 3.3, a), iar al doilea t2 este
intervalul care durează de la descoperirea
fascicolului primului sen-zor până la
Fig. 3.3, a
începutul acoperirii fascicolului celui de
al doilea senzor (fig. 3. 3, b). Al treilea
interval t3 este intervalul în care obturatorul corpului întretaie cel de-al doilea
senzor (în fig. 3.3, a nu este indicat).
Pentru a măsura timpul căderii libere a
corpului de la înălţimea h (fig. 3. 3, b)
trebuie să adunăm intervalele t1 şi t2 . În
practică, însă, este foarte dificil de
stabilit senzorul cronometrului astfel
încât la eliberarea corpului, obturatorul
lui să acopere imediat fascicolul
senzorului şi astfel să declanşeze măsurarea timpului. De regulă, corpul
parcurge o distanţă mică  h (fig. 3.3, a)
înainte de a declanşa măsurarea timpului.
Fig. 3.3, b
Acestei distanţe mici îi corespunde un
interval de timp de asemenea mic
 t  2 h g , neînregistrat de cronometru la fiecare repetare, care
intervine ca o eroare sistematică. Dacă, de exemplu,  h  0, 2 mm ,
atunci pentru eroarea sistematică obţinem  t  0,006 s , iar dacă
 h  0,5 mm , atunci  t  0,01 s .
Pentru a elimina influenţa erorii sistematice asupra valorii măsurate
a acceleraţiei gravitaţionale g, observăm că formula h  gt 2 2 poate fi
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scrisă sub forma
liniară de forma:

h  g 2 t . Această relaţie reprezintă o funcţie
Y  pX  b ,

(3.11)

unde Y  h şi X  t . Graficul acestei funcţii este o dreaptă cu panta
p  g 2 (fig. 3.4). Astfel, construind graficul dependenţei liniare
(3.11) şi determinându-i panta p  tg  , putem calcula acceleraţia
gravitaţională: g  2 p 2 . Această valoare nu mai este influenţată de
eroarea sistematică, întrucât valoarea pantei nu depinde de ea. Dacă
intervalul de timp măsurat
diferă de fiecare dată cu
 t , atunci termenul liber în
(3.11) b   p   t şi eroarea
sistematică  t   b p . Rezultă că eroarea sistematică
comisă la măsurarea mărimii X conduce numai la
deplasarea graficului dreptei în întregime în sens
opus axei absciselor cu
Fig. 3.4
X 0   t (fig. 3.4).
3.4. Erori întâmplătoare
Dacă se efectuează un număr N de măsurări directe ale unei mărimi
fizice, se obţin valorile individuale ale mărimii măsurate:
x1 , x2 , x3 , , xN .
(3.12)
Vom considera că valorile individuale (3.12) au fost corectate de
erorile sistematice şi conţin numai erori întâmplătoare. Erorile
întâmplătoare influenţeză rezultatele măsurărilor în sensuri diferite,
deci valorile individuale (3.12) pot fi atât mai mici, cât şi mai mari
decât valoarea adevărată x0 a mărimii măsurate. Fiecare valoare
individuală xi este afectată de eroarea absolută întâmplătoare:
xi  xi  x0 .
(3.13)
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3.4.1. Proprietăţile erorilor întâmplătoare. Densitatea de
repartiţie Gauss
Din practică rezultă că erorile întâmplătoare xi se supun
următoarelor proprietăţi:
a) cazurile în care erorile întâmplătoare au valori mici sunt
mai frecvente decât cele în care acestea au valori mari;
b) toate erorile întâmplătoare sunt mai mici decât o anumită
valoare limită, ce corespunde erorii determinate de toate cauzele de
erori;
c) dacă numărul măsurărilor N este suficient de mare, numărul
erorilor negative este egal cu numărul erorilor pozitive, iar suma
N

 x

algebrică a erorilor întâmplătoare

i

este foarte mică şi tinde

i

7

1

299900

20

299850

25

299800

22

299750

14

299700

8

299650

2

299600

c, km/s

1

299550

Numărul
Ni
 100 de
N
apariţii

299500

spre zero;
d) probabilitatea că la efectuarea unei măsurări vom comite o
anumită eroare întâmplătoare depinde numai de valoarea absolută a
acestei erori.
Pentru a avea o imagine mai clară asupra frecvenţei de apariţie
a anumitor rezultate individuale ale măsurărilor, rezultatele unei serii de măsurări pot fi reprezentate grafic. De exemplu, în tabelul 3.1
sunt prezentate rezultatele a N = 100 de măsurări ale vitezei luminii
c în vid realizate de către Michelson în 1879:
Tabelul 3.1

Datele din acest tabel sunt reprezentate grafic în fig. 3.5 sub
forma unor bare verticale egale numeric cu numărul relativ de
apariţii Ni N (densitatea de repartiţie) a valorilor individuale
respective înmulţită cu 100.
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Valorile individuale obţinute în
urma efectuării unei serii de măsurări pot
fi reprezentate şi sub forma unei
histograme. Pentru construirea acesteia
întregul domeniu în care sunt cuprinse
valorile individuale se împarte în părţi
(intervale) egale, pe verticală reprezentându-se numărul relativ ( Ni N )×100
de valori individuale cuprinse în fiecare
interval. Lăţimea intervalului poate fi
aleasă arbitrar, dar nu poate fi luată mai
mică decât eroarea absolută comisă în
măsurarea respectivă. De exemplu, în
figura 3.6 este reprezentată histograma
a 1000 de măsurări ale cantităţii de
Impurităţi,
g L

Ni
1000
N

Fig. 3.5

Tabelul 3.2
40  5 50  5 60  5 70  5 80  5 90  5 100  5
11

48

160

385

impurităţi (g L) în apa industrială
prezentate în tabelul 3.2:
Observăm că numărul relativ
( Ni N )×1000 de valori individuale
cuprinse în intervalul dat ( x  x,
x  x ) reprezintă probabilitatea că la
măsurarea mărimii x rezultatul obţinut
se va afla în acest interval.
Probabilitatea respectivă trebuie să fie
proporţională cu x , dacă x este
suficient de mic. Coeficientul de
proporţionalitate se notează prin f  x 
şi se numeşte densitate de repartiţie a
valorilor x. Dacă numărul N de
măsurări este suficient de mare, în
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246

113

Fig. 3.6

37

locul histogramei se poate construi
graficul densităţii de repartiţie f  x 
(fig. 3.7). Cunoaşterea densităţii de
repartiţie are o importanţă deosebită,
întrucât produsul f  x  x  N N
reprezintă probabilitatea că valoarea
individuală a unei măsurări este
cuprinsă între x şi x + x. Amintim că
probabilitatea reprezintă cea mai
verosimilă valorare a părţii de
evenimente cu un anumit rezultat
Fig. 3.7
la un număr mare de repetări în
aceleaşi condiţii.
Figurile 3.5–3.7 reprezintă rezul-tatele tipice obţinute în cazul
unui set de N măsurări directe, în condiţii identice, pentru aceeaşi
mărime fizică. Valorile individuale xi ale mărimii x întotdeauna
apar cu frecvenţe diferite. În procesul măsurărilor, valorile
individuale xi mai apropiate de valoarea adevărată x0 apar mai
frecvent decât cele mai îndepărtate de x0 .
În anul 1821 Karl F. Gauss (1777–1855) a demonstrat că
densitatea de repartiţie care satisface cele 4 proprietăţi ale erorilor
întâmplătoare are aspectul:
h  h2  x  x0 2
f  x 
e
,
(3.14)



unde h este o constantă numită indice de precizie, întrucât, după
cum se va observa ulterior, caracterizează precizia măsurărilor
efectuate.
3.4.2. Estimarea valorii adevărate. Erori aparente
Formula (3.14) pentru densitatea de repartiţie Gauss conţine
parametrii x0 (valoarea adevărată a mărimii de măsurat) şi h
(indicele de precizie) care trebuie determinate utilizând setul de
valori individuale (3.12). Se consideră că valoarea convenţional
adevărată a mărimii de măsurat este acea valoare, pentru care suma
pătratelor erorilor absolute (3.13) este minimă:
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N

  x    x  x    x
i 1

2

2

i

1

0

2

 x0  

  xN  x0     x0  .

2

2

(3.15)

Funcţia   x0  va avea valoare minimă în punctul în care derivata
acestei funcţii este egală cu zero:
d  x0 
 2  x1  x0   2  x2  x0    2  xN  x0   0 ,
dx0
sau
x1  x2   xN  Nx0  0 .
De aici obţinem:
x  x   xN
x0  1 2
.
(3.16)
N
Astfel, valoarea convenţional adevărată a mărimii de măsurat,
care aproximează cel mai bine valoarea adevărată x0 , este valoarea
medie aritmetică a setului de valori individuale:
1 N
x   xi .
(3.17)
N i 1
x reprezintă valoarea cea mai probabilă a mărimii măsurate. Întradevăr, pentru x  x0 densitatea de repartiţie (3.14) (aceasta este
proporţională cu probabilitatea că valoarea individuală a unei
măsurări va fi cuprinsă între x şi x + x) capătă valoarea maximă
 f  x  x  x   f  x  max  h  . Din această cauză, chiar dacă nu
0

coincide cu valoarea adevărată x0 , mărimea x poate fi considerată
cea mai bună, cea mai justă, cea mai apropiată de valoarea
adevărată x0 .
Care, însă, este valoarea convenţională a erorii întâmplătoare,
comise la efectuarea măsurărilor? Pentru a răspunde la această întrebare
adunăm erorile absolute întâmplătoare: x1  x1  x0 , x2  x2  x0 ,

x3  x3  x0 ,..., xN  xN  x0 şi obţinem

N

N

i 1

i 1

  xi    xi  Nx0 .

N

Ţinând seama de (3.17) obţinem:

  x   N  x  x  , iar de aici
i 1

obţinem:
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i

0

1 N
(3.18)
  xi  .
N i 1
Astfel, cu cât numărul măsurărilor este mai mare, cu atât mai bine
este aproximată valoarea reală x0 de către valoarea medie x . Însă
erorile întâmplătoare au proprietatea de a se distribui complet
dezordonat, astfel încât pentru un număr suficient de mare de
determinări să avem în medie tot atâtea valori pozitive, cât şi
negative. Deci,
x  x0 

N

lim   xi   0 .

N 

(3.19)

i 1

De aici rezultă că valoarea medie a erorilor reale (3.18) nu reprezintă o mărime convenabilă pentru descrierea rezultatelor măsurărilor afectate de erori. Nici valoarea medie a valorilor absolute ale
1 N
erorilor reale
 xi nu este o mărime convenabilă, întrucât nu
N i 1
scoate în evidenţă gradul de precizie al operaţiilor de măsurare şi
observaţie. Mărimea cea mai indicată pentru descrierea proprietăţilor şi rezultatelor măsurărilor afectate de erori este eroarea medie
pătratică a unei măsurări individuale

 x1    x2 
2

2



  xN 

2

1 N
2
 xi  x0  (3.20)

N
N i 1
şi eroarea medie pătratică a mediei aritmetice  x care se exprimă
prin 



x 





.
(3.21)
N
Avantajul utilizării erorii medii pătratice  constă în faptul că
pentru valori N suficient de mari această eroare îşi păstrează
aproximativ aceeaşi valoare, deoarece cu cât se măreşte numitorul
2
N, cu atât se măreşte şi numărătorul   xi  . Această concluzie
are importanţă practică, întrucât de multe ori este suficient un
număr relativ mic de măsurări pentru a se ajunge la o valoare 
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suficient de stabilă. De asemenea, eroarea medie pătratică  a unei
singure măsurări individuale poate servi drept criteriu de apreciere
a şirului de măsurări individuale în parte.
Spre deosebire de eroarea medie pătratică , care tinde la o
valoare constantă prin mărirea numărului N de măsurări, eroarea
medie pătratică a mediei aritmetice se poate reduce, în principiu,
sub orice nivel dacă mărim numărul de măsurări N. Se observă însă
că eroarea medie pătratică a mediei aritmetice  x scade destul de
încet la mărirea numărului de măsurări. De aceea, pentru obţinerea
unei valori  x cât mai mici este mai indicat să se îmbunătăţească
metoda şi mijloacele de măsurare ce conduc la micşorarea erorii
medii pătratice  şi, pe această cale, la micşorarea erorii medii
pătratice a mediei aritmetice.
Observăm că pentru calcularea erorii medii pătratice  a unei
măsurări individuale şi a erorii medii pătratice a mediei aritmetice
 x trebuie să cunoaştem erorile absolute reale (3.13), care nu sunt
cunoscute, întrucât nu cunoaştem valoarea adevărată a mărimii de
măsurat x0 . De aceea, în locul erorilor absolute reale se utilizează
erorile absolute aparente  i :
i  xi  x .
(3.22)
Eroarea medie pătratică  a unei măsurări individuale şi eroarea
medie pătratică a mediei aritmetice  x se aproximează cu eroarea
standard a unei singure măsurări dintr-o serie de măsurări  s x şi,
respectiv, cu eroarea standard a mediei aritmetice obţinută în seria
de măsurări  s x .
Eroarea standard a unei singure măsurări dintr-o serie este
indicatorul statistic ce caracterizează dispersia rezultatelor obţinute
în seria din N măsurări, efectuate asupra aceleiași mărimi fizice.
Aceasta se defineşte prin relaţia:

s x 

1 N 2
 i 
N  1 i 1
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1 N
2
 xi  x  .

N  1 i 1

(3.23)

Eroarea standard a mediei aritmetice obţinută într-o serie de
măsurări, este indicatorul statistic ce caracterizează dispersia mediei
aritmetice obţinute în baza unei serii de măsurări efectuate asupra
unei mărimi fizice:
N
x
1
2
s x  s 
(3.24)
 xi  x  .

N  N  1 i 1
N
Exemplu: Rezistenţa unei bobine a fost măsurată de N = 10 ori,
obţinându-se următoarele rezultate în ohmi: 6,270; 6,271; 6,276;
6,278; 6,277; 6,277; 6,273; 6,272; 6,275; 6,274. Să clarificăm cum
se scrie rezultatul acestor măsurări şi care este semnificaţia lui.
Pentru aceasta calculăm valoarea medie a rezistenţei:
N
2
1 10
R   Ri  6, 274 Ω . Observăm că   Ri  R   69 106 Ω 2 .
10 i 1
i 1

69 106
 2,8 103 Ω . Eroarea stan10  1
s R
2,8 103

 0, 00093 
dard a mediei aritmetice  s R 
3
N 1
 0,001Ω . Rezultatul final al celor 10 măsurări se scrie sub forma
R   6, 274  0,001  .
Conform relaţiei (3.23):  s R 

Această expresie arată că valoarea adevărată a rezistenţei bobinei
este cuprinsă între 6,273  şi 6,275 . Însă apare întrebarea: valoarea adevărată a rezistenţei este cu certitudine cuprinsă în intervalul
respectiv sau există posibilitatea ca valoarea adevărată să fie în
afara acestui interval, adică mai mare decât 5,275  sau mai mică
decât 6,273 ? Vom căuta răspunsul la această întrebare în cele ce
urmează.
3.4.3. Relaţia dintre indicele de precizie şi eroarea medie
pătratică
După cum am observat, valorile individuale ale unui set de
N măsurări (pentru N suficient de mare) se distribuie după funcţia
de repartiţie Gauss:
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f  x 

h



e

 h2  x  x0 

2

.

Produsul f  x  x reprezintă probabilitatea, ca
în urma efectuării unei
măsurări să se obţină valoarea individuală x caracterizată de eroarea absolută reală x. Scriind probabilitatea, că în urma setului de N măsurări să se
obţină valorile individuale
x1 , x2 , x3 , , xN , caracterizate de erorile absolute
reale x1 , x2 , x3 ,..., xN
şi cerând ca aceasta să fie
maximă, se obţine

Fig. 3.8

1
.
(3.25)
2 
Astfel indicele de precizie h se exprimă prin eroarea medie pătratică . Substituind (3.25) în relaţia precedentă, obţinem forma
finală a densităţii de distribuţie
Gauss (densitatea distribuţiei
normale):
h

 x  x 2

0

1
2
f  x 
e 2 . (3.26)
 2
Graficul densităţii distribuţiei
normale este cu atât mai îngust
cu cât eroarea medie pătratică 
este mai mică, adică rezultatele
măsurărilor individuale se situează mai frecvent în jurul valorii
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Fig. 3.9

adevărate x0 . În figura 3.8 este reprezentată densitatea de repartiţie

f  x  pentru 3 valori ale erorii medii pătratice şi anume pentru  =

= 1/4, 1/2 şi 1. În continuare vom menţiona că densitatea de
repartiţie (3.26) pentru rezultatele întâmplătoare ale unui set de
măsurări a fost verificată de mai multe ori, inclusiv prin experienţe
speciale, şi de fiecare dată s-a constatat că repartiţia Gauss este în
perfectă concordanţă cu rezultatele experimentale.
3.4.4. Funcţia de repartiţie
Funcţia de repartiţie F(x) se defineşte cu probabilitatea că în
urma efectuării unei măsurări să se obţină o valoare individuală xi
mai mică decât x:
(3.27)
F  x   P  xi  x  .
Întrucât probabilitatea că în urma efectuării unei măsurări se va
obţine oricare din valorile individuale posibile este egală cu 1,
probabilitatea ca valoarea individuală xi să fie mai mare decât

valoarea aleasă x şi anume P  xi  x  se exprimă prin probabilitatea P  xi  x  :
P  xi  x   1  P  xi  x   1  F  x  .

(3.28)

Această relaţie rezultă evident din figura 3.9. Dacă fixăm
valoarea x  xa , atunci P  xi  xa   S1 , iar P  xi  xa   S2 , unde

S1 şi S 2 sunt ariile colorate în figura 3.9. Dar aria mărginită de axa

x şi f  x  este egală cu 1 (probabilitatea unui eveniment cert),

adică S1  S2  1 . De aici rezultă: S2  1  S1 , adică (3.28). Cu
ajutorul funcţiei de repartiţie se poate calcula probabilitatea ca
rezultatul unei măsurări individuale ( xi ) să fie cuprins între valorile
x  xa şi x  xb ale mărimii fizice ce se măsoară. Această
probabilitate este egală cu aria porţiunii colorate din figura 3.10:

P  xa  xi  xb   S   f  x  dx  F  xb   F  xa  . (3.29)
xb

xa
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Fig. 3.10

Fig. 3.11

Într-adevăr, ţinând seama de (3.27) şi (3.28), avem P  xa  xi  xb  

 1  S1  S2  1  P  xi  xa   P  xi  xb   1  P  xi  xa   1 
 P  xi  xb   F  xb   F  xa  . Calculul acestei probabilităţi însă
prezintă unele dificultăţi legate de faptul că F(x) nu se exprimă prin
funcţii elementare, deci trebuie tabelată, depinzând de x0 şi  care
caracterizează atât natura mărimii fizice măsurate, cât şi condiţiile
de măsurare. Întrucât în activitatea experimentală ne confruntăm cu
o gamă destul de largă a parametrilor x0 şi , ar fi necesare foarte
multe tabele. Pentru a evita aceste dificultăţi în expresia (3.26)
pentru f  x  se trece la o variabilă nouă:

u

x  x0



.

(3.30)

În funcţie de această variabilă, densitatea de repartiţie (3.26)
devine:
2

1  u2
f u  
e .
(3.31)
2
Acum densitatea de repartiţie nu mai depinde de parametrii x0 şi ,
devenind o funcţie universală. f  u  atinge valoarea maximă
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pentru u  0 , adică pentru x  x0 , este pară

 f  u   f  u  ,

adică simetrică faţa de axa u  0 (fig. 3.11). Probabilitatea că
mărimea u va fi cuprinsă în intervalul  u1 , u2  reprezintă aria
trapezului curbiliniu mărginit de axa Ou, dreptele u  u1 şi u  u2 ,
precum şi de curba densităţii de repartiţie (fig. 3.12).
Calculul acestei probabilităţi (a ariei menţionate) implică
calcularea integralei:

P  u1  u  u2  

u2



u1

1
f  u  du 
2

Fig. 3.12

u2

e



u2
2

du .

(3.32)

u1

Fig. 3.13

Această integrală însă nu se exprimă prin combinaţii de funcţii elementare. De aceea se introduce funcţia de repartiţie Gauss

 u  

u

 f  u  du

(3.33)



egală numeric cu aria suprafeţei colorate în figura 3.13. Acum
probabilitatea, că mărimea u va fi cuprinsă în intervalul  u1 , u2  , iar
valorile individuale – între x0  u1 şi x0  u2 devine
P  u1  u  u2     u2     u1  .
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(3.34)

Funcţia   u  a fost calculată prin metode numerice şi astfel a fost
tabelată. În tabelul 3.3 se dau valorile funcţiei de repartiţie Gauss
  u  pentru valorile variabilei u cuprinse între –4 şi +4.
Tabelul 3.3

u

 u 

-4,0
-3,8
-3,6
-3,4
-3,2
-3,0
-2,8
-2,6
-2,4
-2,2
-2,0
-1,8
-1,6
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2

0,00003167
0,00007235
0,00015910
0,0003369
0,0006871
0,001350
0.002555
0,004661
0,008197
0,01390
0,02275
0,03593
0,05480
0,08076
0,11507
0,15866
0,21186
0,27425
0,34458
0,42071

u

 u 

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0

0,50000
0,57926
0,65542
0,72575
0,78814
0,84134
0,88493
0,91924
0,94520
0,96407
0,97725
0,98610
0,991803
0,995339
0,997445
0,998650
0,9993129
0,9996631
0,9998409
0,99992765
0,99996833

Dacă u1  1 şi u2  1 , din tabelul 3.3 avem: P  1  u  1 

  1    1  0,84134  0,15866  0,68268 . Pentru u1  2 şi
u2  2

obţinem

P  2  u  2    2     2   0,97725 

0,02275  0,9545 , iar pentru u1  3 şi u2  3 P  3  u  3 
32

   3    3  0,998650  0,001350  0,997300 . Aceste rezultate arată că din numărul total de N valori individuale x1 , x2 ,

x3 , , xN obţinute în urma unui set de măsurări identice 68,268%
sunt cuprinse între valorile x0   şi x0   , 95,45% – între
x0  2 şi x0  2 , iar între x0  3 şi x0  3 sunt cuprinse
99,73% din rezultatele măsurărilor. Numai 0,27% din valorile
individuale se află în afara intervalului  x0  3 , x0  3  .
3.4.5. Nivel şi interval de încredere (de confidenţă)
Admitem că a fost efectuat un set de N măsurări şi s-a calculat
valoarea medie aritmetică a valorilor individuale x , precum şi
eroarea standard a unei singure măsurări  s x şi respectiv eroarea
standard a mediei aritmetice  s x . Apar întrebările:
1. Cum să stabilim în jurul valorii x intervalul în care va fi
cuprinsă valoarea adevărată x0 ?
2. Care va fi probabilitatea că valoarea adevărată x0 este
cuprinsă în acest interval?
Pentru a răspunde la aceste întrebări trebuie să introducem
noţiunile de nivel de încredere şi interval de încredere.
Nivel de încredere al măsurării (sau nivel de confidenţă) P
se numeşte probabilitatea cu care se poate afirma că într-o serie de
măsurări, o anumită eroare aparentă nu va depăşi eroarea reală ce
însoţeşte rezultatul indicat al măsurării.
Dacă numărul măsurărilor este suficient de mare se poate afirma că dacă rezultatul măsurării este x   s x , atunci P  68,3% ,
iar dacă se indică x  3 s x , atunci avem un nivel de încredere

P  99,7% . Întrucât în măsurările concrete numărul N al măsurărilor este relativ mic, rezultă că aceste afirmaţii nu sunt tocmai
exacte.
Interval de încredere al măsurării (sau interval de confidenţă)
se numeşte intervalul cuprins între valorile extreme ale rezultatului
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unui set de măsurări. Intervalul de încredere este cu atât mai mare
cu cât este mai mare nivelul de încredere P .
Pentru a înţelege cum se ajunge la nivelul de încredere P şi
intervalul de încredere, admitem că s-au efectuat mai multe seturi
de măsurări şi că pentru fiecare din ele s-a obţinut câte o valoare
medie x . Admitem, de asemenea, că aceste valori medii x se
distribuie în jurul valorii adevărate x0 în conformitate cu densitatea
de repartiţie Gauss, în care eroarea medie pătratică  trebuie înlocuită cu eroarea standard a mediei aritmetice  s x :

f x 

1

  s x  2

Trecem în (3.35) la variabila

t



e

 x  x0 2
2
2  s x 

x  x0
s x

.

(3.35)

(3.36)

şi obţinem

f t  

1 t 2 2
e .
2

(3.37)

Parametrul t depinde de nivelul de confidenţă P impus, astfel
încât valoarea adevărată x0 să fie cuprinsă în intervalul de
încredere
(3.38)
x  t  s x  x0  x  t  s x .
Dacă numărul de măsurări N nu este suficient de mare, se introduce
mărimea t  P , k  , unde k  N  1 (k se numeşte număr al gradelor
de libertate), care depinde de nivelul de confidenţă şi de numărul de
măsurări N. Cunoscând mărimea t  P , k  , se poate afirma că
probabilitatea ca valoarea adevărată x0 a mărimii fizice măsurate
să fie cuprinsă în intervalul de încredere
x  t  P , k   s x  x0  x  t  P , k   s x
(3.39)
este P , adică nivelul de confidenţă ales.
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Funcţia t  P , k  , ca şi   u  , se tabelează. În tabelul 3.4 sunt

prezentate valorile funcţiei t  P , k  pentru niveluri de încredere

P = 0,90; 0,95; 0,98; 0,99; 0,999, precum şi pentru diferite valori
ale numărului k.
Valorile funcţiei t  P  , k 
Tabelul 3.4

P



k
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
25
30
35
40

0,90

0,95

0,98

0,99

0,999

2,132
2,015
1,943
1,895
1,860
1,833
1,812
1,796
1,782
1,771
1,761
1,753
1,746
1,734
1,725
1,708
1,697
1,689
1,684

2,776
2,571
2,447
2,365
2,306
2,262
2,228
2,201
2,179
2,160
2,145
2,131
2,120
2,103
2,086
2,060
2,042
2,030
2,021

3,747
3,365
3,143
2,998
2,896
2,821
2,764
2,718
2,681
2,650
2,624
2,602
2,583
2,552
2,528
2,485
2,457
2,437
2,423

4,604
4,032
3,707
3,499
3,355
3,250
3,169
3,106
3,055
3,012
2,977
2,947
2,921
2,878
2,845
2,787
2,750
2,724
2,704

8,610
6,859
5,959
5,405
5,041
4,785
4,587
4,487
4,318
4,221
4,140
4,073
4,015
3,922
3,850
3,725
3,646
3,591
3,551

Să revenim la exemplul din paragraful 3.4.2. Acolo am ajuns la
concluzia că rezultatul final al celor 10 măsurări ale rezistenţei
poate fi scris sub forma: R   6, 274  0,001  , dar ne întrebam
dacă valoarea adevărată a rezistenţei este cu certitudine cuprinsă în
intervalul respectiv sau există posibilitatea ca valoarea adevărată să
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fie în afara acestui interval, adică mai mare decât 6,275  sau mai
mică decât 6,273 . Acum putem afirma că rezistenţa adevărată
este cuprinsă în intervalul respectiv cu un nivel de confidenţă
P  0,6827 . Dacă s-ar cere un nivel de confidenţă P  0,999 ,
atunci R  t  P , k   s x  t (0,999,9)  0,001  4,785  0,001 

 0,004785  0,005 Ω . Astfel,
R   6, 274  0,005 
Deci, rezistenţa bobinei este cuprinsă în intervalul de încredere
 6, 269;6, 279  cu un nivel de confidenţă P  0,999 . Aceasta
înseamnă că probabilitatea ca eroarea aparentă a unei măsurări să
depăşească valoarea t  s R  4,785  2,8 103  0,013Ω este mai
mică decât 0,1%.
La începutul acestui capitol am subliniat că în teoria erorilor de
măsurare se caută răspunsul la întrebările referitoare la stabilirea:
1) valorii celei mai apropiate de cea adevărată; 2) numărului ce
caracterizează precizia uneia din măsurările efectuate; 3) numărului ce caracterizează valoarea adevărată x0 . Acum putem să
răspundem la aceste întrebări:
1) Valoarea adevărată a mărimii fizice măsurate este media
aritmetică x a valorilor individuale x1 , x2 , x3 , , xN , obţinute la
efectuarea a N măsurări în condiţii identice (3.17):

x

1
N

N

x .
i 1

i

(3.40)

2) Eroarea ce caracterizează precizia uneia din măsurările efectuate
este eroarea standard (3.23):

s x 

1 N
2
 xi  x  .

N  1 i 1

(3.41)

3) Eroarea ce caracterizează precizia mediei aritmetice este eroarea
standard a mediei aritmetice (3.24):
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N
s x
1
2

(3.42)
 xi  x  .

N  N  1 i 1
N
Dacă se cere ca rezultatele măsurărilor să fie indicate cu un anumit
nivel de încredere P , atunci se găseşte valoarea funcţiei t  P , k 

s x 

din tabelul 3.4 şi se scrie rezultatul acestei măsurări:
x  x  t  P , k    s x .

(3.43)

3.4.6. Măsurări indirecte. Legea de compunere a erorilor
În paragrafele 3.4.1–3.4.6 am studiat erorile de măsurare pentru
o mărime fizică măsurabilă x în mod direct. Se întâlnesc, însă,
cazuri când mărimea fizică solicitată Z nu este direct măsurabilă, ci
se calculează utilizând rezultatele măsurărilor directe ale unui şir de
mărimi fizice x, y, u, v,
direct măsurabile. De regulă mărimea
fizică solicitată Z se exprimă prin mărimile x, y, u, v,
printr-o
dependenţă funcţională cunoscută:
(3.44)
Z  f  x, y, u, v,  .
Efectuând serii de măsurări directe ale mărimilor fizice x, y, u, v,
în condiţii identice, se pot determina valorile medii ale acestora:
x , y , u , v, , precum şi erorile lor standard:  s x ,  s y ,
 s u ,  s v, . Apare întrebarea: Cum se exprimă eroarea standard
a mărimii fizice solicitate  s Z prin erorile standard ale mărimilor
fizice direct măsurabile? Se poate demonstra că
2

 Z 
 Z 
 Z 
2
2
2
s Z  
 x x s y  
 x x s x  
 x x  su 

x

y

u

 y y

 y y

 y y
2

2

.

(3.45)

Evident, valoarea medie a mărimii fizice solicitate este
Z  f  x , y , u , v,  , iar rezultatul final se prezintă sub forma:
sau

Z  Z  s Z ,

(3,46)

Z  Z  t  P , k    s Z ,

(3.47)
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dacă se solicită un anumit nivel de încredere P .
Exemplu: Pentru măsurarea indirectă a lungimii de undă a
luminii se foloseşte fenomenul interferenţei. În acest caz lungimea
de undă
id
 ,
(3.48)
D
unde i este interfranja, d – distanţa dintre surse, iar D – distanţa de
la planul surselor până la ecranul pe care se observă interferenţa
luminii. Calculând i , d şi D se poate determina
i d

D
2

2

Calculăm

2

2

 d   i d    
  
   ,

 ii     
 i  d  d  D   i  D   i 

  
  ii 
 d  d  d
2

DD

DD

2

2

 i d    
 i   i  d       
  
    , preii   
   , 

2 
 D   d  D   d   D  d d  D   D 
2

2

2

2

DD

cum şi erorile standard ale mediilor aritmetice  s i ,  s d ,  s D ,
apoi le substituim în (3.45):
2

2

 s i   s d   s D 
 i   d   D  .

 

 
Rezultatul final se va prezenta sub forma:
    s ,
sau
    t  P , k   s  ,
i d
s 
D

2

(3.49)

dacă se solicită un anumit nivel de încredere P .
3.5. Metoda celor mai mici pătrate
În practică deseori întâlnim situaţia când o mărime fizică Y
depinde de alta X, prin intermediul unei funcţii de forma
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Y  f  a, b, c,

, X ,

(3.50)

unde a, b, c,... sunt parametri numerici. Se pot realiza două cazuri:
1. Funcţia f  a, b, c, , X  este cunoscută, iar parametrii a, b,
c,... au un sens fizic bine definit. Formulele care reprezintă dependenţa dintre mărimile fizice şi care conţin parametri cu sens fizic
bine definit se numesc formule raţionale. De exemplu, rezistenţa
electrică a metalelor depinde de temperatura t conform formulei:

R  R0 1   t  ,

(3.51)

unde R0 este rezistenţa la temperatura t0  0 C , iar  este coeficientul termic al rezistenţei. Aceste mărimi reprezintă în dependenţa (3.51) parametri numerici R0  a şi  = b, iar variabila t0  X .
Dacă forma funcţiei f  a, b, c,

, X  este cunoscută, atunci

problema reprezentării datelor experimentale printr-o formulă se
redu-ce la stabilirea parametrilor a, b, c,... De exemplu, pentru a
stabili dependenţa rezistenţei electrice a unui metal oarecare de
tempe-ratură, trebuie ca în baza datelor experimentale din tabelul
3.5 să calculăm valorile parametrilor R0 şi .
Tabelul 3.5
t1
t2
t3
tN
t, C
R, Ω

R1

R2

R3

RN

2. Forma funcţiei nu este cunoscută. Deci, înainte de a stabili
parametrii a, b, c,... , trebuie să stabilim forma funcţiei
f  a, b, c, , X  . Aceasta se stabileşte reieşind din datele experimentale. Dacă funcţia de forma (3.50), care descrie ansamblul
punctelor experimentale conţine parametri care nu au sens fizic
definit, atunci ea se numeşte formulă empirică. De regulă,
formulele empirice nu au aceeaşi formă pentru toate valorile
argumentului X. Aceste formule se stabilesc pentru diferite domenii
restrânse ale argumentului X. Ele trebuie să asigure, în limitele
erorilor experimentale, o concordanţă acceptabilă cu datele
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obţinute. De exemplu, pentru dependenţa căldurii specifice la
presiune constantă de temperatură se foloseşte expresia:

c p  a  bT  cT 2 

,

(3.52)

unde coeficienţii a, b, c se determină pe cale empirică, în procesul
prelucrării datelor experimentale. În tabelele ce conţin aceşti parametri se indică şi intervalul de temperatură pentru care sunt valabile
valorile indicate.
În laboratoarele didactice de fizică, de regulă, se verifică pe cale
experimentală diferite legi fizice şi se determină anumite mărimi
fizice. Această verificare experimentală în majoritatea cazurilor poate fi realizată cu ajutorul graficului funcţiei liniare (3.11). Pentru
construirea graficului sunt necesare n puncte experimentale, adică n
perechi de valori experimentale: ( X1 , Y1 ) ; ( X 2 , Y2 ) ; ( X 3 , Y3 ) ; ...

( X n , Yn ) . Deseori valorile Y1 , Y2 , , Yn reprezintă valori medii obţinute în urma mai multor măsurări ale acestora pentru una şi aceeaşi
valoare a mărimii X. De exemplu, pentru valoarea X i , care a fost
măsurată o singură dată, s-au obţinut N valori ale mărimii Yi . Se
poate întâmpla şi invers, când pentru o valoare fixă a mărimii Y se
obţin mai multe valori ale mărimii X şi atunci mărimile X i vor
avea sensul unor valori medii. Dacă pe ambele axe de coordonate
se depun mărimi măsurate indirect, atunci se pot întâlni cazuri când
atât X i , cât şi Yi vor reprezenta nişte valori medii:
1 N
1 N
X i   X j şi /sau Yi   Y j
(3.53)
N j 1
N j 1
Deoarece în procesul măsurărilor se comit erori întâmplătoare,
diferenţele (abaterile de la dreapta (3.11)) Y1  pX1  b , Y2  pX 2  b ,
... Yn  pX n  b vor fi diferite de zero. Problema constă în determinarea acelor valori ale parametrilor p şi b, pentru care dreapta
(3.11) cel mai bine va trece prin punctele experimentale. Se poate
demonstra că valorile optime ale parametrilor p şi b se obţin atunci
când suma pătratelor abaterilor de la dreapta (3.11), adică mărimea
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n

 (Y  pX
i

i 1

i

 b) 2

(3.54)

este minimă. De aici şi rezultă denumirea: metoda celor mai mici
pătrate. Din condiţia de minim a sumei (3.54) rezultă următoarele
valori ale parametrilor p şi b:
n

p

(X
i 1
n

i

(X
i 1

 X )Yi
,

i

 X)

b  Y  pX ,

(3.55)

2

unde

1 n
1 n
(3.56)
X
,
Y

 i
 Yi .
n i 1
n i 1
Pentru erorile standard şi erorile relative ale pantei şi termenului
liber se obţin relaţiile:
X

n

s p 

 Y  pX
i 1

i

i

n

 b

2

 n  1   X i  X 

,
2

p 

s p
,
p

(3.57)

i 1


 n
2
Yi  pX i  b 


2
1

b
X
 i 1
 sb    n
,  b  s . (3.58)
2
n 1
b
n
 X i  X  


i 1


Rezultatul final pentru valoarea pantei dreptei şi a termenului
liber se scrie sub forma (3.46) sau (3.47), dacă se solicită un anumit
nivel de încredere P .
Observăm că dacă în experienţa concretă este nevoie de segmentul tăiat de dreaptă pe axa absciselor X 0 (fig. 3.4), atunci
acesta se determină din condiţia Y  0 , obţinându-se:
X0  b p .
(3.59)
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Sensul fizic al pantei p a dreptei construite, precum şi a segmentelor X 0 şi b tăiate de dreaptă pe axele de coordonate, depinde
de experienţa efectuată. Metoda celor mai mici pătrate presupune
determinarea mărimilor p, b şi X 0 efectuând n serii a câte N măsurări. După cum am mai menţionat, valorile medii X i şi/sau Yi în
cadrul seriei cu numărul i (vezi (3.56)) vor fi cu atât mai apropiate
de valorile lor adevărate cu cât numărul de măsurări N în cadrul
acestei serii va fi mai mare. Analog mărimile p, b şi X 0 vor fi cu
atât mai apropiate de valorile lor adevărate cu cât numărul seriilor
de măsurări n va fi mai mare. În majoritatea cazurilor se obţin
rezultate bune dacă N  10 şi n  5 . Totuşi, datorită preciziei înalte
a cronometrului electronic utilizat în experienţele de mecanică, în
unele cazuri se obţin rezultate satisfăcătoare chiar şi pentru N  1,
dacă n  7 . În acest caz, numărul mic de repetări ( N  1) este
compensat de un număr mai mare de serii ( n  7 ). Însă chiar pentru
valori nu prea mari ale numerelor n şi N calculul manual al
mărimilor p, b şi X 0 şi al erorilor acestora p, b, X 0 cu ajutorul
formulelor (3.53)–(3.58), precum şi construirea graficului dependenţei studiate cere foarte mult timp. Această dificultate poate fi
înlăturată dacă se foloseşte softul elaborat pentru procesarea datelor
la efectuarea experienţelor propuse. În acest caz, nu se pierde timp
nici măcar pentru introducerea în calculator a intervalelor de timp
măsurate cu cronometrul electronic, întrucât acesta este interfaţat
calculatorului şi intervalele de timp se transferă automat.
La calcularea erorilor este important să înlăturăm erorile grave
(gafele), care pot apărea la efectuarea unui număr mare de măsurări
(repetări). Dacă numărul de măsurări în seria cu numărul i este
N  10 şi X j X i  4 , atunci rezultatul măsurării cu numărul j
din această serie trebuie înlăturat, considerându-se că în măsurarea
respectivă s-a comis o eroare gravă (gafă). În continuare, valoarea
medie în seria cu numărul i, adică mărimea X i se calculează fără a
folosi rezultatul măsurării j din această serie. Experienţa demonstrează că metoda propusă de înlăturare a erorilor grave este
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valabilă pentru 10  N  100 . Criteriul menționat se aplică direct în
softurile elaborate pentru lucrările de laborator propuse.
3.6. Softuri pentru aplicarea metodei celor mai mici pătrate
Fiecare lucrare de laborator este asigurată cu softul necesar
pentru achiziția la calculator a intervalelor de timp măsurate cu
cronometrul electronic, procesarea datelor experimentale, dar şi
pentru întocmirea referatului la experienţa efectuată. Accesând
programul trusei de mecanică asistate de calculator (TMAC), apare
imaginea trusei şi lista celor 10 capitole (fig. 3.14). Pe bara de

Fig. 3.14
meniu sunt afişate capitolele din care este alcătuit softul.
Acţionând, de exemplu, butonul „Capitolul 8”, mai jos apar
numerele experienţelor (fig.3.14) ce pot fi efectuate în cadrul
acestuia. În cazul capitolului 8 astfel de experienţe sunt 10. Ele sunt
distribuite în două ferestre: în prima – 8 (fig. 3.15), iar în a doua – 2.
La fiecare experienţă există 3 butoane: „Start”, „Text” şi
„Testări” (fig. 3.15). Dacă se execută un clic pe butonul „Text”,
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Fig. 3.15
atunci apare textul experienţei respective elaborat atât pentru cazul
efectuării acesteia folosind transferul şi procesarea datelor la
calculator, cât şi fără a folosi acest transfer şi procesare. În ultimul
caz, intervalele de timp măsurate se vor trece în tabele manual. De
asemenea, manual, se vor procesa datele şi se va construi graficul
dependenţei studiate. În figura 3.16 este reprezentat rezultatul
accesării butonului „Text” la experienţa 8.9. Acest text poate fi
salvat sub alt nume şi poate fi imprimat în întregime.
Toate experienţele propuse au fost testate în diferite variante
posibile. Rezultatele testărilor sunt prezentate în forma referatelor
întocmite cu ajutorul softului propus. În figura 3.17 este reprezentat
rezultatul accesării butonului „Testări” la experienţa 8.9. Se
observă 3 variante în care au fost testate componentele mecanice şi
electronice ale trusei, precum şi softul pentru experienţa 8.9.
Rezultatele testărilor pot fi salvate sub alt nume, iar fiecare referattest poate fi imprimat în întregime.
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Fig. 3.16

Fig. 3.17
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Dacă se execută
clic pe butonul
„Start”, atunci se
iniţiază programul
pentru
întocmirea
referatului şi procesarea datelor experimentale la experienţa selectată, pe
ecran apărând fereastra numită „Foaie
de titlu” (fig. 3.18).
Ea conţine denumiFig. 3.18
rea instituţiei de
învăţământ, denumirea experienţei, grupa, numele studentului,
numele profesorului, denumirea localităţii. Toate aceste rubrici sunt

Fig. 3.19
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completate de către student. În fereastra „Foaie de titlu” sunt
plasate două butoane: „Continuare” şi „Anulare”. Prin executarea
unui clic pe butonul „Anulare” revenim la fereastra anterioară, iar
printr-un clic pe butonul „Continuare” se accesează fereastra
următoare, numită „Caracteristicele experienţei” (fig. 3.19).
Aceasta conţine punctul 1. Scopul experienţei şi punctul 2.
Aparate şi accesorii, care se completează de către student. Punctul
3. Dependenţa studiată este completat din start. Toate aceste 3
puncte ulterior vor intra în referatul experienţei efectuate. După
punctul 2. Aparate şi accesorii este afişată expresia „Obiectivele
experienţei şi imaginea instalaţiei asamblate” cu butonul
„Vizualizare”. Dacă se accesează acest buton, atunci apare
fereastra „Obiective şi imaginea instalaţiei asamblate” (fig. 3.20),
în care se dau obiectivele experienţei şi imaginea Trusei asamblate

Fig. 3.20
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pentru efectuarea experienţei selectate. În figura 3.20 este
reprezentată fereastra „Obiective şi imaginea instalaţiei
asamblate” la experienţa 8.9. În această fereastră este plasat un
singur buton „Anulare”, care fiind accesat permite revenirea la
fereastra anterioară (fig. 3.19). În fereastra „Caracteristicile
experienţei” sunt situate butoanele „Continuare” şi „Anulare”.
Cu un clic pe butonul „Anulare” se poate reveni la fereastra
anterioară, iar printr-un clic pe butonul „Continuare” se trece la
cea următoare numită „Efectuarea măsurărilor”. În figura 3.21
este reprezentată această fereastră pentru experienţa 8.9. Aici se
cere introducerea mai multor mărimi: numărul seriilor de

Fig. 3.21
măsurări n ce urmează a fi efectuate, numărul de măsurări N din
cadrul fiecărei serii; diametrul d al obturatorului înşurubat în
cărucior (se măsoară cu şublerul); masa m a căruciorului cu
48

obturator, indicator, bulon cu material adeziv şi resort (se află prin
cântărire); coordonata x0 a poziţiei căruciorului, în care asupra lui
nu acţionează forţa elastică din partea resortului, acesta fiind
nedeformat (se determină cu ajutorul indicatorului căruciorului de
pe rigla planului) (fig. 3.20); coordonata poziţiei căruciorului x  la
momentul eliberării lui şi începerii efectuării lucrului mecanic de
către forţa elastică când resortul este deformat cu x  x0 (se
determină analogic). După introducerea acestor mărimi se va cere
bifarea valorii masei căruciorului care pe parcursul tuturor seriilor
poate să rămână fixă sau să varieze la trecerea de la o serie de
măsurări la alta. Dacă cronometrul electronic este pornit şi conectat
la portul COM al calculatorului, se pot iniţia măsurările propriuzise. Acţionând butonul „Start”, cronometrul se stabileşte automat
în regimul de măsurare a numărului necesar de intervale
consecutive de timp pentru experienţa selectată. În cazul
experienţei 8.9, acest număr este 1, întrucât este necesar numai
intervalul de timp t1 în care obturatorul căruciorului acoperă
fascicolul senzorului. La accesarea butonului „Start” se activează
butonul „Citirea datelor”. Clic pe acest buton se va executa numai
după ce cronometrul a măsurat intervalele de timp necesare în
experienţă. La acţionarea acestui buton intervalele de timp stocate
în cronometru după măsurarea efectuată vor fi trecute în tabel,
calculându-se totodată mărimile X şi Y (fig. 3.22). Dacă
măsurarea nu a avut loc în condiţiile dorite, atunci poate fi repetată.
În acest caz nu se mai execută clic pe butonul „Citirea datelor”,
deci datele nu se citesc, şi se acţionează butoanele „Restart”, apoi
„Start”, iniţiind o nouă măsurare. La accesarea butonului „Citirea
datelor” se activează butonul „Următoarea măsurare”, după
accesarea căruia se activează din nou butonul „Start”. Cu acesta se
poate iniţia următoarea măsurare din seria în curs de efectuare. În
figura 3.22 este reprezentată fereastra „Efectuarea măsurărilor”
după acţionarea butonului „Următoarea măsurare”, când
măsurarea cu numărul N  10 din seria n  1 fusese efectuată.
Această accesare, fiind ultima din prima serie, conduce la
calcularea valorilor medii ale mărimilor X şi Y pentru seria dată.
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Fig. 3.22

Fig. 3.23
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Totodată ea conduce la dispariţia valorii coordonatei căruciorului
x  selectate pentru efectuarea primei serii de măsurări. Se observă
că valorile medii ale mărimilor X şi Y au fost calculate fără a se
ţine seama de prima măsurare, întrucât primul interval de timp din
această serie reprezintă o gafă (vezi criteriul de excludere a gafelor
în 3.5). Pentru a iniţia seria a doua de măsurări trebuie să
introducem o nouă valoare a mărimii x  , apoi să accesăm butonul
„Start”. În figura 3.23 este reprezentată aceeaşi fereastră după
terminarea ultimei serii de măsurări. Se observă că butoanele
„Start”, „Citirea datelor”, „Următoarea măsurare” şi „Restart”
se dezactivează, dar se activează butonul „Continuare”, la
acţionarea căruia se deschide următoarea fereastră numită
„Procesarea datelor” (fig. 3.24). La punctul 4 al acestei ferestre
apare tabelul valorilor medii constituit din 14 perechi de valori
medii ale mărimilor X şi Y obţinute în urma efectuării celor
n  14 serii a câte N  10 măsurări.

Fig. 3.24
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Fig. 3.25

Fig. 3.26
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La punctul 5. Prelucrarea datelor experimentale este activat
butonul „Accept”. Executarea unui clic pe acest buton conduce la
calcularea pantei dreptei p şi a termenului liber b prin metoda celor
mai mici pătrate (vezi 3.5), precum şi la construirea graficului
2
dependenţei Y  pX  b (fig. 3.25). În experienţa 8.9 X   x  x0  ,
Y  m  d t1  , iar panta dreptei p coincide cu constanta de
2

elasticitate k a resortului utilizat în experienţă. Din figura 3.25 se
observă că după calcularea mărimilor p şi b se activează butonul
„Accept” de la punctul 6. Calculul erorilor. La acţionarea acestuia
se calculează erorile absolută p şi relativă   p p a pantei
dreptei după metoda celor mai mici pătrate (vezi 3.5) (fig. 3.26).
În continuare, analizând valorile pantei p şi a erorii absolute
p , introducem rezultatul final (fig. 3.26) şi cu ajutorul butonului
„Accept” de la punctul 8. Concluzii trecem la fereastra următoare
numită „Concluzii” (fig. 3.27). În această fereastră este afişat
rezultatul final şi eroarea relativă pentru a facilita formularea concluziilor. După formularea concluziilor (ele pot
fi formulate şi după
salvarea referatului), accesând butonul „Continuare”, revenim la
fereastra „Procesarea
datelor” în care este
Fig. 3.27
deja activat butonul
„Referat” împreună cu butonul „Finiş” activ pe parcursul întregii
experienţe (fig. 3.28). Accesarea butonului „Referat” (fig. 3.28)
conduce la întocmirea referatului la experienţa efectuată şi la apariţia unei noi ferestre în care ce cere indicarea locului şi a numelui
referatului creat pentru salvarea acestuia. Referatul poate fi salvat
în mapa dorita (fig. 3.29). După salvarea referatului la experienţa
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Fig. 3.28

Fig. 3.29
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efectuată (vezi testările experienţelor), revenim din nou la fereastra
„Procesarea datelor” şi prin acţionarea butonului „Finiş” finalizăm lucrul cu programul la experienţa efectuată. Acţionarea butonului „Finiş” din fereastra „Procesarea datelor” conduce la fereastra iniţială (fig. 3.14) pentru a putea iniţia efectuarea unei alte
experienţe. Dacă nu se doreşte efectuarea unei noi experienţe,
atunci se acţionează butonul „Finiş” din fereastra iniţială (fig. 3.14)
şi se finalizează lucrul cu întregul program.
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