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Cu ori câtă grijă s-ar efectua determinările experimentale, rezultatele nu vor da valoarea 
reală a mărimii respective. Valoarea determinată va fi una aproximativă. Spunem că 
rezultatele determinărilor experimentale sunt afectate de erori.  
  

În funcţie de cauzele cărora le sunt datorate erorile pot fi : 
a. Erori sistematice datorate defectelor constructive ale aparatelor de măsură ori 

alegerii greşite a procedeului de măsurare. Pentru eliminarea acestor greşeli sau 
limitarea lor trebuie ca, înainte de a efectua determinările trebuiesc verificate 
aparatele de măsură şi analizat procedeul ales pentru determinarea în cauză. 
 

b. Erori accidentale care se datorează imperfecţiunii organelor de simţ ale 
experimentatorului, lipsei de experienţă a acestuia sau unor variaţii neprevăzute ale 
condiţiilor în care se efectuează experimentul. În acest caz, pentru micşorarea 
influenţei pe care ar putea-o avea erorile asupra rezultatului final se vor face cât mai 
multe determinări experimentale pentru aceeaşi mărime, pe cât se poate, în condiţii 
identice. 

 
 Rezultatul final al unei măsurători se va scrie în funcţie de valoarea medie a mărimii 
măsurate şi erorile calculate. 
 Cea mai apropiată valoare de valoarea reală a mărimii ce trebuie determinată este 
valoarea medie, calculată ca fiind media aritmetică a tuturor determinărilor: dacă pentru 
măsurarea unei mărimi k s-au efectuat 10 determinări atunci cea mai apropiată de valoarea 
reală este  
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deci, generalizând, pentru un număr oarecare n de determinări valoarea medie a mărimii de 
măsurat se va scrie: 
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Eroarea absolută a unei măsurări individuale este diferenţa dintre o valoare 

individuală ki şi valoarea medie calculată k : 

kkk ii   

Din aceleaşi considerente ca şi mai sus se va calcula eroarea absolută medie ca fiind 
media aritmetică a erorilor absolute individuale, în modul: 
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În funcţie de aceste erori determinate se va scrie rezultatul final sub forma: 

kkk   
De exemplu, în cazul determinării acceleraţiei gravitaţionale cu ajutorul pendulului 

simplu, aşa cum s-a prezentat anterior, prin măsurarea timpului în care se efectuează un 
anumit număr de oscilaţii s-au obţinut rezultatele din tabelul de mai jos. 
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Conform acestora, rezultatul determinărilor se va scrie : 
22 /29,1/124,10 smsmg   

 

Nr. Det. 
Nr. 

oscilatii 
t (s) lo (m) T (s) g (m/s2) g (m/s2) δg(m/s2) g (m/s2) 

1 10 12,1 0,35 1,21 9,4279 

10,12426 

9,7475 

1,2979 

2 10 11,9 0,35 1,19 9,7475 0,3768 

3 10 11,5 0,35 1,15 10,437 -0,313 

4 10 11,7 0,35 1,17 10,084 0,0407 

5 10 12,2 0,35 1,22 9,274 0,8502 

6 15 17,5 0,35 1,1667 10,141 -0,017 

7 15 16,9 0,35 1,1267 10,874 -0,75 

8 15 17,4 0,35 1,16 10,258 -0,134 

9 15 17,1 0,35 1,14 10,621 -0,497 

10 15 17,3 0,35 1,1533 10,377 -0,253 

 
În cazul în care nu se pot efectua mai multe determinări pentru aceeaşi mărime, sau 

când se obţin mai multe rezultate identice se va aprecia eroarea absolută în funcţie de 
aparatele de măsură folosite şi de gradaţiile sau scalele gradate ale acestora. De exemplu 
dacă se determină a alungire a unui resort cu ajutorul unei rigle gradate din 2 în 2 cm atunci 
se va aprecia eroarea  absolută la cm1 . 

 
 Eroarea relativă a măsurării individuale reprezintă raportul dintre eroarea absolută a 
măsurării individuale a măsurătorii în cauză şi valoarea mărimii măsurate : 
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 În cazul în care au fost efectuate mai multe determinări pentru aceeaşi mărime se va 
defini eroarea relativă medie: 
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 Spre deosebire de eroarea absolută, eroarea relativă nu are unitate de măsură, este 
un număr. 
 În exemplul prezentat mai sus se poate calcula eroarea relativă: 

  
g

g
g


    deci  %8,12128,0 g  

În general, calculul erorilor prezentat mai sus se aplică în cazul măsurătorilor directe. 
Totuşi el se poate aplica şi pentru măsurătorile indirecte, în cazul cărora, un calcul corect al 
erorilor ar necesita cunoştinţe de matematică superioară. 
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Analiza grafică a rezultatelor experimentale. 
 

În multe lucrări de laborator se cere reprezentarea grafică a unei mărimi în funcţie 
de o alta pentru a se studia variaţia ei.  

 
Pentru a realiza reprezentarea grafică se foloseşte un sistem de axe rectangulare. Se 

alege, arbitrar, o scară pentru reprezentarea mărimilor pe cele două axe ox şi oy. În funcţie 
de datele experimentale culese se reprezintă o serie de puncte printre care se trasează o 
linie continuă. Aceasta nu va trece prin toate punctele reprezentate ci va fi trasată printre 
puncte, astfel acestea să fie distribuie cât mai uniform de o parte şi de alta a graficului. 

 
De exemplu se poate cere, în cazul determinării constantei de elasticitate a unui 

resort reprezentarea grafică a alungirii resortului în funcţie de forţa deformatoare. Cu 
ajutorul acestei reprezentări se va putea determina valoarea alungirii şi pentru anumite 
forţe deformatoare pentru care nu s-au cules date experimentale, sau, poate fi identificată 
constanta de elasticitate cu panta dreptei trasate. 

 
În cazul verificării legilor de frecare, cu ajutorul reprezentării grafice a forţei de 

tracţiune necesare pentru deplasarea uniformă în funcţie de apăsarea normală se poate, cu 
uşurinţă verifica cea de a doua lege studiin forma graficului rezultat care indică o directă 
proporţionalitate între cele două. 

 
 


