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1. NOÞIUNI GENERALE DE METROLOGIE 

1.1. Obiectul metrologiei. Conceptul de masurare 

Metrologia, stiinta masurarilor, are ca obiect determinarea valorica a 
marimilor fizice. Metrologia (”metron” - masura, “logos” - stiinta) este o 
ramura a stiintelor fizice si îsi are radacini în începuturile cunostintelor 
practice si stiintifice.  
 

Din cele mai stravechi timpuri Omul a simtit necesitatea de a stabili 
raporturi cantitative între elementele componente ale activitatii sale. Ca 
un exemplu elocvent, în existenta unor cunostinte profunde în domeniul 
masurarilor în antichitate, pot servi constructiile piramidelor din Egiptul 
antic. Masuratorile ulterioare asupra piramidei lui Keops au dedus 
egalitatea: 

 HL ⋅π= 24  (1.1) 

unde: L este lungimea laturii bazei patrate a piramidei,  
 H – înaltimea piramidei.  
 

Indiferent de unitatea de masura a lui L si H, din relatie se poate deduce 
valoarea precisa a constantei cercului – π=2L/H=3,1428571 – ceea ce 
presupune ca egiptenii admiteau sfericitatea pamântului. Utilizând metrul 
ca unitate de lungime, se obtine L=231,5 m si H=14,7 m din care rezulta 
ca 4L=927 m – o lungime corespunzatoare arcului de ½ minut 
sexazecimal al meridianului pamântesc. 
 

Orice activitate a omului, care foloseste mijloace tehnice si care are 
impusi niste parametri de precizie, presupune cel putin o operatie de 
masurare, prin care sa se certifice realizarea preciziei cerute. Masurarea a 
devenit o componenta indispensabila în toate etapele de atestare a calitatii 
unui produs, din faza de conceptie pâna la controlul final.  
 

Metrologia este domeniu al stiintei si tehnicii care se ocupa de aspectele 
teoretice si practice ale procesului de masurare, oricare ar fi incertitudinea 
acestora si este divizata în: 
q Metrologia generala (teoretica) trateaza aspecte comune ale 

metrologiei privind structura normelor de marimi fizice, unitati de 
masura, erori de masurare, teoria masurarii.  
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q Metrologia aplicata trateaza aspecte teoretice si practice (tehnica 
masurarilor) privind masurarile în anumite domenii (ex. metrologie 
industriala, metrologie medicala, metrologia în domeniul tehnicii 
nucleare etc). 

q Metrologia legala trateaza totalitatea cerintelor, prescriptiilor tehnice 
si juridice privind conservarea si transmiterea unitatilor de masura, 
în vederea asigurarii uniformitatii, preciziei si legalitatii masurarilor. 

 

Prin marime se întelege tot ce poate varia cantitativ. Din pun punct 
practic, prezinta importanta acele marimi care pot fi evaluate cantitativ si 
se pot exprima valoric, ca urmare a unei posibilitati de asociere unor 
siruri de numere naturale.  
 

Notiunii de masurare i se pot da mai multe definitii: 
ü Masurarea este operatia experimentala prin care se determina, 

cu ajutorul unor mijloace de masurat, valoarea numerica a unei 
marimi în raport cu o unitate de masura data. 

ü Masurarea este operatia prin care se stabileste pe cale 
experimentala raportul numeric între marimea de masurat si o 
valoare oarecare a acesteia, luata ca unitate de masura. 

 

În figura 1.1. este prezentata schema generala a procesului de masurare. 
 

Pentru ca procesul de masurare sa poata avea loc, este necesara 
îndeplinirea a doua conditii :  
§ multimea starilor sa fie ordonata, adica între toate perechile de 

elemente care se pot forma sa se poata stabili relatii de ordine: mai 
mare sau mai mic, încât elementele multimii pot fi aranjate intr-o 
succesiune unica;  

§ între multimea starilor si multimea numerelor reale sa se poata stabili 
o corespondenta biunivoca, astfel încât fiecarui element din multimea 

Marimea de
masurat

Mijloc de
masurare Receptor

Sursa de
perturbatii

X i Xe

 
Fig. 1.1. Schema generala a procesului de masurare. 
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starilor sa-i corespunda un numar real si numai unul. Aceasta 
corespondenta, care se stabileste conventional, poarta denumirea de 
scara sau scara de referinta si ea presupune alegerea unitatii de 
masura.  

 

Metoda de masurare este ansamblul de principii si procedee folosite în 
vederea obtinerii unor informatii de masurare = SOFT. 
Mijlocul de masurare este ansamblul de mijloace tehnice utilizate în 
procesul de masurare = HARD. 
  

 Elementele procesului de masurare: 
1. masurandul (marimea de masurat); 
2. metoda de masurare; 
3. mijlocul de masurat; 
4. etalonul.  

1.2. Notiuni generale despre masuranzi (marimi fizice) 

Marimile fizice caracterizeaza proprietatile fizice ale materiei sau starilor 
fizice (masa, volum, densitate, vâscozitate), miscarea materiei (viteza, 
acceleratie, deplasare) etc. 
 

Obiectele (masuranzii) pot fi clasificate în masurabile si nemasurabile si, 
dupa cum pare evident, în continuare se vor examina numai marimile 
masurabile. 
 

Masurarea este procesul de corespondenta între multimea de stari care 
descriu proprietatile obiectelor si fenomenelor {X1, X2, …, Xn} si 
multimea numerelor reale IR (fig. 1.2.). 
 

Marimile fizice pot fi exprimate astfel: 
Valoarea 

marimii fizice = Valoarea 
numerica + unitate de 

masura 
 

Valoarea marimii fizice este exprimarea marimii prin valoare numerica si 
unitate de masura. 
Valoarea numerica a marimii fizice este elementul din multimea 
numerelor reale care corespunde unui element din multimea de stari (este 
un numar pozitiv, zero sau negativ care depinde de conventia de scara 
adoptata). 
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Unitatea de masura este elementul din multimea de stari ale unei marimi 
fizice care corespunde valorii 1 (sau elementul careia i se atribuie un 
nume, depinde de conventia de scara). 
 
Prin alegerea unei unitati si prin procedeul experimental de masurare, 
fiecarei marimi fizice i se asociaza o valoare numerica. 
Marimea fizica, notata prin simbolul X, se exprima prin produsul dintre 
unitatea de masura adoptata um si valoarea numerica obtinuta Xm: 

 .;
m

mmm u
X

XuXX =⋅=  (1.2) 

Daca se alege o alta unitate de masura mu′ , evident va rezulta o valoare 

mX ′  diferita de Xm. Dar marimea fizica fiind independenta de sistemul de 
unitati adoptat, rezulta: 

 .;
m

mmm u
X

XuXX
′

=′′⋅′=  (1.3) 

Rezultatul masurarii (valoarea numerica a marimii masurate) Xm este un 
numar adimensional si variaza invers proportional cu unitatea de 
masurare adoptata. 
 
 

Multimea de stari 
{X}  Multimea numerelor 

reale{IR} 
X1 
X2 
X3 

. 

. 

u 
. 

. 
Xn 

 

Conventia de scara . 
. 

-3 
-2 
-1 
0 
1 
2 
. 

 

Fig. 1.2. Definirea procesului de masurare. 
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Pentru efectuarea unei masurari, în conformitate cu definitiile citate, este 
necesar ca unitatea de masura sa poata fi realizata în mod concret. 
Realizarea materiala a unitatii de masura constituie “masura”; evident, 
numai pentru anumite unitati este posibila concretizarea sub forma de 
masuri.  
 

1.3. Clasificarea marimilor masurabile 

Criteriile de clasificare a marimilor masurabile sunt diverse.  
 

A) Marimile fizice pot fi: aditive, neaditive si indirect aditive. 
Pentru marimile aditive este valabila operatia experimentala de însumare 
(aditivitate) si poate defini un singur etalon pentru întreaga scara. 
De exemplu: lungimea, masa, intensitatea curentului, tensiunea etc. 
 

Marimi neaditive nu prezinta proprietatea de însumare dar are sens fizic 
diferentiala ∆X; scara se stabileste prin fixarea unui anumit numar de 
repere, între care se face interpolarea; trecerea de la o unitate de masura 
la alta nu se mai face prin simpla înmultire cu un factor de conversie.  
De exemplu: temperatura, pH, duritatea, sensibilitatea peliculelor foto, 
etc. 
 

Ca exemplu de marime neaditiva poate servi trecerea de la scara 
Fahrenheit la scara Celsius pentru temperatura: 

 ( )32
9
5

−Θ=Θ FC  (1.4) 

Marimi indirect aditive sunt marimile care se pot exprima în functie de 
marimile aditive, conventia de scara se stabileste pe baza unor marimi de 
referinta si nu se utilizeaza un etalon. 
De exemplu: rezistivitatea ρ, permitivitatea dielectrica εr , factorul de 
calitate a unei bobine Q etc.  
 
B) Marimile fizice în functie de variatia marimii în timp. 
Clasificarea marimilor masurabile dupa modul de variatie în timp este 
prezentata în figura 1.3. Prin pozitia ocupata în clasificare se determina 
metoda de masurare, mijlocul de masurare, analiza rezultatelor masurarii 
si timpul de masurare. Timpul de masurare Tm reprezinta intervalul de 
timp dintre momentul aplicarii marimii de masurat si momentul obtinerii 
valorii masurate. 
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Marimile fizice constante sunt marimile invariabile în timpul efectuarii 
masurarii. Timpul de masurare poate fi ales independent de natura 
marimii de masurat si el este determinat de eventualele perturbatii 
tranzitorii produse de conectarea aparatului asupra fenomenului supus 
masurarii si de tipul de raspuns al aparatului. Uzual Tm este cuprins între 
0,1 si 4 s. 
 

Marimile fizice variabile în timp pot fi stationare sau nestationare. Se 
numesc stationare acele marimi variabile a caror valoare efectiva, valoare 
de vârf si valoare medie sunt constante în timp. 
 
 

C) Marimile masurabile, functie de aspectul energetic, se clasifica: 
Marimile active sunt marimile masurabile care permit eliberarea energiei 
de masurare, de exemplu temperatura, tensiunea electrica, intensitatea 
curentului electric. Deoarece energia de masurare este împrumutata chiar 
de la fenomenul supus masurarii este necesar sa se asigure conditia ca ea 
sa fie suficient de mica pentru a nu perturba marimea de masurat si a nu 
afecta exactitatea masurarii.  
 

Marimile pasive sunt marimile masurabile care nu permit eliberarea 
energiei de masurare, de exemplu, vâscozitatea, masa, rezistenta electrica 
etc. În acest caz se face apel la o marime auxiliara activa si semnalul care 
se genereaza îsi ia energia de la aceasta marime, numita marime de 
activitate care este modulata de catre marimea de masurat. Este necesar 
sa se asigure ca marimea de activitate sa nu perturbe marimea de masurat. 
 

D) Marimi masurabile clasificate dupa gradul cu care acestea apar în 
legile  electromagnetismului: 
Marimile de gradul 1 sunt marimile care figureaza ca termini de gradul 
întâi în legile generale ale electromagnetismului - au polaritate (pot fi 
pozitive si negative).  

Marime
de masurat

variabila

constanta

nestationara

periodica
stationara

neperiodica (aleatoare)

sinusoidala

nesinusoidala

 
 

Fig. 1.3. Clasificarea marimilor masurabile în functie de timp 
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Aceste marimi: 
§ pot fi masurate prin metode diferentiale sau zero, prin simpla 

opozitie; 
§ se preteaza la masurari directe; 
§ preiau energie de la sistemul de masurare, etaloanele si 

elementele de referinta au obligatoriu elemente active. 
 
Marimile de gradul 2 sunt marimile care caracterizeaza schimbul de 
energie. Aceste marimi se exprima ca produsul sau suma de produse ale 
marimilor de gradul 1. 
 
 

Marimile de gradul 0 sunt marimile care intervin raportate între marimile 
de gradul 1 si 2. Majoritatea sunt marimi pozitive, de acea nu se pot 
folosi metode diferentiale sau zero (deci cu dispozitive auxiliare de 
multiplicare sau divizare). Aceste marimi sunt inerte în timp; sistemele 
lor de masurare - etaloanele - sunt sisteme pasive (fara surse), adica mai 
simple. Marimile de gradul 0  pot fi clasificate în: 

§ marimi dimensionale 
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I

Y
I
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§ marimi adimensionale 
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În Anexa 1 sunt prezentate marimile electromagnetice masurabile direct, 
clasificate dupa categoriile electromagnetismului.  
 

1.4. Sistemul legal de unitati de masura 

Un sistem de unitati de masura este constituit din totalitatea unitatilor 
fundamentale, precum si a celor derivate care se definesc cu ajutorul 
unitatilor fundamentale. 
 

Valoarea masurata a unei marimi se exprima printr-un numar real urmat 
de unitatea de masura respectiva, de exemplu 4kg, 15V. Din considerente 
de coordonare si simplificare a diverselor relatii matematice ce 
caracterizeaza fenomenele fizice a aparut necesitatea sa se grupeze 
unitatile de masura într-un sistem de unitati constituite dintr-un numar 
restrâns de unitati fundamentale adoptate prin conventii internationale si 
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din unitati derivate definite în functie de unitatile fundamentale prin 
ecuatii ale caror coeficienti numerici sa fie unu. 
 

Aceasta proprietate se numeste coerenta. S-au obtinut sisteme coerente de 
unitati de masura alese astfel încât ecuatiile între valorile numerice, 
inclusiv factorii numerici, sa aiba aceeasi forma ca si ecuatiile dintre 
marimi. Folosind relatia de definitie a unor marimi este posibil sa se scrie 
ecuatia de dimensiuni care leaga o marime oarecare de marimile 
fundamentale ale unui sistem coerent de unitati. De exemplu, ecuatia 
între energia cinetica - EC, masa - m si viteza unui corp - v este: 

 2

2
1

mvEC =  (1.5) 

 

si rezulta ecuatia de dimensiuni, în functie de marimile fundamentale: 
lungimea - L, masa - M, timpul - T. 

 { } 22 −= MTLEC  (1.6) 

Ecuatiile de dimensiuni permit aplicarea analizei dimensionale, asigura 
verificarea omogenitatii expresiilor fizice sau permit sa se emita anumite 
previziuni privind legile unor noi fenomene. În ceea ce priveste sistemele 
coerente de unitati este de remarcat elaborarea în Franta, în 1793, a 
sistemului de unitati de masura denumit Sistemul Metric care avea la 
baza 2 unitati fundamentale: metrul pentru lungime si kilogram pentru 
masa. În 1875 a fost semnat un act diplomatic - Conventia mediului - prin 
care Sistemul Metric a devenit sistem de unitati cu aplicabilitate în toate 
tarile semnatare. Ulterior, pornindu-se de la Sistemul Metric, au fost 
elaborate numeroase sisteme de unitati de masura adaptate unor nevoi 
specializate ale stiintei si tehnicii.  
 

Eforturile pentru elaborarea unui singur sistem de unitati au fost finalizate 
prin adoptarea, în anul 1960, la cea de-a 11-a Conferinta Generala de 
Masuri si Greutati a Sistemului International de Unitati (SI) care are 7 
unitati fundamentale: metrul, kilogramul, secunda, amperul, molul, 
kelvinul si candela (definitiile carora sunt prezentate în Anexa 2), doua 
unitati suplimentare: radian pentru unghiul plan, steradian pentru 
unghiul solid (Anexa 3), precum si 35 unitati derivate (Anexa 5). 
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Cu privire la unitatile SI pot fi mentionate urmatoarele observatii: 
w Kilogramul este o denumire de exceptie a unitatii fundamentale 

de masa, deoarece este singurul caz în care o unitate este 
exprimata prin multiplul unei alte unitati (gramul); multiplii sai 
se exprima în raport cu gramul.  

w Pentru a nu pierde avantajul de principiu al coerentei SI, se 
recomanda folosirea cât mai rara a unitatilor derivate straine. 

 

Sistemul International de Unitati este un sistem coerent, simplu si rational 
structurat, cu aplicatibilitate în toate domeniile stiintei si tehnicii. El 
defineste un ansamblu organizat sistematic de unitati de masura, de 
multiplii si submultiplii precum si reguli de formare si de scriere a 
acestora. 
 

În ceea ce priveste formarea si scrierea unitatilor de masura sunt 
prevazute o serie de reguli dintre care remarcam urmatoarele:  

w denumirile se scriu cu litere mici (amper, metru, newton); 
w simbolurile se scriu cu litere mici cu exceptia celor care deriva 

din numere proprii (metri - m, kelvin - K); 
w pluralul se formeaza dupa regulile gramaticale din limba 

româna (secunda - secunde, volt - volti, watt - wati). 
 
Pentru formarea multiplelor si submultiplilor se utilizeaza prefixe (Anexa 
4) care se scriu fara spatiu fata de unitate (kilometru - km, gigawatt - 
GW). Trebuie de mentionat, ca nu se admite folosirea prefixelor 
combinate, de exemplu: nm – nanometru si mµm – multimicrometru. 
 

În afara de SI se mai utilizeaza ca sisteme tolerate:  
w sistemul practic MKSA - metru, kilogram, secunda, amper – 

nerationalizat;  
w sistemul tehnic Mkfs - metru, kilogram, forta, secunda;  
w sistemul CGS e.s. (electrostatic, cu permitivitatea vidului ca unitate 

electromagnetica independenta) sau CGSBi (centimetru, gram, 
secunda, biot) în care:   

 1 Bi = 1 A ≈ 3·1010 Fr/s  (franklin/sec) (1.7)  

w sistemul CGS e.m. (electromagnetic, cu permeabilitatea vidului m0 
ca unitate electromagnetica independenta) sau CGS Fr (centimetru, 
gram, secunda, franklin) în care:  
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 1 Fr ≈ 1/3·1010 Bi ≈ 1/3 ·109C  (1.8)  

În prezent Sistemul International de Unitati se aplica în peste 150 de tari 
si exista perspectiva certa ca unitatile SI vor deveni în curând “unitati de 
masura cu utilizare de toate popoarele si în toate timpurile” asa cum au 
dorit-o creatorii Sistemului Metric. 


