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3. ERORI DE MÃSURARE 

3.1. Definirea erorii de masurare 

În practica, se observa ca întotdeauna valoarea numerica reala X a unei 
marimi fizice masurate este diferita de valoarea Xm indicata de aparatul de 
masurat. Aceasta eroare, care apare în procesul de masurare, se numeste 
eroare de masurare si se noteaza în general prin ∆X. 

 XXX m −=∆  (3.1) 

Valoarea adevarata a unei marimi este imposibil de determinat, deoarece 
orice masurare este practic afectata, mai mult sau mai putin, de erori, 
datorate imperfectiunii mijloacelor de masurare, conditiilor de mediu, 
unor perturbatii exterioare, operatorului etc. În practica se accepta în 
locul valorii adevarate o valoare determinata cu o incertitudine suficient 
de mica, denumita valoare conventional adevarata. De aici rezulta 
importanta cunoasterii, pentru o masurare efectuata în anumite conditii si 
cu anumite mijloace de masurare, erorii maxime care poate fi comisa.  

 
Prin incertitudine de masurare se întelege intervalul în care se 
estimeaza, cu o anumita probabilitate, ca se afla valoarea adevarata a 
masurandului. Precizarea acesteia face utilizabil sau nu rezultatul 
masurarii. De exemplu, o prelucrare mecanica cunoscuta cu o 

∆ - eroarea de masurare 

diferenta valoarea masurata (Xm) 

incertitudinea  de masurare 

valoarea adevarata 

valoarea conventional 
adevarata 

Fig. 3.1. Cu privire la eroarea de masurare. 
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incertitudine de ± 0,1 mm este inutila daca ea s-a cerut initial sa fie de 
±0,01 mm. În lipsa acestor precizari, rezultatul poate sa nu prezinte 
interes practic în utilizare. 
 

3.2. Clasificarea erorilor de masurare 

Pentru a determina erorile care afecteaza rezultatul masurarii, precum si 
factorii care le produc, trebuie sa se tina seama ca: 

• mijlocul electric de masurare masoara o marime care este 
implicata în fenomenul supus masurarii împreuna cu alte 
marimi; 

• aceasta marime trebuie corect definita; 
• masurarea se desfasoara într-un mediu ambiant; 
• rezultatul masurarii are un beneficiar. 

 
În figura 3.2 sunt evidentiate principalele elemente care sunt prezente în 
procesul de masurare si erorile pot fi clasificate dupa provenienta lor în 
erori datorate: 
w fenomenului supus masurarii; 
w interactiunii mijloc de masurare-fenomen supus masurarii; 
w mijlocului electric; 
w interactiunii beneficiarului masurarii-mijloc de masurare. 

 

În figura 3.2 x este marimea de masurat, kk qq ′′′ ,  sunt marimile de 
influenta prezente în fenomenul supus masurarii, respectiv în mediul 
ambiant corespunzator mijlocului de masurare, iar y este valoarea 
masurata obtinuta de la mijlocul de masurare de catre beneficiarul 
masurarii.  
 

Fenomenul
supus masurarii

Marimea de
masurat

Mediul
ambiant

Mijlocul electric
de masurare

Beneficiarul
masurarii

′qk ′′qk

x y

 
Fig. 3.2. Principalele surse de erori în procesul de masurare 
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Erorile de model sunt datorate fenomenului supus masurarii si ele provin 
din simplificarea sistemului fizic asupra caruia se efectueaza masurarea 
neglijându-se unele proprietati sau marimi fizice caracteristice acestuia. 
 

Erorile de influenta reprezinta erorile introduse de factorii de mediu care 
pot influenta marimea de masurat. Exemplu: umiditatea mediului ambiant 
la masurarea grosimii hârtiei cu grosimetre electrice capacitive. 
 

Erorile instrumentale reprezinta erorile proprii ale mijloacelor electrice 
de masurare fiind cuprinse, de regula, între limitele cunoscute în functie 
de modul de definire a preciziei, precum si erorile suplimentare datorita 
marimilor de influenta, de exemplu: temperatura, câmpurile 
electromagnetice, umiditatea etc. 
 

Erorile de interactiune dintre mijlocul electric de masurare si fenomenul 
supus masurarii sunt cauzate de actiuni electromagnetice sau mecanice 
exercitate de mijlocul de masurare asupra fenomenului supus masurarii si 
reciproc.  
 

Erorile de interactiune dintre beneficiarul masurarii si mijlocul electric 
de masurare sunt cauzate de neasigurarea de catre beneficiar a conditiilor 
nominale de utilizare a mijlocului electric de masurare. 
 

Dupa modul cum sunt exprimate, erorile pot fi: absolute, relative si  
raportate: 
1. Eroarea absoluta este diferenta dintre valoarea masurata si valoarea 

adevarata a marimii masurate: 

 ∆X=X-Xe (3.2) 

Eroarea absoluta are aceleasi dimensiuni fizice ca si marimea masurata si 
se exprima în aceleasi unitati de masura. Eroarea absoluta cu semn 
schimbat se numeste corectie. 
 

2. Eroarea relativa este raportul dintre eroarea absoluta si valoarea 
marimii masurate: 

 
e

e

e X
XX

X
X −

=∆=ε  (3.3) 

3. Eroarea raportata este raportul dintre eroarea absoluta si domeniul 
de masurare. 
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minmaxminmax XX
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∆=ε  (3.4) 

unde: Xmax – limita superioara de masurare; Xmin – limita inferioara de 
masurare. 
 

Eroarea relativa si cea raportata sunt marimi adimensionala si se exprima 
ca un numar, în procente sau în parti pe milion [unitate de masura anglo-
saxona] (de exemplu 5.10-4, 0.05% sau 500 ppM). 
 

Valoarea masurata se prezinta împreuna cu eroarea de masurare 
exprimata în aceleasi unitati sau sub forma de eroare relativa pentru a se 
putea aprecia precizia masurarii. De exemplu, pentru exprimarea valorii 
tensiunii masurate sunt acceptate urmatoarele prezentari: 

 ( ) ( ) ( )%xxxx VUsiUVU ε±∆±  (3.5) 

Dupa regimului marimii de masurat erorile pot fi statice sau 
dinamice: 

1. Eroarea statica reprezinta eroarea de masurare care rezulta la un 
regim stationar constant al marimii de masurat. 

2. Eroarea dinamica este eroarea de masurare care rezulta la un 
regim variabil al marimii de masurat. Erorile dinamice depind atât 
de caracteristicile mijloacelor si metodelor de masurare utilizate 
cât si de natura variatiilor marimii de masurat. 

 

Dupa caracterul aparitiei în masurarile repetate, erorile de masurare 
se clasifica în trei tipuri de erori: 
1. Erori sistematice – sunt acele erori care nu variaza la repetarea 
masurarii în aceleasi conditii sau variaza în mod determinabil odata cu 
modificarea conditiilor de masurare. Ele se datoreaza unor cauze bine 
determinate, se produc întotdeauna în acelasi sens, au valoare constanta 
în marime si semn sau variabila dupa o lege bine determinata si pot fi 
eliminate prin aplicarea unor corectii. Erorile sistematice pot fi la rândul 
lor obiective si subiective: 
a) erori sistematice obiective:  
w erori de aparat (instrumentale), datorate unor caracteristici 

constructive ale aparatelor, incorectei etalonari, uzurii. Limitele 
lor de variatie sunt cunoscute din specificatiile tehnice date de 
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furnizorul aparatului si sunt, prin urmare, cel mai usor de evaluat 
de catre operator;  

w erori de metoda, aparute ca urmare a principiilor pe care se 
bazeaza metoda de masurare, a introducerii unor simplificari sau 
utilizarii unor relatii empirice. Ele apar mai ales la metodele 
indirecte de masurare;  

w erori produse de factori externi (erori de influenta), deosebit de 
greu de evaluat prin calcule, deoarece nu întotdeauna pot fi 
cunoscute cauzele si legile de variatie în timp a conditiilor de 
mediu (temperatura, presiunea, umiditatea, câmpuri magnetice, 
radiatii etc.). Pentru eliminarea lor se impune asigurarea 
conditiilor de mediu cerute de producator pentru instalatia de 
masurat.  

b) erori sistematice subiective (de operator), provenind din modul 
subiectiv în care operatorul apreciaza anumite efecte (coincidente de 
repere la citirea rezultatelor, intensitati luminoase etc.) si care tin de 
gradul sau de oboseala, de starea sa psihica sau de anumite deficiente ale 
organelor de perceptie.  
 
2. Erori aleatoare (întâmplatoare) sunt erorile care au valori si semne 

diferite într-o succesiune de masuratori efectuate în aceleasi conditii. 
Ele nu sunt controlabile si pot proveni din fluctuatiile accidentale ale 
conditiilor de mediu, ale atentiei operatorului uman, sau ale 
dispozitivului de masurare.  

 

3. Erori grosolane (greseli) constau în abateri foarte mari, cu 
probabilitate mica de aparitie si care produc denaturari puternice ale 
rezultatelor masuratorilor. Aceste erori sunt introduse prin alegerea 
gresita a metodei sau a mijloacelor de masurare, neatentiei în timpul 
masurarii, calculelor eronate etc.  

 

Alte categorii de erori ale instrumentelor de masura:  
w eroarea de fidelitate – caracterizeaza exactitatea cu care se obtin o 

serie de indicatii concordante, masurând aceeasi marime, repetat, la 
anumite intervale de timp;  

w eroarea de citire (la instrumentele analogice) – consta în aprecierea 
gresita a pozitiei indicatorului;  

w eroarea de mobilitate – este cea mai mica modificare a marimii de 
masurat care se poate observa cu certitudine (mobilitatea fiind 
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calitatea unui instrument de a-si modifica pozitia sistemului mobil la o 
variatie cât mai mica a marimii);  

w eroarea de histerezis – consta în producerea de indicatii diferite ale 
instrumentului în functie de modul de variatie al marimii: valori 
crescatoare sau descrescatoare, cu variatie rapida sau lenta;  

w eroarea de zero – incorecta definire a pozitiei initiale dintre indicator 
si originea scalei pe care se face citirea rezultatului masurarii, în 
absenta marimii de masurat, ceea ce va conduce la un decalaj 
permanent între valoarea indicata si cea adevarata;  

w eroarea de justete – este diferenta dintre valoarea mediei aritmetice 
X0 a unui sir de masuratori si valoarea sa adevarata Xa.  

 

3.3. Prelucrarea datelor experimentale 

Utilizarea metodelor grafo-analitice reprezinta o modalitate simpla de 
prezentare a datelor experimentale. Pentru interpretarea mai comoda a 
rezultatelor obtinute din masuratori se prefera reprezentarea grafica sub 
forma de histograma.  
 

Daca presupunem ca într-un sir de n masuratori s-au obtinut valorile 
limita Xm max si Xm min, lungimea intervalului de grupare d se calculeaza cu 
formula lui Sturges:  

 
n

XX
d mm

log22,31
minmax

⋅+

−
=  (3.6) 

Pentru a întocmi o histograma se procedeaza în modul urmator:  
§ se întocmeste tabelul de date primare;  
§ se ordoneaza în sens crescator valorile din tabelul precedent si, pe 

baza formulei lui Sturges, se stabilesc intervalele de grupare;  
§ se calculeaza pentru fiecare interval de grupare valoarea centrala sau 

medie;  
§ se determina numarul de date ni corespunzator unei clase; numarul de 

masurari ni pentru care se obtin valori cuprinse într-un interval de 
grupare se numeste frecventa absoluta;  

§ se calculeaza frecventa relativa ca raport al frecventei absolute ni si al 
numarului total de masurari n:  
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n

n
f

i

i =  (3.7) 

Daca se construieste o diagrama formata din dreptunghiuri având baza 
egala cu intervalul de grupare, iar înaltimea proportionala cu frecventa 
(absoluta sau relativa), se obtine o histograma (figura 3.3).  
 

Unind prin segmente de dreapta 
(care formeaza o linie frânta) 
mijloacele superioare ale 
dreptunghiurilor histogramei, se 
obtine poligonul de frecventa.  
 

3.3.1. Indicatori statistici utilizati 
la prelucrarea datelor 
experimentale 
Pentru prelucrarea statistica a 
masuratorilor efectuate, se folosesc 
niste valori tipice de selectie, 
numite indicatori statistici. Cei mai importanti sunt:  
 

A) Indicatori de localizare (de pozitie)  
media aritmetica: efectuând un sir de n masuratori asupra unei marimi 
fizice X, în aceleasi conditii experimentale, se obtin valorile Xm1, Xm2, …, 
Xmn, Media aritmetica se determina cu formula:  

 ∑
=

⋅=
+++

=
n

i
mi

mnmm X
nn

XXX
X

1

21 1...
 (3.8) 

Este deosebit de importanta în estimarea preciziei masuratorilor, deoarece 
prin proprietatile sale, deseori se adopta ca marime de referinta. Se poate 
demonstra ca în cazul unui sir foarte mare de masuratori (n→∞), valoarea 
medie X  tinde catre valoarea reala a marimii masurate.  
 

media geometrica:  

 n

n

i
mi

n
mnmm XXXXG ∏

=

=⋅⋅⋅=
1

21 ...  (3.9) 
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Fig. 3.3. Histograma si polinomul 
frecventelor relative. 
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media patratica:  

 ( )22
2

2
1

2 ...
1

mnmmp XXX
n

X +++⋅=  (3.10)  

 sau      ∑
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media armonica:  
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 (3.12) 

 

mediana Me se defineste ca valoare a variabilei care împarte sirul 
rezultatelor, dispuse în ordine crescatoare, în doua parti egale. Daca sirul 
are un numar impar de termeni, mediana se ia ca valoarea de ordin 
(n+1)/2. Daca sirul este par, mediana se ia egala cu media aritmetica a 
valorilor centrale.  
 

moda sau dominanta M0 se defineste ca valoarea careia îi corespunde 
frecventa maxima de masuratori într-un sir de determinari. Daca sirul de 
masuratori are doua valori maxime, repartitia se numeste bimodala, iar 
daca sunt mai multe, plurimodala.  
 

Între media aritmetica, mediana si moda exista urmatoarele relatii: 

 .
2

3
;23;

3
2 0

0
0 MM

XXMM
XM

M e
ee

−
=−=

+
=  (3.13) 

 
B) Indicatori de dispersie  
amplitudinea de dispersie, care arata domeniul de variatie a marimii 
studiate:  

 w = Xm max - Xm min  (3.14)  

abaterea:  

 XXd mii −=  (3.15)  
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abaterea medie patratica:  
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dispersia de selectie S2:  
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3.3.2. Repartitia normala (Gauss) a rezultatelor experimentale 
Prin numeroasele aplicatii practice, aceasta repartitie are o deosebita 
importanta în metrologie. Cu ajutorul ei se pot analiza:  
w un sir de masuratori, strict în aceleasi conditii experimentale, 

efectuate asupra aceleiasi marimi X;  
w rezultatele unor masuratori asupra unei colectivitati de obiecte 

caracterizate printr-o anumita proprietate, pentru determinarea 
unei caracteristici a acesteia.  

 

Pentru distributia Gauss, densitatea de probabilitate de repartitie a 
rezultatelor, considerate ca variabile aleatoare, se scrie :  

 ( )
( )

2

2

2

2

1 S

XX

m

m

e
S

Xf
−

−
⋅

π
=  (3.18) 

pentru:  +∞<−<∞− XX m  (3.19)  

unde: X  este media aritmetica a masuratorilor; S – abaterea medie 
patratica.  
 

În figura 3.4 se prezinta aspectul graficului functiei distributiei de 
probabilitate, reprezentând pe axa absciselor diferenta, iar pe axa 
ordonatelor valorile acestei functii, conform relatiei (3.18).  
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Se poate observa ca:  

 ( )
π

=−
2

1
max

S
XXf m   (prin derivare în raport cu Xm)  (3.20) 

exista doua puncte de inflexiune simetrice:  

 ( ) ( )mm XfSXXf max606,0 ⋅=±=  (3.21)  

 

 
Proprietati ale curbei Gauss:  
w pentru un numar suficient de mare de masurari, riguros în aceleasi 

conditii experimentale, valorile marimii masurate se distribuie 
simetric fata de media aritmetica X ;  

w functia densitatii de probabilitate este neglijabila pentru valori ale 
variabilei Xm care difera de media aritmetica cu mai mult de 3S;  

w aria delimitata de curba si de axa absciselor este 1 pentru toate valorile 
X si S;  

w f(Xm)>0 si f(-Xm) = f(Xm) – deci graficul este simetric fata de axa 
ordonatelor;  

w curba are forma de clopot (clopotul lui Gauss) si are doua puncte de 
inflexiune în punctele:  

 SXX m −=−  (3.22)  

 SXX m +=+  (3.23)  

w forma curbei este conditionata de dispersia rezultatelor masuratorilor 
(fig.3.5): S1<S2<S3  

-S 3S X   -X-2S 2S-3S S m

f(X   )m

Fig. 3.4. Curba de repartitie 
Gauss a densitatii de 

probabilitate de distributie a 
rezultatelor masuratorilor. 
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Probabilitatea ca eroarea absoluta sa se afle între doua limite ε1 si ε2 este :  

 ( )
( )

( )∫
ε

ε

∆−

∆⋅
π

=ε<∆<ε
2

1

2

2

2
21

2

1
Xde

S
XP S

X

 (3.24) 

 XXX m −=∆  (3.25)  

Grafic, aceasta probabilitate este reprezentata de aria delimitata de curba 
Gauss, axa absciselor si ordonate în punctele ε1 si ε2 (figura 3.5). 

 
 
Pe lânga repartitia normala 
(Gauss), se utilizeaza – în 
analiza sau prezentarea 
valorilor marimilor masurate 
– si alte repartitii: Repartitia 
normala Laplase; Repartitia t 
(Student); Repartitia χ2 (hi-
patrat); Repartitia Weibull 
(fig. 3.6); Repartitia 
rectangulara s.a. 
 

-S 3S ∆X-2S 2S-3S S

f( X)∆

ε ε1 2

Fig. 3.5. Curba de repartitie 
Gauss a densitatii de 

probabilitate de distributie a 
erorilor accidentale. 

Fig. 3.6. Curba de repartitie Weibull a 
repetitivitatii vitezei vântului pe gradatii de 

viteza (aplicatie WAsP). 
 


