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1  Concepte de mesura

Mesurar és assignar, d'una manera objectiva i empírica, un nombre a una qualitat d'un objecte o d'un
esdeveniment del món real, de manera que aquest nombre representi les propietats d'aquesta qualitat
de l'objecte.

El terme nombre té diferents significats. De tots ells, aquí ens n'interessen dos. En primer lloc, designa
una quantitat de persones o de coses de la mateixa espècie, com a resultat de l'operació de comptar-les.
En segon lloc, és el signe o el conjunt de signes amb què s'expressa una propietat d'una qualitat en
relació amb una unitat, és a dir, el resultat de mesurar-la en el sentit exposat.

Mesurar és representar propietats que no siguin el nombre, en la primera accepció, pels signes que
s'utilitzen sempre per representar els nombres com a resultat de comptar. Però, tot i que comptar no
exigeix l'ús de nombres (per exemple, es podrien fer servir els dits de les mans, és a dir, un conjunt
de referència), en canvi, el resultat de mesurar sí que ho exigeix.

S'entén que un nombre representa les propietats d'una qualitat d'un objecte quan existeix una
correspondència entre la relació numèrica entre mesures i la relació empírica entre les propietats
d'aquesta qualitat, i per això es pot utilitzar el mateix signe per representar-les.

Les relacions entre els nombres i les propietats que s'han de correspondre són les següents. Primer,
dos objectes que són iguals a un tercer en una qualitat, són iguals entre si. Segon, l'addició d'objectes
successius cal que permeti la construcció d'una sèrie, que tingui un membre que sigui igual, pel que
fa a la propietat considerada, a qualsevol altre membre que es vol mesurar. Tercer, en afegir dos o més
objectes iguals per una part i altres dos o més per una altra, cal que es produeixin resultats iguals.

En el cas que les propietats no depenguin de la quantitat d'una substància (propietats intensives, com
la temperatura, la densitat, etc, enfront de les extensives, la massa, la longitud, etc.) les relacions
anteriors s'han d'entendre com a ordre i no com a addició. Per exemple, la combinació de dos objectes
de longituds 3 i 4 (unitats arbitràries) dóna un objecte de longitud 7. Però la combinació de dues
substàncies a temperatures 3 i 4 no dóna una temperatura de 7. Tot i així, si, per exemple, una
substància A és més calenta que una altra B, i aquesta, a la vegada, és més calenta que una altra C,
llavors A és més calenta que C.

Generalitzant, doncs, no es pot dir que mesurar sigui comparar la relació entre la magnitud (amplitud,
intensitat) d'una propietat i una magnitud estàndard agafada com a unitat. Per tant, perquè es pugui
parlar de mesura, pròpiament, l'assignació de nombres a una propietat no és necessari que es faci per
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comparació amb una unitat. Les magnituds psicològiques o sociològiques ofereixen molts exemples de
mesures que no són d'aquest tipus.

No totes les propietats d'una qualitat es poden representar numèricament, en el sentit de ser mesurades,
tot i que, a vegades, se'ls assigna un nombre. En un catàleg d'oscil·loscopis, per exemple, es poden
designar com a tipus 1 els analògics i com a tipus 2 els digitals, però és clar que aquest 1 i aquest 2 no
representen la qualitat de ser analògic o digital. Per tenir una mesura, l'assignació d'un nombre cal que
sigui objectiva i empírica.

L'assignació d'un nombre a una propietat s'entén que és objectiva quan aquest nombre és independent
de l'observador, dins els límits d'error.

L'assignació és empírica quan és el resultat d'una observació experimental, i no d'una decisió mental.
Així, la classificació de llibres amb el sistema CDU, la matriculació d'un cotxe, l'assignació del DNI,
o un número de telèfon, no són mesures. En aquests casos, s'utilitzen números perquè és fàcil construir
sèries inesgotables de noms.

Les mesures permeten expressar matemàticament les lleis i les teories de la ciència. Les mesures
ofereixen una objectivitat, una concisió i una precisió (enfront del que seria una descripció verbal) que
les situen a la base de la ciència i la tècnica. Des d'un altre punt de vista, les mesures permeten
expressar una qualitat mitjançant senyals que poden ser manipulats per màquines, i així poden contribuir
a incrementar el nostre coneixement.

Els instruments de mesura són els dispositius necessaris per fer observable una qualitat d'un objecte,
no observable directament amb els sentits, i així poder mesurar-la. Si aquesta qualitat es mesura de
manera contínua, es parla d'instruments analògics. Si es mesura només en instants o intervals de temps
concrets, es parla d'instruments digitals.

Des del punt de vista de l'estructura dels instruments o sistemes de mesura, el procés de mesura
comporta un mínim de tres funcions: adquirir la informació, processar-la i presentar-ne el resultat. El
conjunt d'elements que realitzen aquestes funcions constitueixen l'anomenada cadena de mesura. Si la
magnitud mesurada no és elèctrica, cal que hi hagi una primera etapa que obtingui un senyal elèctric
i el condicioni per tal de poder-lo adquirir. La conversió d'una magnitud qualsevol en una altra de tipus
diferent la fan els transductors. Els transductors que converteixen un senyal no elèctric en un senyal
elèctric, els anomenem sensors.

En qualsevol instrument de mesura es realitza una de les dues transformacions bàsiques següents, o les
dues a la vegada. En uns casos, es converteix una magnitud en una longitud, observable amb la vista,
que és el sentit més lineal. És el cas dels oscil·loscopis i dels indicadors analògics. En altres casos, la
magnitud es converteix en entitats que es poden comptar, tal com succeeix amb els multímetres i els
freqüencímetres digitals. En el primer cas, es parla d'instruments amb presentació analògica i en el
segon d'instruments amb presentació digital o numèrica.

Amb el mateix temps, una presentació analògica ofereix més informació que una presentació numèrica.
Per exemple, és més fàcil trobar màxims i mínims, o deduir tendències a partir d'una gràfica, que a
partir d'una llista dels valors de les seves coordenades. Per aquesta raó, alguns instruments incorporen
les dues maneres de presentació.
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Des del punt de vista de l'usuari, les mesures es poden classificar en directes i indirectes. En les
mesures directes, el valor numèric de la magnitud mesurada s'obté mitjançant una sola lectura en un
instrument. En les mesures indirectes, el valor numèric de la magnitud mesurada s'obté mitjançant una
llei que relaciona els valors d'altres magnituds mesurades amb la que interessa. Les mesures directes
no exclouen que dins l'instrument es realitzin diferents conversions d'unes magnituds en altres.

El mesurament de la potència amb un wattímetre és una mesura directa. Si, en canvi, es mesura
mitjançant un multímetre a base de mesurar primer la tensió V, després el corrent I, i aplicar la relació
P = V·I, llavors es tracta d'una mesura indirecta. Però no ho és si en el wattímetre es mesuren
internament V i I, es fa la multiplicació i es presenta directament el resultat.

Es comprèn que en les mesures indirectes, encara que la relació aplicada sigui exacta, en el resultat
final hi influieixin les possibles imperfeccions que afectin la mesura de cadascuna de les magnituds
bàsiques. Així doncs, les mesures indirectes són, en principi, menys desitjables que les mesures
directes. Ara bé, hi ha moltes magnituds o qualitats que només poden ser mesurades mitjançant mètodes
indirectes i, per tant, caldrà estudiar com les imperfeccions en les mesures individuals afecten el resultat
final.
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2  Terminologia

La resolució o discriminació és la qualitat que caracteritza la capacitat d'un instrument de mesura de
reaccionar davant de petits canvis de la magnitud mesurada. És una condició necessària però no
suficient per tenir un instrument de mesura adequat. Si la presentació és analògica, la resolució és
limitada per la capacitat d'apreciar visualment un canvi en una longitud. Si és digital, es determina per
una variació d'1 en la xifra menys significativa del nombre que expressa el resultat.

La resolució es pot augmentar gràcies a un guany major en la cadena de mesura, però una discriminació
massa gran produeix una fluctuació excessiva del senyal de sortida, a causa del soroll inevitable que
és present en tota mesura.

La fidelitat (en anglès americà, de vegades, precision) és la qualitat que caracteritza la capacitat d'un
instrument de mesura de donar el mateix valor de la magnitud mesurada, en mesurar-la diverses
vegades en unes condicions determinades, sense tenir en compte la concordança o la discrepància amb
el valor real d'aquesta magnitud.

La repetibilitat es refereix al mateix fet quan els mesuraments es realitzen en un interval curt.
Quantitativament, és el valor per sota del qual es troba, amb una probabilitat especificada, el valor
absolut de la diferència entre dos resultats individuals obtinguts en les condicions abans esmentades.
Si no es diu el contrari, la probabilitat que es pren és del 95%. És a dir, la repetibilitat és r quan

La reproductibilitat es refereix, també, al grau de coincidència entre diferents lectures individuals quan
es determina el mateix paràmetre amb un mètode concret, però amb un conjunt de mesures a llarg
termini o realitzades per diferents persones o amb diferents aparells o en diferents laboratoris.
Quantitativament, és el valor per sota del qual es troba, amb una probabilitat específica, el valor absolut
de la diferència entre dos resultats individuals obtinguts en les condicions anteriors. Si no es diu el
contrari, la probabilitat que es pren és del 95%.És a dir, la reproductibilitat és R quan

L'exactitud (en anglès, accuracy) és la qualitat que caracteritza la capacitat d'un instrument de mesura
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de donar indicacions que s'aproximin al valor veritable de la magnitud mesurada. En català, precisió
i exactitud es consideren sinònims.

D'aquestes definicions es dedueix que, en general, en un sistema de mesura, la resolució és el més fàcil
d'obtenir, després la repetibilitat i, a l'últim, l'exactitud. També es dedueix que un instrument pot tenir
una repetibilitat alta però pot ser inexacte, i, a la inversa, pot ser que tingui dispersió en les lectures
i, en canvi, el valor mitjà d'aquestes lectures coincideixi amb el valor correcte de la magnitud mesurada
i, per tant, sigui exacte.
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3  Tipus d'errors

Quan es fa un mesurament, es diu que hi ha un error quan el resultat i el valor correcte de la magnitud
mesurada són diferents. Aquesta discrepància no indica necessàriament una incorrecció, tot al contrari,
és inevitable que tota mesura tingui un cert error. Precisament, del coneixement d'aquest error es poden
deduir informacions, com ara si el mètode de mesurament que s'utilitza és vàlid, si els instruments
s'empren correctament o si els elements de la cadena de mesura (inclosos els operaris) que dóna lloc
als resultats disponibles són compatibles.

Si en qualsevol mesurament hi ha un error, el valor correcte és un concepte ideal i no es pot conèixer,
per tant, se substitueix per un valor correcte convencional. Com a valor correcte convencional se'n pren
un que sigui suficientment proper al valor correcte per l'objectiu que es persegueix. Llavors, interessa
determinar, a partir del resultat de la mesura, un marge de valors que tingui una probabilitat d'incloure
el valor correcte, i el nivell de confiança que es pot assignar a aquest marge.

La diferència entre el resultat de la mesura i el valor correcte s'anomena error absolut. En alguns casos
es dóna com a percentatge respecte al fons d'escala, però això no s'ha de confondre amb l'error relatiu.
Aquest és el quocient entre l'error absolut i el valor correcte.

A més de conèixer l'error, en totes les mesures també interessa la seva reducció. Aquest problema és
complex, i, com és habitual en aquests casos, es procedeix a descompondre'l en problemes més
simples. Aquesta descomposició es concreta en una classificació dels diferents errors en aberrants,
sistemàtics i aleatoris. La reducció de cadascun d'ells es realitza de manera diferent.

Es consideren errors aberrants aquells que apareixen molt poques vegades en relació amb el nombre
total de mesuraments de la mateixa magnitud realitzats. Reben també el nom d'errors grollers, errors
paràsits, errors il·legítims i equivocacions. Tal com indiquen aquestes denominacions, el resultat d'una
mesura que és afectat per un error d'aquest tipus es considera que és fals i, per tant, cal que sigui
eliminat del conjunt de resultats obtinguts.

Els errors aberrants cal que s'evitin i cal un criteri per poder descartar aquells resultats que se sospita
que són aberrants. Aquests criteris es basen en arguments estadístics aplicats a la desviació d'aquests
resultats respecte a la mitjana dels altres i, per tant, posposem l'exposició  a l'estudi dels errors
aleatoris. Cal assenyalar que, per poder descartar un resultat que se suposa que és aberrant, la mesura
s'ha de repetir reiteradament. D'aquesta manera pot succeir que es descobreixi un error sistemàtic. A
més, en la presentació del resultat final del mesurament cal indicar quants resultats han estat eliminats
per ser aberrants, i donar les raons de l'eliminació.
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Un error és sistemàtic quan, en diferents mesuraments d'una magnitud d'un valor determinat, fets en
les mateixes condicions, o bé és constant en valor absolut i signe o bé varia segons una llei definida,
quan canvien les condicions de mesura. Ja que el temps és també una condició de mesura, cal que els
mesuraments es facin en un interval de temps breu.

Els errors sistemàtics originen un biaix (en anglès, bias) en les mesures, que si es detecta es pot
corregir. Per a un instrument de mesura, la contrastació de la indicació amb la que ofereix un
instrument de referència o patró (procés anomenat calibratge) permet conèixer l'existència d'aquest
tipus d'errors.

En el resultat d'un mesurament hi influeix no només l'aparell utilitzat per efectuar-lo, sinó també el
mètode, l'operari (en alguns casos) i tota una sèrie de circumstàncies (climàtiques, mecàniques,
elèctriques, etc.) que mai no són ideals, i. e., constants i totes conegudes.

La presència d'errors sistemàtics es pot descobrir si es mesura la mateixa magnitud amb dos aparells
diferents, o dos mètodes diferents, o si donen les lectures dos operaris diferents, o si es canvien de
manera ordenada les condicions de mesura i veient-ne l'efecte en el resultat. Per jutjar sobre la
consistència dels resultats que s'obtenen cal recórrer a criteris estadístics. En qualsevol cas, sempre hi
ha un risc que un error sistemàtic passi desapercebut, fins i tot en els mesuraments de més qualitat.
L'objectiu és, doncs, que el risc que hi hagi errors grans no detectats sigui molt petit.

Els errors aleatoris són els que perduren un cop han estat eliminades les causes d'errors sistemàtics (i
exclosos els errors aberrants). Es manifesten quan es mesura repetidament la mateixa magnitud, amb
el mateix instrument i el mateix mètode, i tenen les propietats següents:

1. Els errors aleatoris positius i negatius del mateix valor absolut tenen la mateixa probabilitat
que es produeixin.

2. Els errors aleatoris són menys probables com més gran sigui el seu valor.

3. En augmentar el nombre de mesures, la mitjana aritmètica dels errors aleatoris d'una mostra
-conjunt de mesures- tendeix a zero.

4. Per a un mètode de mesura determinat, els errors aleatoris no excedeixen un valor determinat.
Les mesures que el superen cal que es repeteixin i, en cada cas, que s'estudiïn per separat.

Els errors aleatoris es denominen també errors accidentals. Això dóna a entendre que poden ser
inevitables. L'absència de variacions entre unes lectures i unes altres quan s'està realitzant una sèrie
de mesures de la mateixa magnitud amb el mateix sistema de mesura no és necessàriament una indicació
d'absència d'errors aleatoris. Pot succeir, per exemple, que l'instrument no tingui prou resolució, és
a dir, que la capacitat per apreciar canvis petits en la magnitud mesurada sigui molt limitada i, per tant,
que no siguin detectats per l'operari en el dispositiu final de lectura.

La presència d'errors aleatoris fa que, després de realitzar un o diversos mesuraments d'una
determinada magnitud, es dubti sobre el valor correcte d'aquesta magnitud (valor exacte). Com més
gran és el dubte, avaluat mitjançant paràmetres estadístics, menys repetibilitat té el mesurament. Si, a
més, hi ha errors sistemàtics, el valor final serà diferent del correcte i, per tant, el mesurament serà
inexacte.
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Si es fa la mitjana de diferents lectures, els errors aleatoris es cancel·len, i queden només els errors
sistemàtics. Com que aquests es poden reproduir, es poden conèixer per a unes condicions de mesura
donades, i corregir-ne la lectura quan es mesura en les mateixes condicions. Aquesta determinació de
la diferència entre el valor correcte i el valor obtingut es realitza durant el calibratge, en unes
condicions donades i, normalment, durant aquest procés s'ajusta l'instrument per eliminar aquest error.
Quan es fa un mesurament aïllat, en les mateixes condicions, llavors només queda el component aleatori
de l'error.

Tot i així, a la pràctica succeeix que durant el procés de calibratge només es poden eliminar els errors
sistemàtics en condicions molt específiques, per tant, és possible que en altres condicions es tinguin
errors d'aquest tipus, fins i tot superiors als aleatoris, que el fabricant esmenta en les especificacions.
Tot i que no és obligatori de fer-ho així, és habitual especificar el marge en què és probable que hi hagi
el valor correcte i donar, d'alguna manera, la diferència entre el valor màxim i el mínim.

Per poder comparar diferents instruments entre si, pel que fa a l'exactitud, s'introdueix l'anomenada
classe de precisió. Tots els instruments d'una mateixa classe tenen un error en la mesura, dins el seu
abast nominal i en unes condicions determinades, que no supera un valor concret, anomenat índex de
classe. Aquest és l'error de mesura percentual, que es refereix a un valor convencional que és
l'amplitud del marge de mesura, o el valor superior d'aquest abast. Així, un voltímetre de classe 0,1,
a l'escala de 0 a 2 V i en les condicions ambientals de referència, té un error inferior a 2 mV en
mesurar qualsevol tensió dins aquest marge.

En els instruments amb presentació numèrica, és habitual que la inexactitud s'especifiqui mitjançant dos
termes, un proporcional a la lectura obtinguda i un altre fix i independent. Aquest darrer pot ser un
percentatge del fons d'escala, o un nombre de comptes constant, o una combinació de tots dos. A
aquests factors d'error cal afegir-ne d'altres si les mesures es realitzen fora del marge de referència,
que inclou la temperatura, la humitat relativa, el temps des del darrer calibratge, la tensió
d'alimentació, etc. En aquests instruments, l'exactitud és inferior a la resolució, però, si no hi ha grans
diferències, això no és un gran inconvenient.

La presència d'un terme d'error fix en els instruments digitals és deguda a la indecisió digital,
designada a vegades com a error de ±1 compte. Aquest error es produeix en qualsevol procés de
comptar, ja que no es poden donar fraccions de compte. Si el senyal que es compta i el que estableix
l'inici i la fi de l'operació no són síncrons, sempre es té una indecisió d'un compte, tal com s'indica
a la figura 3.1. Si l'instrument treballa internament amb més dígits que els que es presenten, aquesta
indecisió pot passar desapercebuda a l'usuari, però no és habitual. Així doncs, tot i la designació coma
error de ±1, no es tracta d'un error màxim de fins a dos comptes, sinó només d'un.

Si es volen comparar instruments diferents amb presentació numèrica, cal que l'error es normalitzi. Si
la lectura és L i el fons d'escala és FE, l'error absolut, E, s'obté de

i l'error relatiu, si se suposa que la lectura no varia gaire del valor correcte, es pot aproximar per
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Figura 3.1  Origen de la indeterminació de ±1 en instruments amb presentació numèrica

Figura 3.2  Variació de l'error en instruments digitals que depèn de la relació entre la lectura i el fons d'escala

Aquesta expressió indica que l'error relatiu depèn de la relació entre la lectura que s'obté i el fons
d'escala, i decreix com més propers siguin els dos valors. D'aquí, per exemple, l'interès de
l'anomenada extensió d'escala en els multímetres digitals. Aquesta extensió permet mesurar magnituds
en una escala sense la necessitat de canviar a l'escala següent, sempre que la xifra més significativa no
excedeixi un valor determinat, normalment 2. Si es comparen instruments amb extensió d'escala
diferent, el valor de FE a (3.2) serà diferent.

Si en comptes d'especificar el terme fix d'error mitjançant un percentatge del fons d'escala, com a
(3.1), es dóna un nombre de comptes N, només cal convertir-lo en l'error equivalent. Per això, cal
dividir N per 10 , on n és el nombre de dígits enters que té l'instrument.n

A la figura 3.2 es representa la relació (3.2) per a dos instruments diferents. Es pot veure que un d'ells
és més exacte que l'altre en una fracció de l'escala, però més inexacte en l'altra.
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Exemple 3.1

Per a un determinat instrument de mesura s'especifica un error absolut màxim del 10% de la lectura
més el 0,1% del fons d'escala, mentre que per a un segon instrument, que té el mateix abast de mesura,
l'error és del 5% de la lectura més el 0,25% del fons d'escala. En quina zona de l'escala és més exacte
el primer que el segon?

D'una banda, quan L = FE, tindrem uns errors absoluts màxims

E  = 10,1% FE1

E  = 5,25% FE2

Això vol dir que a la part alta de l'escala, el segon instrument té menys error que el primer.

D'altra banda, els dos instruments tindran el mateix error màxim quan la lectura compleixi

0,1 L + 0,001 FE = 0,05 L + 0,0025 FE

L = 0,3 FE

Així doncs, el primer instrument és més exacte que el segon en el 30% inferior de l'escala de mesura.

))))))))  � ))))))))

El fet de tenir especificat l'error màxim dels instruments ens permet escollir l'instrument més adient
a cada situació. A més, ens permet obtenir un coneixement millor del valor d'una determinada magnitud
si la mesurem amb més d'un instrument, ja que amb cada mesurament addicional podrem delimitar
millor l'interval de valors dintre el qual hi ha el valor exacte.

))))))))  �  ))))))))

Exemple 3.2

Suposem que tenim una resistència de valor nominal 100 S i tolerància del 5%. La mesurem primer
amb un òhmmetre de 3 1/2 dígits, que té un error màxim del 0,2% de la lectura més 1 compte, i
després amb un òhmmetre de 4 1/2 dígits, que té un error màxim del 0,05% de la lectura més 2
comptes. Si el primer mesurament dóna 99,8 S i el segon dóna 100,15 S, entre quins valors és comprès
el valor exacte de la resistència? Suposem que els dos òhmmetres són calibrats i que mesurem a l'escala
de 100 S.

D'entrada, per la tolerància sabem que la resistència té un valor d'entre 95 i 105 S. Quan mesurem
amb el primer instrument, l'error màxim és de

0,002x99,8 + 0,1 S = 0,3 S

Així doncs, el valor real és dintre l'interval 99,8 ± 0,3 S, és a dir, entre 99,5 i 100,1 S. Aquest
coneixement és molt millor que el que teníem considerant només la tolerància.
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Quan mesurem amb el segon instrument, l'error màxim és

0,0005x100,15 + 0,02 S = 0,07 S

Segons això, el valor real és dintre l'interval 100,15 ± 0,07 S, és a dir, entre 100,08 i 100,22 S. Ara
bé, com que amb el primer mesurament hem determinat que la resistència no és més gran de 100,1 S,
podem concloure que el valor real és dintre l'interval que va de 100,08 a 100,1 S.

Veiem que el nombre de xifres significatives de cadascun dels límits de l'interval és diferent. Això és
conseqüència de la resolució diferent dels dos instruments usats.

))))))))  �  ))))))))
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4  Fonts d'error

Els factors que provoquen la presència d'errors en les mesures es poden classificar en controlables i
incontrolables. Dins el primer grup cal fer una distinció segons quin sigui l'element en el qual sorgeix
l'error: l'operari, l'instrument o el mateix mètode de mesura. Si es combina aquesta classificació amb
els diferents tipus d'error s'obté el quadre 4.1. En aquest quadre s'assenyalen algunes de les fonts
d'error més comunes, però no pretén ser-ne una relació exhaustiva.

Quadre 4.1.  Tipus d'errors i algunes de les seves fonts possibles

Fonts d'error Tipus d'error

Factors E. aberrants E. sistemàtics E. aleatoris
controlables

Operari
Lectura errònia Lectura (personal) Lectura (interpolació)
Càlculs erronis Càlcul (arrodoniment)

Instrument Avaria Zero Vibracions
Deriva Variacions climàtiques

Mètode Formulació incorrecta Marge de la mesura Nombre de mesures
Duració de la mesura Influència de la mesura

Factors Contactes defectuosos Factors ambientals fora de Corrent d'aire
incontrolables Temperatures excessives marge Càrregues electrostàtiques

Falta d'aïllament elèctric Sobretensions de la xarxa Fluctuacions en factors ambientals
Interferències
electromagnètiques

L'operari pot ser la font de tot tipus d'errors. A més dels errors aberrants obvis si la lectura o el càlcul
són incorrectes, es poden tenir errors sistemàtics, per exemple, els deguts a la lectura, tot i ser correcta,
perquè un observador pot tenir una tendència psicològica o física a donar lectures més altes o més
baixes que un altre. Aquest error es pot conèixer si diferents persones fan la mateixa mesura, i
desapareix quan l'instrument de mesura presenta el resultat de forma numèrica. Si la lectura s'obté per
interpolació, l'error introduït per una mateixa persona, en una sèrie de lectures, pot ser aleatori, si
s'exclou un error sistemàtic del tipus que hem assenyalat anteriorment. Les variacions del temps de
reacció de l'operari, abans de donar la lectura, també poden produir un error aleatori.
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L'arrodoniment en els càlculs pot produir un error sistemàtic en mesurar una magnitud amb un mètode
que impliqui un càlcul on intervinguin resultats d'altres mesures. Si per aquests càlculs s'utilitzen
calculadores, no s'ha d'oblidar que les funcions es realitzen utilitzant un nombre de termes d'un
desenvolupament en sèrie que no s'adiu amb el nombre de dígits amb què es presenta el resultat.

Un instrument espatllat és una font segura d'un error aberrant, però això és fàcil de detectar. No ho
són tant les fonts possibles d'errors sistemàtics, que haurien d'estar detallades en els fulls de
característiques. Malauradament no existeix una norma d'acceptació general per especificar les
característiques dels instruments. En qualsevol cas, és important que incloguin les derives temporals,
que recullen les variacions inevitables de les característiques dels dispositius electrònics amb el temps.
L'error de zero es refereix al fet que quan el senyal d'entrada és nul, pot existir una indicació no nul·la
en el sistema de presentació dels resultats.

Si s'utilitza un instrument determinat per mesurar una mateixa magnitud, durant un període de temps
llarg, la presència ocasional de vibracions mecàniques i les variacions climàtiques que no segueixin una
tendència monòtona són fonts d'errors aleatoris.

El mètode de mesura pot ser una font d'errors aberrants, i no només en casos tan clars com quan la
formulació del problema és incorrecta i, per exemple, es multipliquen dues lectures que s'haurien de
dividir, sinó també en situacions insospitades. Per exemple, si una magnitud, que varia amb el temps,
no es mesura sovint (amb una freqüència de mesura superior al doble de la freqüència de variació de
la magnitud en qüestió) és impossible conèixer el comportament d'aquesta magnitud al llarg del temps.
Tot i això, si el temps de realització d'una mesura és molt llarg, poden aparèixer errors aberrants
deguts al personal (per cansament) o a l'instrument (per exemple, esgotament de les bateries). També
poden aparèixer errors sistemàtics i aleatoris.

El marge o abast de mesura (si s'associa una unitat incorrecta al valor numèric de la lectura) i la posició
de mesura poden ser fonts d'errors sistemàtics. El nombre de mesures d'una mateixa magnitud és un
dels factors que determinen la precisió de la mesura, i, junt amb els errors sistemàtics de l'instrument,
és el factor d'error més freqüent i, per tant, que rep més consideració.

Els factors d'error incontrolables inclosos al quadre 4.1 no necessiten explicacions addicionals. És
important assenyalar que la incontrolabilitat és relativa, en el sentit que pot ser que obeeixi més a raons
econòmiques que a raons físiques.

Del quadre 4.1 es poden fer les observacions següents:

1. Una mateixa font d'error pot originar un error sistemàtic o un error aleatori segons el
mètode de mesura. Per exemple, la humitat, en una sèrie de mesures successives, pot ser la
font d'un error sistemàtic, però en una sèrie de mesures en dies diferents pot produir un error
aleatori, que és més fàcil de reconèixer i reduir.

2. La causa d'un error sistemàtic pot ser coneguda, però eliminar-lo pot ser poc pràctic o
impossible. Per exemple, una temperatura alta en el recinte on s'utilitza l'instrument.

3. La causa d'un error sistemàtic pot ser desconeguda, però es pot haver establert empíricament
a partir de determinades variables conegudes, com succeeix en ajustar una corba adequada als
resultats del calibratge d'un instrument.
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4. Quan es consideren diversos instruments iguals, que mesuren la mateixa magnitud, els errors
sistemàtics de cadascun d'ells es tracten com a errors aleatoris. El mateix es pot dir quan el que
varia és el personal o les condicions de mesura.

5. Els errors sistemàtics i aleatoris es poden produir, i de fet es produeixen, simultàniament.
No hi ha cap mètode teòric que justifiqui plenament com combinar els dos tipus d'error.

Existeixen diverses alternatives per tenir en compte quin és l'error en la mesura, degut a les magnituds
d'influència, la repercussió de les quals es coneix. Les més corrents són, després de calcular l'error
degut a cadascuna d'elles, sumar-los aritmèticament o quadràticament. (Sumeu els quadrats dels errors
i després calculeu l'arrel quadrada de la suma.)

))))))))  �  ))))))))

Exemple 4.1

Tenim dos multímetres digitals de 3 1/2 dígits, per als quals s'especifiquen els errors màxims següents:
model 1: ±0,05% L ± 1, a 25EC i coeficient de temperatura ±50x10 L/EC; model 2: ±0,02% L ±-6

0,025% FE ± 1, a 25EC i coeficient de temperatura (±0,004% L ± 0,001% FE)/EC. Si fem un
mesurament a 35EC, quin dels dos instruments té menys error?

Per tal de poder comparar les especificacions, cal que mesurem la mateixa magnitud amb els dos
instruments. Si per exemple mesurem un valor igual al fons d'escala, amb el primer tindrem, en el cas
pitjor (suma dels valors absoluts dels termes d'error),

E  = 0,05% FE + 1 + 50x10 (35 -25) FE = 0,1% FE + 11
-6

Amb el segon multímetre tindrem, en les mateixes condicions,

E  = 0,02% FE + 0,025% FE + 1 + (0,004% FE + 0,001% FE)(35 -25) = 0,095% FE + 12

Així, doncs, si mesurem a la mateixa escala, de manera que l'error d'un compte tindrà el mateix valor
en els dos instruments, resulta que el segon és millor que el primer quan mesurem valors propers al
fons d'escala.

Si, en canvi, mesurem un valor igual a la meitat del fons d'escala, amb el primer instrument tindrem,
en el cas pitjor,

E  = 0,025% FE + 1 + 25x10 (35 -25) FE = 0,05% FE + 11
-6

Amb el segon multímetre tindrem, en les mateixes condicions,

E  = 0,01% FE + 0,025% FE + 1 + (0,002% FE + 0,001% FE)(35 -25) = 0,065% FE + 12

Cap a la meitat del fons d'escala, doncs, té menys error el primer instrument.

))))))))  �  ))))))))
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5  Errors aleatoris i el seu tractament

5.1  Valor real. Estimadors

Si en qualsevol mesurament la presència d'errors és inevitable, es pot concloure que el valor correcte o
el valor real d'una magnitud no es pot conèixer. Per això, el que interessa en un mesurament és
determinar, a partir del resultat, el marge de valors que és probable que inclogui el valor correcte, i el
nivell de confiança que es pot assignar a aquest marge. Ja que s'exclouen els resultats aberrants, i la
detecció d'errors sistemàtics es basa en criteris estadístics, convé primer analitzar-los en el context del
tractament dels errors aleatoris. Aquest tema es coneix com a teoria d'errors.

El conjunt, infinit, de resultats que es poden obtenir en mesurar una magnitud física en unes condicions
determinades constitueix la població o univers, les característiques del qual es volen conèixer. Si només
hi ha errors aleatoris, el valor correcte de la magnitud mesurada coincideix amb la mitjana de tots els
elements (resultats) de la població.

Una de les raons perquè això sigui d'aquesta manera és que, ja que la corba de probabilitat i la distribució
de la freqüència de les lectures, quan el nombre és elevat, és simètrica i té forma de campana (normal),
el valor mitjà de totes elles és el que té la probabilitat més gran. Si el nombre de lectures és petit, la corba
de distribució de freqüències pot ser asimètrica. Ara bé, això no significa que s'ha de prendre com a
resultat final el valor que tingui més probabilitat, si no se sap abans que la població té una corba de
distribució de freqüència asimètrica. En general, la corba serà simètrica per a un nombre de lectures
elevat, i la mitjana de les lectures donarà un resultat proper al valor correcte.

A la pràctica, ja que la mesura es realitza només un nombre finit de vegades, es disposa només d'una
mostra que s'extreu d'aquesta població i, a partir d'ella, cal que s'estimin els paràmetres que en defineixen
les característiques. Cal pensar que a mesura que creix el volum de la mostra, el valor dels paràmetres
estimats s'apropa més al valor dels paràmetres de la població. Si aquesta segueix una llei de distribució
normal (Gauss-Laplace), els paràmetres que la defineixen completament són la mitjana, que és el valor
de la magnitud, i la variància o la desviació tipus, que descriuen la dispersió de la població. En el cas de
mesurar amb un instrument determinat, la variància de la població és un indicador de la fidelitat de
l'instrument.

En general, quan estimem un paràmetre u d'una població a partir d'un estimador û, definim la bondat o
qualitat d'û mitjançant tres criteris: biaix, eficiència i consistència. Diem que û és un estimador sense
biaix quan
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(5.1)

(5.2)

(5.3)

(5.4a)

(5.4b)

(5.5)

(5.6)

(5.7)

(5.8)

on E[ ] és l'operador esperança matemàtica, que vol dir que si estimem u k vegades, obtindrem k valors
û , i quan k64,i

D'altra banda, direm que un estimador û  és més eficient que qualsevol altre estimador û  quan0 j

Direm que un estimador és consistent quan en créixer la mida de la mostra a partir de la qual el calculem,
l'estimador s'apropa al paràmetre estimat amb una probabilitat 1. És a dir, û és un estimador consistent
d'u si

Una condició suficient, però no necessària, perquè un estimador sigui consistent és que

Per tal de descriure com s'aparta l'estimador del valor estimat, definim l'error quadràtic mitjà (e.q.m.),

Aquesta expressió la podem modificar per tal de posar el resultat final d'una forma més útil,

on hem tingut en compte la identitat següent,

Definim la variància d'û com el quadrat de la desviació de cada valor estimat respecte de la seva mitjana,
de la forma
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x̂n '
x1 % x2 % ... % xn

n
'

'n
i'1

xi

n

E[x̂n]'E[ 1
n
'n
i'1

xi]'
1
n

E['n
i'1

xi]'
1
nj

n

i'1
E[xi]'

nm
n

'm

x̂n

x̂n

5  Errors aleatoris i el seu tractament 29

(5.9)

(5.10)

(5.11)

(5.12)

(5.13)

(5.14)

Si apliquem (5.1) i (5.8) a (5.6), tindrem

Ara bé, el biaix no és una variable aleatòria, ja que és la diferència entre E[û], que és un valor concret,
i u, que també és un valor concret. Atès que l'esperança matemàtica d'un valor concret és aquest mateix
valor,

Finalment, (5.9) queda com

Així doncs, l'error quadràtic mitjà d'un estimador qualsevol el podem expressar mitjançant la suma d'un
terme d'error aleatori, F [û], i un terme d'error sistemàtic, b [û]. De vegades fem servir l'error eficaç,2 2

definit com l'arrel quadrada de l'error quadràtic mitjà,

Ja que l'interès de la mesura és arribar a un cert grau de coneixement del valor de la magnitud que es
mesura, l'objectiu principal serà estimar la mitjana de la població. Si disposem d'una mostra constituïda
per n elements extrets d'una mateixa població, sigui quina sigui la seva distribució, i la seva mitjana és
m, és a dir, si disposem de n mesures independents, x , x , ..., x , resulta que, fins i tot per a una n no molt1 2 n

gran, la mitjana, calculada amb l'equació

s'aproxima a m. Llavors, es diu que  és un estimador de la mitjana m, que és el valor real de la

magnitud.

Per demostrar que  és un estimador sense biaix, d'acord amb (5.1) només cal fer,
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(5.15)

(5.16)

(5.17)

(5.18)

(5.19)

(5.20a)

Resulta que  també és l'estimador de m més eficient, és a dir, el d'error mínim. Per demostrar-ho cal

buscar el valor mínim de la suma del quadrat de l'error de cada mesura respecte a una variable z, (x  - z) ,i
2

i determinar quan val z.

Si es deriva  respecte a z, la primera derivada s'anul·la per a , i la segona sempre és positiva, per

tant,  correspon a un mínim.

A més a més,  és un estimador de m consistent. Per demostrar-ho, podem aplicar (5.4b) i calcular

Ara bé, atès que totes les x  són independents (cada resultat l'obtenim en un mesurament diferent),i

l'esperança matemàtica dels productes creuats és zero,

i per tant, a (5.16) tindrem

on F  és la variància de la població. A (5.18) veiem que, efectivament, quan n és molt gran, el resultat2

tendeix cap a zero. És a dir, el valor de  s'apropa a m.

Per a la variància de la població F , el millor estimador no és la mitjana de les desviacions quadràtiques2

de les lectures respecte al seu valor mitjà, F , és a dir, la variància de la mostran
2

Si això fos cert, en el cas de tenir una sola mesura x , es tindria una mitjana x  i una variància nul·la. És1 1

a dir, s'obtindrien dos paràmetres independents a partir d'un resultat únic, cosa que és absurda.

Per tal de calcular el biaix de F , femn
2
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(5.20b)

(5.21)

(5.22)

Si ara desenvolupem el factor dintre del parèntesi,

tenim que, d'una banda,

i d'altra banda, segons (5.18),

de manera que de (5.20a) passem a

Encara que tingui biaix, però, es demostra que F  és un estimador eficient i consistent.n
2

De (5.21) es dedueix que el millor estimador de la variància és l'anomenada variància ajustada, s ,n
2

Quan n és molt gran, s  coincideix amb F  i amb F .n n
2 2 2

5.2  Límits de confiança. Presentació de resultats

Si no en tenim prou amb un conjunt de n mesures i en fem un altre, és a dir, si n'obtenim una altra mostra,
el nou valor mitjà, si es calcula, dóna un valor diferent a l'anterior. Es pot parlar, doncs, de la variable
aleatòria , que és la mitjana d'una mostra que s'extreu de la població, si s'entén com a tal no un valor
numèric concret sinó el conjunt de valors que s'obtindrien si s'extreuen totes les mostres possibles.

L'equació (5.13) es pot interpretar com la combinació de n variables aleatòries independents, que són el
primer resultat individual dividit per n, etc. És a dir, si s'extreu un conjunt de mostres, el primer element
de cadascuna d'elles pot ser qualsevol dels de la població i el mateix passa amb el segon element de cada
mostra, i a tota la resta. És a dir, cada element del numerador del membre de la dreta de (5.13) és una
variable aleatòria amb una dispersió igual a la de la població.

El teorema de Laplace-Liapunov, o teorema del límit central, diu que "la suma de n variables aleatòries
independents, cadascuna amb una llei de probabilitat qualsevol, és una altra variable aleatòria que tendeix
a seguir una llei de probabilitat normal, quan n creix, sempre que les mitjanes i les variàncies de cada
variable siguin petites si les comparem amb la seva suma". D'acord amb aquest teorema, la població
constituïda per totes aquestes possibles mitjanes calculades a partir de cada mostra de n elements segueix



prob[&k # x̂ & m

F / n
# % k ] ' 1 & "

prob [ x̂ & k
F

n
# m # x̂ % k

F

n
] ' 1 & "

F2/n

( x̂&m ) / (F / n)

k / n

( x̂ ± F / n )

Teoria bàsica d'errors32

(5.23)

(5.24)

una llei normal de mitjana m i una variància , on m i F  són la mitjana i la variància de la població2

inicial, respectivament, i n és el nombre de mesures de cada mostra.

Resulta, doncs, que la llei de distribució de les mitjanes és normal, i de paràmetres coneguts, tot i que la
població inicial no sigui gaussiana, i que la dispersió de les mitjanes és inferior a la dels elements de la
població o univers inicial. Llavors, un cop s'ha fet una estimació de la mitjana de la població inicial,
mitjançant el càlcul de la mitjana de la mostra (conjunt de resultats dels mesuraments), equació (5.13),
es pot respondre aquesta pregunta: fins a quin punt es pot dir que el valor de la magnitud és representat
per aquesta mitjana?

La resposta és immediata si es considera que  segueix una llei normal centrada i reduïda.
Llavors

on k i " són dos paràmetres que es poden obtenir l'un a partir de l'altre mitjançant les taules de la llei
normal (taula 1, al final del llibre). De l'expressió anterior resulta

El paràmetre " determina el nivell de confiança, i k, junt amb F i n, l'interval de confiança.  
s'anomena factor de confiança.

))))))))  �  ))))))))

Exemple 5.1

Si es vol tenir una probabilitat del 99,99% que l'interval de confiança que es defineix inclogui el valor
real, quant ha de valer k?

A la taula 1 trobem: k = 3,8910

Exemple 5.2

Si s'escull k = 1, quin nivell de confiança es pot assignar a l'interval de confiança que correspon a

?

A la taula 1 veiem que k=1 correspon a: 1 - " = 0,68269. Hi ha una probabilitat (") d'un 32% que aquest
interval no inclogui el valor correcte de la magnitud.
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(5.25)

Exemple 5.3

Quin interval de confiança té la mateixa probabilitat d'incloure i d'excloure el valor correcte?

Per a " = 0,5, fent una interpolació a la taula 1 resulta k = 0,6744 i, per tant, l'interval que es busca és

.

En alguns textos s'anomena   l'error probable, però és una expressió incorrecta perquè ni
és un "error", ni és "probable".

))))))))  "  ))))))))

Els nivells de confiança normals són els del 95% (amb un risc de " = 0,05), per a inspeccions, i del 99%
(amb un risc de " = 0,01), per a mesures precises. Els intervals de confiança respectius són

. En aquests casos, els coeficients k s'han deduït d'una taula més
precisa que la taula 1.

Si en una sèrie de lectures (més de 10) succeeix que totes donen el mateix resultat, i no hi ha errors
sistemàtics, llavors la incertesa absoluta en el resultat es pot estimar igual a la resolució de l'instrument
utilitzat.

És important observar que tot i que no es conegui la dispersió de la població (F), el fet de mesurar, és a
dir, d'obtenir una mostra amb n elements (resultats) té interès perquè aporta informació. Per a un nivell
de confiança del 95%, per exemple, l'interval de confiança en comptes de ser de , és de

, que és menor, i encara més com més gran sigui n. Des d'un altre punt de vista, diem que
fent la mitjana dels resultats d'un conjunt de mesuraments, reduïm el soroll, és a dir, el resultat final
s'apropa més al valor real.

D'aquesta manera el problema inicial d'estimar el valor real (la mitjana) queda resolt si es coneix la
desviació tipus F de la població. Però aquesta no és la situació més habitual. En molts casos, no es coneix
ni la mitjana ni la variància de la població inicial.

Qualsevol que sigui la distribució de la població, la variància calculada a partir de la mostra, mitjançant
l'equació (5.19), segueix una llei de mitjana (n - 1)F /n. Però, a causa de la pròpia variància, F  només2 2

n

és una estimació absolutament correcta de F  si n és prou gran (n>200). Com que el nombre de mesures2

és, normalment, bastant més petit, es pot concloure que el problema general no té solució.

Si, a partir de la mostra, es calcula la variància ajustada, definida per l'equació (5.22)

el resultat dependrà naturalment de la mostra, i per això, d'una manera anàloga al cas de la mitjana, es pot
parlar de la variable aleatòria, s . El valor mitjà d'aquesta variable és F , sigui quina sigui la llei de2 2



a '
' (n /2 )

' [ (n & 1) /2 ]
2

(n & 1)

n & 1
n

aF
n & 1

n
(1 & a 2) F2

(1 & a 2) F2 . F2

2 (n & 1)

2
n & 1

F4

(F /

x̂

x̂

( x̂ & m ) /s /
x̂

x̂ n
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(5.26)

distribució de la població inicial, i la seva variància és 2F /(n-1) en el cas que aquesta població segueixi4

una llei normal.

D'altra banda, la desviació tipus ajustada a la mostra, s, és una variable aleatòria que, si la població
segueix la llei normal, té com a mitjana aF i com a variància (1 - a )F , on el factor a és2 2

Si a més n > 31, s segueix una llei de distribució normal. Cal observar que, atès que la dispersió dins una
mostra tendeix a aF, resulta que és més gran que la dispersió entre mitjanes de mostres diferents on).

En el quadre 5.1 es resumeixen els valors de la mitjana i de la variància d'aquests i d'altres estimadors de
la població. Cal tenir en compte que excepte en l'estimació de la mitjana, , i del valor mitjà de la
variància ajustada de la mostra, s , la resta de valors només s'apliquen si la població inicial és normal.2

Quadre 5.1  Valor mitjà i variància de diferents estimadors de la mitjana, la variància i la desviació tipus d'una població de mitjana
m i de variància F . En aquells casos en què la població cal que sigui normal, s'utilitza [p.n.]. El paràmetre a és donat per (5.26).2

Estimador Valor mitjà (límit) Variància

Mitjana de la mostra, m F /n2

Desviació tipus de la mostra, Fn

[p.n.]

[p.n]

Desviació tipus ajustada de la aF
mostra, s [p.n.]

[p.n.]

Variació ajustada de la mostra, s F2 2

[p.n.]

Si ja se sap que la població inicial és normal, resulta que la variable aleatòria on té un
comportament diferent segons si n és gran o petita, però permet estimar la dispersió de . Per a n gran,
segueix una llei normal, centrada i reduïda, com succeeix amb qualsevol altre tipus de població, d'acord

amb el teorema del límit central. Per tant, en aquest cas l'estimador millor de la dispersió de   és s/ =S,



prob [& k1 # x̂ & m

s / n
#% k1 ] ' 1 & "

x̂ ± k1
s

n

x̂ ± k2 s

m < x̂ % k3 s / n ' x̂ % k4 s

m > x̂ & k3 s / n ' x̂ & k4 s

x̂ ± 3,250 s / n ' x̂ ± 1,028 s

n

x̂ ± kS

( x̂ & m ) s / n

k2 ' k1 / n
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(5.27)

(5.28a)

(5.28b)

(5.29a)

(5.29b)

que és la desviació tipus ajustada de les mitjanes de les mostres. A S intervenen la precisió intrínseca de

l'instrument i el nombre de mesures. Però, ja que aquest darrer només intervé com a , en principi és
preferible utilitzar un instrument molt fidel que fer molts mesuraments amb un de no tant bo. L'interval
de confiança és donat per , on k és la de la taula 1 per al nivell de confiança que es vol.

Si n és petita n < 31, la variable aleatòria  segueix una llei de Student centrada i reduïda amb
n - 1 graus de llibertat. És a dir,

k  es representa també per t (n-1).1 1-"/2

L'interval de confiança bilateral és donat en aquest cas per

o bé per

on , i on k  depén, ara, no només del nivell de confiança (1-"), sinó també de n.1

Si es prefereix un interval de confiança unilateral, es té

o

Els valors de k , k , k  i k  són donats a la taula 2 per als nivells de confiança del 95% i del 99% i per a1 2 3 4

diferentes mides de la mostra (nombre de mesures).

))))))))  "  ))))))))

Exemple 5.4

Si es mesura deu vegades la mateixa magnitud, en les mateixes condicions, quin interval de confiança cal
prendre per tenir una probabilitat del 99% perquè aquest interval inclogui el valor correcte de la magnitud
mesurada?

Per a n=10, k =3,250 i k =1,028; llavors, l'interval que es busca és1 2



x̂ ± 1,960 F / n ' x̂ ± 1,386 F

x̂ ± 2,576 F / n ' x̂ ± 1,820 F

x̂ ± 12,71 s / n ' x̂ ± 8,985 s

x̂ ± 63,66 s / n ' x̂ ± 45,013 s

x̂ ± 2,576 F / n ' x̂ ± 0,815 F
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Es pot observar que si es conegués la dispersió de la població, a partir de la taula 1, s'obtindria

, que és un interval més reduït.

Exemple 5.5

Si es mesura dues vegades la mateixa magnitud, en les mateixes condicions, quina importància té el
coneixement de la desviació tipus de la població en el càlcul de l'interval de confiança?

Si es coneix F, l'interval de confiança és:

- per a un nivell de confiança del 95%, de la taula 1

- per a un nivell de confiança del 99%, de la taula 1

Si no es coneix F, i es calcula s, l'interval de confiança és:

- per a un nivell de confiança del 95%, de la taula 2, per a n=2,

- per a un nivell de confiança del 99%, de la taula 2, per a n=2,

Cal observar la gran amplitud de l'interval de confiança quan no es coneix la variància de la població i
el nombre de mesures és petit.Aquest resultat era previsible, ja que amb una mostra de pocs valors és
probable que tots siguin relativament propers a la mitjana i, per tant, l'estimació de la variància es queda
curta de cara a representar tota la població.

Exemple 5.6

Mesurem la tensió d'una pila amb tres voltímetres diferents. El primer dóna 4.583 V i té un error màxim
de 0,03% L + 1; el segon dóna 4.584 V i té un error màxim de 0,02% L + 1; i el tercer dóna 4.583 V i té
un error màxim de 0,03% L + 1. Expliqueu com va millorant el coneixement del valor real de la tensió
de la pila així que fem més mesures, primer sense fer cas de l'error de cada instrument, i desprès
considerant els errors respectius.

Si no considerem els errors dels instruments, desprès del primer mesurament podem dir ben poca cosa.



x̂2

x̂3

x̂ ± kF / n

x̂ ± ks / n

x̂ ± ks / n
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Desprès del segon mesurament, tenim

 = 4,5835 VF  = 0,5 mVs  = 0,7 mVS  = 0,5 mV2 2 2

L'interval de confiança és, doncs, 4,5835 V ± t 0,5 mV, on t  és la t de Student corresponent al nivell1-" 1-"

de confiança " escollit. A la taula 2, per a n = 2 i un nivell de confiança del 95% tenim t  = 12,71, i per0,975

a un nivell de confiança del 99% tenim t  = 63,66. La incertesa és de ±7 mV en el primer cas i de ±320,995

mV en el segon.

Després del tercer mesurament, tenim

 = 4,5833 VF  = 0,47 mVs  = 0,58 mVS  = 0,33 mV3 2 2

i l'interval de confiança és aparentment només una mica més estret: 4,5833 ± t 0,3 mV. Ara bé, quan1-"

considerem els valors de t per n = 3, trobem t  = 4,3 i t  = 9,9. La incertesa és de ±2 mV en el primer0,975 0,995

cas i de ±5 mV en el segon. Així doncs, passar de 2 a 3 mesures té una repercussió important en la
incertesa del resultat.

Si tenim en compte els errors màxims de cada instrument, per a la tensió mesurada són, respectivament,
de 2,4, 1,9 i 2,4 mV. Després del primer mesurament, podrem dir, doncs, que el valor real és comprès
entre 4,581 i 4,585 V. El segon mesurament ens diu que el valor real és comprès entre 4,582 i 4,586 V.
Combinat amb el primer resultat, això vol dir que el valor real és comprès entre 4,582 i 4,585 V. Tenim
una incertesa de 3 mV, molt inferior als 32 mV que tenim si considerem els errors de cada instrument com
a aleatoris i independents i volem un nivell de confiança del 99%.

Quan afegim el tercer mesurament, si considerem només els errors especificats, la incertesa no millora.
En canvi, considerant aleatoris els errors dels instruments, la incertesa es redueix a ±3 mV.

))))))))  "  ))))))))

En el quadre 5.2 es resumeixen els diferents casos d'estimació de l'interval de confiança per a la mitjana.

Quadre 5.2  Intervals de confiança per a l'estimació de la mitjana d'una població

Variància Població Interval de confiança

coneguda, F qualsevol2
    taula 1

desconeguda normal, n<200     taula 2

desconeguda normal, n>200     taula 1

De la mateixa manera, si la població segueix la llei normal, la variable aleatòria (n-1)s /F  segueix la llei2 2

de Xi-quadrat amb n-1 graus de llibertat. Es poden definir, doncs, intervals de confiança bilaterals per



(n & 1) s 2

P2
1& " /2(n&1)

< F 2 < (n & 1) s 2

P2
" /2 (n&1)

F2< (n&1)s 2

P"
2(n&1)

F2 > (n&1)s 2

P2
1&"(n&1)

Prob[P2(n&1)<P2
"(n&1)]'"

Prob[P2(n&1)>P2
"(n&1)]'1&"

Prob[P2
"/2(n&1)<P2<P2

a&"/2(n&1)]'1&"

104×10&6 V 2

11,143
<F2 <

104×10&6 V2

0,484

9,3×10&6 V2<F2 <2,15×10&6 V2

3 mV<F<15 mV
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(5.30a)

(5.30b)

(5.30c)

(5.31)

(5.32a)

(5.32b)

a la variància, de la forma

i intervals de confiança unilaterals mitjançant

on els valors de la variable Xi-quadrat es poden obtenir de la taula 3. El valor P (n-1) queda definit per2
"

(figura 5.1)

de manera que tenim

))))))))  "  ))))))))

Exemple 5.7

Mesurem una tensió amb 5 voltímetres diferents i obtenim els resultats següents: 1.509 V, 1.496 V, 1.505
V, 1.504 V i 1.499 V. Quins són els intervals de confiança per a la variància i per a la desviació tipus amb
nivells de confiança de " = 5% i " = 1%?

Aplicant (5.22) calculem s  = 26x10  V . Per a " = 0,05 i < = 5 - 1 = 4, a la taula 3 trbvem P (4) =2 -6 2 2
0,025

0,484 i P (4) = 11,143. Per tant, de (5.30a) deduïm2
0,975



104×10&6 V 2

14,86
<F2 < 104×10&6 V2

0,207

7×10&6 V2<F2 <50×10&6 V2

2,6 mV<F<22 mV
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Figura 5.1 Llei de Xi-quadrat per a < = n - 1 graus de llibertat. a) Cas bilateral. b) Casos unilaterals

Per a " = 0,01 i < = 5 - 1 = 4, a la taula 3 trobem P (4) = 0,207 i P (4) = 14,86. Ara de (5.30a)2 2
0,005 0,995

deduïm

Veiem que, efectivament, si volem un nivell de confiança més alt, cal que l'interval de confiança sigui
més ampli.
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Si la població segueix una llei normal, llavors és possible donar un interval de confiança per a la mitjana
i per a la desviació tipus, que corresponguin a uns nivells de confiança predeterminats. Però, en la
realització de mesures, la població desconeguda, segueix una llei normal? En alguns casos, no. Per
exemple, la mesura de radiacions nuclear obeeix a la llei de Poisson. Però, en general, si els únics errors
que es fan són fortuïts, ja que són deguts a un gran nombre de causes independents que resulten de factors
incontrolats (petits errors), d'acord amb el teorema del límit central, la variable que en resulta segueix una
llei normal i, per tant, la població desconeguda, que és el conjunt de valors d'aquesta variable, és una
població normal. Tot i això, com que no hi ha cap garantia que a la pràctica no hi hagi errors sistemàtics
o aberrants, interessa disposar d'algun mitjà per discernir sobre la normalitat d'una sèrie de resultats de
mesuraments.

Resulta, doncs, que en mesurar la mateixa magnitud una o diverses vegades, amb un mateix mètode, i atès
que és inevitable la presència d'errors, només es pot dir que s'arriba a un coneixement del valor correcte
de la magnitud mesurada, però no a un coneixement absolut d'aquest valor.

El mètode habitual per expressar el coneixement que s'obté és donant la mitjana de les lectures i l'interval
de confiança que té una determinada probabilitat, anomenada nivell de confiança, d'incloure el valor
correcte de la magnitud mesurada. Cal evitar expressions del tipus: "es té una probabilitat del 95% (o del
99%), que el valor correcte estigui dins l'interval de confiança". Aquesta expressió és incorrecta ja que
el valor correcte no és una variable aleatòria sinó un nombre concret. En canvi, els límits que defineixen
l'interval de confiança sí que són aleatoris.

Aquesta manera d'expressar el resultat com a "mitjana ± límits de confiança" òbviament només té sentit
si es dóna el nivell de confiança corresponent. Però, a més, cal donar el nombre de resultats utilitzats i,
si és el cas, el nombre de resultats eliminats perquè eren aberrants, i especificar les raons perquè han estat
eliminats.

El nombre de xifres significatives amb què s'expressa el resultat mereix, també, unes consideracions
addicionals. En realitzar el càlcul aritmètic de la mitjana, és fàcil que la calculadora utilitzada doni un
nombre de set o vuit xifres significatives, o fins i tot més. Tot i així, tenint en compte la variació d'aquesta
mesura segons quina sigui la mostra -conjunt de resultats- escollida, i el nombre de xifres que s'obté a
cada mesura individual, cal pensar que no té massa sentit augmentar notablement el nombre de xifres amb
què s'expressa el resultat final. Com a regla pràctica, la mitjana es pot donar amb una xifra més que cada
lectura, si com a mínim hi ha deu lectures.

És molt important tenir en compte que la presència d'errors sistemàtics no s'elimina, tot i que es repeteixi
moltes vegades la mateixa mesura en les mateixes condicions. I fins i tot, si no hi ha errors d'aquest tipus,
un augment d'n no implica, necessàriament, dubtes menors, ja que si la resolució de cada mesura no és
alta, pot ser que l'aproximació de la població de "punts discrets", que realment es té per una població
"contínua" gaussiana no sigui acceptable. Un criteri habitual és que la resolució sigui de l'ordre del 25%
de la desviació tipus de la població.

En qualsevol cas, l'expressió de l'interval de confiança ha de ser coherent amb el nombre de xifres amb
què s'expressa la mitjana. Per exemple, no és correcte donar el resultat de mesurar una tensió com 220
± 0,5 V, ni com 220,1 ± 1 V. Si l'interval de confiança s'expressa com un error relatiu, és a dir, com el
quocient entre l'interval de confiança i la mitjana, cal tenir-ho en compte, igualment. No es pot donar, per
exemple, un resultat de 220 V ± 10%. En cas de error relatiu, és millor donar-lo amb només dues xifres
significatives, i en tant per cent o en tant per mil (mil·lèsimes). Per a quantitats grans, s'utilitza la notació
basada en potències senceres de deu. Quan un valor numèric no és el resultat d'un mesurament, sí que es



b'j bi

E 2'b 2% (kS)2
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(5.33)

(5.34)

pot donar un marge més ample que el representat per la darrera xifra. Per exemple, la tensió de
funcionament per a un determinat aparell pot ser "220 V ± 10%".

D'aquesta manera, un criteri general per classificar les mesures segons la precisió pot ser aquest: mesures
poc precises, aquelles amb una incertesa relativa més gran de 50 mil·lèsimes; mesures ordinàries, aquelles
amb una incertesa relativa entre 50 i 1 mil·lèsima; mesures precises, aquelles amb una incertesa relativa
inferior a 1 mil·lèsima.

En el text anterior, hem suposat que els únics errors presents durant el mesurament eren aleatoris. Però
si sabem que hi ha errors sistemàtics, cal tenir-ho en compte en l'expressió del resultat. D'una banda, es
recomana donar una llista d'errors sistemàtics, expressats com a error màxim estimat per a cadascuna de
les fonts d'error. D'altra banda, i d'una manera molt simple, interessa poder combinar tots aquests errors
entre si, i fins i tot, amb els aleatoris.

No hi ha acord en la manera de combinar aquests errors. Si es realitza una suma lineal, els resultats poden
ser molt conservadors; si, en canvi, es fa una suma quadràtica d'errors, se suposa que les fonts d'error són
independents, i això no sempre és cert. Per això, s'aconsella que sigui quin sigui el mètode utilitzat,
s'especifiqui en donar el resultat. El mètode més comú és fer la suma quadràtica. D'una banda s'estima
l'error sistemàtic (o biaix) combinant els errors sistemàtics coneguts,

D'altra banda tenim la incertesa ±kS determinada en calcular l'interval de confiança. El mètode habitual
per estimar la incertesa total, E, és sumar quadràticament els dos termes d'error,

Si un dels termes S o b és tres vegades més gran que l'altre, el més petit es pot negligir.

Per acabar, el resultat de mesurar una magnitud cal que s'expressi en les unitats corresponents,
preferiblement del Sistema Internacional (SI). Cal utilitzar els símbols corresponents i respectar les regles
que el SI estableix per escriure'ls.

5.3  Comprovació de la hipòtesi de normalitat

El tractament estadístic dels resultats de les mesures (càlcul, a partir d'aquests resultats, de la mitjana i
dels intervals de confiança -dispersió-) només es pot aplicar quan els únics errors presents són aleatoris
i la població segueix una llei normal. A més, el coneixement de la normalitat d'una població pot servir
per interpretar l'origen del procés que condueix als valors observats: influència d'un gran nombre de
causes independents d'efectes additius, i de magnitud similar.

Un mètode simple per comprovar, grosso modo, si les lectures obtingudes en un procés de mesura
segueixen una distribució normal és representar l'histograma dels resultats agrupats en intervals. Una
forma acampanada en el gràfic final pot indicar normalitat, però això és molt subjectiu.
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Hi ha dos tipus de mètodes per estudiar la normalitat d'una població, els gràfics i els numèrics. Per a tots
ells valen les observacions següents.

1. La probabilitat d'acceptar la hipòtesi de normalitat de la població, quan en realitat és falsa (risc
de segona espècie), és desconeguda tot i que el test aplicat consideri una determinada probabilitat
de refusar la hipòtesi de normalitat quan en realitat sigui certa (risc de primera espècie).

2. El valor pràctic d'un test de normalitat depèn en qualsevol cas no només de la mida de la
mostra utilitzada en aplicar-lo, sinó també de l'aplicació que es doni a la decisió. En general,
l'estimació d'un interval de confiança per a la mitjana de la població no és excessivament sensible
a la seva normalitat; en canvi, no es pot dir el mateix de la variància.

Per comprendre el significat dels errors de primera i de segona espècie, cal considerar el quadre 5.3. Aquí
s'indica que la població pot ser normal o no, i que per part nostra, com a resultat d'alguna prova test,
podem dir si la població és normal o no.

Quadre 5.3  Significat dels errors de primera i segona espècie

Resposta (test)

Població (hipòtesi) Població normal Població no normal

Normal 1 - " "

No normal $ 1 - $

Si, induïts pel resultat de la prova, diem que la població no és normal quan en realitat ho és, cometem un
error de primera espècie. La màxima probabilitat de cometre aquest error s'anomena ". Si, en canvi, la
prova indueix a concloure que la població és normal, i en realitat no ho és, es produeix un error de segona
espècie. La probabilitat màxima es representa en aquest cas per $. Com que la població o és normal o no
ho és, és clar a què corresponen les probabilitats 1-" i 1-$, i que òbviament quan diem que la població
és normal, no sabem quina és la probabilitat que en realitat no ho sigui.

Els mètodes gràfics per comprovar la hipòtesi de normalitat (rectes de Henry i Pearson) són simples i
ràpids quan el nombre de resultats disponibles és petit, i permeten cridar l'atenció sobre possibles resultats
aberrants, però la decisió final sempre és una mica subjectiva, ja que cal interpretar el caràcter rectilini
o no d'una distribució de punts obtinguda. Per aquesta raó no els exposem aquí, en benefici dels mètodes
numèrics, que són més objectius i a més associen un risc a la resposta que es dóna, tot i que cal fer un ús
extensiu de les taules i els càlculs.

Els més freqüents són el test de Shapiro-Wilk, el test de Kolmogorov-Smirnov i el test de Xi-quadrat.
Aquest darrer només es pot aplicar quan hi ha un gran nombre d'observacions agrupades per classes amb
4 o 5 observacions cadascuna. Cal tenir un mínim de 10 classes. Com que això no és gaire habitual en
instrumentació electrònica, l'exposició que es fa es limita als dos primers.
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(5.35)

(5.36)

El test de Shapiro-Wilk es basa a comparar el quocient entre dues estimacions relacionades amb la
variància de la població de la qual ha estat extreta la mostra, amb el mateix quocient per al cas d'una
població normal. Per aplicar aquest test, es procedeix de la manera següent.

1. Es classifiquen les n observacions per valors creixents.

2. Es calcula la suma dels quadrats de les dispersions respecte de la mitjana.

3. Es calculen les diferències.

d =x  - x1 n 1

d =x  - x2 n-1 2

.....

d =x  - xi n-i+1 i

i=1, 2, .., n/2 o (n-1)/2 segons sigui parell o senar.

Si n és parell, s'obtenen k=n/2 diferències. Si n és senar, s'obtenen k=(n-1)/2 diferències, i no
s'utilitza la mitjana.

4. Es calcula

on els valors d'a  són els que figuren a la taula 4, per a 5 # n # 50.i

5. Es calcula

W = b  / D (5.37)2 2

6. Es comprova la significació de W.

La distribució de W ha estat tabulada per Shapiro i Wilk per al cas en què la hipòtesi de normalitat és
certa, a partir de n i de diversos valors del risc " de rebutjar una hipòtesi vertadera. A la taula 5 es donen
els valors límit W  per a 5 # n # 50, que condueixen a rebutjar la hipòtesi de normalitat, amb un risc del1-"

5% o de l'1%, quan es compleix W<W . És a dir, si es rebutja la hipòtesi de normalitat, hi ha una1-"

probabilitat menor del 5% o de l'1% que en realitat sigui certa. Però si s'accepta la hipòtesi de normalitat,
es desconeix el risc que en realitat sigui falsa. Cal observar que, donada la petita dispersió dels valors de
W , és necessari calcular W amb 3 decimals.1-"
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Dels valors de la taula 5, on per a qualsevol mida de la mostra, W  > W , es dedueix que quan el risc0,95 0,99

de primera espècie és de l'1% cal ser més "tolerant", i acceptar com a normal una població que potser no
seria acceptada com a tal per un risc del 5% (cas W  > W > W ).0,95 0,99

))))))))  "  ))))))))

Exemple 5.8

Considerem que en el mesurament d'una magnitud s'han obtingut els 5 resultats següents: 2.598, 2.596,
2.596, 2.594, 2.596. El procediment és el següent.

1. Ordenació: 2.594, 2.596, 2.596, 2.596, 2.598.

2. D  = 4 + 4 = 82

3. d  = 41

    d  = 02

4. b = 0,6646 × 4 = 2,6584

5. W = b  / D  = 0,88342 2

6. 0,8834 > 0,762. Acceptada la hipòtesi de normalitat amb risc del 5%

    0,8834 > 0,686. Acceptada la hipòtesi de normalitat amb risc de l'1%

Exemple 5.9

Suposem ara que la sèrie de lectures hagués estat: 1.932, 1.932, 1.930, 1.939, 1.930. Aplicant un altre cop
el mateix procediment, s'obté el següent.

1. Ordenació: 1.930, 1.930, 1.932, 1.932, 1.939.

2. D  = 55,22

3. d  = 91

   d  = 22

4. b = 0,6646 × 9 + 0,2413 × 2 = 6,464

5. W = 0,757

6. 0,757 < 0,762. Rebutjada la hipòtesi de normalitat amb risc del 5%

    0,8937 > 0,686. Acceptada la hipòtesi de normalitat amb risc de l'1%
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Cal observar, però, que en cap dels casos en què s'accepta la hipòtesi de normalitat, es coneix el risc que
en realitat sigui falsa. Quan es rebutja, tenim una probabilitat del 5% que sigui certa.

))))))))  �  ))))))))

El test de Kolmogorov-Smirnov compara la freqüència acumulada F (x) dels n resultats obtinguts (lan

mostra) amb la freqüència acumulada teòrica F(x) d'una mostra de n elements extrets d'una població que
se sap que és normal. És a dir, s'ha de calcular

on k és el nombre de resultats iguals o menors que x, i F(x) quan x té distribució normal (les àrees sota
la corba normal es poden calcular amb la taula 1). Després es calcula la diferència màxima entre les dues
freqüències,

Si D  és menor que el valor límit teòric corresponent al nivell de confiança 1 - " escollit (taula 6), res non

s'oposa que acceptem que la mostra prové d'una població normal. No sabem, però, la probabilitat que en
realitat la població no sigui normal. Si, en canvi, D  és més gran que el valor límit, podem rebutjar lan

hipòtesi que la població és normal, tot i que sabem que hi ha una probabilitat " que en realitat la població
sigui normal. En el cas de mesuraments, no coneixem les característiques de la població i, per tant, hem
de considerar els valors de les columnes de la dreta de la taula 6.
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