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1 Precisió, exactitud i error de les mesures experimentals 

1.1 Introducció 

A. MESURA I INCERTESA 

Mesurar consisteix a comparar una magnitud amb una altra que utilitzem com a patró (unitat). Aquest 

procés porta sempre implícit una indeterminació o incertesa, és a dir, sempre que mesurem, per raons 

molt diverses i, en general, difícils d'evitar, correm el risc de no “encertar” amb el valor exacte de la 

magnitud que volem conèixer, és a dir, cometem un error. Unes vegades això és a causa de la imperfecció 

dels nostres instruments o del nostres sentits, o al disseny del procés de mesura, o a factors ambientals, 

etc. De manera que, quan expressem el valor “mesurat” d'una magnitud, sempre hem de fer una estimació 

del grau de confiança amb el qual hem realitzat la mesura. 

B. EXACTITUD I PRECISIÓ. SENSIBILITAT 

Es denomina exactitud a la capacitat d'un instrument de mesurar un valor proper al valor real de la 

magnitud (valor exacte).  

L’exactitud es refereix a com de prop del valor real es troba el valor mesurat. L'exactitud d'un resultat 

s'expressa mitjançant l'error absolut que és la diferència entre el valor experimental i el valor real. 

Es denomina precisió a la capacitat d'un instrument de donar el mateix resultat en mesuraments diferents 

realitzats en les mateixes condicions. 

La precisió es refereix a la dispersió del conjunt de valors obtinguts de mesuraments repetits d'una 

magnitud. Com menor és la dispersió major la precisió. Una mesura comuna de la variabilitat és la 

desviació estàndard dels mesuraments i la precisió es pot estimar com una funció d'aquesta.  

La sensibilitat d’un instrument de mesura és el valor mínim de la magnitud que és capaç de mesurar. Així, 

si la sensibilitat d’una balança és de 5 mg, per a masses inferiors a la citada, la balança no presenta cap 

desviació. Normalment, s’admet que la sensibilitat d’un instrument de mesura ve indicada pel valor de la 

divisió més petit de l’escala de mesura (resolució o apreciació). 
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C. MESURES DIRECTES I INDIRECTES 

Per mesurar magnituds físiques hem de fer servir aparells, normalment. Si l’aparell dona el valor de la 

magnitud que desitgem, direm que hem efectuat una mesura directa (per exemple, mesurem una 

longitud amb cinta mètrica o amb un regle). Si per mesurar una magnitud, hem de realitzar diferents 

mesures amb diferents aparells i, a més, hem de realitzar càlculs matemàtics per obtenir el seu valor, 

direm que hem efectuat una mesura indirecta (per exemple, mesurem un volum de líquid amb una 

proveta o amb una pipeta –mesura directa– i una massa de líquid utilitzant una balança –mesura directa–, 

per tal de conèixer, dividint la mesura de la massa entre la mesura del volum, la densitat d’aquest líquid –

mesura indirecta–). 

D. TIPUS FONAMENTALS D’ERROR 

I. ERRORS SISTEMÀTICS O DETERMINATS 

Són els deguts a la presència d'un factor no considerat en el muntatge experimental o al mal coneixement 

d'algun altre. Com a conseqüència, el valor mesurat està sempre per damunt o per sota del valor real o 

exacte.  

Poden tenir el seu origen en deficiències dels aparells (l’aparell està mal calibrat, per exemple), en 

deficiències del nostres sentits (deficiències visuals, per exemple), en una mala praxis a l’hora de realitzar 

l’experiment (mesurem un volum d’un líquid en una proveta, observant per sobre o per sota el seu nivell 

respecte la graduació (escala) de l’aparell –aquest error és anomenat error de paral·laxi–, per exemple), en 

el descontrol de variables a controlar (pressió, temperatura, etc.), etc. En resum, podríem dir que tindríem 

3 tipus de errors sistemàtics, segons el seu origen: errors instrumentals, errors personals (humans) o 

errors de mètode. 

La seva existència és difícil de detectar però són els més fàcils de corregir doncs només requereixen de 

l'adequat calibratge de l'aparell, de la correcció dels defectes sensitius de l’observador (o, del cavi 

d’observador, si es precís) i d’una correcció en la pràctica de l’ús de l’aparell i de les variables a controlar, 

seguint els exemples anteriors. 

II. ERRORS ACCIDENTALS, INDETERMINATS O ALEATORIS 

Són els resultants de la contribució de nombroses fonts incontrolables que desplacen el valor mesurat per 

damunt i per sota del valor real. Idealment pot considerar–se que la seva contribució a l’error de la mesura 

és absolutament a l'atzar, de manera que encara que són impossibles d'eliminar totalment, poden ser 

estimats i d'aquesta forma obtenir el grau de confiança amb el qual hem realitzat la mesura. 

Per tal de minimitzar els errors accidentals, cal realitzar la mesura de la magnitud les vegades que 

calguin, que com a mínim seran 3 vegades. 

E. DETERMINACIÓ D’ERRORS EN MESURES DIRECTES 

Quan mesurem una magnitud física sempre cometem errors, que podrien ser, fonamentalment, dels dos 

tipus que acabem de veure (sistemàtics i aleatoris). Els sistemàtics són difícils de detectar, però fàcils de 

corregir (o eliminar), però els aleatoris són impossibles d’eliminar totalment, de manera que els hem de 

minimitzar. 

Els errors aleatoris comesos en mesures directes d’una magnitud es poden determinar i analitzar 

mitjançant mètodes estadístics (Teoria dels errors). 
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I. CONCEPTES PREVIS ESTADÍSTICS 

Una població és un conjunt d'elements (subjectes, objectes) els límits dels quals els defineix 

l'investigador; per exemple, els alumnes d'una universitat, o els de una sola facultat o els de 

tot el país… 

Una mostra és un nombre concret d'elements extrets d'una població.  

Una mostra aleatòria és aquella en la qual tots els subjectes (o objectes) han tingut la 

mateixa probabilitat de ser escollits; les mostres aleatòries són les que millor representen 

les característiques de la població. 

L'estadística descriptiva té per objecte descriure les mostres: per exemple, la mitjana 

aritmètica d’una mostra –o valor mitjà–,  ̅, (una mesura de tendència central) i la desviació 

típica de la mostra,  , (una mesura de dispersió) són estadístics o mesures pròpies de 

l'estadística descriptiva: ens descriuen com és una mostra. 

L'estadística inferencial ens permet fer inferències, treure conclusions pel que fa a una 

població: a partir de les dades descriptives d'una mostra –estadístics–, deduïm les dades o 

mesures de la població, que en aquest cas es denominen paràmetres (mitjana aritmètica 

de la població,  ; desviació típica de la població,  , per exemple). 

Normalment l'investigador treballa amb mostres, grups concrets als quals té accés o que ha 

buscat i que pot mesurar-ne alguna característica. Les poblacions són, en general, 

inassequibles; es treballa amb petites mostres i es generalitzen les conclusions a les 

poblacions a les quals pertanyen les mostres (inferència). El que anem a veure ara té a 

veure sobretot (no exclusivament) amb la generalització a la població de les dades que 

trobem en mostres concretes. 

II. ESTADÍSTICS COMUNS 

i. Mitjana aritmètica mostral (valor mitjà),  ̅ 

 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

 

És una mesura de tendència central (i un estimador centrat de la mitja aritmètica 

poblacional,  ). 

ii. Variància mostral,   
  

 

  
  

 

 
∑(    ̅)

 

 

   

 

És una mesura de dispersió. Encara que es podria pensar que podria ser un 

estimador –per a utilitzar en inferència estadística– de la variància poblacional,   , 

s’utilitza a l’estadística descriptiva, ja que presenta biaix que, precisament no és 

una propietat desitjada d’un estimador). 
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iii. Quasivariància mostral,   
  

 

  
  

 

   
∑(    ̅)

 

 

   

 

És una mesura de dispersió (i un estimador de la variància poblacional,   ). 

Des del punt de vista de l’estadística descriptiva, s’utilitza la variància mostral,   
 , 

per descriure la dispersió de la mostra respecte del valor central, però en el context 

de l’estadística inferencial –és a dir, quan volem obtenir dades poblacionals a partir 

de dades mostrals–, s’utilitza la quasivariància mostral,   
 , que difereix de la 

variància mostral en el fet que, en lloc de dividir per la grandària mostral, n, es 

divideix per n-1.  

Si pretenem calcular la variància d’una població a partir de la variància mostral, 

l’error comès és, generalment, més petit si en comptes de considerar com estimació 

de la variància de la població la variància mostral, considerem la quasivariància 

mostral. 

Com es pot comprovar hi ha una relació entre la variància i la quasivariància: 

  
  

 

   
  
  

A mesura que la grandària mostral augmenta, la divergència dels valors obtinguts 

entre aquest dos estadístics és menor. Certs autors no distingeixen entre variància 

mostral i quasivariància, assumint de manera general que, si s’obté d’una mostra, 

l’estadístic de dispersió que cal utilitzar és la quasivariància. 

iv. Desviació típica de la mostra,    

 

   √
 

 
∑(    ̅) 
 

   

 

 

És una mesura de dispersió –amb les mateixes “unitats” que els valors de la mitja 

aritmètica–. Encara que es podria pensar que podria ser un estimador –per a 

utilitzar en inferència estadística– de la desviació típica poblacional,  , s’utilitza a 

l’estadística descriptiva, ja que la variància mostral presenta biaix que, precisament 

no és una propietat desitjada d’un estimador.  
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v.  Quasidesviació típica de la mostra,    

 

   √
 

   
∑(    ̅) 
 

   

 

 

És l’arrel quadrada de la quasivariància mostral. És una mesura de dispersió –amb 

les mateixes “unitats” que els valors de la mitja aritmètica– (i un estimador de la 

desviació típica poblacional,  ). S’utilitza a l’estadística inferencial, ja que no 

presenta biaix, és un estimador centrat.  

III. PARÀMETRES ESTADÍSTICS COMUNS 

i. Mitjana aritmètica (o valor mitjà) poblacional,   

 

  
 

 
∑  

 

   

 

 

Si disposéssim de totes les dades, N, d’una població, podríem conèixer el valor exacte 

de qualsevol element i, en conseqüència, podríem conèixer la mitja aritmètica 

poblacional, però com ja hem dit, les poblacions són normalment inassequibles, així 

que, normalment, disposarem d’una part de les dades de la població, n, és a dir, d’una 

mostra i no podrem conèixer mai el valor mitjà exacte de la població, l’haurem 

d’estimar. 

 

ii. Variància poblacional,   
  

 

  
  

 

 
∑(    )

 

 

   

 

 

És la mitjana aritmètica de les desviacions, respecte a la mitjana poblacional, 

elevades al quadrat. És una mesura de dispersió de la població respecte de la mitjana 

aritmètica poblacional,  . Com que desconeixem  , normalment, no podrem 

conèixer   
 . L’haurem d’estimar també. 

iii. Desviació típica poblacional,    

   √
 

 
∑(    )

 

 

   

 

 

Per reduir parcialment la divergència causada per l’operació d’elevar al quadrat les 

desviacions respecte de la mitjana poblacional i mantenir les unitats originals de la 
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variable, es pot utilitzar la desviació típica (o estàndard), que és l’arrel quadrada de la 

variància poblacional. 

Si no podem conèixer   
 , és evident que desconeixerem la seva arrel quadrada. 

L’haurem d’estimar. 

IV. ESTIMADORS DELS PARÀMETRES ESTADÍSTICS COMUNS 

En definitiva, els estimadors del paràmetres estadístics: mitjana aritmètica poblacional, 

variància de la població i desviació típica de la població que utilitzarem seran: mitja 

aritmètica de la mostra, quasivariància mostral i quasidesviació mostral, respectivament: 

  

Paràmetres 
estadístics: 

  
 

 
∑  

 

   

   
  

 

 
∑(    )

 

 

   

    √
 

 
∑(    ) 
 

   

 

 

Estimadors 
dels 
paràmetres 
(estadístics): 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

   
  

 

   
∑(    ̅)

 

 

   

    √
 

   
∑(    ̅) 
 

   

 

 

 

V. APLICACIÓ ALS ERRORS ALEATORIS EN DETERMINACIONS DIRECTES 

L’estimació d’errors estadístics es basa en què, en un conjunt de mesures repetides, els 

errors indeterminats provoquen que aquestes mesures es distribueixin al voltant d’un valor 

mig, seguint una distribució gaussiana o normal, que és una corba amb forma de campana: 

 
 

Volum (mL) 
Figura 1. Histograma de 50 resultats de calibratge d’una pipeta de 10 mL i la corba de Gauss amb la mateixa mitjana i 

desviació estàndard que les dades de l’histograma 

 
La probabilitat de què el valor d’una magnitud es trobi entre dos valors concrets és igual a 

l’àrea sota la corba en l’interval considerat. Aquesta distribució tendeix asintòticament a 

zero a l’infinit, amb la qual cosa, qualsevol valor de la magnitud és possible, encara que 

alguns són més probables que uns altres. Per aquesta raó, mai tindrem la seguretat al 100 % 

de què el valor real de la magnitud sigui dins de l’interval considerat, encara que el fem tant 

ample com puguem. 
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Suposarem que el valor exacte (o real) d’una mesura d’una magnitud coincideix amb el 

valor mitjà poblacional (és a dir, amb el valor mitjà de totes les mesures que es puguin fer 

d’aquesta magnitud –la qual cosa requeriria un temps infinit i és, per tant, impossible de 

conèixer). Com que el valor exacte d’una mesura,  , el desconeixem, hem d’utilitzar certs 

estimadors –els estadístics que ja hem vist– per conèixer, amb un determinat grau de 

confiança, com són d’exactes i precises les mesures que hem efectuat. Per aquest motiu, 

hem d’introduir un nou estimador: desviació típica del valor mitjà o error quadràtic mitjà 

de la mitjana (o error típic): 

  ̅  
  

√ 
  √

 

 (   )
∑(    ̅) 
 

   

 

 

Teòricament, l’error típic seria avaluat a través de la desviació típica poblacional però, en 

desconèixer el valor mig poblacional, utilitzem l’expressió anterior i no la següent: 

  ̅  
  

√   
  

Encara que la nostra distribució mostral no segueixi una distribució normal o gaussiana, el 

valor mig sí que ho farà: per això és útil, entre altres motius, la desviació típica del valor 

mitjà. 

Si només es produeixen errors aleatoris, es podria donar el valor dels resultats de les 

mesures de la magnitud x com: 

  ( ̅    )              ̅        
  
 ̅
       

On    assumiria les funcions de l’error absolut i el quocient 
  

 ̅
 seria l’error relatiu, en tant 

per ú, sempre que l’error absolut sigui més gran que la resolució de l’aparell de mesura. En 

cas contrari, s’hauria de prendre com error absolut la resolució de l’aparell (que sol coincidir 

amb la seva sensibilitat). 

Hi ha autors que substitueixen la quasidesviació mostral per la desviació típica del valor 

mitjà, la qual cosa té sentit si es pretén fixar uns límits de confiança de la mitjana. 

Però així no sabem com està de prop el valor mitjà,  ̅, del valor real,  . 

Una bona alternativa al procediment anterior és emprar els límits de confiança de la 

mitjana. Aquests límits defineixen un interval de valors entorn del valor mitjà en el qual és 

possible trobar el valor veritable,  , amb un cert grau de probabilitat. Els límits de confiança, 

LC, es determinen segons la següent expressió: 

    ̅   (     )  
  

√ 
   ̅   (     )    ̅  
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on    és la quasidesviació mostral estàndard i   és un factor estadístic (t d’Student)1 que 

depèn del grau de probabilitat (nivell de confiança, p) amb el qual es volen expressar els 

límits de confiança, i també del nombre de mesures, n-1, sobre les quals s'ha calculat   . Els 

valors de   per a diferents nivells de confiança i certs graus de llibertat (N-1) es recullen a la 

següent taula: 

Graus de Nivell de confiança 

llibertat (N-1) 90 % 95 % 99 % 

1 6,314 12,706 63,657 

2 2,920 4,303 9,925 

3 2,353 3,182 5,841 

4 2,132 2,776 4,604 

5 2,015 2,571 4,032 

6 1,943 2,447 3,707 

7 1,895 2,365 3,500 

8 1,860 2,306 3,355 

9 1,833 2,262 3,250 

Taula 1. Valors del factor t d’Student 

El factor   
  

√ 
  es considerat per alguns autors com l’error estadístic: 

             (     )  
  

√ 
   (     )    ̅  

Així, per exemple, per a una mostra de 5 elements (n-1 = 4, on assimilem N a n), amb un 

nivell de confiança del 95 %, el factor t d’Student és 2,776 –marcats en groc a la taula–, i 

l’error estadístic seria: 

                  
  

√ 
          

En aquest cas, podríem estimar que el valor real de la magnitud mesurada es podria 

expressar com: 

  ( ̅         )         (      )  

I, en general, amb un nivell de confiança del 95 %: 

  ( ̅   (     )  
  

√ 
 )          (      )  

Evidentment, si tenim errors sistemàtics, s’hauran d’afegir a l’expressió del resultat de la 

mesura. Suposant un error sistemàtic            , –que recordem que mostra una dispersió 

del valor central sempre en el mateix sentit, a la dreta o a l’esquerra d’aquest valor central 

o, el que és el mateix, per sobre ( ) o per sota ( ) del valor mitjà–, tindrem: 

                                                      
1
 S’utilitza la distribució t d’Student ja que desconeixem la variància poblacional; si la coneguéssim, utilitzaríem la distribució 

Normal, i el factor estadístic seria z, que es troba tabulat per a diferents nivells de confiança. 
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  ( ̅   (     )  
  

√ 
             )          (     )  

  ( ̅   (     )  
  

√ 
             )          (     )  

En realitat, el que es fa en primer lloc és intentar corregir l’error sistemàtic, si el detectem, 

òbviament, per tal de donar el resultat amb l’error estadístic, dins d’un interval de confiança 

(o amb la resolució de l’aparell). 

VI. APLICACIÓ ALS ERRORS ALEATORIS EN DETERMINACIONS INDIRECTES 

En el treball de laboratori és molt freqüent que els resultats finals s'obtinguin mitjançant 

càlculs a partir de dos o més dades experimentals. La quasidesviació estàndard mostral del 

resultat depèn del tipus de càlcul realitzat i no és simplement una combinació lineal de les 

quasidesviacions estàndard mostrals de les dades. Així, si es coneixen les quasidesviacions 

estàndard de les dades experimentals (mostra), és possible estimar la quasidesviació 

estàndard d'un resultat, segons l'operació emprada per al seu càlcul, aplicant les expressions 

que figuren en la Taula 2: 

 

Tipus d’operació Exemple Quasidesviació estàndard del resultat 

Sumes o restes            √      
      

Productes o quocients   
   

 
 

  

 
 √(

  
 
)
 

 (
  
 
)
 

 (
  
 
)
 

 

Potències      
  

 
   

  
 

 

Logaritmes                   
  
 

 

Antilogaritmes              
  

 
          

Taula 2. Estimació de la quasidesviació estàndard mostral de mesures indirectes 

   

On          són les dades experimentals i            són les seves respectives 

quasidesviacions típiques mostrals. 

1.2 Objectiu 

Determinar la precisió i l’exactitud dels volums proporcionats per una proveta i per una pipeta graduada, 

dos materials de laboratori molt utilitzats al laboratori per determinar els volums de líquids (líquids purs o 

dissolucions líquides). A partir dels valors obtinguts, s’establirà la precisió i l’exactitud de cada un d’aquests 

utillatges i es raonarà la idoneïtat d’un o de l’altre en situacions en què es requereixi un coneixement 

precís dels volums de líquids. 

1.3 Material 

Balança (       ), pipeta graduada de 10 mL, “propipeta” (pera de succió, aspirador para pipetes, ...), 

proveta de 10 mL, termòmetre (0 °C–50 °C o  0 °C–100 °C) i vasos de precipitats de 50 mL i 125 mL, flascó 

rentador amb aigua destil·lada, comptagotes. 
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1.4 Procediment 

1. Abocar uns 125 mL d’aigua destil·lada en un vas de precipitats de 125 mL de capacitat, net i sec. 

2. Tarar el vas de precipitats de 50 mL. 

3. Amb l’ajut d’un aspirador de pipetes, pipetejar 10 mL d’aigua destil·lada del vas de precipitats de 

125 mL de capacitat. Anar amb compte amb l’error de paral·laxi! 

4. Abocar al vas de precipitats de 50 mL el contingut de la pipeta graduada. 

5. Mesurar amb la balança la massa d’aigua abocada al pas anterior. 

6. Anotar a la Taula 3 la massa mesurada corresponent als 10 mL d’aigua abocats (rèplica 1). 

7. Repetir el procediment, des del punt 2 fins el 6, quatre vegades més (rèpliques 2, 3 4 i 5). 

8. Buidar el vas de precipitats de 50 mL i tornar-lo a tarar. 

9. Omplir la proveta de 10 mL amb aigua destil·lada del vas de precipitats de 125 mL. Afegir l'última 

porció amb un comptagotes fins que la tangent a la curvatura del menisc coincideixi amb la línia 

d'enrasament gravada sobre la proveta com 10 mL. Anar amb compte amb l’error de paral·laxi! 

10. Abocar al vas de precipitats de 50 mL el contingut de la proveta graduada. 

11. Mesurar amb la balança la massa d’aigua abocada al pas anterior. 

12. Anotar a la Taula 3 la massa mesurada corresponent als 10 mL d’aigua abocats (rèplica 1). 

13. Repetir el procediment, des del punt 9 fins el 11, quatre vegades més (rèpliques 2, 3 4 i 5). 

14. Determinar la temperatura de l’aigua i anotar-la a la Taula 3. 

15. A partir dels valors de les masses corresponents als 10 mL d’aigua destil·lada, mesurats amb la 

pipeta graduada i amb la proveta, calcular el volum corresponent a cada una de les rèpliques i 

anotar-lo a la Taula 3. Per fer això cal tenir en compte la densitat de l’aigua a la temperatura en què 

es va realitzar l’experiment. Els valors de densitat de l’aigua líquida a diferents temperatures es 

mostren a la Taula 4. 

16. Determinar el valor mitjà i la quasidesviació estàndard mostral, tant per a la massa mesurada com 

per al volum, calculat a través de la mesura de massa i la taula de densitats. 

17. Avaluar l’error estadístic, amb un grau de confiança del 95 %, de les mesures de massa  i de volum i 

anotar-lo a la taula corresponent. Expressar els resultats obtinguts amb la corresponent significació. 

18. Tot i considerant que tant amb la proveta com amb la pipeta graduada el valor real de la mesura 

hauria de ser de 10,0 mL, avaluar l’error sistemàtic de cada instrument volumètric. 

Temperatura:.................°C Proveta graduada de 10 mL Pipeta graduada de 10 mL 

 massa (g) volum (mL) massa (g) volum (mL) 

Rèplica 1     

Rèplica 2     

Rèplica 3     

Rèplica 4     

Rèplica 5     

Valor mitjà ( ̅)     

Quasidesviació mostral (  )     

Error estadístic (           )     

Error sistemàtic (           )     

Resolució     

Resultats     
Taula 3. Dades i resultats de càlculs 
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Taula 4. Variació de la densitat de l’aigua destil·lada amb la temperatura centígrada, a 1 atmosfera de pressió externa 

1.5 Anàlisis de resultats i conclusions 

Raoneu quin dels dos instruments volumètrics és més precís i quin és més exacte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


