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Măsurarea este operaţia de evaluare cantitativă a unei mărimi pe cale 

experimentală, prin compararea directă sau indirectă cu o mărime de aceeaşi 

natură, ce reprezinta un reper dintr-o scară. Mărimea reprezintă o proprietate 

a obiectelor, fenomenelor sau sistemelor care poate fi pusă în evidenţă 

calitativ şi poate fi măsurată cantitativ. 

Mărimile fizice descriu anumite proprietăţi fizice ale obiectelor, fenomenelor sau sistemelor. 

Mărimea de la care se obţine informaţia se numeşte măsurand; în anumite condiţii, scara poate 

admite o unitate de măsură şi respectiv, mărimea de referinţă se poate materializa prin etaloane. 

Toate măsurările sunt relative. Măsurarea presupune compararea mărimii fizice cu o mărime fizică 

similară. Din acest motiv sunt necesare  unităţi (standarde) de referinţă. Acestea pot fi: unităţi de 

măsură fundamentale (m, s, kg, A, cd, mol, K) sau derivate (Volt, Joule, Watt, etc.) 

Stabilirea corespondenţei dintre valoarea măsurandului şi unitatea de măsură se face cu 

ajutorul unui mijloc de măsurare.  

Mijlocul de măsurare este un mijloc tehnic pentru obţinerea, prelucrarea, transmiterea şi/sau 

stocarea unor informaţii de măsurare; el permite obţinerea unei informaţii dependente de mărimea de 

măsurat, accesibilă simţurilor noastre sau sistemelor de prelucrare a datelor, independentă de 

condiţiile locale (temperatură, presiune, umiditate etc.) şi de experimentator.  

Mijloacele de măsurare se clasifică în: 

a) Măsura - un mijloc de măsurare ce prezintă pe toată durata utilizării sale una sau mai multe valori 

ale unei mărimi fizice. Măsurile pot fi cu valoare unică, dacă prezintă o singură valoare a unei 

marimi fizice ( spre exemplu un rezistor electric ) sau cu valori multiple, dacă materializează mai 

multe valori ale unei mărimi fizice (spre exemplu riglă gradata, rezistor electric în decade etc.). 

b) Instrumentul de măsură - asociere simplă de dispozitive şi de elemente care poate furniza în mod 

independent informaţii de măsurare (şubler, balanţă, ampermetru etc.). 

c) Aparatul de măsură - un mijloc de măsurare realizat, în general, dintr-un traductor primar, 

dispozitive intermediare şi un instrument de măsură ( spre exemplu aparat electric pentru măsurat 

temperatura, voltmetru cu diode în clasa B etc.). 

d) Sistemul de măsurare - un ansamblu complet de mijloace de măsurare şi dispozitive anexă, reunite 

prin scheme şi metode comune, în scopul obţinerii unor informaţii de măsurare. Ele pot fi asociate cu 

dispozitive de automatizare şi/sau tehnică de calcul. 
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Dupa modul de prelucrare şi de redare a informaţiei de măsurare, mijloacele de măsurare pot 

fi:  

 analogice, dacă semnalul de ieşire este o mărime fizică continuu variabilă,  

 numerice, dacă semnalul de ieşire reprezintă valori discrete ale mărimii de intrare. 

 


