
Tekst na niebiesko jest komentarzem.
Obliczenia masz w pliku “strzalka.xls”. Dane L, b, h zamieniamy z mm na metry. Używam
dużego L aby się nie myliło. Moment bezwładności belki oznaczam przez J z tego samego
powodu.

(1) Do obliczeń f w kolumnie H pliku Excel’a obliczamy moment bezwładności J dla danych
b, h ze wzoru na belkę o przekroju prostokątnym, czyli J = bh3/12 (masę przyjmujemy za 1).
Następnie ze wzoru f = FL3/(48EJ) liczymy strzałkę ugięcia f w kolumnie F. Moduł Younga E
zamieniamy z GPa na paskale, stąd czynnik 109 w komórce C24 w pliku Excel’a.
Średnia jest w komórce F13, odchylenie standardowe w F16. Pamiętaj, aby nie przepisywać
wszystkich cyfr. Wynik to:
(5.33± 0.23) · 10−5m lub w milimetrach: (5.33± 0.23) · 10−2mm

(2) Do wzoru na f podstawiamy wyrażenie na J i dostajemy f = FL3/(4Ebh3). Moduł Younga
podany jest bez błędu. Liczymy różniczkę zupełną za pomocą wyrażenia:
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Po obliczeniu wszystkich pochodnych cząstkowych dostajemy:
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czyli, po wyłączeniu przed nawias FL3/(4Ebh3) (czyli “f”)
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Do obliczeń bierzemy średnie F, L, b, h liczone w Excel’u w komórkach B9 i C20:E20.
W Excelu we wierszu 30 są błędy F, L, b, h podane w pliku Word’a, we wierszu 31 “wkłady”
∂f/∂x liczone poprzednim wzorem, nie tym ostatnim, we wierszu 32 iloczyny z tamtego wzoru
i wreszcie w komórce F32 ich sumę. Wychodzi:
∆f = 1.9 · 10−6m
Dziwię się, że ten błąd wyszedł mi mniejszy niż odchylenie standardowe. Ale sprawdziłem
obliczenia - faktycznie, tak wychodzi.

Błąd bezwzględny f to właśnie ta wartość ∆f podana powyżej.

Błąd względny f obliczamy dzieląc otrzymane wyżej ∆f przez średnią obliczoną w punkcie (1).
Wychodzi ∆f/f ≈ 3.6%

Z obliczeń w Excelu wynika, że największe błędu względne (około 1%) wnoszą pomiary siły F
i szerokości b.

(3) Średnią i odchylenie standardowe wyliczam w Excel’u. Pamiętaj, że odchylenie standardowe
liczymy z takiego wzoru, gdzie jest “n – 1” w mianowniku, czyli liczba pomiarów minus 1.
σ =

√∑
(fi − f̄)2/(n− 1).

Wysnaczenie przedziału ufności jest na następnej stronie



“Przedział ufności” to podanie liczby ∆ takiej, że (w tym wypadku) 100% - 6% = 94% możli-
wych wyników pomiaru mieści się w zakresie (f̄ −∆; f̄ + ∆) gdzie f̄ to znaleziona na początku
średnia strzałka ugięcia. Inaczej mówiąc mamy 96% pewności, że nasza średnia nie odbiega od
prawdy.
Swoją drogą zazwyczaj przyjmuje się poziom ufności 5%, nie spotkałem się z 6%.

Zakładamy, że rozkład pomiarów jest rozkładem normalnym. W ćwiczeniu chodzi o obu-
stronny przedział ufności. Podane 6% dzielimy na 3% po prawej stronie średniej i 3% po
lewej stronie. W tablicy rozkładu normalnego N(0,1) znajdujemy wartość “z” taką, że dystry-
buanta F(z) tego rozkładu ma wartość 1− 0.03 = 0.97. Dostajemy: z = 1.89. Oznacza to, że
w rozkładzie normalnym N(1,0) pod “dzwonem” Gaussa będącym wykresem gęstości rozkładu
94% powierzchni pod krzywą Gaussa mieści się w zakresie z ∈ (−1.89; 1.89)

Przeliczamy rozkład N(1;0) na rozkład o obliczonej na początku średniej f̄ = 5.33 · 10−5 i
odchyleniu standardowym σ = 0.23 ·10−5. Używamy wzoru poniżej, gdzie f+fr to górna granica
przedziału ufności.

z =
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σ
zatem f+kr = z σ + f̄ = 1.89 · 0.23 · 10−5 + 5.33 · 10−5 = 5.76 · 10−5

Połowa długości przedziału ∆ = f+kr − f̄ = 0.43 · 10−5. Odejmujemy to od średniej i dostajemy
dolną granicę przedziału: f−kr = f̄ −∆ = 4.89 · 10−5.

Przedział ufności dla α = 6% to (4.89 · 10−5; 5.76 · 10−5) m

Zauważ proszę, że wartość ∆ jest mniej więcej dwukrotnie większa od odchylenia standardowego
σ. To się zgadza, jeśli bralibyśmy przedział f̄ ± σ to jedynie 68% możliwych wyników mieści
się w tym zakresie. Z kolei przedział f̄ ± 3σ obejmuje około 99.9% wyników.

W razie pytań albo jak się pomyliłem pisz proszę na priv.


