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1. Cele ćwiczenia
Podczas tego ćwiczenia zajmiemy się obserwacją zmian zachodzących w atmosferze, w
szczególności zmian temperatury, spowodowanych spadkiem natężenia promieniowania
słonecznego, wywołanym przesłonięciem tarczy słońca przez tarczę księżyca podczas całkowitego
zaćmienia Słońca. W tym celu wykorzystamy stację meteorologiczną znajdującą się w pasie
widoczności zaćmienia Słońca.
Wykonanie ćwiczenia umożliwi uczestnikom:
○
○
○

zrozumienie podstawowych zasad zjawiska zaćmień,
zrozumienie podstawowych metod analizy statystycznej oraz umiejętność ich
zastosowania do obliczeń marginesu błędu wyniku,
umiejętność wykorzystania służącego do obserwacji zaćmień internetowego
narzędzia projektu GLORIA w celu określenia bezwładności cieplnej podczas
zaćmienia Słońca.

2. Przyrządy
W ćwiczeniu wykorzystamy stację meteorologiczną (Geonica Meteodata 2008CP, patrz rys. 0
poniżej), wyposażoną w czujniki temperatury (zakres pomiaru: - 40ºC do +60ºC, margines błędu
0.1ºC) i czujniki natężenia promieniowania słonecznego (miernik promieniowania [pyranometr]:
2
zakres widma 305-2800 nm, zakres temperatur ﹣40ºC do +80ºC, zakres pomiaru 0﹣2000 W/m ,
margines błędu 5%). Uczniowie będą mieli dostęp do wyników pomiarów w czasie rzeczywistym lub
do bazy archiwalnych danych pomiarowych. Wykonanie ćwiczenia ułatwi specjalnie przygotowane
narzędzie internetowe.

Rys. 0: Stacja meteorologiczna (Geonica Meteodata 2008CP) i jej czujniki

3. Zjawisko zaćmienia
3.1 Czym jest zaćmienie?
W przypadku zaćmienia widok jednego ciała niebieskiego zostaje czasowo przesłonięty
innym, zakrywającym go ciałem niebieskim.
W niniejszym ćwiczeniu zajmiemy się zaćmieniami w układzie Słońce-Ziemia-Księżyc, w
którym pojęcia „zaćmienie” używa się do opisu dwóch różnych zjawisk:
1. Zaćmienie Słońca występuje wtedy, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a
Ziemią i całkowicie lub częściowo zablokuje dochodzące do Ziemi światło słoneczne. Może to
wystąpić tylko wówczas, gdy Księżyc znajduje się w nowiu (z punktu obserwacyjnego na Ziemi
Księżyc i Słońce ustawione są w jednej linii). W przypadku zaćmienia całkowitego Księżyc całkowicie
przesłania tarczę Słońca. W przypadku zaćmienia częściowego lub obrączkowego tylko część tarczy
słonecznej jest zasłonięta.
2. Zaćmienie Księżyca ma miejsce wtedy, gdy Księżyc znajdzie się cieniu Ziemi. Występuje
to tylko wówczas, gdy Słońce, Ziemia i Księżyc ustawione są dokładnie (lub prawie dokładnie) w
jednej linii, przy czym Ziemia znajduje się między Słońcem a Księżycem. Dlatego zaćmienia Księżyca
występują wyłącznie podczas pełni.
3.2 Warunki występowania zaćmień
Przez większość czasu Księżyc znajduje się albo powyżej, albo poniżej ekliptyki (czyli
płaszczyzny określonej przez ruch Ziemi dookoła Słońca). Aby doszło do zaćmienia, Księżyc musi się
znaleźć bardzo blisko płaszczyzny ekliptyki, w fazie nowiu (zaćmienie Słońca) lub w fazie pełni
(zaćmienie Księżyca).

Rys. 1: Płaszczyzna ekliptyki i orbita Księżyca. „Obszar krytyczny” oznacza pas, w którym może wystąpić
zaćmienie (rysunek: starryearth.com). „Linia węzłów Księżyca” to prosta łącząca środek Ziemi i punkt
przecięcia orbity Księżyca z płaszczyzną ekliptyki.

Wzajemne ustawienie Słońca, Ziemi i Księżyca, które umożliwia zaćmienie zdarza się dwa
lub trzy razy w roku (co 173.31 dni) w tak zwanych porach zaćmień. Rok zaćmieniowy to przedział
czasu pomiędzy dwoma odpowiadającymi sobie ustawieniami Słońca, Księżyca i Ziemi; trwa on
346.62 dnia. Występują w nim dwie pory zaćmień.
Linie węzłów orbity Księżyca (rys. 1) nie mają stałego położenia, ale przesuwają się o około
20° rocznie, obiegając całą ekliptykę i wracając do punktu wyjścia w 18.6 roku. Oznacza to, że daty
występowania zaćmień są różne w poszczególnych latach. Na przykład w roku 2001 zaćmienia
występowały w styczniu-lutym, czerwcu-lipcu oraz grudniu. W roku 2003 zaćmienia występowały w
maju i listopadzie, a w roku 2006 w marcu i wrześniu. Przesuwanie się węzłów orbity oznacza, że
zaćmienia pojawiają się na przestrzeni całej ekliptyki. Rys. 2 przedstawia obszary cienia i półcienia
podczas całkowitego zaćmienia słońca.

Rys. 2: Strefy cienia i półcienia podczas zaćmienia

3.3 Liczba zaćmień w ciągu roku
Każdego roku obserwujemy co najmniej cztery zaćmienia (włączając częściowe zaćmienia
Księżyca): dwa zaćmienia Słońca i dwa zaćmienia Księżyca.
Maksymalna liczba zaćmień w ciągu roku, czyli siedem, występuje bardzo rzadko. Zaćmienia
mogą wówczas występować w następujących kombinacjach:
●
●
●
●

5 zaćmień Słońca i 2 zaćmienia Księżyca
5 zaćmień Księżyca i 2 zaćmienia Słońca
4 zaćmienia Słońca i 3 zaćmienia Księżyca
4 zaćmienia Księżyca i 3 zaćmienia Słońca

3.4 Rodzaje zaćmień Słońca
Występują różne rodzaje zaćmień Słońca, w zależności od długości cienia Księżyca i
odległości Księżyca od Ziemi. Rodzaje te przedstawiono na rys. 3.
1) Zaćmienie częściowe: Do powierzchni Ziemi dociera jedynie półcień Księżyca (rys. 3 C).
Takie zaćmienia zdarzają się wyłącznie na dużych szerokościach geograficznych, w pobliżu
biegunów północnego i południowego.
2) Zaćmienie obrączkowe: Księżyc znajduje się tak daleko od Ziemi, że jego cień nie jest w
stanie przesłonić całej tarczy słonecznej. Blokuje on jednak większość światła słonecznego, a
widoczna pozostaje jedynie obręcz świetlna (rys. 3 B).
3) Zaćmienie całkowite: Księżyc znajduje się dostatecznie blisko Ziemi, by jego cień
całkowicie przesłonił tarczę słoneczną (rys 3 A).
Warto zwrócić uwagę, iż zaćmienia Słońca widoczne są z Ziemi wyłącznie ze względu na
fakt, że w niektórych okresach roku wielkości kątowe Księżyca i Słońca są niemal identyczne. Setki
milionów lat temu Księżyc był zbyt blisko Ziemi, by całkowicie przesłonić tarczę słoneczną, co
możemy obserwować w czasach współczesnych. Siły pływów powodują, że promień orbity Księżyca
wokół Ziemi rośnie o około 3,8 cm na rok. W ciągu 1,4 mld lat odległość Księżyca od Ziemi wzrośnie
o 23500 km. Od tej chwili Księżyc nie będzie już w stanie całkowicie przesłonić tarczy Słońca
widzianej z Ziemi. Dlatego też ostatnie całkowite zaćmienie Słońca na Ziemi wystąpi za około 1,4 mld
lat!

Rys. 3: Rodzaje zaćmień w zależności od położenia Księżyca względem Ziemi. Gdy Ziemia znajduje się w
obszarze (A), obserwujemy całkowite zaćmienie Słońca; w przypadku (B) występuje zaćmienie obrączkowe;
w przypadku (C) obserwujemy zaćmienie częściowe.

3.5 Jak wyglądają zaćmienia
Zaćmienie częściowe: Podczas zaćmienia częściowego występują dwa momenty kontaktu.
Najpierw następuje zetknięcie tarcz Słońca i Księżyca, jako początek zjawiska nasuwania się tarczy
Księżyca na tarczę Słońca. Księżyc przesuwa się sukcesywnie po swej orbicie zakrywając coraz
większą część tarczy słonecznej, aż do maksymalnej wielkości zaćmienia. Następnie cień zaczyna
się stopniowo odsuwać z powierzchni Ziemi, aż tarcza słoneczna znów stanie się w pełni widoczna.
Wielkość zaćmienia to ułamek średnicy tarczy Słońca, zasłonięty przez Księżyc (rys. 4).
Wielkość zaćmienia może być wyrażona w procentach albo w postaci ułamka dziesiętnego (60% albo
0.60). Wielkości zaćmienia nie należy mylić ze stopniem zaciemnienia, które jest miarą powierzchni
Słońca zakrytej przez Księżyc (rys. 4).
BARDZO WAŻNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA: Podczas zaćmienia
częściowego światło słoneczne jest nadal bardzo ostre. W czasie obserwacji należy więc stosować
odpowiednie zabezpieczenia, typowe dla innych obserwacji Słońca.

Rys. 4: Wielkość zaćmienia i zaciemnienie podczas zaćmienia Słońca. Wielkość zaćmienia to
ułamek zasłoniętej średnicy Słońca, zaś zaciemnienie to ułamek zasłoniętej powierzchni Słońca.

Zaćmienie obrączkowe: Obserwator zaćmienia obrączkowego zobaczy cztery momenty
kontaktu tarcz Słońca i Księżyca. Pierwszy kontakt to moment, w którym obie tarcze „stykają się” ze
sobą po raz pierwszy. Następnie w ciągu około półtorej godziny (drugi momentu kontaktu) tarcza
słoneczna chowa się powoli, aż do momentu, kiedy w całości „nasunie się” na nią tarcza Księżyca.
Teraz rozpoczyna się faza centralna albo obrączkowa, osiągająca kulminację w środku zdarzenia;
jest to tak zwany trzeci moment kontaktu. Faza ta może trwać najdłużej około dwunastu i pół
minuty. Czwarty moment kontaktu oznacza zakończenie zaćmienia.
Zaćmienie całkowite: Podobnie jak zaćmienie obrączkowe, zaćmienie całkowite ma cztery
momenty kontaktu. Pierwszy kontakt i etap poprzedzający są podobne do sytuacji podczas zaćmienia
obrączkowego. Jednak przed osiągnięciem drugiego kontaktu światło otaczające zaczyna gwałtownie
słąbnąć. Zmieniają się takie parametry atmosfery jak temperatura i wilgotność względna.
Jeżeli obserwator znajduje się w wysoko położonym miejscu i ma dobry widok na otaczający
go krajobraz, może zobaczyć rzucany przez Księżyc półcień, zbliżający się z wielką prędkością od
zachodniej krawędzi horyzontu. W momencie drugiego kontaktu wytwarza on „diamentowy
pierścień” (rys. 5) - rozbłysk światła w momencie, gdy Słońce chowa się całkowicie za tarczą
Księżyca. Zanim zniknie ostatni fragment tarczy słonecznej, na obrzeżu tarczy Księżyca pojawiają się
świetliste punkty, będące efektem nierówności powierzchni Księżyca. Noszą one nazwę pereł
Baily'ego (rys. 5). Następnie pojawia się zewnętrzna część atmosfery słonecznej - korona Słońca
(rys. 6). Podczas pierwszych kilku sekund może też być widoczna część chromosfery w postaci
cienkiego łuku o mocno czerwonej barwie, z jasnymi „wypustkami” świecącego gazu; znikają one
szybko w cieniu tarczy Księżyca (rys. 7).

Rys. 5: Połączone zdjęcia przedstawiające 2 i 3 kontakt (perły Baily’ego ,będące
efektem nierówności powierzchni Księżyca oraz wewnętrzną koronę - podczas
zaćmienia Słońca w dniu 22 lipca 2009, obserwowanego w pobliżu miasta
Chongqing w Chinach w trakcie wyprawy Shelios 2009 (fot. J.C. Casado /
starryearth.com).

W koronie Słońca (jego zewnętrznej atmosferze), mającej intensywnie perłowo-białą barwę,
widoczne są struktury, których wygląd zależy od słonecznego pola magnetycznego. Zjawisko to nie
jest zwykle widoczne, gdyż natężenie świecenia korony jest około 100 000 razy mniejsze niż
natężenie światła samego Słońca. W centrum znajduje się tarcza Słońca, która wygląda jak czarna
dziura na niebie. Kształt i jasność korony zależą głownie od aktywności Słońca w danym momencie
jedenastoletniego cyklu. Podczas solarnego maksimum korona ma symetrię promienistą (rys. 6 po
prawej stronie), a podczas minimum jest asymetryczna (rys. 6 po lewej stronie).
3.6 Widoczność i czas trwania zaćmień
Całkowite zaćmienia Słońca nie są tak rzadkie, jak mogłoby się wydawać. Ponieważ jednak
cień Księżyca jest wąski, są one widoczne tylko w obrębie niewielkiego pasa powierzchni Ziemi. W
danym punkcie naszej planety, np. w konkretnym mieście, zjawisko to widoczne jest średnio raz na
375 lat. Aby znaleźć się w pasie widoczności zaćmienia i móc je obserwować, konieczne jest
odbywanie dalekich podróży. Zaćmienie całkowite trwa średnio około 3 minuty; najdłuższe trwało ok.
7 i pół minuty.

Rys. 6: Po lewej: obraz całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 1 sierpnia 2008 r., obserwowanego w
Nowosybirsku w Rosji podczas ekspedycji Shelios. Nałożenie 67 zdjęć cyfrowych pokazuje wydłużone
pasma korony, jaskrawe plamki i gwiazdy. Po prawej: całkowite zaćmienie Słońca w dniu 23 listopada
2003r. Zdjęcie zrobione z pokładu samolotu lecącego nad Antarktydą w czasie wyprawy Shelios (zdjęcia i
obróbka - J.C. Casado/ starryearth.com).

Rys. 7: Perły Baily'ego i chromosfera Słońca w momencie drugiego kontaktu, podczas całkowitego
zaćmienia w dniu 13 listopada 2012 r., obserwowanego w Cairns w Australii (zdjęcie udostępnił: J.C.
Casado, gloria-project.eu)

3.6.1. Całkowite zaćmienie Słońca w roku 2013

Po prawie roku od ostatniego całkowitego zaćmienia Słońca (które miało miejsce 13 listopada
2012), cień Księżyca ponownie przesłoni fragment powierzchni Ziemi. Będzie to hybrydowe
zaćmienie Słońca co oznacza, że w niektórych punktach pasa widoczności zaćmienia będzie ono
widoczne jako zaćmienie obrączkowe, zaś w innych jako zaćmienie całkowite. Zaćmienie w dniu 3
listopada rozpocznie się jako obrączkowe, a zakończy jako całkowite. Zaćmienie hybrydowe w 2013
r. widoczne będzie w obrębie wąskiego pasa przecinającego północny Atlantyk i Afrykę równikową
(patrz rys. 8). Częściowe zaćmienie widoczne będzie w Europie południowej. W Hiszpanii na
Wyspach Kanaryjskich tarcza słoneczna zasłonięta będzie w 31%, a w lądowej części kraju stopień
zaciemnienia wyniesie od 7% na południu do 1% na północy. W północnych Włoszech i Grecji
zaciemnienie wyniesie odpowiednio 5% i 6%.

Rys. 8: Określony przez NASA pas widoczności (linie fioletowe) zaćmienia, które nastąpi 3 listopada 2013.
Zielony punkt wskazuje miejsce, w którym zaćmienie będzie trwało najdłużej. Punkt obserwacyjny wyprawy
będzie znajdował się na wschodnim brzegu jeziora Turkana, na terenie parku narodowego Sibiloi w północnowschodniej części Kenii.

Program GLORIA jako miejsce prowadzenia obserwacji wybrał wschodni brzeg jeziora Turkana na
terenie parku narodowego Sibiloi w północno-wschodniej części Kenii (rys. 9 - szczegóły pasa
widoczności zaćmienia - NASA). Za planowanie i praktyczne aspekty organizacji wyprawy
odpowiedzialne będzie stowarzyszenie Shelios (shelios.org) (więcej informacji pod adresem:
shelios.com/sh2013b). Koordynatorem i kierownikiem wyprawy będzie dr Miquel Serra-Ricart
(astronom z Instytutu Astrofizyki Wysp Kanaryjskich i szef Obserwatorium Teide).

Rys. 9: Punkt obserwacyjny wyprawy (G1). Linią niebieską oznaczono środek pasa widoczności zaćmienia, a
liniami czerwonymi północny i południowy kraniec tego pasa.

4. Metodyka prowadzenia ćwiczenia
4.1 Obliczanie reakcji termicznej atmosfery na
parametrów atmosfery podczas całkowitego zaćmienia Słońca

podstawie

pomiarów

Jednym z interesujących zjawisk, które występują podczas zaćmienia, szczególnie zaćmienia
całkowitego, jest spadek temperatury wywołany osłabieniem promieniowania słonecznego (patrz
bibliografia pkt. 8). Co ciekawe, zjawisko to nie występuje natychmiastowo z chwilą całkowitego
przesłonięcia Słońca (przy maksymalnym stopniu zaćmienia lub drugim momencie kontaktu), ale
pojawia się po upływie od 2 do 20 minut.
Długość opóźnienia zależy od wielu czynników, na przykład pory dnia, w której następuje
zaćmienie, obecności zbiorników wody, na przykład jeziora lub oceanu, bliskości terenów
zalesionych, itp., jednak parametr ten można łatwo zmierzyć. Należy zarejestrować moment, w
którym natężenie światła spadnie do minimum, co następuje przy maksymalnym stopniu zaćmienia
(drugi kontakt). Rejestrujemy też moment, w którym wystąpi najniższa wartość temperatury, co ma

miejsce później. Reakcja termiczna atmosfery, czyli bezwładność cieplna atmosfery to okres czasu,
jaki upływa między tymi dwoma minimami.
Do oceny reakcji termicznej atmosfery mogą posłużyć następujące ćwiczenia (metoda 1 i
metoda 2).

Rys, 10: Zmniejszenie natężenia promieniowania słonecznego / jasności (linia niebieska) oraz spadek
temperatury (linia żółta) podczas zaćmienia obrączkowego z 3 października 2005.

4.2. Metoda 1: Pomiary
promieniowania i temperatury.

bezpośrednie.

Wartości

ciśnienia,

natężenia

W dniu 3 listopada 2013 odbędzie się transmisja na żywo zaćmienia Słońca, nadawana z
Kenii. Będzie ona dostępna na stronie internetowej projektu GLORIA (live.gloria-project.eu).
Równolegle na drugim kanale będzie można śledzić pomiary wykonywane w czasie rzeczywistym
przez stację meteorologiczną ekspedycji. Uczniowie będą więc mogli zapisywać wartości
temperatury, natężenia promieniowania słonecznego oraz ciśnienia atmosferycznego, tak jakby
znajdowali się na terenie tej stacji meteorologicznej.
Interwał pomiarowy powinien zostać zaplanowany wcześniej przez ucznia lub nauczyciela.
Początkowy interwał nie powinien być dłuższy niż 2 minuty i powinien ulec zmniejszeniu do 5 sekund
podczas maksimum zaćmienia (drugi kontakt).
Rys. 10 przedstawia przykładowe dane dotyczące promieniowania słonecznego i
temperatury, zanotowane podczas obrączkowego zaćmienia Słońca w roku 2005, gdy interwał
pomiaru był zmienny: początkowo dane były rejestrowane co 5 minut, następnie co 1 minutę, a w

pobliżu maksimum zaćmienia - co 20 sekund. Podczas drugiej połowy cyklu zaćmienia kolejność ta
została odwrócona. Taki sposób pomiaru nazywa się "próbkowaniem dynamicznym”.
Po dokonaniu pomiarów należy graficznie przedstawić zanotowane wartości, przedstawiając
zmiany w czasie dla każdej ze zmiennych przy pomocy dowolnego oprogramowania,
umożliwiającego przedstawienie danych liczbowych (np. Excel, Open Office, Libre Office, Origin...).
Chodzi o to, aby można było ukazać tendencję dla każdego z obserwowanych parametrów. Po
stworzeniu wykresu należy określić punkt w czasie, w którym wystąpiło minimum temperatury oraz
punkt, w którym wystąpiło minimalne natężenie promieniowania słonecznego. Obliczając różnicę w
czasie między tymi minimami można oszacować wartość bezwładności termicznej atmosfery.
Dobrą metodą dokładnego określenia minimum jest dopasowanie krzywej do danych w
pobliżu minimum. Nauczyciel musi sam zdecydować, czy należy nauczyć uczniów dopasowywania
krzywej, gdyż temat ten nie jest omówiony w niniejszych materiałach.
4.3 Metoda 2: Wykorzystanie bazy danych
Podczas transmisji zaćmienia stacja meteorologiczna będzie okresowo zapisywała (co około
5 sekund) wartości dla każdej z trzech omówionych wyżej zmiennych, tak aby były one dostępne w
dowolnym czasie na portalu internetowym GLORIA (www.gloria-project.eu).. Narzędzie internetowe
dostępne pod adresem www.gloria-project.eu/eclipse-meteo/ (rys. 11) umożliwi szczegółową analizę
tych danych w funkcji czasu, przy dowolnie określonym interwale próbkowania. Można będzie na
przykład wybierać interwały dla różnych okresów zaćmienia. Wartości temperatury i natężenia
promieniowania słonecznego zostaną przedstawione w formie wykresu, wraz z błędem pomiaru.
Interwał będzie można zmienić („przybliżyć”), aby wpisać bardziej szczegółowe dane dla określonego
przedziału czasowego, a tym samym bardziej precyzyjne określenie minimalnych wartości
temperatury i natężenia promieniowania słonecznego.
Po wyborze danych i graficznym ich przedstawieniu będzie można określić bezwładność
cieplną atmosfery, w sposób określony poprzednio.

Rys. 11: Zmniejszenie natężenia promieniowania słonecznego lub jasności (linia niebieska) oraz spadek
temperatury (linia pomarańczowa) w funkcji czasu, podczas zaćmienia całkowitego 13 listopada 2012. Dane
przedstawione za pomocą narzędzia internetowego GLORIA (www.gloria-project.eu/eclipse-meteo/).
Różnica między pojawieniem się minimum temperatury a minimum jasności wyniosła w tym
przypadku 573 sekund.

4.3. Błąd pomiaru
Wszelkie pomiary wielkości fizycznych, takich jak temperatura, obarczone są pewnym błędem. Gdy
błąd jest mały, lub też pomiary nie są wykorzystywane do celów naukowych, błąd ten - dla
uproszczenia – jest zazwyczaj pomijany. Ideałem jest sytuacja, gdy pomiar daje wynik "dokładny" i
"precyzyjny". Według naukowców termin „dokładny” oznacza, że zmierzona wartość bliska jest
wartości rzeczywistej (w granicy błędu), a termin "precyzyjny" oznacza, że kolejne pomiary dałyby
taki sam wynik (ponownie w granicy błędu)
Istnieją dwa rodzaje błędów pomiarowych: "systemowe" i "przypadkowe". Pierwszy powoduje
odchylenie ilościowe wartości mierzonej wielkości fizycznej. Przy uśrednieniu kilku oddzielnych
pomiarów wartość końcowa różni się znacznie od rzeczywistych wartości mierzonego parametru, co
wpływa na dokładność wyniku. Przyczyny błędów systemowych są różne, na przykład zła kalibracja
przyrządu stosowanego do pomiaru ( nieprawidłowe zerowanie). Błędy takie mogą też być nieciągłe,

ale związane z wpływem otoczenia. Na przykład metalowa linijka może zmieniać swoją długość z
powodu zmian temperatury w pomieszczeniu. Błędy systemowe mogą być trudne do wykrycia nawet
dla doświadczonych pracowników naukowych, tak więc nie będziemy ich tu omawiać bardziej
szczegółowo.
Drugi rodzaj błędów - błędy przypadkowe podlegają prawom statystyki. Mimo, że ich korygowanie
może być bardzo skomplikowane, podstawową zasadą jest to, że wraz ze wzrostem liczby pomiarów
danej wielkości fizycznej, niepewność pomiaru spada. Dlatego też precyzję pomiaru można poprawić
poprzez powtarzalność pomiarów i zastosowanie pewnych podstawowych metod statystycznych.
Rozważmy przypadek termometru i jego wykorzystanie do pomiaru temperatury w atmosferze.
Słuchając informacji o temperaturze powietrza w wiadomościach telewizyjnych o pogodzie, lub
czytając takie informacje w gazecie, nie spotykamy wzmianek o błędzie pomiaru, ani o tym, czy
pomiar był pojedynczy, czy też jest uśrednieniem kilku różnych pomiarów. Ponieważ zwykle podaje
się wartości całkowite (np. "temperatura w Madrycie wynosiła dzisiaj 30°C") zakładamy, że
"niepewność" pomiaru wynosi ± 0,5° stopnia. Jest to dla nas wystarczające z punktu widzenia celów,
do jakich wykorzystujemy takie informacje. Jeśli jednak pomiar temperatury służy celom
przemysłowym czy naukowym, konieczne mogą być pomiary o wiele bardziej precyzyjne. Na
przykład w trakcie doświadczenia fizycznego może być konieczne monitorowanie temperatury co
sekundę z dokładnością do 0,1 lub nawet 0,001 stopnia. Jak więc określić błąd pojedynczego
pomiaru, lub średniej z kilku pomiarów temperatury wykonanych na przykład w ciągu jednej minuty?
Pomiar pojedynczy: Załóżmy, że do pomiaru wykorzystujemy termometr cyfrowy, który wyświetla
temperaturę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (np. T = 20,00°C).(Pojedynczy) pomiar
temperatury wskazujący 20°C obarczony jest więc błędem ± 0,01 stopni. Tak więc zmierzona
temperatura zapisywana jest jako 20.00 ± 0.01°C, co oznacza, że faktyczna temperatura
najprawdopodobniej mieści się w zakresie [19.99 - 20.01°C].
Uśrednianie: Jeśli wykonamy wiele niezależnych pomiarów temperatury, możemy wykorzystać
metody statystyczne w celu poprawy dokładności pomiaru i zmniejszenia błędu. Ogólna zasada jest
taka, że jeżeli wykonany N pomiarów temperatury, błąd dla średniej temperatury spadnie o
pierwiastek kwadratowy z N w stosunku do pomiaru pojedynczego. Weźmy na przykład 5
następujących pomiarów temperatury: 20.01 ± 0.01 °C; 20.01 ± 0.01 °C; 20.02 ± 0.01 °C; 19.98 ±
0.01 °C; 19.99 ± 0.01 °C. Średnia temperatura to suma tych wartości podzielona przez 5 (tzn. 20.002
= 0.004 °C. Tak więc wykonując 5 oddzielnych pomiarów temperatury
°C). Błąd dla tej średniej to
zmniejszamy błąd z 0.01 °C do 0.004 °C, a wynik końcowy to T=20.002 ± 0.004 °C .
Uśredniając pomiary obciążone błędem losowym (lub "niezależnym") – czyli takim, gdzie błąd
pojedynczego pomiaru nie jest w żaden sposób powiązany z błędem innych pomiarów - zmniejszamy
błąd w sposób podobny, jak wspomniano powyżej. Obliczanie końcowej wartości błędu odbywa się z
wykorzystaniem zasady propagacji błędów „pierwiastka kwadratowego z sumy kwadratów jego
składowych”.

W większości przypadków należy przyjąć, że błąd jest stałym ułamkiem mierzonych wartości.
Przyjmijmy, że jest to ułamek f. Możemy więc uprościć wzór w następujący sposób
Na przykład dla n = 16 błąd losowy zmniejsza się o 4. Obowiązuje tu zasada "sumy i różnicy".
Oznacza to, że jeśli działanie wykonywane na podstawie danych pomiarowych jest różnicą, a nie
sumą, błędy nadal się sumują, jak wskazano w powyższym wzorze na określenie błędu (błędy nie
znikają w magiczny sposób w sytuacji, gdy do obliczenia wyniku wykorzystujemy różnicę dwóch
wartości, z których każda obarczona jest pewnym błędem). Tę zasadę będziemy stosować w naszym
ćwiczeniu.
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