
Interpolare grafică pentru legități, principi, fenomene fizice, teoreme prin ecuația de 
regresie liniară cu ajutorul SOFTULUI SPARKvue (y(x)=b+mx, r, RMSE) 

Recomandat la studiul G(m), F(a), F(x), v(t), φ(t), v
2
(x), U(I), I(U), P(I), R(T), ș.a.  

- Forța de greutate a corpurilor aflate în câmpul gravitational terestru; 

- Forța lui Arhimede; 
- Legea a II-a a lui Newton; 

- Forța statică de frecare și determinarea coeficientului static de frecare la interfețe de contavt 
- Legile mișcării rectilinii și pe circumferință; 
- Legea conservării energiei mecanice 

- Teorema variației energiei cinetice pentru determinarea coeficientului cinetic de frecare 

- Legea lui Ohm 

- ș.a. 
Aspecte informative pentru utilizarea practică a graficului y(x)  

prin metoda celor mai mici pătrate  

Ecuația de regresie y(x)=b+mx este urmată de coeficientul de corelație liniară (r, numit și 
coefficient de regresie) ce caracterizează cât de puternică este dependența liniară între x şi y. 

Există mai multe modificări ale formulei pentru coeficientul de corelație liniară. În această 
lucrare practică avem: 𝑟 = 𝑚 ∙ 𝜎𝑥𝜎𝑦 = 𝑐𝑜𝑣(𝑥,𝑦)𝜎𝑥𝜎𝑦 , 𝑚 = 𝑐𝑜𝑣(𝑥,𝑦)𝜎𝑥2 . 

Dacă m ≤ 0, atunci −1 ≤ r≤ 0; dacă m ≥ 0, atunci −1 ≤ r ≤ 0. 

Pentru rezultate experimentale când, valoarea lui r e foarte aproate de 1, spre exemplu r = 0,992, 

ceea ce înseamnă că între x şi y exista o legătura liniară puternică, Greutatea (G) este puternic 

dependentă de masa m a corpului aflat în câmpul gravitațional terestru. De avut în vedere faptul 

că coeficientul liniar de corelație evaluează măsura legăturii puternice între mărimile fizice 
examinate sub forma liniară. Apropierea valorii coeficientului de regresie către 0 nu înseamnă 
inexistența legăturii între mărimile fizice, dar indică că modelul urmează o altă lege – diferită de 
cea liniară și atunci se caută funcția de putere y = bx

n
 prin care se adeverește legătura foarte 

strânsă între acele mărimi fizice. Dacă cu adevărat modelul va fi specificat în alt mod, legătura 
dintre mărimile fizice poate să se adeverească destul de strânsă.  

Pentru evaluarea calității funcției liniare onținute experimental se calculează pătratul 
coeficientului linear de corelație (𝑟𝑥𝑦2 = 𝑅𝑦𝑥2 ) care se numeşte coeficient de determinație - 

coeficientul de determinație caracterizează cota dispersiei variabilei de explicat y care este 

lămurită de regresie în dispersia totală a variabilei de explicat, 

Respectiv, mărimea 1 − 𝑅𝑦𝑥2 caracterizează cota dispersie y , explicată de restul factorilor, 
care nu se examinează în model. În acelaș exemplul examinat avem 𝑅𝑦𝑥2 = 0,984). Prin urmare 

ecuația de regresie explică 98,4% din dispersia măsuranzilor rezultativi, dar pe seamă altor 
factori revine numai 1,6% din dispersia totală. Mărimea coeficientului de determinație serveşte 
ca unul din criteriile care evaluează calitatea modelului linear atribuit fenomenului fizic. Cu cât 

este mai mare cota variației explicată de regresie, cu atât, respectiv, este mai mică influența altor 

factori şi deci modelul liniar bine aproximează datele inițiale şi poate fi utilizat pentru 

interpretarea valorilor mărimii fizice investigate. 



N.B. Pentru afișarea datelor experimentale cu mai multe cifre pentru au anume măsurand 
se trece în SOFT-ul SPARKvue de la unitățile de măsură SI la unități cu submultiple, și invers. 

Spre exemplu pentru măsurandul cu precizie de 4 cifre semnificative care are valoarea 
afișată de 6,23 ar însemna ca domeniul de incertitudine este de la 6,225 până la 6,234. 

Exemplu pentru accelerația măsurata: a = 6,23 m/s
2
 = 6,2279 cm/s

2
.  

 


