
Lucrarea XV 
 
 

 
MĂSURAREA  PRESIUNII  ATMOSFERICE  

CU  BAROMETRUL  FORTIN 
 
 

Consideraţii teoretice 
 
Această lucrare de laborator este destinată măsurării presiunii atmosferice într-un 

loc determinat de pe suprafaţa Pământului. 
Datorită gravitaţiei terestre, pătura de aer, atmosfera, care înconjoară Pământul, 

exercită o apăsare asupra suprafeţei lui, ca şi asupra tuturor corpurilor ce se găsesc pe 
această suprafaţă. Această greutate proprie a aerului exercitată pe unitatea de suprafaţă 
reprezintă presiunea atmosferică. Un fapt uşor de constatat este acela că presiunea 
atmosferică depinde sensibil de înălţime. 

 
Descrierea barometrului Fortin 
 

Presiunea atmosferică va fi exprimată în torr. Un torr reprezintă presiunea pe care 
o exercită o coloană de mercur înaltă de 1 mm în condiţiile acceleraţiei gravitaţionale 
normale, la temperatura de 0°C. 

Prin convenţie, acceleraţia gravitaţională normală (standard) este: 
                                            gn = 9,80665 m/c2                                             (1) 
Această valoare nu coincide riguros cu cea a acceleraţiei gravitaţionale la nivelul 

mării şi la latitudinea de 45°, care este: 
                                           g0 = 9,80616 m/s2                                              (2) 
Relaţia dintre torr şi unitatea de presiune din S.I. este: 
                                       1 torr = 133,322 N/m2                                            (3) 
Ştiind că densitatea mercurului la 0°C este ρa = 13,5951 g/cm3 şi cunoscând 

valoarea acceleraţiei gravitaţiei normale, această relaţie se stabileşte astfel: 
     1 torr = 13,5951· 103 kg/m3 · 9,80665 m/s2 · 10-3 m = 133,322 N/m2    
Pentru exprimarea presiunii se mai folosesc: atmosfera fizică (atm) şi atmosfera 

tehnică (at): 
                                   1 atm = 760 torr = 101. 325 N/m2                             (4) 
                                   1 at = 1 kgf/cm2 = 98.066,5 N/m2 

Între atmosfera fizică şi cea tehnică există relaţia: 
                                    1 atm = 1,033 at                                                       (5) 
Temperatura camerei se citeşte la termometrul aflat lângă barometru. 
Presiunea atmosferică, este afectată de erori obiective şi subiective. Erorile 

obiective sunt legate de influenţa temperaturii asupra caracteristicilor geometrice şi fizice 
ale aparatului, de influenţa capilarităţii tubului barometric asupra nivelului mercurului, de 
dependenţa acceleraţiei gravitaţionale de altitudine şi latitudine. Se impune deci, 
corectarea presiunii, după cum urmează. 



1. Corecţia de temperatură. Corecţia de temperatură este legată de variaţia 
densităţii mercurului din tubul barometric, cu temperatura, şi de dilatarea scării riglei pe 
care se citeşte înălţimea coloanei de mercur. 

Riglele metalice pe care sunt trasate diviziuni sunt etalonate la 0°C. Dacă folosim 
aceste rigle la altă temperatură, deoarece ele se dilată, unitatea de lungime creşte, astfel 
că riglele indică o valoare măsurată mai mică decât în realitate. Valorile citite pe riglă ar 
fi exacte, numai dacă citirile s-ar face la 0°C, ceea ce nu se întâmplă. 

Fie L – lungimea coloanei de mercur, citită cu o riglă, aflată la t°C. Lungimea reală 
a coloanei de mercur, numită ,,înălţime barometrică” B, va fi atunci 

                                B = L(1 + αt),         α = 19 · 10-6grd-1   ,                       (6) 
Unde α este coeficientul de dilatare liniară al riglei. 
Fie H presiunea atmosferică exprimată în torri. Atunci aceeaşi presiune 

atmosferică, exprimată în S.I., va fi pe de o parte, conform definiţiei torrului, Hρ0gn ·103 
iar pe de altă parte, conform formulei hidrostatice, Bρg·103, unde înălţimea barometrică B 
este exprimată în milimetri (de aceea s-a pus factorul 10-3). Prin urmare, presiunea 
atmosferică exprimată în torri este: 
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Folosind formula variaţiei densităţii cu temperatura 
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unde γ este coeficientul de dilatare al mercurului, obţinem presiunea atmosferică în 
torruri: 
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2) Corecţie de latitudine. Întrucât acceleraţia gravitaţională depinde de latitudinea 
locului, e aceeaşi presiune atmosferică va fi echilibrată de coloane diferite de mercur în 
locuri cu latitudini diferite. Pentru a găsi corecţia ce trebuie introdusă în calcul, la 
latitudinea ϕ, trebuie să găsim expresia acceleraţiei gravitaţionale în funcţie de latitudinea 
ϕ şi s-o raportăm la acceleraţia normală (standard), conform formulei (9). 

Se demonstrează următoarea formulă a acceleraţiei gravitaţionale gϕ, la latitudinea 
ϕ şi la nivelul mării: 

                                  ( )ϕ⋅−=ϕ  2cos002624,010gg  ,                              (10) 
unde g0 este acceleraţia la paralela 45° şi la nivelul mării. 

Deoarece Sn diferă foarte puţin de g0, putem scrie aproximativ: 

                                     ϕ⋅−≅ϕ  2cos002624,01
ng

g
                                   (11) 

Pentru oraşul Bucureşti, latitudinea ϕ ≈ 45°, de aceea gϕ ≈ gn, adică se poate neglija 
corecţia de latitudine. 

3. Corecţia de altitudine. Forţa de atracţie gravitaţională între două corpuri scade cu 
pătratul distanţei dintre acele corpuri. Deci, pe măsură ce se depărtează barometrul de 
suprafaţa Pământului, forţa gravitaţiei ce se exercită asupra coloanei de mercur se 
micşorează. Ca rezultat al acestui fapt, o aceeaşi presiune va fi echilibrată de coloane de 



mercur diferite la diferite altitudini. Trebuie să exprimăm acceleraţia gravitaţională g de 
la altitudinea h prin acceleraţia de la nivelul mării gϕ. Din legea atracţiei gravitaţionale 
rezultă: 
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unde R = 6380 km este raza Pământului. Pentru altitudini mici, adică pentru h / R, putem 
neglija pătratele raportului mic h/R / 1: 
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Introducând valoarea numerică a razei Pământului, obţinem: 
                         gh = gϕ(1-χh),    χ = 3,14 · 10-7m-1,                                   (14) 
                                 g = gh ≈  gn (1 – χh)                                                 (14’) 
Pentru oraşul Bucureşti, altitudinea este h = 96 m. 
4. Corecţia de capilaritate. Pentru măsurători exacte, se întrebuinţează barometrul 

normal al cărui tub are un diametru de 30 mm. În cazul unui barometru oarecare, tubul 
barometric poate avea diametrul mai mic decât 30 mm. Atunci suprafaţa mercurului 
formează un menisc convex, ceea ce duce la un nivel mai coborât al mercurului decât în 
barometrul normal. 

Valoarea coborârii nivelului în tubul barometric, datorită fenomenului de 
capilaritate, este dată de expresia (relaţia lui Jurin): 
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unde prin σ am notat constanta de tensiune superficială a mercurului; δ – unghiul de 
recordare, d – diametrul tubului, ρ – densitatea mercurului, g – acceleraţia gravitaţiei. 

Mărimile care intră în relaţia (15) au valorile: 
σ = 0,54 N/m (540 dyn/cm)  ,    g = 9,81  m/s2 (981 cm/s2)  , 
δ = 96°; cos δ = – 0,1045  ,    ρ = 13600 kg/m3 (13,6 g/cm3)  , 
d = 0,8 cm .                                                                                                 (16) 
 
Corecţia de capilaritate trebuie scăzută din membrul II al expresiei (9). În adevăr, în 

cazul când lichidul nu udă pereţii tubului (cum este cazul coloanei de mercur), cos δ ia 
valori negative şi b este negativ (depresiune capilară). Datorită semnului minus din faţă, 
valoarea depresiunii se va adăuga deci numeric la înălţimea barometrică B. 

5. Ţinând seama de toate corecţiile studiate, obţinem formula presiunii atmosferice 
H, exprimată în torri, în funcţie de lungimea coloanei de mercur L, citită pe riglă şi 
exprimată în milimetri: 

( )[ ]( ) ( )[ ] mmmmmmmmtorr bhtLbhtLH −χ−γ−α+≈−χ−γ−α+= 111      (17) 
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Schema de principiu a aparatului este redată în figura 1. Aparatul este format dintr-un 
tub barometric 1 şi un rezervor de capacitate mare 2 ce se închide în partea inferioară cu o 
membrană din piele de căprioară. Această membrană poate fi ridicată sau coborâtă cu 
ajutorul şurubului 3. În tubul 1, până la un anumit nivel, ca şi în rezervorul 3, se găseşte 
mercur. O altă membrană, în partea superioară a rezervorului 2, permite pătrunderea aerului 
în rezervor. Deasupra nivelului mercurului, în rezervorul 2, se află un indicator de fildeş 4. În 

timpul măsurătorilor trebuie ca nivelul mercurului din 
rezervorul 2 să se găsească la nivelul extremităţii de jos a 
indicatorului de fildeş 4. 

Tubul barometric 1 (tubul Torricelli) este protejat 
de un tub metalic 5, pe care sunt trasate diviziuni în 
milimetri, socotite de la extremitatea de jos a dintelui 
de fildeş 4. Pentru a observa nivelul mercurului din 
tubul barometric, în lungul tubului metalic de protecţie 
este efectuată o tăietură. În spatele tubului barometric 
se găseşte o oglindă 6, mobilă pe verticală. Citirea 
diviziunii corespunzătoare nivelului mercurului din 
tubul barometric se face cu ajutorul unui cursor cu 
vernier 7. 

Barometrul Fortin realizează măsurarea presiunii 
atmosferice prin echilibrarea ei cu presiunea exercitată 
de coloana de mercur aflată în tubul Torricelli (1). 

 
Modul de lucru 
 
Învârtim şurubul 3 până când nivelul mercurului din rezervorul 2 atinge vârful 

(extremitatea de jos) indicatorului de fildeş 4. 
Batem uşor cu degetul tubul metalic 5, pentru a învinge aderenţa mercurului la 

peretele interior al tubului barometric 1. După aceasta verificăm dacă în rezervorul 2 
nivelul mercurului s-a menţinut în dreptul indicatorului de fildeş 4. 

Învârtim rozeta cursorului cu vernier 7, până ce partea lui inferioară devine tangentă 
la meniscul mercurului din tubul barometric. Poziţia cursorului reprezentată în figura 2 se 
consideră corectă. O citire corectă a diviziunii în dreptul căreia se 
află nivelul mercurului care cu ochiul experimentatorului să se 
găsească pe o dreaptă care uneşte vârful meniscului cu baza 
vernierului. Aceasta se realizează atunci când marginea din faţă a 
bazei vernierului coincide cu marginea din spate şi cu imaginea lor 
din oglindă (baza vernierului fiind menţinută tangentă la meniscul 
mercurului). Astfel, diviziunea în dreptul căreia se găseşte nivelul 
mercurului din tubul barometric se va citi în milimetri şi zecimi de 
milimetri cu ajutorul vernierului. 

Se vor face 3-5 citiri ale lungimii L a coloanei de mercur, 
luându-se media aritmetică a acestor citiri, cu care se va calcula 
apoi presiunea atmosferică cu formula (17). Calculele se vor face cu 6 cifre 
semnificative, afară de corecţia b care se va calcula cu 2 cifre semnificative. În rezultatul 
final se vor păstra numai zecimile de torr, eliminând celelalte zecimale prin rotunjire. 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 


