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ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ-ΣΦΑΛΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 Το αριθμητικό αποτέλεσμα κάθε μέτρησης ενός φυσικού μεγέθους
είναι πάντα με προσέγγιση. Ποτέ δεν είναι απόλυτα ακριβές. Αυτό
μπορεί να οφείλεται είτε στη χρησιμοποιούμενη μέθοδο, είτε στην
ατέλεια των οργάνων, είτε στις δεξιότητες ή όχι του παρατηρητή.

 Η διαφορά (απόκλιση) του αριθμητικού αποτελέσματος της
μέτρησης από την πραγματική της τιμή ονομάζεται αβεβαιότητα ή
σφάλμα μέτρησης.



ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ-ΣΦΑΛΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 Επειδή το σημείο Β βρίσκεται μεταξύ των 14 και 15 mm δεν είμαστε βέβαιοι/ες
αν το μήκος του σώματος είναι ίσο με 14,1mm, ή 14,2mm ή 14,5mm κ.τ.λ..

 Γι’ αυτό είναι πιο σωστό να γράφουμε ως αποτέλεσμα (14,5 + 0,5)mm.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

 Τα σφάλματα διακρίνονται σε
συστηματικά και τυχαία.

 Τα συστηματικά σφάλματα
οφείλονται σε μόνιμη αιτία και
επηρεάζουν το αποτέλεσμα
της μέτρησης πάντοτε κατά
τον ίδιο τρόπο.

 Συνήθως οφείλονται σε
ατέλειες ή βλάβες των
οργάνων μέτρησης.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

 Τα τυχαία σφάλματα οφείλονται σε μη μόνιμη αιτία και επηρεάζουν ακανόνιστα
το αποτέλεσμα της μέτρησης, όχι κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή, τυχαία.

 Συνήθως οφείλονται στην περιορισμένη ακρίβεια των οργάνων μέτρησης, στην
αστάθεια των εξωτερικών συνθηκών που μπορούν να επηρεάσουν το πείραμα,
στα ακούσια λάθη παρατήρησης και γραφής από τον παρατηρητή.



ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

Για να περιορίσουμε τα τυχαία σφάλματα σε μια μέτρηση, παίρνουμε
πολλές μετρήσεις και υπολογίζουμε τη μέση τιμή τους.

Η μέση τιμή δεν είναι η ακριβής τιμή του μεγέθους αλλά είναι μια πολύ
καλή προσέγγισή της.

Όσο μεγαλύτερο είναι το πλήθος των μετρήσεων τόσο μεγαλύτερη
είναι και η πιθανότητα να βρίσκεται η μέση τιμή πλησιέστερα στην
πραγματική τιμή.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ

 Η ακρίβεια κάθε μέτρησης εξαρτάται (περιορίζεται) από την ακρίβεια του
οργάνου με το οποίο πραγματοποιείται η μέτρηση (το οποίο δεν είναι ποτέ
απόλυτα ακριβές).

 Αν οι υποδιαιρέσεις είναι σε χιλιοστά (π.χ. χάρακας) δεν μπορούμε να
παρατηρήσουμε τιμές μικρότερες από χιλιοστά. Δηλαδή η ακρίβεια που μας
δίνει είναι 0,1cm ή 1mm.

 Με το διαστημόμετρο μπορούμε να μετρήσουμε με ακρίβεια 0,01cm ή 0,1mm.

2,5cm

2,48cm

Ας μετρήσουμε το μήκος της
ξύστρας με μεζούρα, με
μετροταινία, με χάρακα και με
διαστημόμετρο. Με τι ακρίβεια
μετρά το κάθε όργανο; Πως θα
γράφαμε την μέτρηση για τα τρία
πρώτα όργανα;
(24,5± 0,5)mm



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ
 Με το διαστημόμετρο μπορούμε να μετρήσουμε με ακρίβεια 0,01cm ή 0,1mm.

Αν μετρήσουμε το μήκος της
ξύστρας με διαστημόμετρο πως
θα γράφαμε την μέτρηση;



ΔΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

1. Εξωτερικές σιαγώνες ή κύριες σιαγόνες: χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση εξωτερικών διαστάσεων ή διαμέτρων αντικειμένων
2. Εσωτερικές σιαγόνες: χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση εσωτερικών διαστάσεων ενός αντικειμένου
3. Βυθόμετρο: χρησιμοποιείται για την μέτρηση του βάθους ενός αντικείμενου ή μιας τρύπας
4. Κύρια Κλίμακα: η κλίμακα είναι χαραγμένη κάθε ένα mm
5. Κύρια Κλίμακα: η κυρίως κλίμακα χαραγμένη σε ίντσες
6. Κλίμακα Βερνιέρου: μας δίνει ακρίβεια στον υπολογισμό της παρεμβολής με ακρίβεια συνήθως 0,1 mm(δέκατα του 

χιλιοστόμετρου)
7. Κλίμακα Βερνιέρου: μας δίνει ακρίβεια στην μέτρηση σε κλάσματα της ίντσας
8. Σταθεροποιητής: Χρησιμοποιείται για να μπλοκάρει το κινούμενο μέρος και να εμποδίζει τυχαίες κινήσεις κατά τη μεταφορά της 

μέτρησης



Μέτρηση με διαστημόμετρο
 Κοιτάμε μεταξύ ποιων ενδείξεων της

κύριας κλίμακας βρίσκεται το μηδέν
του βερνιέρου. Σημειώνουμε τη
μικρότερη ένδειξη (εδώ βρίσκεται
μεταξύ 24 και 25 και επομένως
σημειώνουμε το 24).

 Κοιτάζω τις γραμμές που έχει το
κινούμενο στέλεχος και ψάχνω να
βρω εκείνη τη γραμμή που βρίσκεται
σε τέλεια συνέχεια με μια από τις
γραμμές της κύριας κλίμακας.

 Σημειώνουμε αυτή την ένδειξη του
βερνιέρου σαν το επόμενο ψηφίο της
μέτρησής μας, αφού πρώτα βάλουμε
υποδιαστολή (εδώ 6), και
συμπληρώνουμε σαν μονάδα τα mm.

 Επομένως η μέτρησή μας είναι
24,6mm



 Ο βερνιέρος μπορεί να δώσει και 2 δεκαδικά ψηφία. Δηλαδή η τελική ανάγνωση θα έχει
και εκατοστά του χιλιοστού.

 Έστω ότι έχουμε την παραπάνω εικόνα. Κοιτάμε ξανά μεταξύ ποιων ενδείξεων της κύριας
κλίμακας βρίσκεται το μηδέν του βερνιέρου. Σημειώνουμε τη μικρότερη ένδειξη (εδώ
βρίσκεται μεταξύ 21 και 22 mm και επομένως σημειώνουμε το 21).

 Κοιτάζω ξανά τις γραμμές που έχει το κινούμενο στέλεχος και ψάχνω να βρω εκείνη τη
γραμμή που βρίσκεται σε τέλεια συνέχεια με μια από τις γραμμές της κύριας κλίμακας. Η
γραμμή αυτή είναι στο 5,5.

 Σημειώνουμε αυτή την ένδειξη του βερνιέρου (το 55) σαν τα επόμενα ψηφία της μέτρησής
μας, αφού πρώτα βάλουμε υποδιαστολή και συμπληρώνουμε σαν μονάδα τα mm.

 Επομένως η μέτρησή μας είναι 21,55mm

 Ή καλύτερα (21,55+0,05)mm





37,46 mm





ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ

 Τα ψηφία του αριθμητικού αποτελέσματος μιας μέτρησης,
για τα οποία είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι είναι σωστά
ονομάζονται σημαντικά ψηφία.

 Τα ψηφία μιας πειραματικά μετρούμενης τιμής που
μπορούν να αναγνωστούν κατ’ ευθείαν από την κλίμακα
του οργάνου συν έναν αμφισβητήσιμο ή εκτιμώμενο
ψηφίο ονομάζονται σημαντικά.

 Σε ένα αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τη
μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους δεν πρέπει να γράφουμε
περισσότερα ψηφία από όσα μας παρέχει η ακρίβεια του
οργάνου (ή της μεθόδου).



 Όταν στο αποτέλεσμα μιας μέτρησης υπάρχει
υποδιαστολή, ως σημαντικά ψηφία (σ.ψ.) μετράνε όλα τα
ψηφία από το πρώτο μη μηδενικό και δεξιά,

π.χ.     2,3 (2 σ.ψ.),     2,30 (3 σ.ψ.),     0,2 (1 σ.ψ.),    
0,02 (1 σ.ψ.),     0,020 (2 σ.ψ.).

 Όταν δεν υπάρχει υποδιαστολή ως σημαντικά μετράνε όλα
τα ψηφία από το πρώτο αριστερά ψηφίο μέχρι το τελευταίο
μη μηδενικό,

π.χ.     15 (2 σ.ψ.),     15000 (2 σ.ψ.),     15050 (4 σ.ψ.).

 Οι δυνάμεις του 10 δεν αξιολογούνται ως σημαντικά ψηφία,
π.χ.     2,110-3 (2 σψ),     0,0021 (2 σψ). 

Ωχ!!!!!!
Τί γίνετε 
τώρα;



Επιστημονικός συμβολισμός αριθμού
(Scientific Notation).

 Εκφράζουμε τον αριθμό κατά τον εξής τρόπο: θέτουμε 1 µόνο ψηφίο
αριστερά της υποδιαστολής και όλα τα υπόλοιπα ψηφία δεξιά της
υποδιαστολής.

 Στη συνέχεια θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τη παράσταση µε την
κατάλληλο δύναμη του 10, ώστε ο νέος αριθμός να ισούται µε τον αρχικό
αριθμό, όπως φαίνεται παρακάτω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 

0,066 g 6,6 x 10 -2 g

200,0 g 2,000 x 10 2 g 

0,543 g 5,43 x 10 -1 g 

1600 g 1.6 x 10 3 g 

75.2 g 7.52 x 10 1 g



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ

Αριθμός Σημαντικά ψηφία 

4006 4

12,270 5

0,0040 2

2300 2 

4,00x103 3

100 1 

100,0 4

.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ

Αριθμός Σημαντικά ψηφία 

0,01 1

0,010 2

0,011 2

111 3

11 2

11,05 4

110 2 

.


