
 
Γνωριμία με το 

 Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 
(Μετρήσεις, αβεβαιότητα, επεξεργασία δεδομένων)   

 
Υποστηρικτικό υλικό 

ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 
20 Οκτωβρίου 2016 

Μαρίνα Στέλλα, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ 

Φυσική Α΄ Γενικού Λυκείου 



Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 

Είναι ο χώρος όπου εκτελούνται εργαστηριακές 
ασκήσεις που σκοπό έχουν να σε βοηθήσουν, 

• να εξοικειωθείς με τις διαδικασίες της 
επιστημονικής μεθόδου 

• να αποκτήσεις επιστημονικό τρόπο σκέψης 

• να κατανοήσεις καλύτερα τη θεωρία. 
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Η ασφάλεια στο Εργαστήριο 

http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/SafetyRules/Lab_Safety_Rules_MarinaStella.pdf 
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Το φύλλο εργασίας 

Περιλαμβάνει 
• Τους διδακτικούς στόχους της Εργαστηριακής 

Άσκησης 
• Οδηγίες για την εκτέλεση της 
• Πίνακες που πρέπει να συμπληρωθούν με 

κατάλληλες μετρήσεις 
• Επεξεργασία των μετρήσεων 
• Εξαγωγή συμπερασμάτων 
• Ερωτήματα κατανόησης-εφαρμογής των 

ευρημάτων 
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Τα όργανα μέτρησης 
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Αβεβαιότητα (σφάλμα) μέτρησης 

Η διαφορά του αριθμητικού αποτελέσματος μιας μέτρησης 
από την πραγματική τιμή του ονομάζεται αβεβαιότητα ή 

σφάλμα της μέτρησης. 

Είναι το Α 
ακριβώς στο 

μηδέν; 

Είναι το Β ακριβώς 
πάνω σε χαραγή; 

Καμία μέτρηση φυσικού μεγέθους δεν είναι απόλυτα ακριβής.  
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Κατηγορίες σφαλμάτων 

Συστηματικά σφάλματα 
Οφείλονται σε μόνιμη αιτία και 
επηρεάζουν το αποτέλεσμα της 
μέτρησης πάντοτε κατά τον ίδιο τρόπο. 

• Σφάλμα μηδενός 

• Κακή βαθμονόμηση οργάνου 

• Ανακριβή σταθμά 

• Χρησιμοποιούμενη μέθοδος 

 

Τυχαία σφάλματα 
Προέρχονται από όχι μόνιμη αιτία και 
επηρεάζουν το αποτέλεσμα της μέτρησης 
ακανόνιστα. 

• Σφάλμα παράλλαξης 
• Σφάλμα ανάγνωσης 
• Θερμικός θόρυβος των 

ηλεκτρονικών οργάνων 
• Ακούσια λάθη παρατήρησης 

(απροσεξίας) 

Στην πράξη είναι δύσκολο να γίνει διαχωρισμός των συστηματικών σφαλμάτων 
από τα τυχαία. Εξάλλου πολλά σφάλματα είναι συνδυασμός και των δυο τύπων. 
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Σφάλμα μηδενός 

( αν ο δείκτης του οργάνου έχει μετατοπιστεί από το μηδέν, όταν δεν μετρά) 

 
Κοχλίας 

ρύθμισης 
του 

μηδενός 
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Εάν δεν είναι δυνατή η ρύθμιση θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη στις μετρήσεις. 



 
Σφάλμα ανάγνωσης 

(Υπεισέρχεται ένας παράγοντας υποκειμενικότητας) 

 
 

Ως γενικός κανόνας μπορεί να θεωρηθεί 
ότι το σφάλμα ανάγνωσης είναι ίσο με 
αυτό που αντιστοιχεί σε μισή υποδιαίρεση 
της κλίμακας. 

(χωρίς να είναι απόλυτο, μπορεί να προσδιοριστεί από 
τον παρατηρητή και μπορεί να διαφέρει από 
παρατηρητή σε παρατηρητή όπως φαίνεται στο 
παρακάτω παράδειγμα) 

Θεωρείται αβέβαιο το 
τελευταίο ψηφίο. 
To σφάλμα ανάγνωσης είναι 
μια μονάδα στο τελευταίο 
ψηφίο. (δεν γνωρίζουμε αν το όργανο 

στρογγυλεύει το αποτέλεσμα στο 
τελευταίο ψηφίο ή αγνοεί τα υπόλοιπα 
ψηφία). 

Αναλογικά όργανα Ψηφιακά όργανα 

± 0,1°C 

± 0,01mA 

± 0,5mm 
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Σφάλμα παράλλαξης 

( όταν κοιτάς υπό γωνία την κλίμακα του οργάνου μέτρησης) 

 
3,2cm!!! 

2,6cm 

λάθος λάθος 
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Η μέση τιμή 
( για να περιορίσουμε τα τυχαία σφάλματα) 

Μετράμε πολλές φορές ένα μέγεθος και μετά προσθέτουμε τις μετρήσεις και το 
άθροισμα των μετρήσεων το διαιρούμε με το πλήθος τους. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 
αριθμός των μετρήσεων τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα η μέση τιμή να είναι 
πλησιέστερα στην πραγματική.  
 

Μια ομάδα μαθητών μέτρησε τη μάζα μιας 
ξύστρας με ηλεκτρονικό ζυγό ακρίβειας 0,1g 
και βρήκαν: 
Μαθητής Α   m₁=7g 
Μαθητής Β    m₂= 6,9g 
Μαθητής Γ    m₃= 6,89g 
Υπολόγισαν την μέση τιμή και βρήκαν 
mµ=(7+6,9+6,87)g:3 
mµ= 6,92333g  
και συμφώνησαν ότι αυτή η τιμή είναι 
πλησιέστερα στην πραγματική μάζα της 
ξύστρας. 

Έχετε κάνει 
λάθη! 

Εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για τα 
σημαντικά ψηφία.  
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Η ακρίβεια 

Η ακρίβεια κάθε μέτρησης περιορίζεται από την ακρίβεια του 
οργάνου μέτρησης, που δεν είναι ποτέ ακριβές (αξιόπιστο). 

Ο 
χάρακας 
μετρά με 
ακρίβεια 
0,1 cm 

Το 
διαστημό

μετρο 
μετρά με 
ακρίβεια 
0,01 cm Μικρότερη ακρίβεια έχουν 

οι ογκομετρικοί κύλινδροι 
Σε κάθε μέτρηση μεγάλο ρόλο παίζει να 
γνωρίζουμε την ακρίβεια με την οποία μετράμε.  
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Τα  σημαντικά ψηφία  

     Στις Φυσικές Επιστήμες η ακρίβεια μιας μέτρησης εκφράζεται με το 
πλήθος των ψηφίων που χρησιμοποιούνται. Τα ψηφία αυτά 
ονομάζονται σημαντικά ψηφία. Η αβεβαιότητα της μέτρησης 
φαίνεται στο τελευταίο ψηφίο της μέτρησης 
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Με άλλα λόγια, οι μετρήσεις 7 m, 7,0 m και 7,00m  έχουν διαφορετικό νόημα.  
 
Η πρώτη έχει ένα σημαντικό ψηφίο και σημαίνει ότι το μήκος είναι 6 ή 7 ή 8 m 
(αβεβαιότητα ±1 m), 
η δεύτερη έχει δύο σημαντικά ψηφία και σημαίνει ότι το μήκος είναι 6,9 ή 7,0 ή 7,1 
m (αβεβαιότητα ±0,1 m) και  
η τρίτη  έχει τρία σημαντικά ψηφία και σημαίνει ότι το μήκος είναι 6,99 ή 7,00 ή 
7,01 m (αβεβαιότητα ±0,01 m).  



20/10/2016 ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας                                                     Μ. Στέλλα 

Τα σημαντικά ψηφία  
μιας πειραματικά μετρούμενης τιμής είναι:  

 

Για αναλογικό όργανο: όλοι οι 
αριθμοί που μπορούν να 
αναγνωστούν κατ’ ευθείαν από την 
κλίμακα του οργάνου συν έναν 
εκτιμώμενο αριθμό της αμέσως 
μικρότερης υποδιαίρεσης.  
Ο αριθμός αυτός προσδιορίζεται κατ’ 
εκτίμηση από αυτόν που διαβάζει την 
ένδειξη του οργάνου και συνδέεται με την 
ικανότητα του ανθρώπινου ματιού να 
διαβάζει με ακρίβεια τη θέση του δείκτη 
ενός οργάνου ανάμεσα στις μικρότερες 
υποδιαιρέσεις της κλίμακάς του.  

Για ψηφιακό όργανο: όλοι οι αριθμοί που 
μπορούν να αναγνωστούν κατ’ ευθείαν από 
το όργανο. 

Προφανώς η μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους με το ίδιο όργανο πρέπει να δίνει  πάντα 
τον ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων, τα οποία καθορίζουν  την ακρίβεια της μέτρησης.  

Για παράδειγμα, αν μετράμε μήκος με 
διαστημόμετρο που έχει ακρίβεια 0,1 mm, οι 
μετρήσεις 4,5 mm, 12,2 mm και 7,0 mm είναι 
σωστά καταγεγραμμένες, ενώ οι μετρήσεις 
4,55 mm, 12mm και 7,04mm λανθασμένα 
καταγεγραμμένες γιατί δείχνουν μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ακρίβεια από αυτήν που έχει το 
όργανο, δηλαδή παραπληροφορούν τον 
αναγνώστη. 



-   Όταν στο αποτέλεσμα μιας μέτρησης υπάρχει υποδιαστολή, 
ως σημαντικά ψηφία (συντομογραφία σψ) μετράνε όλα τα 
ψηφία από το πρώτο μη μηδενικό και δεξιά 
π.χ.     2,3 (2 σψ),     2,30 (3 σψ),     0,2 (1 σψ),     0,02 (1 σψ),     0,020 (2 σψ). 
 

-   Όταν δεν υπάρχει υποδιαστολή ως σημαντικά μετράνε όλα τα 
ψηφία από το πρώτο αριστερά ψηφίο μέχρι το τελευταίο μη 
μηδενικό 
π.χ.     15 (2 σψ),     15000 (2 σψ),     15050 (4 σψ). 
 

-   Οι δυνάμεις του 10 δεν αξιολογούνται ως σημαντικά ψηφία 
π.χ.     2,1�10-3 (2 σψ),     0,0021 (2 σψ). 

Τα σημαντικά ψηφία 
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Μια ομάδα μαθητών μέτρησε τη μάζα μιας 
ξύστρας με ηλεκτρονικό ζυγό ακρίβειας 0,1g 
και βρήκαν: 
Μαθητής Α   m₁=7,0g 
Μαθητής Β    m₂= 6,9g 
Μαθητής Γ    m₃= 6,89g 
Υπολόγισαν την μέση τιμή και βρήκαν 
mµ=(7,0+6,9+6,9)g:3 
mµ= 6,93333g =6,9g 
και συμφώνησαν ότι αυτή η τιμή είναι 
πλησιέστερα στην πραγματική μάζα της 
ξύστρας. 

1ος ΚΑΝΟΝΑΣ  
Η μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους με το 
ίδιο όργανο έχει πάντα τον ίδιο αριθμό 
δεκαδικών ψηφίων τα οποία και θα πρέπει 
να αναγράφονται, αφού καθορίζουν και 
την ακρίβεια της μέτρησης. 
2ος ΚΑΝΟΝΑΣ  
Μετά από έναν πολλαπλασιασμό ή μια 
διαίρεση δύο φυσικών μεγεθών κρατάμε 
τόσα σημαντικά ψηφία όσα είναι τα 
λιγότερα των δύο αριθμών που 
πολλαπλασιάζουμε ή διαιρούμε. Όταν 
όμως προσθέτουμε ή αφαιρούμε δύο 
φυσικά μεγέθη κρατάμε τα λιγότερα 
δεκαδικά ψηφία και όχι τα λιγότερα 
σημαντικά.  
 

Μετά τις πράξεις πρέπει να στρογγυλοποιούμε το 
αριθμητικό αποτέλεσμα. 
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Οι στρογγυλοποιήσεις 

Τα μη σημαντικά ψηφία στρογγυλοποιούνται με βάση τους εξής κανόνες: 

• Εάν το τελευταίο ψηφίο είναι μικρότερο του 5 τότε παραλείπεται (στρογγυλοποίηση 

προς τα κάτω), 

Πχ  3,142 σε 3,14 
• Εάν το τελευταίο ψηφίο είναι μεγαλύτερο του 5 τότε ο προηγούμενος αριθμός 
αυξάνεται κατά 1 (στρογγυλοποίηση προς τα πάνω),  

πχ 3,146 σε 3,15 
• Το 5 στρογγυλοποιείται προς τον κοντινότερο άρτιο αριθμό (με αυτό τον τρόπο 

ελαχιστοποιούμε τις αποκλίσεις λόγω στρογγυλοποίησης), 
 πχ 3,145 σε 3,14 (ΟΧΙ 3,15), ενώ 3,155 σε 3,16,  

-   Όταν προσθέτουμε η αφαιρούμε δυο αριθμούς κρατάμε στο αποτέλεσμα όσα 
ΔΕΚΑΔΙΚΑ έχει ο αριθμός με τα λιγότερα δεκαδικά  

πχ 2,37g+1,2g =3,6g και όχι 3.57g 
-   Όταν πολλαπλασιάζουμε η διαιρούμε δυο αριθμούς κρατάμε στο αποτέλεσμα 
όσα ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ψηφία έχει ο αριθμός με τα λιγότερα σημαντικά ψηφία 

 πχ 8,37cm. 2,3cm = 19,251 cm²=19cm² 
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Η γραφική παράσταση 

Μια απλή και παραστατική εικόνα  
της σχέσης (αλληλεξάρτησης) δύο φυσικών μεγεθών  

με βάση ένα πίνακα τιμών 

http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/SupportiveMaterial/Physics/Lyceum_A/Stella-
DrawingAndInterpretingGraphsOfLinearMotion.pdf 
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Το προτεινόμενο Φύλλο εργασίας 

20/10/2016 ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας                                                     Μ. Στέλλα 

Στοιχεία θεωρίας 
 από τον Εργαστηριακό Οδηγό 

Φυσικής Α΄ Γενικού Λυκείου ΟΕΔΒ. 

Στόχοι 
•εξοικείωση με ένα όργανο ακριβείας  
•προσδιορισμός της ακρίβειας ενός οργάνου 
•αποφυγή  των σφαλμάτων 
•ορθός τρόπος γραφής των μετρήσεων 
•επεξεργασία μετρήσεων  

 

 
 

http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/RealLabWorkSheets_Physics.html#Sec04 
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Πηγές υλικού 

• Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής Α΄ Λυκείου, ΟΕΔΒ 

• Εισαγωγικά μαθήματα  για τα σφάλματα 
(παρουσίαση)  Λ.Ρεσβάνης Α.Μανουσάκης τμήμα φυσικής 
ΕΚΠΑ 

• Σφάλματα, Π.Μουρούζης ΕΚΦΕ Κέρκυρας 

• Σημαντικά ψηφία, Σ. Μπίτσιος ΕΚΦΕ Καρδίτσας 

• Το διαστημόμετρο http://repfiles.kallipos.gr/html_books/9890/file/parG.html 
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Έχουν συμπεριληφθεί διορθώσεις- συμπληρώσεις των αρχικών κειμένων από 
τον σχολικό σύμβουλο φυσικών επιστημών Δρ. Κ. Αποστολόπουλο. 

http://repfiles.kallipos.gr/html_books/9890/file/parG.html

