
ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
 

Τα σφάλµατα (δηλαδή οι διαφορές µεταξύ των µετρούµενων τιµών και των 

πραγµατικών) χαρακτηρίζονται ως συστηµατικά και ως τυχαία.  

Συστηµατικά είναι αυτά που εµφανίζονται πάντοτε σε µια σειρά µετρήσεων 

και η τιµή τους είναι σταθερή. Οφείλονται σε ατέλεια των οργάνων µέτρησης 

(ελαττωµατικά όργανα), στη µέθοδο µέτρησης (επιλογή λανθασµένης µεθόδου για τη 

συγκεκριµένη µέτρηση και για την τιµή του µεγέθους), σε εξωτερικά αίτια που 

παραµένουν σταθερά (βαρυτικό πεδίο, ατµοσφαιρικές συνθήκες κ.α.) και στον 

παρατηρητή (π.χ. χρόνος αντίδρασης). Τα συστηµατικά σφάλµατα είναι τα πιο 

επικίνδυνα και τα πιο δύσκολα να εντοπιστούν. 

Τυχαία σφάλµατα είναι αυτά που εµφανίζονται πάντα, δεν µπορούν να 

εξαλειφθούν και οφείλονται σε τυχαίους παράγοντες όπως η περιορισµένη ακρίβεια 

των οργάνων µέτρησης (η οποία κάνει το τελευταίο ψηφίο της µετρούµενης τιµής 

αβέβαιο), ο παρατηρητής (π.χ. αλλαγή γωνίας υπό την οποία βλέπει το όργανο 

µέτρησης) και η αστάθεια των εξωτερικών συνθηκών (π.χ. αυξοµείωση της τάσης του 

ρεύµατος, κούνηµα του πάγκου εργασίας κ.α.). Τα τυχαία σφάλµατα 

αντιµετωπίζονται σχετικά εύκολα µε τη λήψη µεγάλου αριθµού µετρήσεων. Όσο 

περισσότερες µετρήσεις χρησιµοποιούµε τόσο η µέση τιµή τους πλησιάζει την 

πραγµατική. 

Οι τύποι οι οποίοι χρησιµοποιούνται όταν δε γνωρίζουµε την πραγµατική τιµή 

του µεγέθους που µετράµε είναι οι εξής: 

1. Καλύτερη τιµή είναι ο µέσος όρος των µετρήσεων: ∑=
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2. Τυπική απόκλιση του συνόλου των µετρήσεων: ∑ −=
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3. Τυπικό σφάλµα στο µέσο όρο: 
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4. Ποσοστιαίο σφάλµα: %100⋅=
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5. Έκφραση του αποτελέσµατος των µετρήσεων: m
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Οι τύποι αυτοί χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση και ελαχιστοποίηση των 

συνεπειών των τυχαίων και µόνο σφαλµάτων και δεν µπορούν να ανιχνεύσουν την 

ύπαρξη συστηµατικών σφαλµάτων. 

Παρατηρήσεις στους παραπάνω τύπους: 

Α) Η τυπική απόκλιση αποτελεί ένδειξη της ποιότητας των µετρήσεών µας. 

Όσο µικρότερη είναι η τυπική απόκλιση τόσο πιο κοντά στην πραγµατική τιµή (ή 

σωστότερα, στο µέσο όρο) είναι οι µετρήσεις µας. 

Β) Ο υπολογισµός της τυπικής απόκλισης και του τυπικού σφάλµατος στο 

µέσο όρο προϋποθέτει µεγάλο αριθµό µετρήσεων. Ειδικά ο τύπος υπολογισµού του 

τυπικού σφάλµατος στο µέσο όρο είναι προσεγγιστικός και δεν έχει νόηµα η χρήση 

του για λιγότερες από 4 µετρήσεις. 


