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ΕΚΦΕ Λευκάδασ                 Οκτϊβριοσ 2016 

Σημαντικά ψηφία, ςτρογγυλοποιήςεισ, γραφικζσ παραςτάςεισ 

Συνοπτική παρουςίαςη  

Σημαντικά ψηφία. 

Τα ψθφία που απαιτοφνται για τθν καταγραφι ενόσ αρικμοφ που προκφπτει από μια 

εργαςτθριακι μζτρθςθ ενόσ φυςικοφ μεγζκουσ, ονομάηονται ςημαντικά ψηφία και κακορίηονται 

από τθν ακρίβεια του οργάνου μζτρθςθσ και τθν μετρθτικι διαδικαςία. Το τελευταίο ςθμαντικό 

ψθφίο είναι το μοναδικό αβζβαιο ψθφίο του αρικμοφ.  

 Πρϊτο ςημαντικό ψηφίο:  Το πρϊτο από αριςτερά μθ μθδενικό ψθφίο. 

 Τελευταίο ςημαντικό ψηφίο:   

o Αν υπάρχει υποδιαςτολή:  Το τελευταίο ψθφίο του αρικμοφ ακόμα κι αν είναι 

μθδζν. 

o Αν δεν υπάρχει υποδιαςτολή:  Το τελευταίο μθ μθδενικό ψθφίο.  

Όλα τα ψθφία μεταξφ του πρϊτου (περιςςότερο ςθμαντικοφ) και του τελευταίου (λιγότερο 

ςθμαντικοφ), κεωροφνται ςθμαντικά. Στουσ παρακάτω αρικμοφσ τονίηονται το πρϊτο και τελευταίο 

ςθμαντικό ψθφίο και ςε παρζνκεςθ το πλικοσ τουσ. 

231,75 (5) 002,540 (4) 0,00725 (3) 1,0003 (5) 2310 (3) 

Παρατήρηςη: Ο τελευταίοσ από τουσ παραπάνω αρικμοφσ ςφμφωνα με τον κανόνα ζχει τρία 

ςθμαντικά ψθφία. Μπορεί όμωσ το τελευταίο ψθφίο (μθδζν) να πρζπει να κεωρθκεί ςθμαντικό αν 

για παράδειγμα είναι το εκτιμϊμενο ι αβζβαιο ψθφίο ςε μια μζτρθςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο 

αρικμόσ μπορεί να γραφεί ωσ,  2,310x103. 

Κανόνεσ ςτρογγυλοποίηςησ 

Όταν πρζπει να ςτρογγυλοποιιςουμε τα αποτελζςματα που προκφπτουν από τθν επεξεργαςία 

κάποιου πλικουσ εργαςτθριακϊν μετριςεων ςε κάποια τάξθ μεγζκουσ, απορρίπτοντασ τα επόμενα 

ψθφία, ακολουκοφμε τθν διαδικαςία που φαίνεται ςτο επόμενο παράδειγμα. 

Έςτω ότι κζλουμε να ςτρογγυλοποιιςουμε τον αρικμό, 235,43Χ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο.  

Αν το ψθφίο Χ παίρνει μία από τισ τιμζσ 1,2,3,4  τότε 235,43Χ245,43 

 Αν το ψθφίο Χ παίρνει μία από τισ τιμζσ 6,7,8,9  τότε 235,43Χ245,44 

Αν Χ=5, για να ελαχιςτοποιιςουμε το ςφάλμα ςτα αποτελζςματά μασ κα πρζπει τισ μιςζσ περίπου 

φορζσ να προςαυξιςουμε το προθγοφμενο ψθφίο κατά μία μονάδα και τισ υπόλοιπεσ να το 

αφιςουμε ωσ ζχει. Αυτό μπορεί να γίνει ακολουκϊντασ κάποιο κανόνα όπωσ π.χ. αν το 

προθγοφμενο ψθφίο είναι άρτιοσ να μζνει όπωσ είναι και αν είναι περιττόσ να προςαυξάνεται κατά 

μία μονάδα. 
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Πολλαπλαςιαςμόσ ,  διαίρεςη. 

Το γινόμενο ι το πθλίκο δφο αρικμϊν ζχει το ίδιο πλικοσ ςθμαντικϊν ψθφίων με τον 

παράγοντα που ζχει τα λιγότερα ςθμαντικά ψθφία. Π.χ., 

5,48x1,3=7,1247,1 

45,2/421,6=0,1072110,107 

4,782=22,848422,8 

Πρόςθεςη , αφαίρεςη. 

Το άκροιςμα ι θ διαφορά δφο αρικμϊν κα ζχει ωσ τελευταίο ςθμαντικό, το ψθφίο με τάξθ 

μεγζκουσ τθν μεγαλφτερθ τάξθ από αυτζσ των τελευταίων ςθμαντικϊν ψθφίων των αρικμϊν που 

προςτίκενται ι αφαιροφνται. Π.χ., 

425,2+0,128+4,35=429,678429,7 

3,158-0,01+7,8564=11,004411,00 

 Όταν το τελικό αποτζλεςμα προκφπτει με περιςςότερα του ενόσ βιματα, ςτα ενδιάμεςα 

αποτελζςματα, κρατάμε τουλάχιςτον ζνα ψηφίο περιςςότερο, από τα ςθμαντικά που 

προκφπτουν ςε κάκε βιμα ςφμφωνα με τα προθγοφμενα. 

 Οι αρικμθτικοί ςυντελεςτζσ και οι φυςικζσ ςτακερζσ κεωροφμε ότι ζχουν άπειρο πλήθοσ 

ςημαντικϊν ψηφίων. 

 Οι παραπάνω κανόνεσ προκφπτουν από τθν αυτονόθτθ αποδοχι του γεγονότοσ ότι οι 

μακθματικζσ πράξεισ δεν μποροφν να δϊςουν μεγαλφτερθ ακρίβεια από τθν ακρίβεια που 

ζχουν οι πειραματικζσ μετριςεισ 

Γραφικζσ παραςτάςεισ 

Πίνακασ μετρήςεων. 

Στθν πρϊτθ ςτιλθ του πίνακα καταχωροφμε τον αφξοντα αρικμό τθσ μζτρθςθσ. Στισ υπόλοιπεσ 

ςτιλεσ ωσ επικεφαλίδα γράφουμε το μετροφμενο ι υπολογιηόμενο μζγεκοσ και οπωςδιποτε τισ 

μονάδεσ μζτρθςθσ ςε παρζνκεςθ. 

Γραφική παράςταςη. 

Η γραφικι παράςταςθ γίνεται ςε χιλιοςτομετρικό χαρτί ςυνικωσ μεγζκουσ Α4, ςφμφωνα με τουσ 

παρακάτω γενικοφσ κανόνεσ. 

1. Επιλζγουμε κατάλληλα την κλίμακα ώςτε το διάγραμμα να καταλαμβάνει όςο το 

δυνατόν περιςςότερη επιφάνεια από το χιλιοςτομετρικό χαρτί. 

2. Γράφουμε ςτουσ άξονεσ το αντίςτοιχο μζγεθοσ και τισ μονάδεσ μζτρηςησ. 
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3. Βαθμολογοφμε τουσ άξονεσ γράφοντασ μόνο μερικζσ βαςικζσ υποδιαιρζςεισ ςε ίςα 

διαςτήματα 

4. Δεν γράφουμε ςτουσ άξονεσ τισ πειραματικζσ τιμζσ και οφτε ενώνουμε με γραμμζσ  

τα πειραματικά ςημεία με τουσ άξονεσ. 

Π.χ. από τισ παρακάτω γραφικζσ παραςτάςεισ που αναπαριςτοφν το ίδιο ςφνολο πειραματικϊν 

ςθμείων ςωςτι ςφμφωνα με τουσ παραπάνω κανόνεσ είναι μόνο θ (δ) 

 

Χάραξη τησ καμπφλησ  - Εφρεςη τησ κλίςησ  

Σχεδιάηοντασ τθν καμπφλθ, φροντίηουμε ϊςτε να περνά όςο το δυνατόν πιο κοντά και 

ανάμεςα από τα πειραματικά ςθμεία. Η ιδανικι καμπφλθ είναι εκείνθ που ελαχιςτοποιεί το 

άκροιςμα των τετραγϊνων των αποςτάςεων των πειραματικϊν ςθμείων από τθν καμπφλθ και 

υπολογίηεται με μακθματικζσ μεκόδουσ (μζκοδοσ ελαχίςτων τετραγϊνων). Από τθ ςτιγμι που 

ςχεδιάηουμε τθν καμπφλθ "ξεχνάμε" τα πειραματικά ςθμεία. 

Στθν περίπτωςθ που θ ςχζςθ των μεγεκϊν, των οποίων θ ςχζςθ αποτυπϊνεται ςτθ γραφικι 

παράςταςθ, είναι γραμμικι, θ γραφικι παράςταςθ κα είναι ευκεία. Για τον υπολογιςμό τθσ κλίςθσ 

τθσ ευκείασ επιλζγουμε δφο ςθμεία τθσ όςο το δυνατόν πιο απομακρυςμζνα, των οποίων οι 

ςυντεταγμζνεσ να διαβάηονται εφκολα και με ακρίβεια, (ςθμεία τθσ ευκείασ που είναι και ςθμεία 

τομισ των γραμμϊν πλζγματοσ του χαρτιοφ) και υπολογίηουμε τθν κλίςθ από τθ ςχζςθ, 
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Στα παρακάτω ςχιματα φαίνεται ο ςωςτόσ (α) και οι λάκοσ (β,γ,δ) τρόποι υπολογιςμοφ  
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Ο Υπεφθυνοσ του ΕΚΦΕ 

Σπφροσ Χόρτησ - Φυςικόσ 
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(α) Σωςτό (β) Λάκοσ 
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(γ) Λάκοσ (δ) Λάκοσ 

Κλίςθ=εφω 
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