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Περίληψη 

 

Πολλά φυσικά µεγέθη µετρούνται έµµεσα, µέσω φυσικών νόµων (µαθηµατικών σχέσεων) που 

τα συνδέουν µε άλλα φυσικά µεγέθη τα οποία είναι άµεσα µετρήσιµα. Έστω ότι το φυσικό µέγεθος Ζ 

σχετίζεται µε το Υ µέσω του φυσικού νόµου: 

Z F(Y)=           (I) 

και έχουµε τη δυνατότητα µέτρησης µόνο του Υ, µέσω µιας κατάλληλης πειραµατικής διάταξης, που 

σχετίζει το Υ µε το Ζ µέσω της σχέσης (I). Τότε, λέµε ότι η µέτρηση του Ζ γίνεται έµµεσα, µέσω της 

µέτρησης του Υ και του φυσικού νόµου (I).  

 Σύµφωνα µε το νόµο των µεγάλων αριθµών, αν πραγµατοποιήσουµε Ν µετρήσεις του Υ: Υ1, 

Υ2, …ΥΝ, ο αριθµητικός µέσος τους Y  συγκλίνει, για Ν→∞ στη µέση τιµή µ(Υ) της τυχαίας 

µεταβλητής Υ. Επίσης, ο αριθµητικός µέσος (Z F(Y)= ) των  Ζ1=F(Y1), Ζ2=F(Y2), … ΖΝ=F(YΝ) 

συγκλίνει στη µέση τιµή µ(Z) της τυχαίας µεταβλητής Z.  

Στην παρούσα εργασία δείχνουµε ότι:  

Αν διαθέτουµε πειραµατική διάταξη µέσω της οποίας:  

a) Μετρούµε άµεσα το φυσικό µέγεθος Υ  

b) Συσχετίζουµε το Υ µε το φυσικό µέγεθος Ζ, µέσω φυσικού νόµου της µορφής (I), 

τότε η πειραµατική τιµή Ζexp, του µεγέθους Ζ, δίνεται από τη σχέση: 
expZ F(Y)= . Η τιµή αυτή 

διαφέρει από την τιµή Z F(Y)= . Η τιµή Z F(Y)=  δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως πειραµατική 

τιµή του Ζ, εκτός αν η σχέση (I) είναι γραµµική. Επίσης, υπολογίζεται το σφάλµα που εισάγεται, αν 

χρησιµοποιηθεί η σχέση Z F(Y)=  για τον υπολογισµό της πειραµατικής τιµής του µεγέθους Ζ. Τα 

συµπεράσµατα εφαρµόζονται στη µέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας (g), µέσω της µέτρησης 

της περιόδου της ταλάντωσης απλού εκκρεµούς.  

 

1) Άµεση µέτρηση ενός µεγέθους (Υ). ∆ιαδοχικές µετρήσεις του Υ. Η κατανοµή πιθανότητας. 

Βασικές παραδοχές. 
 

Η µέτρηση κάθε φυσικού µεγέθους πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια κατάλληλης πειραµατικής 

διάταξης. Για παράδειγµα, για τη µέτρηση του χρόνου δέκα αιωρήσεων ενός απλού εκκρεµούς 

ορισµένου µήκους, η πειραµατική διάταξη αποτελείται από το εκκρεµές και ένα χρονόµετρο. Είναι 

φανερό ότι για τη µέτρηση του ίδιου µεγέθους είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν πολλές διαφορετικές 

µεταξύ τους πειραµατικές διατάξεις. Στο παράδειγµά µας, θα µπορούσαµε να συναρµολογήσουµε 

διαφορετικές πειραµατικές διατάξεις, χρησιµοποιώντας ένα χρονόµετρο ελατηρίου, ή ένα 

ηλεκτρονικό χρονόµετρο, ή ακόµα ένα ζεύγος φωτοπυλών, συνδεδεµένων µε ηλεκτρονικό 

χρονόµετρο. Κάθε µια από τις διαφορετικές πειραµατικές διατάξεις του παραδείγµατός µας, παρέχει 

διαφορετική ακρίβεια στη µέτρηση του χρόνου. Ωστόσο όλες τους έχουν τα ακόλουθα κοινά 

χαρακτηριστικά:  

a) Όλες τους µετρούν άµεσα το µέγεθος, του οποίου την πειραµατική τιµή θέλουµε να 

προσδιορίσουµε (το χρόνο των δέκα αιωρήσεων). ∆ηλαδή η µέτρηση του χρόνου των δέκα 

αιωρήσεων δεν ανάγεται στην ενδιάµεση µέτρηση κάποιου άλλου µεγέθους (Χ) µε το οποίο 

σχετίζεται µέσω κάποιου φυσικού νόµου (της µορφής Υ=F(X)).  

b) Σε κάθε πειραµατική διάταξη, τα χρησιµοποιούµενα όργανα, η συναρµολόγηση της διάταξης 

και οι συνθήκες διεξαγωγής του πειράµατος είναι τέτοια ώστε οι πειραµατικές τιµές του 

µετρούµενου µεγέθους να υπακούουν σε µια κατανοµή πιθανότητας w(y), που είναι 

χαρακτηριστική της πειραµατικής διάταξης (σε κάθε πειραµατική διάταξη αντιστοιχεί 

διαφορετική κατανοµή w(y)).  
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Έτσι, το µετρούµενο µέγεθος Υ να µπορεί να θεωρηθεί ως µια τυχαία µεταβλητή που παίρνει 

τιµές στο σύνολο των πραγµατικών αριθµών µε κατανοµή (πυκνότητα) πιθανότητας w(y) 

(y R∈ ). Κατά τη διεξαγωγή µιας µέτρησης, η πιθανότητα η τιµή του µετρούµενου µεγέθους 

Υ να βρεθεί στο διάστηµα (y, y+dy) δίνεται από τη σχέση: 

P(y<Y<y+dy)=w(y)dy 

και γενικά:  

[ ]
b

a

P a Y b w(y)dy w(y)dy 1
+∞

−∞

≤ ≤ = =∫ ∫
 

c) Το αποτέλεσµα κάθε µέτρησης σε µια ακολουθία µετρήσεων µε την ίδια πειραµατική διάταξη 

και κάτω από τις ίδιες συνθήκες διεξαγωγής του πειράµατος, είναι ανεξάρτητο από το 

αποτέλεσµα κάθε άλλης µέτρησης. Οι µετρήσεις µας είναι στατιστικά ανεξάρτητες και η 

κατανοµή πιθανότητας κάθε φορά είναι η ίδια (w(y)). Έτσι, κατά τη διεξαγωγή της k 

µέτρησης µιας ακολουθίας µετρήσεων µε την ίδια πειραµατική 

διάταξη και κάτω από τις ίδιες συνθήκες, η πιθανότητα η µεταβλητή Υ 

να βρεθεί στο διάστηµα τιµών (yk, yk+dyk) δίνεται από τη σχέση:  

P(yk<Y<yk+dyk)=w(yk)dyk 

Λόγω της στατιστικής ανεξαρτησίας των µετρήσεων, η πιθανότητα τα 

αποτελέσµατα των διαδοχικών µετρήσεων 1, 2, 3…Ν, να βρίσκονται 

αντίστοιχα στα διαστήµατα (y1, y1+dy1), (y2, y2+dy2), (y3, y3+dy3) 

…(yN, yN+dyN) είναι ίση µε το γινόµενο των αντίστοιχων πιθανοτήτων: 

P(y1<Y1<y1+dy1 ; y2<Y2<y2+dy2 … yN<YN<yN+dyN)=w(y1) 

w(y2)…w(yN)dy1dy2…dyN 

d) Η κατανοµή πιθανότητας w(y), όπως είπαµε, εξαρτάται από τη συγκεκριµένη πειραµατική 

διάταξη και τις συνθήκες διεξαγωγής του πειράµατος. Ωστόσο, η αναλυτική της έκφραση µας 

είναι άγνωστη. Παρόλα αυτά, εφόσον ικανοποιούνται οι συνθήκες b και c, κάθε κατανοµή 

w(y), που αντιστοιχεί σε µια αξιόπιστη πειραµατική διαδικασία πρέπει να είναι εντοπισµένη 

σε µια ορισµένη περιοχή τιµών της τυχαίας µεταβλητής Υ. Για παράδειγµα, από τις 

διαδοχικές µετρήσεις του χρόνου δέκα πλήρων αιωρήσεων ενός εκκρεµούς µήκους 0,98m, 

προέκυψαν οι τιµές που αναγράφονται στον πίνακα Α. Παρατηρούµε ότι οι τιµές βρίσκονται 

µέσα στο διάστηµα (19,4, 20,0). Είναι «λογικό» να περιµένουµε ότι η κατανοµή πιθανότητας 

w(y) για τη συγκεκριµένη ακολουθία µετρήσεων έχει τιµές σηµαντικά διαφορετικές από το 

µηδέν µέσα σε αυτό το διάστηµα, ενώ οι τιµές της συγκλίνουν γρήγορα προς το µηδέν όταν το 

y λαµβάνει τιµές εκτός αυτού. Ή, µε διαφορετική διατύπωση, θεωρούµε πάρα πολύ απίθανο 

να πραγµατοποιήσουµε µε τη συγκεκριµένη πειραµατική διάταξη αξιόπιστη µέτρηση, στην 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Χρόνος 10 

αιωρήσεων t 

(s) 

(Μήκος 

εκκρεµούς 

0,98m) 

1) 19,81 

2) 19,67 

3) 19,83 

4) 19,47 

5) 19,87 

6) 19,99 

7) 19,87 

8) 19,98 

9) 19,93 

10) 19,83 

 

 
Σχήµα 1 



 3 

οποία η τιµή του χρόνου να προκύψει για παράδειγµα 40s ή 5s. Ώστε η κατανοµή 

πιθανότητας, αν και άγνωστη, πρέπει να έχει γράφηµα παρόµοιο µε εκείνο του σχήµατος 1. 

  

2) Μέση τιµή των πειραµατικών τιµών και ο νόµος των µεγάλων αριθµών.  

 

Κατά τη διεξαγωγή µιας ακολουθίας Ν µετρήσεων ενός µεγέθους Υ, µέσω µιας συγκεκριµένης 

πειραµατικής διάταξης και κάτω από προσδιορισµένες συνθήκες, θεωρούµε ως την πιθανότερη τιµή 

του Υ, τον αριθµητικό µέσο των τιµών του Υ που έχουν προκύψει κατά τις µετρήσεις. ∆ηλαδή, αν Υ1, 

Υ2, … ΥΝ είναι οι πειραµατικές τιµές του Υ, θεωρούµε ότι η µέση τιµή του Υ ισούται µε τον 

αριθµητικό µέσο των πειραµατικών τιµών:  

 

( )1 2 N

1
Y Y Y ... Y

N
= + + +       (1) 

 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τη θεωρία των πιθανοτήτων, η µέση τιµή (µ) του µεγέθους Υ, προσδιορίζεται 

από την κατανοµή w(y), που αντιστοιχεί στην πειραµατική διαδικασία, µε βάση τη σχέση: 

 

y w(y)dy
+∞

−∞

µ = ⋅∫      (2) 

 

Με άλλα λόγια θεωρούµε ότι η µέση τιµή του µεγέθους Υ, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχέση 

(2) είναι ίση µε τον αριθµητικό µέσο των πειραµατικών τιµών του Υ, που υπολογίζεται από τη σχέση 

(1): 

 

( )1 2 N

Y

1
y w(y)dy Y Y ... Y

N

+∞

−∞

µ =

⋅ = + + +∫
    (3) 

 
Το δικαίωµα να χρησιµοποιούµε τις σχέσεις (3), µας το παρέχει το θεώρηµα των µεγάλων αριθµών, 

του οποίου δίνουµε µια απλή απόδειξη στη συνέχεια.  

 

Λήµµα: Η ανισότητα του Chebyshev. 

 

Έστω Υ τυχαία µεταβλητή µε κατανοµή πιθανότητας w(y) και τιµές στο R. Η µέση τιµή της Υ είναι µ 

και η τυπική απόκλιση (µεταβλητότητα) σ
2
. Τότε για κάθε θετικό αριθµό α (α>0), ισχύει η σχέση: 

 
2

2
P Y

σ
 − µ ≥ α ≤  α

    (4) 

 

(∆ηλαδή η πιθανότητα η απόλυτη τιµή της διαφοράς της Υ από τη µέση τιµή της, να είναι µεγαλύτερη 

από θετικό αριθµό α, είναι ανάλογη του σ
2
 και αντιστρόφως ανάλογη του α

2
. Παρατήρησε ότι για 

δεδοµένο α, η πιθανότητα αυτή είναι τόσο µικρότερη όσο πιο µικρή είναι η τυπική απόκλιση σ
2
 της 

κατανοµής πιθανότητας. ∆ηλαδή όσο πιο µικρή είναι η τυπική απόκλιση της κατανοµής τόσο πιο 

πολύ εντοπισµένες γύρω από τη µέση τιµή τους είναι οι τιµές της µεταβλητής Υ.) 

 

Απόδειξη 

Η µέση τιµή της Υ δίνεται από τη σχέση (2) και η τυπική της απόκλιση της από τη σχέση: 
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2 2(y ) w(y)dy
+∞

−∞

σ = − µ∫       (5) 

Η ποσότητα που ολοκληρώνεται στην (5) είναι θετική ή µηδέν για κάθε y στο R. Εποµένως, 

περιορίζοντας την περιοχή ολοκλήρωσης, από την (5) προκύπτουν αµέσως οι σχέσεις: 

2 2 2 2 2

y y

(y ) w(y)dy (y ) w(y)dy w(y)dy P Y
+∞

−∞ −µ ≥α −µ ≥α

 σ = − µ ≥ − µ ≥ α = α − µ ≥ α ∫ ∫ ∫
 

από την οποία τελικά προκύπτει η (4). 

 

Ας υποθέσουµε τώρα ότι πραγµατοποιούµε Ν διαδοχικά πειράµατα µε την ίδια διάταξη και κάτω από 

ταυτόσηµες συνθήκες και υπολογίζουµε τον αριθµητικό µέσο όρο Y  των πειραµατικών τιµών του 

Υ. Αν πραγµατοποιήσουµε άλλα Ν πειράµατα µε τον ίδιο τρόπο, η τιµή του Y  θα λάβει κάποια 

άλλη τιµή κοκ. Με τον τρόπο αυτό ο αριθµητικός µέσος Y , µπορεί να ειδωθεί ως µια τυχαία 

µεταβλητή, που ορίζεται από τη σχέση: 

 

( )1 2 N

1
Y Y Y ... Y

N
= + + +        (6) 

 

όπου Υ1, Υ2, …ΥΝ είναι οι τυχαίες µεταβλητές που λαµβάνουν τιµές τις πειραµατικές τιµές του 

µεγέθους Υ κατά τις µετρήσεις 1, 2, …Ν, σε µια Νιάδα µετρήσεων.  

Η πρόθεσή µας τώρα είναι να εφαρµόσουµε την ανισότητα του Chebyshev για τη µεταβλητή Y . 

Προς τούτο χρειάζεται να υπολογίσουµε τη µέση τιµή (µΝ) και την τυπική απόκλιση (σΝ
2
) τηςY . Με 

δεδοµένο ότι οι µεταβλητές Υ1, Υ2, …ΥΝ είναι στατιστικά ανεξάρτητες και ακολουθούν όλες την 

κοινή κατανοµή πιθανότητας w(y), είναι ζήτηµα εφαρµογής των ορισµών και προσεκτικών πράξεων 

για να διαπιστώσουµε ότι: 

 

2
2 2 21

( ( ) )

Ν

Ν

µ = µ

σ
σ = µ Υ − µ =

Ν Ν

      (7) 

όπου: 
2 2( ) y w(y)dy

+∞

−∞

µ Υ = ∫  

Με βάση τις σχέσεις (7), η ανισότητα του Chebyshev λαµβάνει τη µορφή: 

 

2

1 2 N 2

1 1
P (Y Y ... Y )

N

  σ
+ + + − µ ≥ α ≤ ⋅  Ν α 

      (8) 

για κάθε θετικό αριθµό α. 

 

Παρατηρούµε ότι όταν ο αριθµός των µετρήσεων Ν τείνει στο άπειρο, η πιθανότητα ο αριθµητικός 

µέσος Ν µετρήσεων να διαφέρει από τη µέση τιµή µ του µετρούµενου µεγέθους Υ συγκλίνει στο 

µηδέν. Το συµπέρασµα αυτό είναι µια έκφραση του νόµου των µεγάλων αριθµών, προσαρµοσµένη 

στη διαδικασία των µετρήσεων. Έτσι, σε µια πειραµατική διαδικασία µέτρησης κάποιου µεγέθους Υ, 

νοµιµοποιείται η ταύτιση της µέσης τιµής του Υ µε το µέσο όρο µιας ακολουθίας Ν διαδοχικών 

µετρήσεων. Ωστόσο, θα έλεγε κανείς ότι για να εξασφαλιστεί σε ικανοποιητικό βαθµό η ταύτιση αυτή 
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θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί ένας πολύ µεγάλος αριθµός διαδοχικών µετρήσεων του Υ (Ν→∞). 

Παρατήρησε όµως ότι στον αριθµητή του 2ου µέρους της (8) υπάρχει το σ
2
, που είναι η τυπική 

απόκλιση της κατανοµής πιθανότητας w(y). Όµως, όπως είδαµε, η συνάρτηση w(y) είναι εξαιρετικά 

εντοπισµένη σε µια µικρή περιοχή γύρω από τη µέση τιµή µ της Υ (σχήµα1), που σηµαίνει ότι το σ
2
 

έχει τιµή πολύ κοντά στο µηδέν. Έτσι, στην πράξη δεν χρειάζεται  να κάνουµε ένα τεράστιο αριθµό 

µετρήσεων για να εξασφαλίσουµε τη σύγκλιση του αριθµητικού µέσου των µετρήσεων µε τη µέση 

τιµή του Υ. Αρκούν µερικές µετρήσεις (10 στο παράδειγµά µας), και το δεύτερο µέρος της (8) 

λαµβάνει αρκετά µικρή τιµή.  

 

3) Έµµεσα µετρούµενα µεγέθη. 
 

Πολλά φυσικά µεγέθη µετρούνται έµµεσα, µέσω φυσικών νόµων (µαθηµατικών σχέσεων) που τα 

συνδέουν µε άλλα φυσικά µεγέθη τα οποία είναι άµεσα µετρήσιµα. Για παράδειγµα, η µέτρηση της 

επιτάχυνσης της βαρύτητας µε ένα απλό εκκρεµές σταθερού µήκους γίνεται µέσω της µέτρησης του 

χρόνου µιας πλήρους αιώρησης µικρού πλάτους του εκκρεµούς (περίοδο Τ), και της σχέσης που 

συνδέει την επιτάχυνση της βαρύτητας g µε την περίοδο Τ: 
2

2

4 L
g

T

π
=   (9) 

Έστω λοιπόν ότι το φυσικό µέγεθος Ζ σχετίζεται µε το Υ µέσω του φυσικού νόµου 

Z F(Y)=  

και το Υ είναι άµεσα µετρήσιµο µε τη βοήθεια µιας πειραµατικής διάταξης που ικανοποιεί τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 1.  

Πραγµατοποιούµε Ν µετρήσεις Υ1, Υ2, …ΥΝ του µεγέθους Υ και υπολογίζουµε τις αντίστοιχες τιµές 

του µεγέθους Ζ: Ζ1=F(Y1), Ζ2=F(Y2), … ΖΝ=F(YΝ).  

∆εν είναι δύσκολο να διαπιστώσουµε ότι η ανισότητα του Chebyshev  και ο νόµος των µεγάλων 

αριθµών, όπως διατυπώθηκαν για την άµεσα µετρούµενη µεταβλητή Υ, στην παράγραφο 2, ισχύουν 

και για την εξαρτηµένη µεταβλητή Ζ=F(Y). ∆ηλαδή µπορούµε να δείξουµε ότι ο αριθµητικός µέσος 

των Ζ1=F(Y1), Ζ2=F(Y2), … ΖΝ=F(YΝ) συγκλίνει προς τη µέση τιµή της τυχαίας µεταβλητής Ζ=F(Y) 

και µπορούµε να γράψουµε τη σχέση: 

Z (Z)= µ  

όπου: 

( )

( )

1 2 N

2 2

2
2 2 2

1
Z F(Y) F(Y ) F(Y ) ...F(Y )

N

(Z) F(y)w(y)dy

(Z) (F(y) (Z)) w(y)dy

1 (Z)
(Z) (Z ) (Z)

N N

+∞

−∞

+∞

−∞

= = + +

µ =

σ = − µ

σ
σ = µ − µ =

∫

∫

 

 

Είναι όµως η τιµή: 

Z F(Y)=   (10) 

η ζητούµενη πειραµατική τιµή του µεγέθους Ζ; Με την πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιούµε 

µπορούµε να µετρήσουµε το µέγεθος Υ (το χρόνο δέκα αιωρήσεων του εκκρεµούς, στο παράδειγµά 

µας) και, σύµφωνα µε το θεώρηµα των µεγάλων αριθµών, η πλέον αποδεκτή τιµή του Υ είναι ο 

αριθµητικός µέσος των πειραµατικών τιµών του Υ. Επιπλέον γνωρίζουµε ότι στο φαινόµενο που 

αναπαράγουµε µε την πειραµατική µας διάταξη, το φυσικό µέγεθος Ζ σχετίζεται µε το Υ, µέσω του 

φυσικού νόµου Z=F(Y). Συµπεραίνουµε ότι η αποδεκτή πειραµατική τιµή του Ζ είναι: 
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expZ F(Y)=   (11) 

 

Πολύ συχνά συµβαίνει να εκλαµβάνεται ως πειραµατική τιµή του εξαρτηµένου µεγέθους Ζ η µέση 

τιµή των τιµών  το F(Y1), F(Y2), … F(YN) (σχέση (10)) και όχι η Ζexp που δίνεται από τη σχέση (11). 

Οι δύο τιµές ταυτίζονται όταν ο φυσικός νόµος Z=F(Y) είναι γραµµικός. Στη γενική, ωστόσο 

περίπτωση οι δύο τιµές είναι διαφορετικές.  

 

Στη συνέχεια, θα υπολογίσουµε τη διαφορά των δύο τιµών Z F(Y)=  και 
expZ F(Y)=  , και θα βρούµε 

τη διαφορά στην τιµή του g, που προκύπτει στο παράδειγµα της µέτρησης του g µε απλό εκκρεµές 

σταθερού µήκους.  

 

4) Η τιµή ( )=Z F Y διαφέρει από την πειραµατική τιµή του 
exp ( )=Z F Y . 

 

Έστω y1, y2, …yN ένα σύνολο πειραµατικών τιµών του µεγέθους Υ, y  η µέση τιµή τους και σ
2
 η 

τυπική απόκλιση τους από τη µέση τιµή y . Σύµφωνα µε τα προηγούµενα ισχύουν οι σχέσεις: 

N

k

k 1

N N
2 2 2

k k
k 1 k 1

1
y y

N

1 1
(y y)

N

=

Ν
= =

=

σ = − = ε
Ν

∑

∑ ∑
  (12) 

όπου k ky yε = − . Είναι φανερό ότι τα εk ικανοποιούν τη σχέση: 

N

k
k 1

0
=

ε =∑       (13) 

Η µέση τιµή του µεγέθους Ζ είναι: 
N N

k k
k 1 k 1

1 1
Z F(y ) F(y )

N N= =

= = + ε∑ ∑    (14) 

Με δεδοµένο ότι οι πειραµατικές τιµές του Υ είναι εντοπισµένες σε µια περιοχή αρκετά µικρού 

εύρους γύρω από τη µέση τιµή τους, µπορούµε να αναπτύξουµε τις συναρτήσεις του 2ου µέρους της 

(14) σε σειρά Taylor ως προς τα εk. Το άθροισµα των όρων πρώτης τάξης µηδενίζεται λόγω της 

σχέσης (13), οπότε αν κρατήσουµε όρους µέχρι και 2ης τάξης ως προς τα εk, λαµβάνουµε: 
2 2 2N

2

k2 2
k 1

1 1 d F(y) d F(y)
Z F(y) F(y)

N 2 dy 2 dy=

  σ
= + ε = + ⋅ 

 
∑   (15) 

 

Ώστε καταλήγουµε ότι για αρκετά εντοπισµένες µετρήσεις γύρω από τη µέση τιµή τους, σε πολύ 

ικανοποιητική προσέγγιση µπορούµε να γράψουµε τη σχέση: 

 
2 2

2

d F(y)
F(Y) F(y)

2 dy

σ
= + ⋅  (16) 

 

Ας ελέγξουµε τους ισχυρισµούς αυτής και της προηγούµενης παραγράφου, δηλαδή τις σχέσεις (11) 

και (16) στο πείραµα της µέτρησης του g µε απλό εκκρεµές σταθερού µήκους. Παραθέτουµε δύο 

πίνακες µε πειραµατικά δεδοµένα και τους σχετικούς υπολογισµούς. Οι µετρήσεις που αντιστοιχούν 

στον πίνακα Β, έχουν γίνει µε µικρότερη ακρίβεια απ’ ότι εκείνες που αντιστοιχούν σον πίνακα Γ. 

Για το απλό εκκρεµές ισχύει η σχέση (9). Εποµένως η σχέση (16) λαµβάνει τη µορφή: 



 7 

2
2

4

12 L
g(T) g(T)

T

π
= + σ ⋅  (17) 

Παρατηρούµε ότι και στα δύο σύνολα µετρήσεων οι τιµές g(T),g(T)  διαφέρουν µεταξύ τους όσο 

προβλέπεται από τη σχέση (17). Σηµειώνουµε ότι η διαφορά αυτή είναι ανάλογη της τυπικής 

απόκλισης σ
2
. Όσο µικρότερο είναι το σ

2
, δηλαδή όσο περισσότερο εντοπισµένες είναι οι µετρήσεις 

γύρω από τη µέση τιµή τους, τόσο µικρότερη είναι η διαφορά της µέσης τιµής των τιµών του g από 

την πειραµατική τιµή του g(T) .  

 

Συµπέρασµα: Ο πειραµατικός υπολογισµός ενός έµµεσα µετρούµενου µεγέθους από τη µέση τιµή 

των τιµών του (που προκύπτουν κατά τις διαδοχικές διεξαγωγές της ίδιας πειραµατικής διαδικασίας), 

εισάγει πάντοτε ένα σφάλµα, που υπολογίζεται από τη σχέση (16).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 

Αριθµός 

µέτρησης 

Χρόνος 10 

πλήρων 

αιωρήσεων 

(t),  s 

Χρόνος 

µιας 

πλήρους 

αιώρησης 

(Τ),  s 

g(Tk) 

m/s
2
 

(Tk-Texp)
2
 Χρόνος 

µιας 

πλήρους 

αιώρησης 

(Τ),  s 

g(Tk) 

m/s
2
 

(Tk-Texp)
2
 

1 19,81 1,981 9,859 2,25E-06 1,9 10,717 0,006561 

2 19,67 1,967 9,999 0,00024025 1,96 10,071 0,000441 

3 19,83 1,983 9,839 2,5E-07 1,98 9,869 1E-06 

4 19,47 1,947 10,206 0,00126025 1,92 10,495 0,003721 

5 19,87 1,987 9,799 2,025E-05 2,07 9,029 0,007921 

6 19,99 1,999 9,682 0,00027225 2,03 9,388 0,002401 

7 19,87 1,987 9,799 2,025E-05 1,96 10,071 0,000441 

8 19,98 1,998 9,692 0,00024025 1,95 10,175 0,000961 

9 19,93 1,993 9,740 0,00011025 2,04 9,297 0,003481 

10 19,83 1,983 9,839 2,5E-07 2 9,672 0,000361 

Μέση περίοδος Τexp 1,983   1,981   

Τυπική απόκλιση σ
2
 0,00022   0,0026   

Μέση τιµή των g(Tk) 

(µ(g)) 

 
9,845 

  
9,878 

 

Πειραµατική τιµή του 

g: g(Texp) 

 
9,844 

  
9,859  

µ(g)-g(Texp)  0,0016   0,0197  

∆ιαφορά της g(Texp) 

από τη µέση τιµή των 

g(Tk), σύµφωνα µε τον 

τύπο (17) 

 0,0016   0,0198  
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