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1. Στρογγυλοποίηση. 

1.1 Γενικά. 

Κατά την επεξεργασία αριθμών στην Φυσική αναγκαζόμαστε, πολλές φορές, να 

στρογγυλοποιήσουμε τους αριθμούς που χρησιμοποιούμε. Ως στρογγυλοποίηση νοείται η 

διαδικασία κατά την οποία κρατάμε στον αριθμό έναν συγκεκριμένο αριθμό ψηφίων είτε δεκαδικών 

είτε ακεραίων.  

Για παράδειγμα η στρογγυλοποίηση του αριθμού 52360 στις εκατοντάδες θα δώσει 52400 και 

του αριθμού 678,233 στα εκατοστά θα δώσει 678,23. 

1.2  Κανόνες Στρογγυλοποίησης. 

α) Αν το ψηφίο που θα παραλείψουμε είναι μικρότερο του 5 τότε δεν πειράζουμε το ψηφίο 

που θα μείνει τελευταίο. Για παράδειγμα 892400 -> 892000 ή 456,2947 -> 456,29 

β) Αν το ψηφίο που θα παραλείψουμε είναι μεγαλύτερο του 5 τότε αυξάνουμε κατά 1 το ψηφίο 

που θα μείνει τελευταίο. Για παράδειγμα 892600 -> 893000 ή 456,29673 -> 456,30 

γ) Αν το ψηφίο που θα παραλείψουμε είναι το 5 τότε (κανόνας των τραπεζιτών) 

γ1) αν το ψηφίο που θα μείνει τελευταίο είναι περιττός του προσθέτουμε 1. 

Για παράδειγμα 897500 -> 898000 ή 456,21573 -> 456,21 

γ2) αν το ψηφίο που θα μείνει τελευταίο είναι άρτιος το αφήνουμε ως έχει. 

Για παράδειγμα 896500 -> 896000 ή 456,28573 -> 456,28 

 

2. Σημαντικά ψηφία. 

2.1 Γενικά. 

Σε κάθε μέτρηση μπορούμε από το όργανο μέτρησης να διαβάσουμε έναν ορισμένο αριθμό 

ψηφίων. Όταν για παράδειγμα μετράμε απόσταση με ένα μεταλλικό μέτρο που η μικρότερη 

υποδιαίρεση που έχει ένα χιλιοστό (1mm) μπορεί να πάρουμε ως αποτέλεσμα  1,000 m ή 1,340 m 

ή 1,864 m αλλά ποτέ δεν μπορεί να πάρουμε ως αποτέλεσμα 1,8643 m ή 1,8640 m αφού στο μέτρο 

πάνω δεν υπάρχει ένδειξη δεκάκις χιλιοστού. 

2.2 Κανόνες για την εύρεση των σημαντικών ψηφίων. 

α) Αν ο αριθμός είναι δεκαδικός μικρότερος από την μονάδα τα μηδενικά που είναι στο 

αριστερό μέρος του αριθμού (στην αρχή) δεν είναι σημαντικά. Για παράδειγμα ο αριθμός 0,003 

έχει ένα σημαντικό ψηφίο. 

Τα μηδενικά που είναι στο τέλος του δεκαδικού αριθμού είναι σημαντικά. Αυτό γιατί αν τα 

έγραψε κάποιος αυτό σημαίνει ότι τα μέτρησε. Για παράδειγμα ο αριθμός 0,8400 έχει τέσσερα 

σημαντικά και ο αριθμός 0,0520 τρία. 
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β) Αν ο αριθμός είναι δεκαδικός μεγαλύτερος από την μονάδα όλα τα ψηφία είναι σημαντικά. 

Για παράδειγμα το 2300,740 έχει επτά σημαντικά ψηφία. (Εννοείται ότι αν κάποιος γράψει 

002300,740 τα μηδενικά στην αρχή του αριθμού δεν μετρούν). 

γ) Αν ο αριθμός είναι ακέραιος: 

 γ1) Αν δεν έχει μηδενικά στο τέλος όλα τα σημεία είναι σημαντικά. Για παράδειγμα ο 

αριθμός 34201 έχει πέντε σημαντικά ψηφία. 

 γ2) Αν ο αριθμός στο τέλος του έχει μηδενικά τα οποία έχουν προκύψει από την ακρίβεια 

του οργάνου βάζουμε στο τέλος του αριθμού μια υποδιαστολή και θεωρούμε τα μηδενικά 

σημαντικά. Για παράδειγμα μετρώντας απόσταση με ένα μεταλλικό μέτρο, με μικρότερη 

υποδιαίρεση το 1 m, βρήκαμε ακριβώς 120 m. Γράφουμε λοιπόν 120, m. Τα σημαντικά ψηφία είναι 

τρία. 

γ3) Αν ο αριθμός στο τέλος του έχει μηδενικά τα οποία δεν έχουν προκύψει από την 

ακρίβεια του οργάνου τότε δεν είναι σημαντικά και δεν τα μετράμε ως τέτοια. Αν για παράδειγμα 

μετρήσαμε μια απόσταση 123 m με ένα δεκάμετρο ( η μικρότερη υποδιαίρεση είναι 10 m) τότε ως 

αποτέλεσμα θα γράψουμε 120 m. Εδώ τα σημαντικά ψηφία είναι δύο. 

3. Κανόνες για τα σημαντικά ψηφία όταν κάνουμε πράξεις. 

Όταν χρειάζεται να επεξεργαστούμε τις μετρήσεις μας και κάνουμε πράξεις με αυτές, τότε  

στο τελικό αποτέλεσμα δεν πρέπει να έχουμε περισσότερα σημαντικά ψηφία από τα λιγότερα 

σημαντικά ψηφία οποιουδήποτε αριθμού που συμμετέχει στις πράξεις. 

Για παράδειγμα αν θέλω να βρω ταχύτητα και έχω μετρήσει Δx = 20,341 m (5 σημαντικά 

ψηφία) και Δt=2,71 s (3 σημαντικά ψηφία) από την διαίρεση θα πάρω: 

   
  

  
  

      

    
               

 

 
 . 

Επειδή η μικρότερη ακρίβεια των αριθμών που μετέχουν στις πράξεις είναι 3 σημαντικά ψηφία 

πρέπει (μετά την στρογγυλοποίηση) να γράψουμε το αποτέλεσμα        
 

 
 δηλ. με τρία σημαντικά 

ψηφία. 

Αν έχω να κάνω μία σειρά διαδοχικών πράξεων (π.χ. να υπολογίσω   
  

  
 και κατόπιν 

  
  

  
 ): 

Θεωρητικά θα πρέπει σε κάθε βήμα πράξεων να κρατώ τον σωστό αριθμό σημαντικών 

ψηφίων. 

Πρακτικά κάνω όλες τις πράξεις κρατώντας όλα τα ψηφία και στο τελικό αποτέλεσμα 

κρατώ τόσα σημαντικά ψηφία, όσα τα λιγότερα σημαντικά ψηφία οποιουδήποτε αριθμού που 

συμμετέχει στις πράξεις. 
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4.  Σφάλματα και Αβεβαιότητες. Εισαγωγή 

Error in a scientific measurement means the inevitable uncertainty that attends all 

measurements. As such, errors are not mistakes; you cannot eliminate them by being very 

careful. The best you can hope to do is to ensure that errors are as small as reasonably 

possible and to have a reliable estimate of how large they are. Taylor, John R. (John 

Robert), An introduction to error analysis. 2nd ed. 

 «Το σφάλμα στις επιστημονικές μετρήσεις σημαίνει την αναπόφευκτη αβεβαιότητα που 

συνοδεύει όλες τις μετρήσεις. Ιδωμένα από αυτήν την σκοπιά τα σφάλματα δεν είναι λάθη. Δεν 

μπορείς να τα εξαλείψεις αν είσαι πολύ προσεκτικός. Το καλύτερο που μπορείς να ελπίζεις να 

κάνεις είναι να διασφαλίσεις ότι τα σφάλματα είναι τόσο μικρά, όσο είναι λογικά δυνατόν, και να 

έχουμε μια αξιόπιστη εκτίμηση πόσο μεγάλα είναι.» 

 

« Συνοψίζοντας λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο όρος "σφάλμα" στην επιστημονική γλώσσα 

σημαίνει την αναπόφευκτη, αριθμητικά εκφρασμένη, έλλειψη ακρίβειας που υπάρχει στη μέτρηση 

ενός μεγέθους σ’ όλα τα πειράματα καθώς και τις τυχόν ατέλειες ή ελαττωματικότητας των 

οργάνων και των μεθόδων μας.» 

Εισαγωγή στην θεωρία σφαλμάτων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. http://physlab.phys.uoa.gr 

 

5. Συστηματικά και τυχαία σφάλματα. 

Η διάκριση ανάμεσα στα συστηματικά και τα τυχαία σφάλματα δεν είναι πάντα ξεκάθαρη και 

ένας παράγοντας που σε ένα πείραμα προκαλεί τυχαίο σφάλμα σε ένα άλλο προκαλεί τυχαίο (π.χ. 

το σφάλμα παράλλαξης). 

  

Συστηματικά σφάλματα είναι σφάλματα τα οποία δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε αν αυξήσουμε 

τον αριθμό των μετρήσεων. Οφείλονται συνήθως σε προβληματικά όργανα ή σε κακή βαθμονόμηση  

του οργάνου. Τα συστηματικά σφάλματα ανιχνεύονται δύσκολα και υπολογίζονται δύσκολα. 

 

Τυχαία είναι τα σφάλματα που προκαλούνται από τυχαίους παράγοντες που επηρεάζουν τις 

μετρήσεις κατά την διεξαγωγή του πειράματος. Τα τυχαία σφάλματα υπολογίζονται και αυξάνοντας 

τον αριθμό των μετρήσεων μειώνουμε την επίδραση τους στο τελικό αποτέλεσμα. 

 

Αν δεν έχουμε συστηματικά σφάλματα οι μετρήσεις μας βρίσκονται γύρω από την 

πραγματική τιμή ενώ αν υπάρχουν συστηματικά οι μετρήσεις μας είναι όλες μετατοπισμένες 

(και διασκορπισμένες) προς μια κατεύθυνση, θετική ή αρνητική σε σχέση με την "πραγματική 

τιμή”. 

 

Μεγάλο συστηματικό σφάλμα μας δίνει μικρή ακρίβεια στην μέτρηση και μεγάλο τυχαίο σφάλμα 

μας δίνει μικρή πιστότητα στην μέτρηση. 

 

http://physlab.phys.uoa.gr/
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6. Ακρίβεια (accuracy) και Πιστότητα (precision)  

Μία μέτρηση μπορεί να έχει 

α. Μεγάλη ακρίβεια και μικρή πιστότητα. 

β. Μικρή ακρίβεια και μεγάλη πιστότητα. 

γ. Μεγάλη ακρίβεια και μεγάλη πιστότητα. 

δ. Μικρή ακρίβεια και μικρή πιστότητα. 

 

Ακρίβεια ονομάζουμε την συμφωνία που παρουσιάζει μια μέτρηση με την πραγματική ή 

αποδεκτή τιμή. Η μικρή ακρίβεια σημαίνει μεγάλο συστηματικό σφάλμα. 

Πιστότητα ονομάζουμε την δυνατότητα μια μέτρηση να δίνει μικρή αβεβαιότητα σε σχέση 

με την μέση τιμή. Δηλ. η μέτρηση να μας δίνει περίπου πάντα την ίδια τιμή χωρίς κατ’ ανάγκην 

αυτή η τιμή να είναι η ορθή τιμή. Η μικρή πιστότητα σημαίνει μεγάλο τυχαίο σφάλμα.  

Για παράδειγμα αν το μήκος ενός μολυβιού είναι 8 cm τότε:  

 

 

 

 
 

α. Μέτρηση με μεγάλη ακρίβεια και μικρή πιστότητα 

 

 

 

 

 
β. Μέτρηση με μικρή ακρίβεια και μεγάλη πιστότητα. 

 

 

 

 

 

 
γ. Μέτρηση με μεγάλη ακρίβεια και μεγάλη πιστότητα. 
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δ. Μέτρηση με μικρή ακρίβεια και μικρή πιστότητα 

 

 

7. Αβεβαιότητα (uncertainty) και σφάλμα (error) 

 Κάποιοι συγγραφείς χρησιμοποιούν τις δύο έννοιες ως ταυτόσημες. Κάποιοι άλλοι τις 

διαχωρίζουν. Θα ορίσουμε τις δύο έννοιες παρακάτω. 

 

Aβεβαιότητα δx της μέτρησης (για το φυσικό μέγεθος x) ονομάζεται το εύρος του 

διαστήματος των τιμών, σε σχέση με την πιο πιθανή τιμή, μέσα στο οποίο βρίσκονται οι 

μετρήσεις μας. Με σύμβολα γράφω ότι η μέτρησή μου βρίσκεται στο διάστημα      . 

Δηλαδή αβεβαιότητα είναι η η ποσοτικοποίηση της αμφιβολίας μας για το αποτέλεσμα 

της μέτρησης. Για παράδειγμα στο σχήμα α) παραπάνω μπορούμε να γράψουμε ℓ = 8,0 ± 2,5 cm. 

 

 Σφάλμα της μέτρησης ονομάζουμε την διαφορά μιάς τιμής της μέτρησης από την 

πραγματική ή την αποδεκτή τιμή. Για παράδειγμα στο σχήμα α) υπάρχει η μέτρηση ℓ = 8,8 cm. 

Για αυτή την μέτρηση σφάλμα = 8,8 – 8 =0,8 cm. 

 

 

7.1 Αβεβαιότητα (uncertainty) σε μία τιμή μέτρησης από την ανάγνωση του οργάνου 

(reading error). 

Υπάρχουν κάποιες μετρήσεις για τις οποίες ο παρατηρητής βρίσκει την ίδια τιμή  όσες φορές 

και να μετρήσει το φυσικό μέγεθος. Αυτές αρκεί να γίνουν μία φορά. Για παράδειγμα η μέτρηση του 

μήκους με ένα μέτρο, η ζύγιση μιας μάζας με ένα ηλεκτρονικό ζυγό, η μέτρηση της τάσης μια 

μπαταρίας με ένα ηλεκτρονικό βολτόμετρο. 

Σε αυτές τις μετρήσεις η αβεβαιότητα δx του φυσικού μεγέθους χ προκύπτει από την 

ανάγνωση του οργάνου (reading error). 

a) Αν το όργανο έχει αναλογική κλίμακα ορίζουμε ως αβεβαιότητα μέτρησης, σε αυτές τις 

μετρήσεις, το μισό της μικρότερης υποδιαίρεσης του οργάνου  
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Το παραπάνω μολύβι έχει μήκος d=36 mm. Άρα δd = ±0,5 mm. Άρα πιθανή τιμή της μέτρησης από 

35,5 mm έως 36,5 mm. Επομένως d ± δd =36,0 mm ± 0,5 mm.  

Πολλές φορές για ευκολία ορίζουμε ως αβεβαιότητα την μικρότερη υποδιαίρεση του 

οργάνου. 

β) Αν το όργανο έχει ψηφιακή κλίμακα ορίζουμε ως αβεβαιότητα, σε 

αυτές τις μετρήσεις, την μικρότερη υποδιαίρεση του οργάνου. 

                                   

Εδώ έχουμε τάση V = 12,34 ± 0,01 Volt 

 

 

7.2 Αβεβαιότητα (uncertainty) λόγω υψηλού τυχαίου σφάλματος (επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις). 

Σε μία μέτρηση υπάρχει πιθανότητα το τυχαίο σφάλμα να είναι υψηλό (π.χ. λόγω του χρόνου 

αντίδρασης του παρατηρητή) και να επαναλαμβάνουμε την μέτρηση πολλές φορές για να το 

μειώσουμε. Σε αυτή την περίπτωση η αβεβαιότητα δεν προέρχεται κυρίως από το σφάλμα 

ανάγνωσης του οργάνου. 

Ας υποθέσουμε ότι πραγματοποιούμε μέτρηση χρόνου (για παράδειγμα περίοδος περιοδικού 

φαινομένου) με ψηφιακό χρονόμετρο όπου δt = ± 0,01 s.  

Έστω ότι μετρήσαμε τις παρακάτω τιμές 

      Μέση Τιμή Μέση Τιμή  

με 4 σημαντικά 

14,48s 14,37s 14,88s 14,90s 14,86s 15,00s  14,74833 s 14,75 s 

 

Η πιο πιθανή τιμή για το φυσικό μέγεθος x είναι η μέση τιμή    των μετρήσεων. Η πιο 

πιθανή τιμή για το t από τις μετρήσεις μας είναι    = 14,75 s 

Οι μετρήσεις έχουν δηλαδή μέση τιμή    = 14,75 s,  

και κυμαίνονται από το 14,37 (=14,75 – 0,38) έως το 15,00 (=14,75 + 0,25).  

Έχουμε λοιπόν ένα δtmax = 0,25 s, και ένα δtmin = - 0,38 s. Προφανώς το σφάλμα ανάγνωσης 

0,01 είναι πολύ μικρότερο από την αβεβαιότητα της μέτρησης, λόγω του χρόνου αντίδρασης 

του παρατηρητή, και δεν μας απασχολεί. 

Πως θα επιλέξουμε την αβεβαιότητα ανάμεσα στο δtmax και δtmin ; 
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7.2.1 Επιλογή της αβεβαιότητας δx (uncertainty) σε επαναλαμβανόμενη μέτρηση. 

Στο παραπάνω παράδειγμα με την μέτρηση του χρόνου η απόσταση της μέσης τιμής από τις 

ακραίες τιμές είναι δtmin = –0,38 s και δtmax = +0,25 s.  

Πως θα επιλέξουμε την τιμή δt; 

 

a) Ένας πρακτικός κανόνας είναι να βρούμε την μέση τιμή των δύο ακραίων τιμών της 

αβεβαιότητας μέσω της σχέσης 

    
          

 
        

Δηλαδή στο παραπάνω παράδειγμα της μέτρησης χρόνου  

 

    
          

 
  

            

 
               

 

Επομένως με σύμβολα γράφω δt = 0,315 s 

 

Σημείωση: 

Η παραπάνω σχέση (1) μας δίνει την μέση τιμή των δύο ακραίων τιμών της αβεβαιότητας 

γιατί  

    
          

 
  

                    

 
 

 

    
            

 
  

              

 
  

όπου 
                  
                  

 

7.3 Σημαντικά ψηφία στην αβεβαιότητα. 

Επειδή η αβεβαιότητα υπολογίζεται κατά προσέγγιση ο κανόνας που εφαρμόζουμε είναι: 

Στην αβεβαιότητα κρατάμε ένα σημαντικό ψηφίο. Αν όμως αυτό το σημαντικό ψηφίο 

είναι ο αριθμός 1 ή το 2 τότε κρατάμε δύο σημαντικά ψηφία.  

Δηλαδή δt = 0,315 s θα δώσει τελικά δt = 0,3 s. Αν είχαμε δt = 0,14 s ή δt = 

0,28 s θα κρατούσαμε και τα δύο σημαντικά. 

Επομένως στο πιο πάνω παράδειγμα θα γράψουμε         .  

 

8. Κανόνας για την τελική γραφή του αποτελέσματος της μέτρησης. 

Όταν έχουμε βρει την μέση τιμή και την αβεβαιότητα της μέτρησής μας  γράφουμε το 

αποτέλεσμα ως      . Ένας πρακτικός κανόνας που εφαρμόζουμε τώρα είναι ο εξής: 

 Ο αριθμός των δεκαδικών στην μέση τιμή των τιμών από τις μετρήσεις πρέπει να είναι 

ίσος με τον αριθμό των δεκαδικών στην αβεβαιότητα.  

 Επομένως στο πιο πάνω παράδειγμα θα έχουμε                               



Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Εισαγωγή στα σφάλματα 

Όμιλος Αριστείας στην Φυσική Σελ. 9 Συγγραφή Χ. Φανίδης, Φυσικός 

9. Τυπική απόκλιση σ (standard deviation). Η «επιστημονική» αβεβαιότητα. 

Ένας πιο συστηματικός τρόπος για να υπολογιστεί η αβεβαιότητα είναι ο υπολογισμός της 

τυπικής απόκλισης σ (standard deviation). Η τυπική απόκλιση μας δίνει την μέση αβεβαιότητα 

των μετρήσεων. 

Η τυπική απόκλιση υπολογίζεται από τον τύπο 

 

    
 

   
         
 

   

          

 

Η σημασία της τυπικής απόκλισης είναι ότι αν κάνω πάρα πολλές μετρήσεις ενός φυσικού 

μεγέθους (ώστε να έχω κανονική κατανομή των μετρήσεων) τότε η πιθανότητα να βρεθεί η τιμή 

μιας μέτρησης στο εύρος τιμών         είναι 68%, και στο εύρος τιμών        είναι 95%. 

 

10. Σύνοψη κανόνων για τον υπολογισμό και την γραφή της μέσης τιμής και της 

αβεβαιότητας μέτρησης. 

1. Από κάθε μέτρηση έχουμε έναν αριθμό σημαντικών ψηφίων (βλ. 2.2 Κανόνες για την εύρεση 

των σημαντικών ψηφίων). 

2. Όταν κάνω πράξεις, με τιμές από μετρήσεις, εκτελώ όλες τις πράξεις μέχρι το τελικό 

αποτέλεσμα κρατώντας όλα τα ψηφία. Στο τελικό αποτέλεσμα στρογγυλοποιώ και κρατώ τόσα 

σημαντικά ψηφία, όσα τα λιγότερα σημαντικά ψηφία οποιουδήποτε αριθμού που συμμετέχει στις 

πράξεις. 

3. Την τιμή της αβεβαιότητας την υπολογίζουμε: 

3α) Για την αβεβαιότητα δx από ανάγνωση του οργάνου μέσω της σχέσης 

 
                                      

 

3α) Για την αβεβαιότητα δx από επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 

 

    
          

 
        

 

4. Στην τιμή της αβεβαιότητας κρατάμε ένα σημαντικό ψηφίο. Αν όμως αυτό το σημαντικό ψηφίο 

είναι ο αριθμός 1 ή το 2 τότε κρατάμε δύο σημαντικά ψηφία. 

5. Ο αριθμός των δεκαδικών στην μέση τιμή των τιμών από τις μετρήσεις πρέπει να είναι ίσος με 

τον αριθμό των δεκαδικών στην αβεβαιότητα. 

6. Στην σχετική αβεβαιότητα (χρησιμοποιείτε στην διάδοση των σφαλμάτων βλ. παρακάτω) 

κρατάμε όσα σημαντικά μπορούμε. 
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11. Σχετική αβεβαιότητα και επί τοις εκατό αβεβαιότητα. 

Την αβεβαιότητα Δx την ονομάζουμε και απόλυτη αβεβαιότητα. Σχετική αβεβαιότητα ονομάζουμε 

το πηλίκο 
  

  
 

Επί τοις εκατό αβεβαιότητα ονομάζουμε το πηλίκο 
  

  
     

 

Η τιμή της σχετικής αβεβαιότητας είναι πάντα μικρότερη από την μονάδα και σε αυτήν 

κρατάμε όσα δεκαδικά ψηφία μπορούμε. Για παράδειγμα είναι 
  

  
        . 

 

 

 

12. Διάδοση σφαλμάτων 

Όταν προσθέτουμε ή αφαιρούμε δύο φυσικά μεγέθη τότε η απόλυτη αβεβαιότητα του αθροίσματος 

ή της διαφοράς ισούται με το άθροισμα των απόλυτων αβεβαιοτήτων τους. Δηλ αν 

c = a   

τότε δc = δa    

 

Όταν πολλαπλασιάζουμε ή διαιρούμε δύο φυσικά μεγέθη τότε η σχετική αβεβαιότητα του 

γινομένου ή του πηλίκου ισούται με το άθροισμα των σχετικών αβεβαιοτήτων τους. Δηλ αν 

c = a.b ή c = 
 

 
 

 
  

 
  

  

 
  

  

 
 

 

 

Όταν υψώνω σε δύναμη ένα φυσικό μέγεθος τότε η σχετική αβεβαιότητα του αποτελέσματος 

ισούται με το πολλαπλάσιο της σχετικής αβεβαιότητας. Δηλ αν 

c = aκ  

τότε  
  

 
   

  

 
 

 

 Αν  c =   
   

τότε   
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13. Το επί τοις εκατό «σφάλμα» 

Πολλές φορές σε πειράματα στο ελληνικό σχολείο ζητείται το επί τοις εκατό σφάλμα. Αν η 

πειραματική τιμή είναι η xμ και η αναμενόμενη ή η θεωρητική ή η πραγματική είναι η xθ τότε το επί 

τοις εκατό σφάλμα είναι η επί τοις εκατό διαφορά των δύο τιμών δηλ.  
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