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Σηµαντικά ψηφία και επιστηµονικός συµβολισµός 

 (Significant Figures and Scientific Notation) 

 

Τα ψηφία ενός αριθµούς τα οποία θεωρούνται σωστά χωρίς αµφιβολία καλούνται 

σηµαντικά ψηφία. Ο αριθµός των σηµαντικών ψηφίων που προέρχονται από 

µέτρηση εξαρτάται  από την ακρίβεια του οργάνου µέτρησης και µέχρι ενός σηµείου 

από τις ικανότητες του ατόµου που παίρνει τη µετρήσεις. Πρέπει να γίνεται 

προσπάθεια πάντοτε να λαµβάνει ο πειραµατιζόµενος τόσα ψηφία όσα του επιτρέπει 

το όργανο µέτρησης και αντιστρόφως,  δεν µπορεί να καταγράφονται περισσότερα  

σηµαντικά ψηφία σε µια  µέτρηση από όσα επιτρέπει το όργανο µέτρησης. Για 

παράδειγµα, έστω ότι το παχύµετρο που θα χρησιµοποιηθεί στο εργαστήριο διαθέτει 

ακρίβεια 0,01mm, οπότε κάποιες από τις ακόλουθες µετρήσεις έχουν λάθος αριθµό 

σηµαντικών ψηφίων: 

      

Να θυµόµαστε ότι η θέση της υποδιαστολής δεν αλλάζει τον αριθµό των σηµαντικών 

ψηφίων.  
 

 

Ας δούµε µερικά παραδείγµατα 
 

Αναφορά στην ακόλουθο χάρακα  για να απαντηθούν οι 6 ερωτήσεις. 
 

 
  

Αν οι αριθµοί της κλίµακας (1, 2, 3, 4, 5) παριστάνουν centimeters, καταγράψετε την 

ένδειξη για καθεµιά από τις επιλεγµένες θέσεις (Α, Β, C, D, E, F). Σηµειώστε ότι σε 

καθεµιά από τις µετρήσεις αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνονται δύο σίγουρα ψηφία 

και ένα τρίτο ψηφίο κατά εκτίµηση. 
 
 
 
A  
    

  

 
 
B  
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C  
   

 
 
D  
   

 
 
E  
   

 
 
F  
    

 

Αναφερόµενοι στο προηγούµενο χάρακα, υποθέτουµε ότι σας ζητείται να διαβάσετε 

το ολικό µήκος του χάρακα. Μια λογική τιµή (µε 3 σηµαντικά ψηφία) είναι 5.28 cm. Η 

τιµή αυτή θα µπορούσε να αναφερθεί και ως 52800 µm, 52.8 mm, 0.528 dm, 0.0528 

m, 0.0000528 km. Όµως η τιµή δεν γίνεται πιο ακριβής, µετατρέποντας την σε 

άλλες µονάδες! Όλες οι τιµές έχουν 3 σηµαντικά ψηφία!! Τίθεται το ερώτηµα, πότε 

το µηδέν αποτελεί σηµαντικό ψηφίο?  

 

Πότε το ψηφίο µηδέν είναι σηµαντικό;  
  

(1) αν βρίσκεται µεταξύ δύο µη-µηδενικών ψηφίων  3001 m, 30.001 m 4 SF, 5 SF 

(2) αν βρίσκεται στο τέλος µια δεκαδικής έκφρασης 0.00310 km 3 SF 

(3) αν προβλέπεται στην έκφραση του αριθµού από 
τον επιστηµονικό συµβολισµό 

3.10 x 106 m 3 SF 

  
  

∆ιαφορετικά, το µηδέν παίζει ρόλο συµβόλου κράτησης θέσης. 
  

150,000 m και τα 4 µηδενικά απλά κρατούν κενή θέση  1.5 x 105 m 

0.0015 km και τα 3 µηδενικά απλά κρατούν κενή θέση  1.5 x 10-3 km 

150. Gm εδώ κανένα µηδενικό δεν κρατά κενή θέση 1.50 x 1011 m 

  

Υπολογισµοί και σηµαντικά ψηφία. 

Πρόσθεση ή αφαίρεση δύο µετρήσεων:  

Πρώτα µετατρέπουµε τους αριθµούς στις ίδιες µονάδες και στη συνέχεια 

ευθυγραµµίζουµε τα δεκαδικά ψηφία. Το τελικό αποτέλεσµα στρογγυλεύεται έτσι 

ώστε να περιλαµβάνει τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει ο λιγότερο ακριβής αρχικός 

αριθµός.  Υποθέσουµε ότι µετράµε δύο διαφορετικά µήκη µε διαφορετικά όργανα και 

παίρνοµε 4.5±0.1cm (2 σηµαντικά ψηφία) and 0.3352±0.0002 cm (4 σηµαντικά 

ψηφία), µε καθένα ψηφίο εκτός από το µηδέν πριν την υποδιαστολή να είναι 
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σηµαντικό. Ποιο είναι το άθροισµα αυτών των δύο µηκών; Απλή πρόσθεση δίδει 

4.8352, όµως η ενδεικνυόµενοι άθροιση είναι διαφορετική  

 

 

 

Πολλαπλασιασµός ή διαίρεση δύο µετρήσεων:  

Το τελικό αποτέλεσµα πρέπει να στρογγυλεύεται, έτσι ώστε να περιλαµβάνει τόσα 

σηµαντικά ψηφία όσα έχει ο λιγότερο ακριβής αρχικός αριθµός. Σαν υποσηµείωση, 

τα ψηφία των αριθµητικών σταθερών (όπως  π, e, ½, κλπ.) δεν λογίζονται ως 

σηµαντικά ψηφία. 

 

Σαν παράδειγµα, ο όγκος µιας σφαίρας υπολογίζεται δια µέσου της σχέσης  V 

= 4/3 πr3.  Οπότε µε αυτή τη σχέση, µια σφαίρα µε µετρηµένη διάµετρο  24 cm θα 

πρέπει να έχει όγκος ίσο µε,  

 

V  =  4/3 π(12)3  =  4/3 π(1728)  =  2304π cm3  =  7236.864 cm3 

 

Εφόσον ο αριθµός 12 έχει µόνο 2 σηµαντικά ψηφία, θα πρέπει στο τελικό 

αποτέλεσµα των πράξεων να κρατηθούν µόνο 2 SF.  Που σηµαίνει ότι η 

υπολογιζόµενη τιµή του όγκου της σφαίρας έχει τη µορφή  

 

V  =  7200 cm3  =  7.2 x 103 cm3 

 

Επιστηµονικός συµβολισµός (Scientific Notation).  

Εκφράζουµε τον νέο αριθµό κατά τον εξής τρόπο: θέτουµε 1 µόνο ψηφίο αριστερά 

της υποδιαστολής και όλα τα υπόλοιπα ψηφία δεξιά της υποδιαστολής. Στο τέλος θα 

πρέπει να πολλαπλασιάσουµε τη παράσταση µε την κατάλληλο δύναµη του 10, ώστε 

ο νέος αριθµός να ισούται µε τον αρχικό αριθµό, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

0.066 g 6.6 x 10-2 g 

200.0 g 2.000 x 102 g 

0.543 g 5.43 x 10-1 g 

1600 g 1.6 x 103 g 

75.2 g 7.52 x 101 g 

  

4.5±0.1cm 

0.3352±0.0002 cm  
 

  ⇒ 

4.5xxx 

0.3352 

4.8yyy 


