
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι 
 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………….. 

 
Άσκηση 1 (1 μονάδα) 
 
α) Δίνονται οι αριθμοί:  0,0029764     1924,659     2,3949 × 10-5 
Καταγράψτε σε στήλες, σε έναν πίνακα, όλους τους αριθμούς με 1, 2 και 3 σημαντικά ψηφία 
αντίστοιχα. 
β) Παρουσιάστε σωστά τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
     0,03039 ± 0,00942     4,6308 × 106 ± 942105     2,745 × 10-6 ± 2,19 × 10-7 

(Υπενθυμίζεται ότι η τυπική απόκλιση της μέσης τιμής δίνεται με ένα σημαντικό ψηφίο, εκτός εάν 
τα δύο πρώτα ψηφία της είναι μεταξύ 10 και 25, συμπεριλαμβανομένων, οπότε δίνεται με δύο 
σημαντικά ψηφία. Η μέση τιμή δίνεται με την ίδια ακρίβεια.) 
 
Άσκηση 2 (2 μονάδες) 
 
α) Αν f = α2 lnβ, με α = 2,2 ± 0,1 και β = 7,4 ± 0,7, να βρεθεί το σχετικό σφάλμα του f.  
β) Αν f = α cosθ, με α = 2,00 ± 0,13 m και θ = 45,0˚ ± 0,3˚, να βρεθεί το f και το σφάλμα του. 
 
Άσκηση 3 (2 μονάδες) 
 
Δέκα διαδοχικές μετρήσεις της περιόδου ενός εκκρεμούς έδωσαν τις ακόλουθες τιμές: 
 

Συμπληρώστε έναν πίνακα όμοιο με αυτόν της σελ. 27 του βιβλίου των εργαστηριακών ασκήσεων, 
και υπολογίστε: (α) τη μέση τιμή της περιόδου, (β) την τυπική απόκλιση της μίας μέτρησης, (γ) την 
τυπική απόκλιση της μέσης τιμής. Παρουσιάστε σωστά το τελικό αποτέλεσμα. 
 
Άσκηση 4 (5 μονάδες) 
 
Μια μάζα m συνδέεται στο ελεύθερο άκρο ενός ελατηρίου που έχει σταθερά k, και του οποίου το 
άλλο άκρο είναι σταθερό. Θεωρούμε ότι η κίνηση της μάζας, αν αυτή μετατοπιστεί από τη θέση 
ισορροπίας και αφεθεί ελεύθερη, θα είναι απλή αρμονική, με περίοδο kmT π2= . Στον πίνακα 
δίνονται οι τιμές της περιόδου Τ, συναρτήσει της μάζας m, όταν στο ίδιο ελατήριο συνδέονται 
διάφορες μάζες m. 
 

m (kg) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
T (s) 1,00 1,50 1,80 2,05 2,25 

 

Υποθέστε ότι οι τιμές του m είναι γνωστές με πολύ μεγάλη ακρίβεια, αλλά ότι στις τιμές του Τ 
υπάρχει σφάλμα ίσο με ± 5 %. Με την κατάλληλη αλλαγή μεταβλητών ανάγετε τη σχέση Τ(m) σε 
γραμμική και σχεδιάστε σε μια γραφική παράσταση τα αντίστοιχα πειραματικά σημεία, με τα 
σφάλματά τους, και την καλύτερη κατά την κρίση σας ευθεία που περνά ανάμεσα στα σημεία 
αυτά.. Υπολογίστε την κλίση της ευθείας και το σφάλμα της α) με τη γραφική μέθοδο και β) με τη 
μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Προσδιορίστε την τιμή της σταθεράς k και το σφάλμα της και 
παρουσιάστε σωστά και σχολιάστε το τελικό αποτέλεσμα. 
 

α/α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
T (s) 2,16 2,13 2,07 2,24 2,20 2,08 2,11 2,15 2,19 2,22 


