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  שגיאות מדידה–בית ת עבוד

 . אלו ושיטות להקטנת שגיאות שגיאות מדידה בביצוע ניסויבנושא תיאורטי קצר ם סיכו הנו קובץ זה 

 

 מיון וטיפול בשגיאות 

 : שיטתית 1שגיאה

 בניסוי המסיט את התוצאות תמיד באותו כיוון.שגיאה הנובעת מגורם כלשהו 

 שגיאה זו נובעת מפגמים במכשירי המדידה או בשיטת המדידה עצמה.

למשל שעון עצר "ממהר" יגרום למדידת זמנים קצרים יותר, קריאת ערכי סרגל מזווית ראייה לא נוחה, 

 שינוי טמפרטורה כמשפיע על מכשיר המדידה עצמו.

 

 :שגיאה מקרית )או אקראית(

 שגיאה הנובעת מסיבות אקראיות או בלתי ידועות. 

 למשל, במדידת זמן על ידי שעון עצר נמדוד לעתים זמן קצר מדי ולעתים זמן ארוך מדי. 

מדידה, חוסר יציבות של מערכת המדידה או חוסר בדיוק -יכולות להיות אי סיבות לשגיאה אקראית

 יציבות של המערכת הנמדדת.

או בשפה פשוטה )טי תיאורמהערך ההסתברות שווה שהגודל הנמדד יהיה גדול או קטן לשגיאה מקרית 

הערך הממוצע עשוי להיות  -אם עורכים מספר רב של מדידות של אותו גודל לכן . (תי"י"אממהערך ה

 לעולם(. במדויק  לא נדעבעצם תיאורטי , כיוון שהשגיאות יקזזו זו את זו )את הערך התאורטי קרוב לערך ה

 

 :שגיאה מוחלטת

 שגיאה קבועה לכל גודל של מדידה.

 שגיאה זו נעשית כאשר אנו מודדים באמצעות מכשיר מסוים.

בין כל  למדוד במדויק, כי ניתןלא , באמצעות סרגל המחולק למילימטריםלמשל במדידת אורך מסוים , 

הוא "באמת" הנמדד המרחק  אם. מ"מ 1זוג שנתות סמוכות של הסרגל שהמרחק ביניהן 

המחולק למ"מ, אלא הדיוק במדידה  זה עם סרגלניתן יהיה לקבל ערך "אמתי" מ"מ, לא  4.31058406

 פי המרחק בין השנתות של הסרגל. נקבע על 

                                                           
 לעיתים משתמשים במונח "אי וודאות" במקום המונח שגיאה. 1
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 :שגיאה יחסית

 .היחס בין השגיאה המוחלטת של המדידה לגודל אותו אנו מודדים

 שגיאה יחסית נותנת מדד טוב יותר לדיוק המדידה. לרוב 

(, וכך השגיאה 100 -הנ"ל יש לכפול ב היחסאת ג את אי הוודאות היחסית באחוזים )מקובל להצי

 .מושג על מידת השגיאה במדידה באחוזים נותנתהיחסית המבוטאת 

 

 האם טעות זו היא גדולה או קטנה? mm3למשל אם נעשתה טעות במדידת אורך של 

עוביו של דף נייר, טעות זו אורכה של נמלה קטנה או את אם מדדנו את תלויה מה מדדנו. שובה הת

 היא גדולה מאוד; אבל אם מדדנו את הגובה שלנו שגיאה זו קטנה מאוד.

 :מ, השגיאה היחסית היא"מ 3וטעות המדידה הייתה , מ"מ 21אורך הנמלה שמדדתי הוא אם 
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 :יאהגיאה היחסית שמ, ה"מ 3וטעות המדידה הייתה , (מ"מ 1850שהם )מ "ס 185הגובה שלי הוא אם  
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שתוצאת המדידה י עשיריות האחוז היא שגיאה כה קטנה להגיד כי שגיאה יחסית הקטנה משתאפשר נ

, כלומר 14.3%מדידת אורך הנמלה בעלת שגיאה יחסית של זאת קת מאוד. לעומת של הגובה שלי מדוי

ו מודדים, מה מה אנתלוי  ?דיוק זה מספיק לנוהאם  .15%-קת עד כדי כהתוצאה שקיבלנו היא מדוי

 מטרת המדידה ועד כמה חשוב לנו לדייק בה.
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 שיטות לצמצום שגיאות

 על מנת להקטין שגיאות בניסוי שאני מבצעים ניתן להיעזר בשתי שיטות.

 )הקטנת שגיאה אקראית( : מדידה חוזרת1שיטה 

וחלקן נמוכות התיאורטי  מספר פעמים, חלק מהתוצאות יהיו גבוהות מהערך כאשר נבצע מדידה 

יותר, זאת בעקבות שגיאות אקראיות. ממוצע חשבוני של כל תוצאות המדידה החוזרות יגרום לקיזוז 

 חלק מסטיות אלו ולהן ערך הממוצע יהיה מהימן יותר מאשר תוצאה בודדת.

ולחשב את  ראית גדולה, יש לבצע מספר מדידותכאשר אנו מבצעים מדידה בה השגיאה האקלכן, 

 .לוהממוצע של מדידות א

 

 )הקטנת שגיאה יחסית( : מדידת ערכים גדולים2שיטה 

דיוק מכשיר המדידה אינה ניתנת לשליטה על ידי המודד במעבדה ולכן עליו להשתמש בהם כך 

שלשגיאתם תהיה השפעה מזערית. מדידת ערך גדול יותר יגרום לחלוקת השגיאה על תחום רחב 

 להקטנת השגיאה היחסית. ובכך

 למשל:

 מדידות בעזרת סרגל יהיו מדויקות יותר אם נמדוד מרחקים גדולים ככל האפשר.  .1

מדידת עובי של דף יהיה מדויק יותר אם נמדוד את עוביים של מספר דפים ונחלק את התוצאה  .2

 במספר הדפים שמדדנו.

וד מספר מחזורים ונחלק במספר מדידת זמן מחזור של תנודות מטוטלת יהיה מדויק יותר אם נמד .3

 המחזורים.

בשתי הדוגמאות האחרונות, כאשר אנו מבצעים מדידה ומחלקים אותה במספר הפריטים שמדדנו 

 גם השגיאה המוחלטת מחולקת במספר זה ולכן בצורה זו הקטנו את שגיאת המדידה שלנו.

 


