
توانيم طـي   گيريم داراي دقت محدود است يعني آن كه نمي گيري مي آنچه ما در آزمايشگاه اندازه    

مثالً طول يك ميز با مترهاي عادي حداكثر با دقـت  . روشي مقدار يك كميت را كامالً دقيق اندازه بگيريم      

cm مترهاي دقيقتر با دقت      شود و با    گيري مي    اندازهmm  شـود   شيم كه حتماً ميتوانيم مطمئن با    ولي نمي

  عدد  آنچنان كه در شكل نشان داده شده  در مورد متر معمولي.گيري كرد  را به راحتي اندازهm 10-10تا 

  

79 80

  

  

شما هـر  . داند  است ولي آنكه دقيقاً كدام باشد را كسي نمي       mm 4/79 و   mm 3/79ميز چيزي بين    طول  

االخره آن هـم در جـايي       ه مشكل برمي بگيريد باز ب زهاتري اند وسيلة دقيقبا قدر هم كه   خوريـد زيـر ـب

اي را بعنوان خروجي    گيري همواره مقادير گسسته     مشكل آن است كه فرآيند اندازه     . يابد  دقتش پايان مي  

  .دهد به ما مي

البته هستند كمياتي كه  . در حالي كه نسبت كميت به واحدش، در حالت كلي عددي حقيقي است            

ما از يـك سـنجه هيچگـاه رقمـي اعـشاري بـا              . لي اغلب اين گونه نيستند    مقاديرشان كوانتيزه است و   

د و   …  رقم يا 5 رقم  4خوانيم بلكه صرفاً مثالً       نهايت رقم نمي    بي كه قطعاً محدود هست را خـواهيم خواـن

  .اين محدوديتي ذاتي است



گيري  ازهدر اين عدد آنچه اند.  استkg 031030/0گيريم چيزي مثل  آنچه از يك كميت اندازه مي

ه مـا    ) 30/0 (3صفرهاي قبـل از  . گويند  هستند به اين ارقام ، ارقام بامعنا مي       31030ارقام   اطالعـاتي ـب

آنچـه واضـح اسـت عـدد قبـل         . زنند كه چه ارقامي وجـود نـدارد         ميندهد زيرا در مورد آن حرف         نمي

) كه دستگاه خراب باشد  مگر آن . ( نبوده 13030/0 باشد ولي قطعاً     031029/0 يا   031031/0توانسته    مي

 نمايش P10كنيم و مرتبة عدد را با  در شيوة نوشتن نماد علمي ما ارقام را با يك رقم قبل از مميز بيان مي   

  :مثالً عدد قبل خواهد بود. دهيم مي

kg 2-10 * 1030/3 = kg 031030/0  

 رقـم  2كنند و عدد مقابل را تا   را سه تا سه تا جدا مي10هاي  در شيوه به اصطالح مهندسي، توان  

اند كـه    پيشوندهايي ابداع كرده10هاي مختلف  در اين شيوه براي توان  . نويسند  ماقبل اعشار حداكثر مي   

  :هايشان به شرح زير است معروف

  

Gگيگا   Mمگا   Kكيلو   Cسانتي   mميلي   μميكرو    nنانو   Pپيكو   
109 106  103  2-10  3-10  6-10  9-10  12-10  

  
  

   هر تون چند گرم است؟.مثال

  Mg 1 = g 106 = g 103 * 103 = kg 103 = ton 1    .حل

  شود؟ در نماد علمي چطور؟ ر نماد مهندسي چگونه نوشته ميد m 000043/0 .مثال

  .حل

m 5-10 * 3/4 =نماد علمي   



μm 43 =نماد مهندسي   

,6به   10m mµ
. گويند نگستروم مي يك آnm 1/0 = m 10-10همچنين به . گويند    ميكرون مي  −

)(
o

Α       ًمثالً شعاع اتم هيدروژن تقريبا 
o

Α5/0 هـايي از     مرسوم است كه مساحت و حجم را كه توان        .  است

  .متر هستند به فرم مقابل بنويسند

Lit 3-10 = cc1 = cm3 = (cm)3             cm2 = (cm)2  

                mm3  = (mm)3              mm2 = (mm)2  

  . يك قرارداد است  پس اين صرفاm2 2-10ً   نه m2 4-10 = (cm)2اما واضح است كه 

                                                
1 Cubic centimeter  


