
 

𝜒2בעזרת  מודל פיסיקאליההתאמה בין ערכי המדידות להערכת טיב 

𝑵𝑫𝑭
 

 

בכל ניסוי הם למידת החומר התאורטי, תיכנון ניסוי וביצוע מדידות. כעת אנו השלבים הראשונים 

 .התוצאותשלב ניתוח  –רוצים לדבר על השלב האחרון 

את היטב בדרך כלל יהיו לנו סדרת מדידות ונרצה לבחון האם הידע התאורטי שלנו יכול להסביר 

לנוסחה מידת ההתאמה בין תוצאות המדידה   אתן ובחיש ל.   לצורך כך בניסויהתופעה שמדדנו 

  התאורטית.

התאורטית בשלב הראשון ניתן להכניס לתוכנית הפייטון שניתנה לכם את נתוני המדידה ואת הנוסחה 

ערכי  יהיהוהפלט )משוואה לניארית, אקספוננט דועך וכו'( שאיתה אנו רוצים לתאר את התהליך 

ערכי המדידה לערכי הפונקציה יהיה ( בין שעבורם ה"מרחק" )יוגדר בהמשךשל הנוסחה הפרמטרים 

 מינימאלי.

הצפוים עבורם מתוך ואת הערכים Oi (Observed ) בשלב זה יש לנו את מדידות הניסוי הנצפות

 .זה מספר המדידהEi (Expected)     (i )  הפונקציה שהתאמנו

 ? בין ערכי המדידה לפונקציה איך ניתן להגדיר את מידת ההתאמה 

קטנים יותר כך תוצאות הניסוי   Eiלבין   Oiהפרשים בין מאינטואיציה פשוטה ניתן להבין  שככל ש

 :  Mean Square Errorאת ההפרשים ניתן למדוד בעזרת   , קרובות יותר לתאור התאורטי

M. S. E = ∑(Oi − Ei)
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 זה מספר המדידות. Nכאשר 

את ההפרשים בריבוע היא כדי שההפרשים החיובים והשליליים לא יבטלו אחד את  )הסיבה שמעלים 

 השני(

 י חסרונות:נישנם עדין שבשלב  זה אך 

יאה במדידה(, כאשר חוסר הודאות של לכל מדידה ישנה גם חוסר ודאות מסוימת )השג (1

פוי וההפך כאשר חוסר הודאות המדידה קטן נצפה להתאמה גדולה יותר בינה לבין הערך הצ

 כרגע, בשיטת ההפרשים המינימאליים, משקל המרחקים של כל המדידות שווה.. גדול

להתאמה מושלמת בין מכיוון שכל מדידה כוללת אי ודאות מסוימת, אנחנו לא מצפים  (2

  M.S.Eהמדידות לערכים הצפויים, אם כן כיצד ניתן לדעת האם הערך המחושב בעזרת 

 "גדול" או "קטן" ?
 

 :  χ2 נשתמש בערך  כדי להתמודד עם בעיות אלו

𝝌𝟐 = ∑
(Oi − Ei)

σi
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 . iמדידה )שגיאת המדידה( של הוא חוסר הודאות  σiכאשר 

כרגע  ניתן , בין ערך מדוד לערך צפוי מכויל ביחס לשגיאה בערך המדוד מרחקהשינוי הוא שכעת כל 

 !(. חישבו מדוע) להבין כיצד התמודדנו עם הבעיה הראשונה

 



אנחנו מצפים לקבל במידה והניסוי בוצע   𝝌𝟐 צריך עדיין לברר איזה ערך של ,ההשנייאך ביחס לבעיה 

 חוסר הודאות במדידות חושבו נכון.בצורה תקינה ו

ולכן    (N)גדל כתלות במספר המדידות    𝝌𝟐 ברור ש
𝝌𝟐

𝑁
בין )המרחק ממוצע את לכאורה יבטא    

י( ביחס לחוסר הודאות,  ומכיוון שחוסר ודאות מחושב כדי לבטא את אותו מרחק הערך הנמדד לצפו

 . 1צפוי, נצפה לערך המתפלג סביבות 

בין יטביים ישנו חופש להקטין את המרחק אך זה כמעט מדויק, לאלגוריתם לחישוב הפרמטרים המ

הערכים הנמדדים לצפויים. היכולת שלו לעשות זאת תלויה במספר הפרמטרים להתאמה 

 ןמכיוושמאפשרים לו, לדוגמה אם נתאים קו ישר לשתי נקודות מדידה בלבד נקבל התאמה מושלמת 

 ההשניילינום מהמעלה , כמו כן אם נתאם פו y=ax+bשלנוסחה של קו ישר ישנם שתי פרמטרים  

 )שיש לו שלושה פרמטרים להתאמה( לשלושה ערכי מדידה נקבל התאמה מושלמת.

למעשה אם נתחשב בכך שכל פרמטר של הפונקציה אותה אנו מתאימם מאפשר "לאפס" שגיאה 

 –נצטרך להשתמש במושג חדש  מדידה בודדת, הנובעת  מ

    (Number of degrees of Freedom (NDF  . 

פחות מספר הפרמטרים החופשיים   (N)שווה למספר המדידות הבלתי תלויות בניסוי   NDFכאשר 

 של הפונקציה המשמשת להתאמה.

)שכמובן כוללת שתי פרמטרים  ליניאריתוהתאמנו להם פונקציה מדידות  10לדוגמה אם ביצענו 

 .   NDF=10-2=8חופשים(  נקבל ש 

נצפה שערך  ה וחוסר הודאות במדידה הוערכה נכון,במידה שהותאמה הפונקציה המתאימ כעת,
𝝌𝟐

𝑁𝐷𝐹
    

 .1יהיה סביב 

>> 1ערך  
𝝌𝟐

𝑁𝐷𝐹
מבטא חוסר התאמה בין המדידות לפונקצית ההתאמה או שהערכת חוסר הודאות     

 קטנה מדי. ההייתבמדידות 

<< 1ערך  
𝝌𝟐

𝑁𝐷𝐹
 גדולה מדי. ההייתנובע מכך שהערכת חוסר הודאות במדידות     

 דוגמה :
 

 קבועה כתלות בזמן. בתאוצההנוסע  רכבזוג סטודנטים מדדו את המיקום של 

)הזנחנו את  התרחק מהם במהלך המדידות, חוסר הודאות במדידות גדל כתלות בזמן רכבמכיוון שה

 חוסר הודאות במדידת הזמן(.

 : הבא הפלטמדרגה שנייה לנתונים וקיבלו את מפולינום  Pythonהסקריפט ב בעזרת הם התאימו 

 



 

 : (t=4,5)נתבונן בשתי הנקודות האחרונות בגרף  

 

הוא  (𝐄𝟒) לערך התחזית של ההתאמה  (𝐎𝟒) שהמרחק בין ערך המדידה  t=4עבור  ניתן לראות 

 שמתקבל    1, ואכן ניתן לראות בטבלה  (σ𝟒) בערך בגודל של אי הודאות 
(𝐎𝟒−𝑬𝟒)

𝛔𝟒
𝟐

𝟐
= 0.92 . 

𝐎𝟓ניתן לראות שערך  t=5לעומת זאת, עבור   − 𝑬𝟓   קטן ביחס לσ𝟓  ומתקבל ערך , 

(𝐎𝟓−𝑬𝟓)

𝛔𝟓
𝟐

𝟐
= 0.42 . 

 

 :מופיעים בטבלה מהתאמה  םכולל הערכים הצפוייהמדידות שלהם כל נתוני 

 



Time [sec] Distance 
[m] 
𝐎𝐢 

Distance 
Error [m] 

𝛔𝐢  

Expected 

𝐄𝐢 
(𝐎𝐢 − 𝑬𝐢)

𝛔𝐢
𝟐

𝟐

 

0 3 0.3 3.04 0.02 

1 6.07 0.5 5.77 0.35 

2 10.2 0.7 10.72 0.55 

3 18.8 1 17.88 0.83 

4 26.3 1 27.26 0.92 

5 39.9 1.6 38.85 0.42 
 : ערכי המדידה, חוסר הודאות במדידה וההתאמה 1טבלה 

 

 NDF=6-3=3פרמטרים,    3מדידות והתאימו פונקציה בעלת  6מכיוון שהם מדדו 

    והתקבל :
𝝌𝟐

𝑁𝐷𝐹
=

3.116

3
= 1.04  

 תוצאה זו מראה התאמה טובה בין המדידות למודל התאורטי !

 

 

 

 

 

 


