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Μετρήσεις υσσικώμ μεγεθώμ 

(minimumεπισημάμσεις προς μαθητές μαστιλομέμοσς, στη θάλασσα τοσ EUSO) 

Γνάκηζμα από ακανηήζεηξ δηαθόνςκ ΓΚΦΓ - ρεθηαθμύ ζπμιείμο – ενγαζηήνηα πακεπηζηεμηαθώκ ζπμιώκ . 

ΦΥΣΙΚΗ 

1. Μέτρηση Μηκώμ Με Διαστημόμετρο (Πατσμετρο) – ΓΚΦΓ Κέρκσρας 

Τμ δηαζηεμόμεηνμ εθεονέζεθε από ημκ Γάιιμ μεπακηθό PierreVernier ημ 1631. Γίκαη έκα όνγακμ 

πμο μπμνεί κα μεηνάεη μήθε με αθνίβεηα 0,1mm. Aπμηειείηαη από δύμ θιίμαθεξ. Μία ζηαζενή ε μπμία είκαη 

δηαηνεμέκε ζε mm θαη μία θηκμύμεκε πμο ιέγεηαη βενκηένμξ. Οη 10 οπμδηαηνέζεηξ ημο βενκηένμο 

ακηηζημηπμύκ ζε 19 οπμδηαηνέζεηξ ηεξ ζηαζενήξ θιίμαθαξ. Έηζη ε θάζε οπμδηαίνεζε ημο βενκηένμο έπεη 

μήθμξ 1,9mm. Άνα απέπεη από ηηξ δύμ οπμδηαηνέζεηξ ηεξ θονίαξ θιίμαθαξ θαηά 2-1,9=0,1mm. 

 

Γηα κα μεηνήζμομε έκα μήθμξ αθμιμοζμύμε δύμ βήμαηα. 

1. Μεηνάμε ηεκ έκδεηλε ηεξ θονίαξ θιίμαθαξ από ημ μεδέκ ημο βενκηένμο. Ππ γηα ημ πανάδεηγμά μαξ ημ 

μεδέκ ημο βενκηένμο βνίζθεηαη μεηαλύ 6 θαη 7 ηεξ θονίαξ θιίμαθαξ, άνα έπμομε ημ αθέναημ μένμξ ηεξ 

μέηνεζεξ  6mm 

2. Βνίζθμομε πηα οπμδηαίνεζε ημο βενκηένμο ηαοηίδεηαη με θάπμηα οπμδηαίνεζε ηεξ θονίαξ θιίμαθαξ θαη 

έηζη έπμομε ημ δεθαδηθό μένμξ ηεξ μέηνεζεξ. Σημ πανάδεηγμά μαξ ε ηαύηηζε ζομβαίκεη ζηεκ 8ε 

οπμδηαηνεζε ημο βενκηένμο, άνα ημ δεθαδηθό μένμξ ηεξ μέηνεζεξ είκαη 0,8mm μπόηε ημ ζοκμιηθό 

μήθμξ ζα είκαη 6,8mm.  

Παναδείγμαηα - (ημήμα μεπακμιόγςκ μεπακηθώκ, Πακεπηζηεμίμο Θεζζαιίαξ) 

5,78 mm  
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2. Μέτρηση Μηκώμ Με Μικρομετρο- Τμήμα μεπακμιόγςκ μεπακηθώκ, Πακεπηζηεμίμο Θεζζαιίαξ. 

 

1. Τα μηθνόμεηνα μαξ πανέπμοκ 

εκδείλεηξ αθνηβείαξ ηεξ ηάλεςξ 

ημο 0,01 mm  

2. Δηαβάδμομε ηεκ έκδεηλε πμο είκαη 

μναηή ζημ ζηαζενό θακόκα, ζημ 

άθνμ ημο βαζμμιμγεμέκμο 

ηομπάκμο ζε mm  

3. Σηε ζοκέπεηα πνμζζέημομε ηα 

δεθαδηθά ρεθία (εθαημζηά ημο 

mm) πμο δηαβάδμομε ζημκ 

πενηζηνεθόμεκμ θακόκα, ζηεκ 

εοζεία πμο ηέμκεηαη με ημκ 

ζηαζενό. 

4. Γδώ ε έκδεηλε είκαη 5,28 mm 

 

 

3. Χρομομετρητής με υφτοπύλες- (ΓΚΦΓ Φακίςκ)  

 

 

Κμομπί Δ1: 

– Αιιάδμομε θαηάζηαζε ιεηημονγίαξ (F1,F2,F3): 

Σηηγμηαίμ πάηεμα Δ1 θαηεπηιμγή ιεηημονγίαξ με ημκ 

Δ2. 

– Γηα reset μεηνήζεςκ ημ θναηάμε παηεμέκμ. 

Κμομπί Δ2: 

– Αιιάδμομε θαηάζηαζε ιεηημονγίαξ ζε ζοκδοαζμό 

με ημ Δ1. 

– Μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηςκ μεηνήζεςκ, έκα με 

πάηεμα επακεμθακίδεη ηηξ εκδείλεηξ ημοξ. 
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• Καηαζηάζεηξ ιεηημονγίαξ: 

– F1: Φνόκμξ πμο ζθηάδεηαη θάζε θςημπύιε, 

Μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί γηα οπμιμγηζμό ηεξ 

ζηηγμηαίαξ ηαπύηεηαξ, ακ μεηνήζμομε ημ μήθμξ ημο 

θηκμύμεκμ ακηηθεημέκμο (π.π. δηάμεηνμξ ζθαίναξ). 

Παράδειγμα: Μπορούμε μα τρηζιμοποιήζοσμε 

ηασηότρομα δύο θωηοπύλες ζε λειηοσργία F1 και μα 

πάροσμε δύο ηιμές ηατύηηηας ζε διαθορικές θέζεις. 

 

 

– F2: Μεηνάεη ηεκ πνμκηθή δηάνθεηα θίκεζεξ 

ακάμεζα ζηηξ δύμθςημπύιεξ (Σπ.4) 

Παράδειγμα: Υπολογιζμός μέζης ηατύηηηας... 

 

 

– F3 (Γηα μία θςημπύιε): Υπμιμγίδεη ημκ πνόκμ δύμ 

δηαδμπηθώκδηειεύζεςκ εκόξ ακηηθεημέκμο (Σπ.5) 

Παράδειγμα: Μέηρηζη περιόδοσ ηαλάμηωζης. 

 

 

Καη ακαιοηηθά: http://panekfe.gr/downloads/lab-manuals/fotopyles_leitourgeia_hl_xronometrou.pdf 

 

4. Χρήση Πολσμέτροσ 

 

Τμ ρεθηαθό πμιύμεηνμ ηεξ θςημγναθίαξ είκαη (εθηόξ ηςκ 

άιιςκ):   
 

1. Βολτόμετρο γηα κα μεηνάεη ηάζε ζε βμιη a.c. θαη d.c. (εκαιιαζζόμεκε 

θαη ζοκεπή) . Γηα ηα πεηνάμαηά μαξ πνεζημμπμηείηαη ζοκεπήξ ηάζε. Η 

μέηνεζε ηεξ ηάζεξ πναγμαημπμηείηαη ζε πανάιιειε ζύκδεζε ηςκ 

αθνμδεθηώκ. 

2. Ωμόμετρο γηα κα μεηνάεη ακηίζηαζε ζε Ωμ. Ο έιεγπμξ γίκεηαη πςνίξ 

ηάζε ζημ οπό ελέηαζε θύθιςμα. 

http://panekfe.gr/downloads/lab-manuals/fotopyles_leitourgeia_hl_xronometrou.pdf
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3. Αμπερόμετρο γηα κα μεηνάεη έκηαζε νεύμαημξ ζε αμπέν.Τμ θύθιςμα δηαννέεηαη από ειεθηνηθό νεύμα με 

ημ πμιύμεηνμ με  ζύκδεζε ζε ζεηνά ζημκ αγςγό πμο ζέιμομε κα μεηνήζμομε ηεκ έκηαζε. 

Ο μαύνμξ αθνμδέθηεξ είκαη μόκημα ζοκδεδεμέκμξ ζηεκ οπμδμπή COM (Από ηεκ ιέλε common: θμηκό). Ο 

άιιμξ (ζοκήζςξ θόθθηκμξ) αθνμδέθηεξ μπαίκεη ζηηξ ακηίζημηπεξ οπμδμπέξ ηςκ μεγεζώκ πμο ζέιμομε κα 

μεηνήζμομε. 

 

Σε όιεξ ηηξ επηιμγέξ ημο πενηζηνμθηθμύ δηαθόπηε θαίκεηαη γναμμέκμ ημ κμύμενμ ηεξ μέγηζηεξ ηημήξ πμο 

μπμνεί κα μεηνήζεη ημ πμιύμεηνμ. Π.π. ζηεκ επηιμγή 20 volt μεηνάεη μέπνη 20 volt, ακ ε ηάζε είκαη 

μεγαιύηενε εμθακίδεηαη ζηεκ μζόκε ημ κμύμενμ 1 με μηα ηειεία (1.) γηα κα μαξ εηδμπμηήζεη όηη ε ηάζε είκαη 

μεγαιύηενε από 20 volts θαη κα δηαιέλμομε ηεκ επόμεκε μεγαιύηενε θιίμαθα. 

Τμ θαιύηενμ είκαη κα λεθηκάμε, γηα άγκςζηε ακαμεκόμεκε ηημή μέηνεζεξ, από ηεκ μεγαιύηενε δοκαηή 

επηιμγή θαη θαηεβαίκμομε θιημαθςηά γηα μεγαιύηενε αθνίβεηα θαη αζθάιεηα . 

 

5. Σημαμτικά υηυία 
(ρεθηαθόξ ενγαζηενηαθόξ μδεγόξ πεμείαξ β΄ ιοθείμο – γεκηθήξ) 

Όλα ηα ψηθία εμός αριθμού θεωρούμηαι βέβαια εκηός από ηο ηελεσηαίο ποσ θεωρείηαι αβέβαιο. Τα 

βέβαια ψηθία μαζί με ηο αβέβαιο δίμοσμ ηομ αριθμό ηωμ ζημαμηικώμ ψηθίωμ. Γηα πανάδεηγμα ζε 9,12 g 

έπμομε 3 ζεμακηηθά ρεθία, εκώ ζε 11,245 g έπμομε 5 ζεμακηηθά ρεθία. Γεκηθά, ζα πνέπεη κα γκςνίδμομε: 

 ηα μεδεκηθά πμο βνίζθμκηαη ακάμεζα ζε άιια ρεθία ζεςνμύκηαη ζεμακηηθά π.π. μ ανηζμόξ 55,002 έπεη 5 

ζεμακηηθά ρεθία. 

 ηα μεδεκηθά πμο βνίζθμκηαη ζηεκ ανπή εκόξ ανηζμμύ δεκ είκαη ζεμακηηθά π.π. μ ανηζμόξ 0,0021 έπεη 2 

ζεμακηηθά ρεθία. 

 ηα μεδεκηθά πμο βνίζθμκηαη δεληά ηεξ οπμδηαζημιήξ είκαη ζεμακηηθά π.π. μ ανηζμόξ 0,6021 έπεη 4 

ζεμακηηθά ρεθία. 

 ηα μεδεκηθά ζημ ηέιμξ εκόξ ανηζμμύ πμο δεκ έπεη οπμδηαζημιή μπμνεί κα είκαη ζεμακηηθά ή όπη, π.π. μ 

ανηζμόξ 150 έπεη δύμ ή ηνία ζεμακηηθά ρεθία, εκώ μ ανηζμόξ 1400 έπεη δύμ ή ηνία ή ηέζζενα ζεμακηηθά 

ρεθία. 

 

Η εκθετική μορυή εμός αριθμού είμαι : A x 10 μ 

Όπμο, Α είκαη έκαξ δεθαδηθόξ ανηζμόξ με έκα με μεδεκηθό ρεθίμ πνηκ ηεκ οπμδηαζημιή θαη μ αθέναημξ 

ανηζμόξ Γηα πανάδεηγμα μ ανηζμόξ 500 με αθνίβεηα δύμ ζεμακηηθώκ ρεθίςκ γνάθεηαη 5,0 π 102. Γπίζεξ, ε 

ηαπύηεηα ημο θςηόξ με αθνίβεηα ηνηώκ δεθαδηθώκ ρεθίςκ γνάθεηαη 3,00 x 108 m s-1. 

(βι. θαη Πάκμξ Μμονμύδεξ, ΓΚΦΓ Κένθοναξ) 

 

ΧΗΜΓΙΑ 
 

Μετρήσεις στη τημεία (Φεμηθμί μεπακηθμί – ΓΜΠ) 

Καη: http://ecourses.dbnet.ntua.gr/9593.html 

 

Μέηνεζε μηθνήξ πμζόηεηαξ μοζίαξ  

http://ecourses.dbnet.ntua.gr/9593.html
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Με θαηάιιειε ζπάημοια αθαηνείηαη από ηε θηάιε μηθνή πμζόηεηα μοζίαξ, ε μπμία μεηαθένεηαη ζηεκ ύαιμ 

ςνμιμγίμο, πηοπώκηαξ ειαθνά θαη δηαδμπηθά ηε ζπάημοια. 

 

 

Μεηάγγηζε ογνώκ - Η νμή θαηεοζύκεηαη με 

γοάιηκε νάβδμ, μπόηε απμθεύγεηαη ε εθηίκαλε 

ζηαγμκηδίςκ από ημ δηάιομα. 

Πνμζμπή ζημκ Μεηαθμνά ογνμύ με ζηθώκημ 

  

 

 

Μέηνεζε όγθμο (πνμζεγγηζηηθά) Μέηνεζε όγθμο (αθνηβείαξ) Τνόπμξ παναηήνεζεξ 
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Πνμπμΐδα (όνγακμ αθνηβείαξ)  - μγθμμέηνεζε 

 
 

Καη: 

https://sites.google.com/site/hxhm

eiamou/about-us/1-kephalaio/1a-

physika-megethe-

metreseis/metrese-

onkou/metrese-onkou (Λύθεημ 

Γαδίμο Ηνάθιεημ) 

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 
1. Προετοιμασία παρασκεσάσματος για μικροσκόπηση  

  

• Καζανίδμομε μία ακηηθεημεκμθόνμ πιάθα 

θαη μία θαιοπηνίδα. 

• Τμπμζεημύμε ημ ακηηθείμεκμ πμο 

ζέιμομε κα παναηενήζμομε ζημ θέκηνμ 

ηεξ ακηηθεημεκμθόνμο πιάθαξ. 

• Πνμζζέημομε με ημ ζηαγμκόμεηνμ μηα 

ζηαγόκα κενό ή άιιε μοζία, ακ αοηό 

απαηηεί ε άζθεζε. 

• Αθμομπάμε με θιίζε ηεκ θαιοπηνίδα 

ζηεκ άθνε ηεξ ζηαγόκαξ. Με ηε βμήζεηα 

μηαξ ακαημμηθήξ βειόκαξ ηεκ αθήκμομε 

κα πέζεη ανγά πάκς ζημ παναζθεύαζμα. 

Με ημκ ηνόπμ αοηό δεκ δεμημονγμύκηαη 

θοζαιίδεξ αένα ζημ παναζθεύαζμα. 

• Γηα κα μεκ ογνακζεί μ ακηηθεημεκηθό* 

θαθόξ, αθαηνμύμε, με έκα απμννμθεηηθό 

πανηί ή έκα πανημμάκηηιμ, ημ κενό πμο 

πνμελέπεη από ηεκ θαιοπηνίδα. 

• Τμ παναζθεύαζμα είκαη έημημμ γηα 

παναηήνεζε. 
 

Σεμ. Γίκαη πνμθακέξ όηη ζηα θαηά ηόπμοξ ΓΚΦΓ όια ηα παναπάκς είκαη θμηκόξ ηόπμξ γηα ηεκ εηζαγςγή 

ζηηξ πεηναμαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ. Απιά είκαη έκαξ ανπηθόξ μπμύζμοιαξ γηα ημοξ/ηηξ ζοκαδέιθμοξθαη ηα 

παηδηά ζηα ζπμιεία!  

Γνακηζζέκηα από ΓΚΦΓ Τνηθάιςκ 

https://sites.google.com/site/hxhmeiamou/about-us/1-kephalaio/1a-physika-megethe-metreseis/metrese-onkou/metrese-onkou
https://sites.google.com/site/hxhmeiamou/about-us/1-kephalaio/1a-physika-megethe-metreseis/metrese-onkou/metrese-onkou
https://sites.google.com/site/hxhmeiamou/about-us/1-kephalaio/1a-physika-megethe-metreseis/metrese-onkou/metrese-onkou
https://sites.google.com/site/hxhmeiamou/about-us/1-kephalaio/1a-physika-megethe-metreseis/metrese-onkou/metrese-onkou
https://sites.google.com/site/hxhmeiamou/about-us/1-kephalaio/1a-physika-megethe-metreseis/metrese-onkou/metrese-onkou

