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Μέτρηση του Χρόνου
Γενικά Χρόνος χαρακτηρίζεται η ακριβής μέτρηση μιας 
διαδικασίας από το παρελθόν στο μέλλον. Κάθε φυσικό φαινόμενο 
π.χ. μια πτώση αντικειμένου στο έδαφος εξελίσσεται στην έννοια 
της ορισμένης χρονικής περιόδου. Ο χρόνος μετράται σε μονάδες 
όπως το δευτερόλεπτο και με ειδικά όργανα τα χρονόμετρα π.χ. 
ρολόι. Οι καθημερινές εμπειρίες αποδεικνύουν πως ο χρόνος 
"κυλάει" με τον ίδιο πάντα ρυθμό και μόνο προς μια κατεύθυνση -
από το παρελθόν προς το μέλλον. Η κίνηση γενικότερα, ούτε 
μπορεί να διακοπεί, αλλά και ούτε να αντιστραφεί στην έννοια του 
χρόνου. Παρά ταύτα, όπως εξηγεί η ειδική θεωρία της 
σχετικότητας, αυτή η κίνηση μπορεί να επιβραδυνθεί με 
ασύλληπτα μεγάλες ταχύτητες.



Πρώτη διαίρεση του Χρόνου

Aπό τον άνθρωπο η πρώτη διαίρεση του χρόνου ήταν η 
ημέρα και η νύχτα, αλλά βαθμιαία άρχισε να διαιρεί 
πρώτα την ημέρα και αργότερα τη νύχτα, 
χρησιμοποιώντας τη θέση των σκιών κατά την ώρα της 
ηλιοφάνειας και κατά τη διάρκεια της νύχτας την θέση των 
διάφανων αστέρων. Οι γνώσεις αυτές οδήγησαν στην 
κατασκευή του ηλιακού ρολογιού. Πολύ αργότερα 
διαιρέθηκε η νύχτα χρησιμοποιώντας ως δείκτες τους 
αστερισμούς και συγκεκριμένα τον αστερισμό της 
Μεγάλης Άρκτου.



Μηχανές

• Οι άνθρωποι είναι από τα λίγα είδη του ζωικού 
βασιλείου που μπορούν να φτιάχνουν και να 
χρησιμοποιούν εργαλεία. Από τα πρώτα χρόνια της 
ύπαρξης του ανθρώπου η ανάγκη του να επιβιώσει, 
να εξασφαλίσει τροφή, να υπερασπιστεί τον εαυτό 
του από τα άγρια ζώα και να βελτιώσει τις 
συνθήκες διαβίωσής του τον ανάγκασαν να 
χρησιμοποιήσει τα χέρια του και το μυαλό του και 
να δημιουργήσει εργαλεία. 



• Η τεχνολογική εξέλιξη 
των εργαλείων 
οδήγησε στην 
κατασκευή απλών και 
σύνθετων μηχανών. 
Μηχανή είναι 
οποιαδήποτε συσκευή 
αλλάζει το μέγεθος ή 
την κατεύθυνση μιας 
δύναμης.

• Στα βυζαντινά χρόνια 
κατασκευάστηκαν 
μερικές ιδιαίτερα 
εντυπωσιακές μηχανές.



• Το ηλιακό ρολόι των 
Φιλίππων χρησίμευε στον 
υπολογισμό της ώρας και 
στον προσδιορισμό του 
ύψους των αστέρων στον 
ουράνιο θόλο. Αποτελείται 
από τρεις δακτυλίους, οι 
οποίοι μπορούν να 
περιστραφούν  κατά 360 
μοίρες. Κατασκευάστηκε 
ανάμεσα στο 250 και το 350 
μ.Χ.

• Το βυζαντινό ρολόι και 
ημερολόγιο θεωρείται 
απόγονος του μηχανισμού 
των Αντικυθήρων και 
χρησίμευε ως ηλιακό ρολόι 
και ημερολογιακός 
μηχανισμός. Κατασκευάστηκε 
περίπου το 530 μ.Χ. 



Το ηλιακό ρολόι
είναι μία κατασκευή για να μετράμε το χρόνο
με τη βοήθεια της σκιάς ενός δείκτη
που ονομάζεται «γνώμονας».



Η ιστορία του ρολογιού
• Καθώς όμως η ζωή του ανθρώπου με 

το πέρασμα του χρόνου γινόταν 
πολυπλοκότερη, είχε ανάγκη από 
ακριβέστερες μεθόδους για τον 
καθορισμό του χρόνου και θα 
επιτύγχανε το στόχο του παίρνοντας 
ορισμένα κεριά, λυχνίες και σχοινιά 
τα οποία καίγονταν με σταθερή 
ταχύτητα, καθιστώντας έτσι δυνατή 
την εφεύρεση ίσων περίπου χρονικών 
διαστημάτων. Το στάξιμο του νερού 
με σταθερό ρυθμό χρησιμοποιήθηκε 
για να ευρεθεί ο παρερχόμενος 
χρόνος που θα άλλαζε τη στάθμη του 
κενού ή πλήρη δοχείου όπου η αρχή 
αυτή χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη 
μηχανική συσκευή, την κλεψύδρα. 
Εξελιγμένα δείγματα από αυτήν 
περιγράφονται ήδη από το 135π.Χ. 
Μαζί με την πρόοδο της εμφυσήσεως 
της ναύλου, εφευρέθηκε το αμμωτό 
για τη μέτρηση βραχέων χρονικών 
διαστημάτων. 



Χρησιμότητα του ρολογιού
Το ρολόι ή ωρολόγιο είναι όργανο 
μέτρησης του χρόνου. 
Χρησιμοποιείται συνήθως για τη 
μέτρηση χρονικών διαστημάτων 
μικρότερων της ημέρας, σε 
αντίθεση π.χ. με τα ημερολόγια. 
Ρολόγια που χρησιμοποιούνται για 
τεχνικούς σκοπούς και 
παρουσιάζουν μεγάλη ακρίβεια 
στη μέτρηση σύντομων χρονικών 
διαστημάτων, αποκαλούνται 
συνήθως χρονόμετρα. (Ένα 
χρονόμετρο είναι επίσης 
σχεδιασμένο, ώστε να διευκολύνει 
το μηδενισμό και την 
επανεκκίνησή του, ενώ τα ρολόγια, 
αν και προφανώς μπορούν να 
ρυθμιστούν, χρησιμοποιούνται 
συνήθως για να μετρούν το χρόνο 
αδιάλειπτα).



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

• Ένα ρολόι είναι ουσιαστικά μια μηχανή που 
χρησιμοποιεί την περιοδική κίνηση ενός 
σώματος για να καθορίζει συγκεκριμένες 
χρονικές περιόδους. 

• Το ρολόι ή ωρολόγιο είναι  όργανο μέτρησης του 
χρόνου. Χρησιμοποιείτε συνήθως για τη 
μέτρηση χρονικών διαστημάτων μικρότερων 
της ημέρας, σε αντίθεση π.χ. με τα ημερολόγια.
Ρολόγια που χρησιμοποιούνται για τεχνικούς 
σκοπούς και παρουσιάζουν μεγάλη ακρίβεια στη 
μέτρηση σύντομων χρονικών διαστημάτων, 
αποκαλούνται συνήθως χρονόμετρα.



• Ένα χρονόμετρο είναι 
επίσης σχεδιασμένο 
ώστε να διευκολύνει 
το μηδενισμό και την 
επανεκκίνησή του, 
ενώ τα ρολόγια, αν και 
προφανώς μπορούν να 
ρυθμιστούν, 
χρησιμοποιούνται 
συνήθως για να 
μετρούν χρόνο 
αδιάλειπτα. 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
• Σ’ ένα ρολόι με εκκρεμές η ταλάντωση ενός 

μεγάλου μεταλλικού βαριδίου, του λεγόμενου 
εκκρεμούς. Μετατρέπεται σε περιστροφική κίνηση 
στα γρανάζια, τα οποία με τη σειρά τους 
περιστρέφουν τους δείκτες. Σ’ ένα ρολόι τσέπης το 
ρολό του εκκρεμούς παίζει ένα πολύ μικρό 
ελατήριο, που ονομάζεται τριχοειδές. Σ’ ένα 
ψηφιακό ρολόι αυτό που δίνει το ρυθμό είναι ένας 
μικρός κρύσταλλος χαλαζία (quartz).



• Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις μεγάλες 
μηχανές, όπου τα γρανάζια είναι 
σχεδιασμένα, ώστε να αυξάνουν τη δύναμη η 
δουλειά των γραναζιών ενός ρολογιού είναι 
να κάνουν τους δείκτες να περιστρέφονται με 
διαφορετικές ταχύτητες.



• Σ’ ένα ρολόι χειρός ένα μικρό τριχοειδές 
ελατήριο κινείται περιοδικά, δίνοντας ρυθμό 
στο ρολόι. Ο τροχός διαφυγής είναι 
προσαρμοσμένος στο ελατήριο μέσω ενός 
βραχίονα που ονομάζεται άγκυρα. Ο τροχός 
γυρίζει με κάθε κίνηση του ελατηρίου.



ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΡΟΛΟΙ



• Η ακρίβεια στη  μέτρηση του χρόνου είναι ιδιαίτερα 
σημαντική στη  σύγχρονη κοινωνία , όπου οι υποχρεώσεις 
των ανθρώπων απαιτούν πολύ καλή οργάνωση του 
χρόνου τους.

• Επιπλέον, προσπάθειες του ανθρώπου για την ανάπτυξη 
μηχανισμών μέτρησης του χρόνου με ακρίβεια οδήγησαν 
σε εξελίξεις και σε άλλους τεχνολογικούς τομείς. Τα 
γρανάζια ακριβείας που αρχικά χρησιμοποιήθηκαν στα 
ρολόγια επέτρεψαν την κατασκευή των πρώτων 
αριθμομηχανών και των πρώτων υπολογιστών. Οι 
μηχανές αυτές παίζουν καθοριστικό ρολό σε όλους τους 
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας σήμερα.
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