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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ - ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

A. Για να μετρήσουμε σωστά το μήκος: 

1. η αρχή της μετροταινίας (το 0) πρέπει να συμπίπτει με την αρχή της μετρούμενης απόστασης. 

2. η μετροταινία δεν πρέπει να συστρέφεται 

3. η μετροταινία πρέπει να ακολουθεί ευθεία παράλληλη προς τη μετρούμενη απόσταση γραμμή 

4. η ένδειξη της μετροταινίας που εκλαμβάνεται ως τιμή της μέτρησης πρέπει να συμπίπτει με το τέλος 

της μετρούμενης απόστασης. 

5. τη μέτρηση την παίρνουμε κοιτώντας κάθετα πάνω από το σημείο όπου τελειώνει η μετρούμενη 

απόσταση. 

B. Είναι χρήσιμη η διεξαγωγή πολλών μετρήσεων και ο υπολογισμός της μέσης τιμής αυτών γιατί 

εξομαλύνονται πιθανά λάθη (σφάλματα) κατά τις μετρήσεις και υπολογίζουμε μια τιμή πιο κοντά στην 

πραγματική. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ – Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

Πολλαπλές μετρήσεις του ίδιου χρόνου δίνουν διαφορετικές τιμές. Οι διαφορετικές τιμές είναι δυνατό να 

οφείλονται στη διαφορετική ακρίβεια κάθε οργάνου ή/και στον τρόπο μέτρησης κάθε πειραματιστή. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια του οργάνου που μετράει το χρόνο τόσο μεγαλύτερη είναι και η ακρίβεια της 

μέτρησης. Επίσης ο υπολογισμός της μέσης τιμής των μετρήσεων εξομαλύνει  τις διαφορές. Η μέση τιμή 

πολλών μετρήσεων, που έχουν γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, πλησιάζει περισσότερο στη 

ζητούμενη «πραγματική» τιμή του χρόνου. 
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΑΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1. Τη μάζα των σωμάτων τη μετράω με ζυγό ισορροπίας ,συγκρίνοντάς τη με τη συνολική μάζα των σταθμών 

που ισορροπούν το ζυγό. 

Δηλαδή, για να μετρήσω τη μάζα ενός σώματος, τοποθετώ στον ένα δίσκο του ζυγού ισορροπίας το σώμα 

και στον άλλο δίσκο βάζω σταθμά (δηλαδή μικρά σώματα γνωστής μάζας)  μέχρι ο ζυγός να ισορροπήσει 

οριζόντια. Τότε αθροίζω τις μάζες των σταθμών και αυτό το άθροισμα είναι η μάζα του σώματος που 

μετράω. 

2. Η μάζα ενός σώματος μπορεί να μετρηθεί με δυναμόμετρο, συγκρίνοντας την επιμήκυνση του 

δυναμόμετρου κατά τη μέτρηση του σώματος με την επιμήκυνση που προκαλούν σταθμά γνωστής μάζας, 

αφού οι επιμηκύνσεις του δυναμόμετρου είναι ανάλογες με τις μάζες των σωμάτων που τις προκαλούν.  

Δηλαδή , αν κρεμάσω ένα σώμα άγνωστης μάζας και μετρήσω την επιμήκυνση του ελατηρίου και μετά 

κρεμάσω σταθμά μέχρι να πετύχω την ίδια επιμήκυνση τότε η μάζα του σώματος ισούται με το άθροισμα 

των μαζών των κρεμασμένων σταθμών. 

3. Το βάρος των σωμάτων μπορεί να υπολογιστεί από τη μάζα τους αν πολλαπλασιάσω τη μάζα με τον 

αριθμό 9,81 ( για την Ελλάδα). 


