
Πώς µετρούµε αποστάσεις και χρόνους, είτε σε πολύ µεγάλη, είτε σε 

πολύ µικρή κλίµακα;  

 

Στην προσπάθεια µας να µετρήσουµε αποστάσεις και χρόνους που συναντάµε στην 

καθηµερινή µας ζωή χρησιµοποιούµε όργανα µέτρησης όπως το µέτρο, η 

µετροταινία, το υποδεκάµετρο, ο βερνίερος, τα ρολόγια, τα ψηφιακά χρονόµετρα και 

άλλα. Αν προσπαθήσουµε όµως να µετρήσουµε αποστάσεις και χρόνους σε µεγάλη ή 

µικρή κλίµακα, τότε τα παραπάνω όργανα είναι αναποτελεσµατικά και θα πρέπει να 

χρησιµοποιήσουµε εξειδικευµένες µεθόδους και τεχνικές. Μερικές από τις τεχνικές 

αυτές είναι οι παρακάτω: 

 

Μέτρηση µικρών αποστάσεων 

Για τη µέτρηση πολύ µικρών αποστάσεων, της τάξης µεγέθους του ατόµου, δεν 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε φως στην ορατή περιοχή του φάσµατος γιατί το 

µήκος κύµατος του φωτός θέτει περιορισµούς στην ακρίβεια της µέτρησης. Με φως 

στην ορατή περιοχή του φάσµατος µπορούµε να πάρουµε µετρήσεις για αποστάσεις 

µέχρι 5·10
-7

m. Για να δούµε αντικείµενα µε µικρότερες διαστάσεις από 10
-8

m έως 10
-

10
m, που είναι και η τάξη µεγέθους της διαµέτρου του ατόµου, πρέπει να 

χρησιµοποιήσουµε φως µε µικρότερο µήκος κύµατος, όπως είναι οι ακτίνες Χ.  

Χρησιµοποιώντας εποµένως ηλεκτρονικό µικροσκόπιο και παρατηρώντας τη 

σκέδαση των ακτίνων Χ σε ένα κρύσταλλο µπορούµε να µετρήσουµε το µέγεθος του 

ατόµου.  

 

Μέτρηση µεγάλων αποστάσεων 

Από την άλλη µεριά για να µετρήσουµε πολύ µεγάλες αποστάσεις, που συνήθως 

χρειάζονται στην αστρονοµία, εφαρµόζουµε τη µέθοδο του τριγωνισµού. Έτσι κατά 

την ετήσια κίνηση της γης γύρω από τον ήλιο  µετρώντας την παράλλαξη των 

κοντινών άστρων (γωνία θ στο σχήµα) και εφαρµόζοντας τη µέθοδο του τριγωνισµού 

µε βάση την ακτίνα της τροχιάς της γης γύρω από τον ήλιο (1 AU), µπορούµε να 

µετρήσουµε την απόσταση των κοντινών άστρων. Η µέθοδος εφαρµόζεται για άστρα 

σε απόσταση έως 300 έτη φωτός.  

 

 



 
 

Ορισµός του parsec 

Από το σχήµα φαίνεται ότι ένα parsec αντιστοιχεί σε γωνία παράλλαξης p=1 

δευτερόλεπτο της µοίρας = 1/3600 της µοίρας. 

Από το τρίγωνο που σχηµατίζεται παίρνουµε: 

 

. 

 

 

Μετατρέπουµε τη γωνία p από µοίρες σε ακτίνια: 

 

 

 

Επειδή η γωνία a είναι πολύ µικρή ισχύει: εφa= a  (η γωνία a σε rad) 
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Μέτρηση µικρών χρονικών διαστηµάτων 

Μπορούµε να µετρήσουµε χρονικά διαστήµατα µικρότερα από 10
-12

s µετρώντας την 

απόσταση που διανύουν ταχέως κινούµενα σωµατίδια και γνωρίζοντας την ταχύτητά 

τους. Έτσι µπορούµε να µετρήσουµε το χρόνο ζωής του π
ο
 µεσονίου παρατηρώντας 

την τροχιά του πάνω σε φωτογραφική πλάκα και γνωρίζοντας ότι κινείται µε 

ταχύτητα παραπλήσια της ταχύτητας του φωτός. 

 

Μέτρηση µεγάλων χρονικών διαστηµάτων. 

Για τη µέτρηση µεγάλων χρονικών διαστηµάτων χρησιµοποιούµε την µέθοδο της 

ραδιοχρονολόγησης. Συγκεκριµένα το κάθε ραδιενεργό υλικό έχει ένα 

χαρακτηριστικό χρόνο, το χρόνο ηµίσειας ζωής ή υποδιπλασιασµού, στη διάρκεια του 

οποίου η ποσότητα του υλικού που αποµένει είναι η µισή. Έτσι γνωρίζοντας την 

αρχική ποσότητα του ραδιενεργού υλικού, την τωρινή ποσότητα και το χρόνο 

υποδιπλασιασµού µπορούµε να υπολογίσουµε το χρονικό διάστηµα που έχει περάσει. 

Χρησιµοποιώντας ως ραδιενεργό υλικό τον άνθρακα 14, που έχει χρόνο 

υποδιπλασιασµού 5.730 περίπου έτη, γνωρίζοντας την αρχική ποσότητα του C
14

, µιας 

και όλοι ο ζωντανοί οργανισµοί περιέχουν την ίδια συγκέντρωση σε C
14

, µπορούµε 

µετρώντας την ποσότητα που έχει αποµείνει στο δείγµα να υπολογίσουµε το χρόνο 

που έχει περάσει. Η µέθοδος εφαρµόζεται σε οργανικά δείγµατα και δίνει 

πληροφορίες για χρονικά διαστήµατα µέχρι 100.000 έτη. 

 

Άλλες µέθοδοι 
Για τη µέτρηση αποστάσεων και χρόνων σε µικρή και µεγάλη κλίµακα υπάρχουν, 

όπως είναι φυσικό, πληθώρα µέσων και τεχνικών. Όπως για παράδειγµα µπορούµε να 

µετρήσουµε µεγάλες αποστάσεις κάνοντας χρήση του ραντάρ, µετρώντας τη 

φωτεινότητα των άστρων, από τη µετατόπιση των φασµατικών γραµµών προς το 

ερυθρό κ.α. Για τη µέτρηση µικρών αποστάσεων µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη 

σκέδαση σωµατιδίων υψηλής ενέργειας σε λεπτά φύλλα και να µετρήσουµε τον 

αριθµό των σωµατιδίων που περνούν το λεπτό φύλλο (πείραµα Rutherford). Επίσης 

οι µεγάλοι επιταχυντές όπως ο LEP και ο LHC στο CERN µας δίνουν πληροφορίες 

και µετρήσεις για σωµατίδια µικρών διαστάσεων. Μικρά χρονικά διαστήµατα 

µπορούµε να µετρήσουµε και µε ηλεκτρονικά κυκλώµατα που έχουν µικρή περίοδο, 

µε ατοµικά ρολόγια που χρησιµοποιούν τις ταλαντώσεις του ατόµου, καθώς και 

µικρότερους ακόµα χρόνους όπως είναι ο χρόνος που απαιτείται για να διασχίσει το 

φως τη διάµετρο ενός πυρήνα.. Τέλος, µπορούµε να µετρήσουµε µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα χρησιµοποιώντας ισότοπα του ουρανίου που διασπώνται σε ισότοπα του 

µολύβδου και έχουν χρόνο υποδιπλασιασµού της τάξης του 10
9
 έτη. 
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