
Όργανα µέτρησης / Measuring Instruments 

• ∆ιαστηµόµετρο ή Παχύµετρο / Vernier Caliper 

Ένα χρήσιµο εργαλείο για κάθε µηχανικό είναι το διαστηµόµετρο, το οποίο χρησιµοποιείται 
όταν απαιτείται µεγαλύτερη ακρίβεια µέτρησης µήκους από εκείνη που παρέχει το κοινό 
µέτρο. Το όργανο αυτό είναι χρήσιµο για ακριβείς µετρήσεις του µήκους και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση εσωτερικής διαµέτρου ή εξωτερικής διαµέτρου αντικειµένων, 
για το βάθος οπής, κλπ. Το διαστηµόµετρο  είναι µια συσκευή που χρησιµοποιεί µια 
βοηθητική κινητή κλίµακα, η οποία επιτρέπει ακριβείς µετρήσεις σε κλάσµατα της ελαχίστης 
υποδιαίρεσης της κύριας κλίµακας. Η κινητή κλίµακα αποτελείται από n υποδιαιρέσεις οι 
οποίες καλύπτουν το ίδιο συνολικό µήκος µε (n -1) υποδιαιρέσεις της κύριας κλίµακας. 
Εποµένως η µία υποδιαίρεση της κινητής κλίµακας ισοδυναµεί µε 1/n  της µικρότερης 
υποδιαίρεσης της κύριας κλίµακας. Ως παράδειγµα, µετράµε το πάχος του Σχήµατος 1. 

 

Η ελάχιστη υποδιαίρεση της κύριας κλίµακας είναι 1 mm. Η κινητή κλίµακα φέρει 20 
υποδιαιρέσεις. Κάθε υποδιαίρεση της κινητής κλίµακας, ισούται µε 1/20 (1mm) =0.05 mm. 
Στο παράδειγµα του Σχήµατος 1, παρατηρούµε ότι το µηδέν της κινητής κλίµακας βρίσκεται 
µεταξύ των υποδιαιρέσεων 7mm και 8mm. ∆ηλ. το µετρούµενο µήκος έχει µήκος 7mm συν 
κάποιο κλάσµα του 1mm, όσο έχει µετακινηθεί το µετακινούµενο µηδέν από το 7 mm. 

 

Το κλάσµα αυτό θα µας το δώσει η κινητή κλίµακα. Aν ευθυγραµµίζεται η ν-στή υποδιαίρεση 
της κινητής κλίµακας µε κάποια γραµµή της κύριας κλίµακας (εδώ παρατηρούµε ότι είναι η 



5η υποδιαίρεση, βλέπε καλύτερα Σχήµα 2), τότε το κλάσµα της είναι ν⋅0.05mm, δηλ. 
0.25mm. Εποµένως το µετρούµενο µήκος ισούται µε δείχνει µία ανάγνωση: 

Μήκος = 7 mm  + 0.25 mm = 7.25 mm 

Η αβεβαιότητα στις µετρήσεις που γίνονται µε το συγκεκριµένο διαστηµόµετρο ισούται µε 
την ελάχιστη καταµέτρηση του οργάνου, δηλ. 0.05mm, οπότε το µέτρηση του µήκους δίδει 
το αποτέλεσµα:     

Μήκος = 7.25 ± 0.05 mm. 

 

• Ψηφιακά Πολύμετρα / DIGITAL MULTIMETERS 

 

figure 3. Για εντάσεις ρεύµατος µεταξύ 200mA και 10Α, συνδέσατε το κόκκινο καλώδιο στην είσοδο "10Α" 



Τα ψηφιακά πολύµετρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη µέτρηση ενός αριθµού 
διαφορετικών ιδιοτήτων του ηλεκτρικού κυκλώµατος, όπως τάση, ένταση ρεύµατος και 
αντίσταση. 

• Χρήση ως αμπερόμετρο / ammeter 

Για να χρησιµοποιηθεί το πολύµετρο ως αµπερόµετρο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 

1. Συνδέστε το µαύρο ηλεκτρόδιο στη είσοδο "COM" του πολύµετρου. 
2. Για µετρήσεις ρεύµατος έντασης έως 200 mA, συνδέστε το κόκκινο ηλεκτρόδιο στην 

είσοδο "mA µA", όπως φαίνεται στο figure 3. 
3. Συνδέστε τα άλλα άκρα των ηλεκτροδίων σε σειρά µε το κύκλωµα που επιθυµείτε να 

µετρηθεί η ένταση του ρεύµατος. Όταν το πολύµετρο είναι σε αυτή τη ρύθµιση, η 
εσωτερική του αντίσταση είναι εξαιρετικά χαµηλή, οπότε θα πρέπει να συνδέεται σε 
σειρά στο κύκλωµα. 

4. Ρυθµίστε τον επιλογέα στη σωστή περιοχή ρεύµατος για το κύκλωµα σας. Κίτρινη 
περιοχή στο πολύµετρο στο figure 3. Αν δεν είσαστε σίγουροι για τη περιοχή της 
έντασης, επιλέξατε υψηλή περιοχή και προχωρήστε σταδιακά προς χαµηλότερες.  

• Χρήση ως βολτόμετρο / voltmeter 

Για να χρησιµοποιηθεί το πολύµετρο ως βολτόµετρο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 

1. Συνδέστε το µαύρο ηλεκτρόδιο στην είσοδο "COM" του πολυµέτρου. 
2. Συνδέστε το κόκκινο ηλεκτρόδιο στην είσοδο "V Ω". 
3. Συνδέστε τα άλλα άκρα των ηλεκτροδίων παράλληλα µε το τµήµα του κυκλώµατος 

που επιθυµείτε να µετρηθεί η διαφορά δυναµικού. Αυτό συµβαίνει, επειδή το 
πολύµετρο σε αυτή τη ρύθµιση έχει πολύ µεγάλη εσωτερική αντίσταση. 

4. Ρυθµίστε τον επιλογέα στη σωστή περιοχή τάσεων για το κύκλωµα σας. Σηµειώστε 
ότι αν το κύκλωµά σας διαρρέεται από DC (συνεχές) ρεύµα, τότε βεβαιωθείτε ότι 
έχετε επιλέξει τάσεις στην αριστερή πλευρά του επιλογέα. Ενώ, εάν το κύκλωµα 
διαρρέεται AC (εναλλασσόµενο) ρεύµα, τότε βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τάσεις στη 
δεξιά πλευρά του επιλογέα. 

Αν δεν είσαστε σίγουροι για το εύρος τάσης που εργάζεστε, ξεκινήστε από µια υψηλή 
περιοχή και προχωρήστε σταδιακά προς χαµηλότερες.  

 

• Χρήση ως ωμόμετρο /ohmmeter 

Για να χρησιµοποιηθεί το πολύµετρο ως ωµόµετρο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 

1. Συνδέστε το µαύρο ηλεκτρόδιο στην είσοδο "COM" του πολυµέτρου και το κόκκινο 
στην είσοδο "V Ω". 

2. Αποσυνδέσετε τη διάταξη του κυκλώµατος, της οποίας θέλετε να µετρηθεί η 
αντίσταση, από το υπόλοιπο κύκλωµα. Ο λόγος για αυτό είναι ότι το πολύµετρο 
πρέπει να εφαρµόζει το δικό του ρεύµα δοκιµής σε ολόκληρη τη διάταξη για τη 
µέτρηση της αντίστασης. 

3. Συνδέστε το πολύµετρο στα άκρα της διάταξης. 



4. Ρυθµίστε τον επιλογέα στη περιοχή της αντίστασης που θέλετε να µετρήσετε 
(πράσινη περιοχή). Αν δεν είστε σίγουροι για τη περιοχή της αντίστασης που 
µετράτε, ξεκινήστε από υψηλή περιοχή και προχωρήστε σταδιακά προς χαµηλότερες.   

 

• Αναλογικά Όργανα / Analog Ammeters, Voltmeters,... 

Το αμπερόμετρο είναι ένα όργανο μέτρησης για τη μέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα 

κύκλωμα.  Στην ίδια αρχή λειτουργίας στηρίζονται και τα βολτόμετρα που μετρούν την τάση. 

Αναλογικές εκδόσεις των αμπερομέτρων και των βολτόμετρων χρησιμοποιούν συνήθως ένα 

γαλβανόμετρο, τα οποία βασίζονται σε μαγνητικά φαινόμενα. Μια βελόνα εκτρέπεται κατά ένα 

ποσό, ανάλογα με το ρεύμα περνά μέσα από τη συσκευή του οργάνου (πηνίο). Ένα καλό 

αμπερόμετρο πρέπει να έχει μια αντίσταση η οποία είναι μικρή σε σύγκριση με την αντίσταση στο 

κύκλωμα. Ένα καλό βολτόμετρο  θα πρέπει να έχει  μια μεγάλη αντίσταση. Το αμπερόμετρο 

συνδέεται σε σειρά με το τμήμα του κυκλώματος, του οποίου θέλουμε να μετρήσουμε την ένταση, 

ενώ το βολτόμετρο παράλληλα.  

 

 

Η αβεβαιότητα στις µετρήσεις µε αναλογικό όργανο, κατά τα γνωστά (α) είτε λαµβάνετε το 
µισό της ελάχιστης υποδιαίρεσης της κλίµακας του οργάνου, (β) ή µπορείτε να εκτιµήσετε το 
πάχος της βελόνας. Στο εµφανιζόµενο όργανο για παράδειγµα, το σφάλµα θα µπορούσε να 
καταλαµβάνει περίπου το 1/3 της ελαχίστης υποδιαίρεσης, δηλ. 0.3Α, οπότε η ένδειξη του 
οργάνου θα είναι, αντίστοιχα:  

 Ι = 3.0 ± 0.5 Α   ή   Ι = 2.7 ± 0.3 Α.   

 


