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Ιςτορική Εξζλιξη Τησ Μονάδασ Μζτρηςησ 

Οι πρϊτεσ μονάδεσ μζτρθςθσ δθμιουργικθκαν από τθν ανάγκθ των 

ανκρϊπων να μετράνε διάφορα πράγματα. Σισ βάςεισ για τθν 

δθμιουργία των πρϊτων  μετρικϊν ςυςτθμάτων αποτζλεςε το ίδιο το 

ανκρϊπινο ςϊμα. Ζτςι οι πρϊτεσ μονάδεσ μζτρθςθσ ιταν ο δάκτυλοσ, θ 

παλάμθ, ο πουσ κ.α. 

τθν Αρχαία Ελλάδα θ κυριότερθ μονάδα μζτρθςθσ ιταν ο πουσ άλλα θ 

μζτρθςθ του δεν ιταν ςτακερι και ζτςι κυμαινόταν από 0,3083 ζωσ 

0,2970 μ. 

Οι υπόλοιπο αρχαίοι πολιτιςμοί χρθςιμοποίθςαν τισ παρόμοιεσ 

μονάδεσ μζτρθςθσ με τισ ελλθνικζσ. τθν Αίγυπτο χρθςιμοποιοφςαν τον 

βαςιλικό πιχθ, ςτθν Βαβυλωνία των βαβυλωνιακό δάκτυλοσ και θ 

ςθμαντικότερθ εβραϊκι μονάδα ιταν ο δάκτυλοσ ι αλλιϊσ εςβά. Οι 

Ρωμαίοι υιοκζτθςαν τισ ελλθνικζσ μονάδεσ μετριςεισ αλλάηοντασ μόνο 

τισ ονομαςίεσ μερικϊν . 

τα επόμενα χρόνια και κατά τθν διάρκεια του Μεςαίωνα το ρωμαϊκό 

ςφςτθμα μζτρθςθσ εξαπλϊκθκε ςε όλθ τθν Ευρϊπθ και μεταλλάχκθκε 

από περιοχι ςε περιοχι με αποτζλεςμα τθν δθμιουργία διάφορων 

μετρικϊν ςυςτθμάτων. Με τθν πάροδο των χρόνων και τθν ανάπτυξθ 

τθσ κοινωνίασ ζγινε φανερι θ ανάγκθ για τθν φπαρξθ λιγοςτϊν 

μετρικϊν ςυςτθμάτων με αποτζλεςμα τθν επικράτθςθ 2 ςυςτθμάτων 

μονάδων, το Βρετανικό Αυτοκρατορικό φςτθμα, το οποίο 

χρθςιμοποιείτε μόνο από τθν Βρετανία και τισ Αμερικανικζσ αποικίεσ 

τθσ , και το Διεκνζσ φςτθμα Μονάδων(System International) που είναι 

παγκοςμίωσ αναγνωριςμζνο. 

 

                      



Εμβαδόν 

Σο είναι θ μονάδα μζτρθςθσ που χρθςιμοποιοφμαι για να μετριςουμε 

τθν ζκταςθ των επιφανειϊν.  υμβολίηεται ςυνικωσ με το γράμμα Ε ι Α 

και, ςφμφωνα με το Διεκνζσ φςτθμα Μονάδων με 1 τετραγωνικό 

μζτρο(1m2). Σο εμβαδόν κεωρείται ζνα βαςικό μζγεκοσ των 

διςδιάςτατων ςχθμάτων, όπωσ τα τετράγωνα και οι κφκλοι, τα οποία 

δεν ζχουν όγκο. Τπάρχουν διάφοροι τρόποι για τον υπολογιςμό του 

εμβαδοφ κάκε επίπεδου και καμπφλου ςχιματοσ. Για τα επίπεδα 

ςχιματα (τρίγωνο, τετράγωνο, κφκλοσ κλπ.) υπάρχουν ιδιαίτεροι τφποι 

που μασ δίνουν το εμβαδόν ςε κάκε περίπτωςθ. 

Νόμοσ Των Εμβαδών 

Ο Γερμανόσ αςτρονόμοσ Κζπλερ διατφπωςε για πρϊτθ φόρα τον Νόμο 

των Εμβαδϊν λζγοντασ ότι θ ακτίνα που ςυνδζει τον ιλιο με ζναν 

πλανιτθ, κατά τθν κίνθςι του γφρω απ' αυτόν διαγράφει ςε ίςουσ 

χρόνουσ επιφάνειεσ με ίςα εμβαδά. 

Όγκοσ 

 

Ο όγκοσ, που ονομάηεται επίςθσ και χωρθτικότθτα, είναι θ ποςότθτα 

του χϊρου που καταλαμβάνει ζνα αντικείμενο, δθλαδι μετράει πόςο 

χώρο πιάνει ζνα αντικείμενο και ςυμβολίηεται ςυνικωσ με το αγγλικό 

γράμμα V και θ διεκνισ μονάδα μζτρθςθσ του όγκου είναι το κυβικό 

μζτρο(m3). Για τον όγκο ιςχφουν οι αντίςτοιχοι κανόνεσ που ιςχφουν για 

το εμβαδόν και τθν απόςταςθ. Ζτςι, ο όγκοσ ενόσ ςϊματοσ μπορεί να 

χωριςτεί ςε δφο  ςϊματα που κα ιςοφνται με το άκροιςμα των όγκων 

των δφο ςωμάτων. Σο κάκε γεωμετρικό ςχιμα ζχει και ξεχωριςτό τφπο 

για τθν μζτρθςθ του όγκου του. 

 



Μεταβολή Μήκουσ με Θερμοκραςία 

Όλα τα ςϊματα ζχουν τθν ικανότθτα να αυξάνουν το μζγεκοσ τουσ 

εξαιτίασ των αλλαγϊν τθσ κερμοκραςίασ ςτο περιβάλλον. Σο φαινόμενο 

αυτό λζγεται Θερμικι Διαςτολι. Οι επιςτιμονεσ ζχουν χωρίςει τθν 

κερμικι διαςτολι ςε 3 κατθγορίεσ ανάλογα με το αν θ μεταβολι του 

μικουσ ςε 1 ι 2 διαςτάςεισ είναι αμελθτζα. 

1) Γραμμικι Διαςτολι:  

                                         

Παρατθρείται ςε μακρόςτενα αντικείμενα που αυξάνεται το μικοσ 

τουσ(π.χ. εναζρια καλϊδια, κερμόμετρα κλπ) και βρίςκει εφαρμογι ςε 

διμεταλλικά ελάςματα, κερμόμετρα και γενικά ςυςκευζσ που 

ςχετίηονται με τθν κερμοκραςία και τθν μθχανικι 

2) Διαςτολι Εμβαδοφ (Επιφανειακι/Σετραγωνικι Διαςτολι) 

Παρατθροφμαι ςε επιφάνειεσ που αυξάνεται το εμβαδόν τουσ(π.χ. 

μεταλλικά ςκζπαςτρα, ψιλζσ λαμαρίνεσ κα) 

3) Διαςτολι Όγκου(Κυβικι Διαςτολι) 

Ζχουμε όταν όλεσ οι διαςτάςεισ ενόσ αντικειμζνου αυξάνονται 

ςθμαντικά. 

υνικωσ τισ πρϊτεσ 2 κατθγορίεσ τισ ςυναντάμε μόνο ςτα ςτερεά, ενϊ 

τθν τρίτθ κατθγορία ςε όλα τα ςϊματα. Ο λόγοσ είναι ότι τα υγρά και τα 

αζρια ςϊματα δεν ζχουν ςτακερό επίπεδο ςχιμα. Κατά τθν διάρκεια 

τθσ ςυςτολισ, μειϊνεται θ πυκνότθτα του αντικειμζνου, με αποτζλεςμα 

να αυξάνονται οι δυνάμεισ τθσ άνωςθσ. 

 



Μήκοσ ςε Άλλεσ Επιςτήμεσ 

Μήκοσ και Απόςταςη(Γεωμετρία):Απόςταςθ ονομάηουμε τθν 

αρικμθτικι περιγραφι για το πόςο μακριά είναι τα αντικείμενα. τα 

μακθματικά θ απόςταςθ/μετρικι είναι μια γενίκευςθ  τθσ ζννοιασ τθσ 

φυςικισ απόςταςθσ. Μια μετρικι είναι μια λειτουργία που 

ςυμπεριφζρεται ςφμφωνα με ζνα ςυγκεκριμζνο ςφνολο κανόνων και 

παρζχει ζνα ςυγκεκριμζνο τρόπο να περιγράψει τι ςθμαίνει για τα 

ςτοιχεία κάποιου χϊρου να είναι "κοντά" ι "μακριά" το ζνα από το 

άλλο. 

τθ βαςικι Γεωμετρία θ ζννοια τθσ απόςταςθσ ορίηεται ωσ το ελάχιςτο 

μικοσ ευκφγραμμου τμιματοσ που ςυνδζει ςθμεία, ευκείεσ ι επίπεδα 

μεταξφ τουσ 

                                      

Μήκοσ και Γεωγραφικό Μήκοσ(Γεωγραφία):Σο 

γεωγραφικό μικοσ είναι ζνα από τα δφο μεγζκθ των γεωγραφικϊν 

ςυντεταγμζνων με τα οποία προςδιορίηεται θ κζςθ των διαφόρων 

τόπων και πλοίων ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ και θ κζςθ των αεροςκαφϊν 

πάνω από αυτι. υμβολίηεται ςτθν ελλθνικι με το γράμμα (λ)και θ 

μζτρθςθ του γεωγραφικοφ μικουσ ζχει οριςτεί να μετριζται από τον 

Μεςθμβρινό που διζρχεται από το Αςτεροςκοπείο του Γκρίνουιτσ ςτθν 

Μεγάλθ Βρετανία καλοφμενοσ πρϊτοσ μεςθμβρινόσ 

 

 

 



Βιβλιογραφία 

Ιςτορικι Εξζλιξθ τθσ Μονάδασ Μζτρθςθσ 

http://www.gatsinaris.gr/01_metrologia.pdf 

Εμβαδά 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CE%BD 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B114/42/260,1208/ 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CF%8C 

Όγκοσ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%82 

Μεταβολι Μικουσ με Θερμοκραςία 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%

CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE 

Μήκοσ και άλλεσ επιςτήμεσ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE

%B7_%28%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%29 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE

%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CF%82_

%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%86%CF%89%CF%84%C

F%8C%CF%82 
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