
 
 

Ο πανδαμάτωρ χρόνος και οι  
τροποι μετρησης του 



Ορισμός 

Χρόνος χαρακτηρίζεται η ακριβής μέτρηση μιας διαδικασίας 
από το παρελθόν στο μέλλον. 



Ο χρόνος στη Φυσική 

Ο χρόνος είναι διάσταση που   
επιτρέπει σε δύο ταυτόσημα      
γεγονότα που συμβαίνουν στον 
χώρο, να διακρίνονται μεταξύ    
τους. 



Ο χρόνος στη Φιλοσοφία 

Είναι ορθό να βλέπουμε    
τον χρόνο να κυλά;  

Τι είναι αυτό που δίνει στο 
χρόνο την κατεύθυνσή του; 

 

   



 
 

Ο χρόνος στην ανθρώπινη συνείδηση 
 
  

Ο χρόνος φαίνεται να 
καταγράφεται στην 
ανθρώπινη συνείδηση σε 
μονάδες μνήμης. 



ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 



Αρχαίος γνώμονας 

Πρώτος εισήγαγε τον 
γνώμονα στην αρχαία 
Ελλάδα ο Αναξίμανδρος 
ο Μιλήσιος και τον 
εγκατέστησε στην Σπάρτη 

Εξέλιξη του γνώμονα 
αποτέλεσαν τα ηλιακά 
ρολόγια. 

 



Αρχαία κλεψύδρα  

Συνεχής ροή ύδατος από ένα 
δοχείο υψηλότερης στάθμης 
σε ένα άλλο δοχείο 
χαμηλότερης στάθμης 
 

Λειτουργία ανεξάρτητη της 
κίνησης των ουρανίων 
σωμάτων 
 

 
 



Αστρολάβος 

Προσδιόριζε τον 
χρόνο μέσω του 
ύψους των αστεριών 
από τον ορίζοντα και 
την θέση τους 
 



Υδραυλικό ρολόι 

Επινοήθηκε από τον 
Κτησίβιο 

Ήταν το πρώτο ρολόι που 
θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί τη νύχτα,  

Βασίστηκε στην αρχή της 
κλεψύδρας είχε τρία 
συστατικά μέρη: μια 
δεξαμενή συλλέκτη, μια 
κλεψύδρα και μια 
δεξαμενή για να επιπλέει 
ένας πλωτήρας. 
 



 
 
Μέτρηση χρόνου µε τη            
βοήθεια της σκιάς του               
γνώμονας, όπως αυτή               
προβάλλεται πάνω στην         
ωρολογόπλακα  
 
 

Ηλιακό ρολόι 



Γνώμονας 

Παράλληλος στον άξονα περιστροφής    
της Γης  

Σχηματίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία 
ίση µε το γεωγραφικό πλάτος του τόπου  
που βρίσκεται το ρολόι  

 

  



Ωρολογόπλακα 

Στην ωρολογόπλακα          
χαράζονται ηµιευθείες µε   
κοινή αρχή στη βάση του   
γνώµονα  



     Διακρίσεις ηλιακών ρολογιών 

Τα ηλιακά ρολόγια διακρίνονται ανάλογα µε τον     
προσανατολισμό της ωρολογόπλακας σε:  

 Ισημερινά,  

 Οριζόντια,  

 Κατακόρυφα   

 Αναληµµατικά ηλιακά ρολόγια 

 



Ισημερινά ηλιακά ρολόγια 
 
Η ωρολογόπλακα είναι παράλληλη   
στο επίπεδο του Ισηµερινού και ο     
γνώµονας είναι κάθετος στο επίπεδο 
της ωρολογόπλακας 

Το ισηµερινό ρολόι έχει δύο όψεις:   
την Βόρεια και την Νότια όψη 

              



Οριζόντια ηλιακά ρολόγια 
 

Η ωρολογόπλακα είναι            
παράλληλη µε τον ορίζοντα του 
τόπου, εποµένως ο γνώµονας 
σχηµατίζει το επίπεδο της      
ωρολογόπλακας γωνία ίση µε  
το γεωγραφικό πλάτος του       
τόπου. 

 



Κατακόρυφα ηλιακά ρολόγια 

Η ωρολογόπλακα είναι    
κάθετη στον ορίζοντα του 
τόπου  

Είναι συνήθως Νότια,       
δηλαδή κάθετη στο           
µεσηµβρινό επίπεδο. 

 



Αναλημματικά     
ηλιακά ρολόγια 

Το ρόλο του γνώµονα έχει  ο 
παρατηρητής όταν σταθεί   
στο µέσο του ρολογιού,        
πάνω σε ένα διάδροµο-       
ηµερολόγιο, στο σηµείο που 
ορίζεται από τη τρέχουσα     
ηµεροµηνία.  

 

 



ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΣΤΗΝ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΉ 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 



 

Βασίζονται στη μέτρηση των    
ταλαντώσεων ατόμων 

Ατομικά Ρολόγια  

Αποτελούνται από το σύστημα 
παραγωγής μιας πρότυπης        
σταθερής ατομικής συχνότητας 
και την ηλεκτρονική διάταξη      
για τη μέτρηση των αντίστοιχων 
ταλαντώσεων 



Ατομικά Ρολόγια Αμμωνίας 

 Όταν το μόριο της αμμωνίας     
εκτεθεί σε ακτινοβολία               
συχνότητας 23870 ΜΗΖ, την      
απορροφά και έτσι αναγκάζεται 
να ταλαντώνεται με σταθερή     
ιδιοσυχνότητα, που                        
χρησιμοποιείται ως  ρυθμιστική 
συχνότητα του ρολογιού.  

 



Αυτόματο ρολόι 

Παίρνει την ενέργειά του 
για να λειτουργήσει, από 
την καθημερινή κίνηση     
του χεριού αυτού που το 
φοράει. 

Τον πρώτο αυτόματο          
μηχανισμό κατασκεύασε ο 
ελβετός ωρολογοποιός      
Abraham-Louis Perrelet το 
1770. 



Κουρδιστό ρολοι 

Παίρνει την        
ενέργειά του για 
να λειτουργήσει 
με κούρδισμα 



Τα κύρια μέρη ενός μηχανικού 
ρολογιού  
 1. Ρότορας (μόνο στα αυτόματα ρολόγια)   

2. Κορώνα/άξονας κουρδίσματος 

3. Ελατήριο/Βαρελάκι 

4. Γρανάζωμα μετάδοσης κίνησης 

5. Σύστημα διαφυγής (άγκυρα, φουρκέτα,      
ελλειψοειδές στοιχείο) 

6. Ρυθμιστικό όργανο 

 

 



Ελβετικά Ρολόγια 
 
Τα ελβετικά ρολόγια 
εκτός από την ομορφιά 
που διαθέτουν περιέχουν 
βιδωτή κορώνα και 
βιδωτό καπάκι και με 
αυτόν τρόπο 
εξασφαλίζεται η 
στεγανότητα 



Swatch 
 

Το Swatch αποτελεί στάση, 
προσέγγιση της ζωής, τρόπο 
να βλέπεις τα πράγματα. Η 
θέα ενός Swatch διεγείρει το 
συναίσθημα. Το να φοράς    
ένα Swatch είναι ένας           
τρόπος να επικοινωνείς, να 
μιλάς χωρίς να μιλάς. 



Ιστορία  Swatch 
 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ένα 
ελβετικό ρολόι ήταν ένα          
εξαιρετικά πολύτιμο αντικείμενο 
μέτρησης του χρόνου  

Ξαφνικά,η αγορά πλημμύρισε με 
ρολόγια από την Ασία 
εξοπλισμένα με μηχανισμό 
χαλαζία. Είχαν         ακρίβεια στη 
μέτρηση και ήταν    φτηνά.  



Ο ιδρυτής Hans Wilsdorf, ήθελε 
μια σύντομη ονομασία, η οποία: 

 θα μπορούσε να ειπωθεί 
εύκολα σε οποιαδήποτε γλώσσα.  

 Θα φαινόταν όμορφη, όταν θα   
αναγραφόταν επάνω στα            
ρολόγια 

ROLEX 



Υπάρχουν 2 σενάρια για την    
προέλευση του ονόματος 

 Η προφορά της λέξης μοιάζει,  
με τους ήχους των δεικτών των 
συγκεκριμένων ρολογιών όταν 
κινούνται 

 Η ονομασία προέρχεται από     
σύντμηση της φράσης                 
«hoROLogical EΧcellence», που 
σημαίνει «τελειότητα στην       
ωρολογοποιία»  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ROLEX 
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