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Τα Όργανα Μέτρησης Του Χρόνου 

Αστρολάβος 

Ο αστρολάβος είναι αρχαίο αστρονομικό όργανο που χρησιμοποιούνταν για 
να παρατηρηθούν τα αστέρια και να προσδιοριστεί το ύψος τους επάνω στον 
ορίζοντα. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αρχαίοι, ο αστρολάβος εφευρέθηκε 
τον 2ο π.X. αι. από τον Ίππαρχο. Σύμφωνα με τον Πτολεμαίο ο αστρολάβος 
ήταν ένα είδος γεωγραφικού χάρτη. Στον Μεσαίωνα ο αστρολάβος ήταν το 
κύριο όργανο ναυσιπλοΐας, αργότερα όμως αντικαταστάθηκε από τον εξάντα. 
Ο ναυτικός αστρολάβος και ο παραπλήσιος τεταρτοκυκλικός 
κατασκευάστηκαν για αποκλειστική χρήση επάνω στα πλοία και μεθόδευαν 
την εύρεση του γεωγραφικού πλάτους στην ανοικτή θάλασσα με αστρονομικό 
τρόπο. 

Ο αρχαιότερος και βασικός τύπος καλείται επιπεδοσφαιρικός αστρολάβος. 
Ανακαλύφθηκε, πιθανότατα, από τους Έλληνες ή Αλεξανδρινούς γύρω στο 
100 π.Χ. ή και ακόμη παλαιοτέρα και εξελίχθηκε αργότερα από τους Άραβες. 
Στην αρχαία μορφή του ο αστρολάβος αποτελούνταν από ένα ξύλινο δίσκο 
που ήταν κρεμασμένος από έναν κρίκο. Στην άκρη του δίσκου ήταν 
χαραγμένες οι υποδιαιρέσεις του κύκλου. Ακόμη, υπήρχε ένα σκόπευτρο το 
οποίο περιστρέφονταν πάνω σε ένα κεντρικό άξονα με το οποίο μπορούσε 
κάποιος να σκοπεύσει τον ήλιο και τα αστέρια. Με το πέρασμα του χρόνου οι 
αστρολάβοι εξελίχθηκαν. Έγιναν μεταλλικοί και με αυτούς με αυτούς 
μπορούσες να προσδιορίσεις ακόμη και την ώρα. Στις αρχές του 20ου αιώνα 
είχαμε την εμφάνιση του πρισματικού αστρολάβου που επέτρεπε την 
ανάκλαση των ακτινών ενός ουράνιου σώματος πάνω σε υδραργυρική 
επιφάνεια και προσδιόριζε τη χρονική στιγμή που ο αστέρας έφθανε σε 
ορισμένο ύψος πάνω από τον ορίζοντα. 

Κατά βάση ο αστρολάβος είναι ένα απλό μοντέλο ή πιο σωστά, ένα ανάλογο 
της γης και του ουρανού πάνω σε δύο επίπεδους δίσκους. Αυτοί είναι, 
συνήθως, κατασκευασμένοι από ορείχαλκο και έχουν διάμετρο μέχρι 25 
εκατοστά. Ο ένας από τους δίσκους αναπαριστά τη γη και είναι χαραγμένος 
με γραμμές, που αναπαριστούν τους μεσημβρινούς, τους παράλληλους, τον 
ορίζοντα του παρατηρητή και άλλες γωνίες πάνω από τον ορίζοντα. Επειδή 
είναι σχεδιασμένος, για να χρησιμοποιηθεί σε ένα ορισμένο παράλληλο, 
συνήθως υπάρχουν πολλοί δίσκοι της γης, για να χρησιμοποιείτε το όργανο 
σε διάφορα πλάτη. Ο άλλος δίσκος ονομάζεται «δίχτυ» ή «ιστός» εξαιτίας του 
σχήματός του. Είναι ένας απλός χάρτης του ουρανού, όπου οι θέσεις των 
λαμπερών αστέρων σημειώνονται με καμπυλομένους δείκτες. Σημειώνεται, 
επίσης, και η εκλειπτική γραμμή, η διαδρομή, δηλαδή, του ήλιου ανάμεσα στα 
άστρα. Οι δίσκοι αυτοί επικάθονται σε έναν τρίτο, το «μητρικό», που διαθέτει 
κλίμακα με ώρες στην περιφέρεια του εξωτερικά. Το δίχτυ είναι ελεύθερο να 
περιστρέφεται γύρω από το κέντρο. 

Ο μηχανισμός αυτός έχει τη δυνατότητα να ρυθμιστεί, για να μας δείξει 
οποιαδήποτε ημέρα και ώρα την εικόνα του ουρανού. Όταν έχουμε σκοπό να 
μετρήσουμε την πραγματική θέση του ήλιου και των άστρων, πάνω στον ίδιο 
άξονα, αλλά στο πίσω μέρος του μητρικού δίσκου, τοποθετείται ένας 



σκοπευτικός μηχανισμός, που καλείτε κλιτομετρικός κανόνας και έχει μια 
βαθμονομημένη κλίμακα γύρω από το εξωτερικό του χείλος. Ο αστρολάβος 
κρεμιέται από την κορυφή με ένα δαχτυλίδι, για να διατηρείται πάντα 
κατακόρυφος. O κλιτομετρικός κανόνας μπορεί, επίσης ,να χρησιμοποιηθεί 
για χωρομέτρηση ,π.χ. για να βρούμε το ύψος ενός κτιρίου. Σε αυτή την 
περίπτωση χρησιμοποιούταν μια ορθογωνική κλίμακα, που είχε ένα οριζόντιο 
σκέλος, για να αναπαριστά το έδαφος και ένα κατακόρυφο σκέλος για το 
κτίριο. Ο παρατηρητής στεκόταν στο άκρο της σκιάς του κτιρίου και κρατούσε 
τον αστρολάβο, έτσι, ώστε η σκιά του ενός άκρου του κλιτομετρικού κανόνα 
να πέσει στο άλλο άκρο. Τότε η γωνία στο πίσω μέρος του αστρολάβου ήταν 
η ίδια με τη γωνία, που σχηματίζει το κτίριο με τη σκιά του, όποτε το ύψος του 
κίτρου ήταν δυνατό να υπολογισθεί.  

 

Πριν μπουν σε χρήση τα αστρονομικά ημερολόγια και οι πίνακες, ο 
αστρολάβος χρησιμοποιούταν, για να ανευρίσκεται η ώρα της ημέρας, ώρα 
της ανατολής και δύσεως του ήλιου και των άστρων κ.ο.κ. Για ανθρώπους, 
που ήταν εξαρτημένοι από τον ήλιο, τα άστρα και την αστρολογία 
περισσότερο από ό,τι εμείς, ο αστρολάβος ήταν ένα ανεκτίμητο όπλο. Ο 
αστρολάβος πέρασε σε αχρηστία, όταν οι αστρονομικοί υπολογισμοί έγιναν 
περισσότερο ακριβείς και τα μηχανικά ωρολόγια, τα οποία είναι περισσότερο 
ακριβή. Παρόλα, όμως, αυτά η χρήση του συνεχιζόταν στις αραβικές χώρες 
μέχρι και το 19ο αιώνα. Χρησιμοποιήθηκε, επίσης, πολύ στη ∆υτική Ευρώπη 
το 14ο αιώνα και αργότερα, όταν πέρασε σε αχρηστία το 17ο αιώνα, ήταν ένα 
διακοσμητικό αντικείμενο της εποχής.  

Ο ναυτικός αστρολάβος αναπτύχθηκε, κυρίως, από τους Πορτογάλους στο 
15ο αιώνα σαν ένα βασικό και απλό όργανο παρατηρήσεως. Τον 
χρησιμοποιούσαν για να μετρήσουν το ύψος του ήλιου, ή ενός άστρου  πάνω 
από τον ορίζοντα , ώστε να βρίσκουν  το πλάτος. Ακόμη, και χωρίς τους 
δίσκους του ήταν αρκετά βαρύ όργανο, ώστε να  μπορεί να κρέμεται 
κατακόρυφα παρά τους κλυδωνισμούς του πλοίου. Με την ανακάλυψη του 
τετράντα, του πρόδρομου του εξάντα, το 17ο αιώνα μπήκε σε αχρηστία.  

Είναι ακόμη, δυνατό ένα είδος αστρολάβου να αγοραστεί φθηνά, παρόλο που 
τα πολύπλοκα και όμορφα κλασικά όργανα είναι τώρα σπάνια. Μια μοντέρνα 



κατασκευή , φτιαγμένη από πλαστικό , μπορεί να κανονιστεί, για να δείχνει 
την εικόνα του νυχτερινού ουρανού σε κάθε ώρα κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

Εξάντας 

Ο Εξάντας ή Παλίστρα, αποτελεί είδος γωνιομετρικού οργάνου με το οποίο 
μετράμε στη θάλασσα τα ύψη των ουρανίων σωμάτων καθώς και τις 
κατακόρυφες και οριζόντιες γωνίες γήινων αντικειμένων.  

 

Ο εξάντας είναι όργανο που οι ναυτικοί το χρησιμοποιούσαν για να μετρήσουν 
τα ύψη των ουράνιων σωμάτων από αεροσκάφη, διαστημόπλοια ή 
καταστρώματα πλοίων, παρά τη μη σταθερότητα του παρατηρητή. Οι 
κυριότεροι τύποι εξάντων είναι ο ναυτικός εξάντας και ο εξάντας φυσαλίδας, ο 
οποίος χρησιμοποιούνταν μόνο σε αεροσκάφη. Ο ναυτικός εξάντας 
αντικατέστησε τον αστρολάβο και έγινε το κύριο όργανο ναυσιπλοΐας. Με τη 
βοήθεια του ναυτικού εξάντα προσδιορίζονταν η γωνία ανάμεσα στον 
υποτιθέμενο ορατό ορίζοντα και σ' ένα ουράνιο σώμα, που συνήθως ήταν ο 
ήλιος. 

Πρισματική ∆ιόπτρα 

Χρησιμοποιείται για την μέτρηση διοπτεύσεων γήινων αντικειμένων και του 
Αζιμούθιου των ουρανίων σωμάτων  

 

 

 



Οκτάντας 

Πρόγονος του Εξάντα. Χρησιμεύει για τον προσδιορισμό της θέσης των 
αστέρων στον "ουράνιο θόλο". Μπορεί να μετρήσει γωνιακές αποστάσεις 
μέχρι 100 μοίρες. Έχει κατασκευαστεί στην Αγγλία στο τέλος του 19ου αιώνα. 

 

Τετράντας 

Ουράνιο ρολόι αραβικής επινόησης για τη μέτρηση του χρόνου ο χειριστής 
του οργάνου στόχευε τον ήλιο μέσα από τα δύο στόχαστρα. Ένα κινητό 
κουµπί πάνω στο νήµα του βαριδιού ρυθµιζόταν µε βάση τα ζωδιακά σηµεία 
(µήνες) που υπήρχαν στο χείλος του οργάνου. Το νήµα κρεµόταν ελεύθερα 
και την ώρα έδειχνε η θέση του κουµπιού πάνω στους ωριαίους κύκλους που 
ήταν χαραγµένοι πάνω στο όργανο. 

  

Μέθοδοι  μέτρησης χρόνου

  

            Στην αρχή η μέτρηση του χρόνου γινόταν με συσκευές πού στηρίζονταν σε 
υλικά πού ρέουν, όπως το νερό πού τρέχει, άμμος πού γλιστρά λίθοι πού πέφτουν, 
αφού έπρεπε να μετρήσουν ένα μέγεθος, πού και αυτό αποτελεί μία ρέουσα 
πραγματικότητα. Αλλά και αναμμένα κεριά με διαβαθμίσεις ήταν συνηθισμένο 
χρονόμετρο. Έτσι υπήρχαν οι αμμοκλεψύδρες οι υδραυλικές κλεψύδρες, το 

υδραυλικό χρονόμετρο και τά κεριά χρονομέτρησης.  

Το βασικό χρονομετρικό όργανο όμως από την αρχαιότητα μέχρι τον 
16ο αιώνα ήταν το ηλιακό ρολόι διαφόρων μάλιστα τύπων, πού έδειχνε την 
ώρα με την βοήθεια της σκιάς του βασικού του εξαρτήματος (γνώμων) πού 
δημιουργούσε ο ήλιος. Ο γνώμων ήταν ειδικό ορθογώνιο τρίγωνο του οποίου 
η μία από τις οξείες γωνίες ήταν ίση με το γεωγραφικό πλάτος του τόπου 
στον οποίο χρησιμοποιείτο. 

Σταθμό όμως αποτέλεσε στην … τεχνολογία της χρονομέτρησης και η 
κατασκευή του αστρολάβου (κατά πάσα πιθανότητα από τον Ίππαρχο, τον 



πατέρα της Αστρονομίας), με τον οποίο προσδιοριζόταν η ώρα με ακρίβεια λεπτού. 
Μόλις τον 13ο μ.Χ. αιώνα επινοήθηκαν τά μηχανικά ρολόγια ίσως από τους Κινέζους, 
έτσι τουλάχιστον πίστευαν, μέχρι πού κάποιοι σφουγγαράδες ανακάλυψαν το 1901 
τον περίφημο πλέον μηχανισμό των Αντικυθήρων. Ο μηχανισμός αυτός έχει πάρα 
πολλά μεταλλικά κυκλικά γρανάζια τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξομοιώνεται η κίνηση κάποιων πλανητών. Ποιος και πώς τον κατασκεύασε με 
τέτοιες αστρονομικές γνώσεις και τέτοια κατασκευαστική ακρίβεια εκείνη την εποχή 
(χρονολογήθηκε στο 80 π.Χ.) παραμένει μυστήριο. Φαίνεται πάντως ότι πρόκειται 
μάλλον για αστρονομικό μηχανικό υπολογιστή παρά για έναν πιο περίπλοκο έστω 
αστρολάβο. 

 Εξέλιξη των μηχανικών ρολογιών με γρανάζια αποτελούν  εκείνα με 
κρυστάλλους χαλαζία και ακρίβεια ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Ακολουθούν τά 
ατομικά ρολόγια στα οποία η ώρα υπολογίζεται από τους παλμούς του ατόμου του 
Αζώτου στο μόριο της Αμμωνίας, ή του ατόμου του Καισίου-133 πού συμβαίνουν 
μέσα σ’ ένα δευτερόλεπτο, μέ ακρίβεια πού είναι ασύλληπτη. Τέλος η ακρίβεια στο 
Απόλυτο Ρολόι, πού χρησιμοποιεί άτομα υδρογόνου, είναι της τάξης του 
1/1.000.000.000.000.000 του δευτερολέπτου. Παράλληλα αναπτύσσεται τεχνολογία 
παγιδευμένου ιόντος για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια.  
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