
Εξγαζηήξην Φπζηθήο I Μηθξόκεηξν 

 

 

Μ.Πηλακούτα Σελίδα 1 
 

Μικρόμετρο 
 

1. θνπόο 
 

θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηε ρξήζε ηνπ 

κηθξνκέηξνπ. 

 

2. Γεληθά 

 
Σν κηθξόκεηξν είλαη έλα όξγαλν αθξηβείαο γηα ηε κέηξεζε ησλ δηαζηάζεσλ 

κηθξώλ  αληηθεηκέλσλ. Μηθξόκεηξα ππάξρνπλ ζε δηάθνξα ζρήκαηα θαη κεγέζε, 

αλάινγα κε ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. O πην γλσζηόο 

ηύπνο κηθξνκέηξνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα γηα ηε κέηξεζε εμσηεξηθώλ 

δηαζηάζεσλ ζην εξγαζηήξην θαη γεληθά ζηε κεραλνινγία, είλαη ην κηθξόκεηξν κε 

επίπεδνπο άθκνλεο πνπ κεηξά 0 κέρξη 25 mm κε αθξίβεηα 0.001 mm. Σα αληηθείκελα 

πνπ κπνξνύλ λα κεηξεζνύλ είλαη ην πάρνο ελόο ζύξκαηνο ή ελόο θύιινπ, ην πάρνο 

κηαο ξνδέιαο θιπ. 

 

3. Πεξηγξαθή θαη ρξήζε νξγάλνπ 

 
Σν κηθξόκεηξν απνηειείηαη από έλα εκηθπθιηθό πιαίζην ζην έλα άθξν ηνπ νπνίνπ 

ππάξρεη έλαο ζηαζεξόο επίπεδνο άθκνλαο. Έλαο θηλνύκελνο άμνλαο πνπ θαιύπηεηαη 

κε έλα ζηαζεξό θύιηλδξν, είλαη ζπλδεδεκέλνο κε έλα θνριία θαη έλα ηύκπαλν πνπ 

θέξεη πάλσ ηνπ θιίκαθα. Η θύξηα θιίκαθα ηνπ νξγάλνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ 

ζηαζεξό θύιηλδξν ζηνλ νπνίν ππάξρεη ραξαγκέλε κηα επζεία πνπ θέξεη ππνδηαηξέζεηο 

αλά 0.5 mm. 

 

 
 
Σχήμα1 : Μικρόμετρο 

 

 Κάζε δεμηόζηξνθε πεξηζηξνθή ηνπ θνριία κεηαθηλεί ην ηύκπαλν θαη ηνλ άμνλα 

πξνο ηνλ ζηαζεξό άθκνλα. Σν πξνο κέηξεζε αληηθείκελν ηνπνζεηείηαη κεηαμύ ηνπ 

πξνζώπνπ ηνπ άμνλα θαη ηνπ άθκνλα. Σν ηύκπαλν κε ηε βνήζεηα ηνπ θνριία 



Εξγαζηήξην Φπζηθήο I Μηθξόκεηξν 

 

 

Μ.Πηλακούτα Σελίδα 2 
 

ζηξέθεηαη δεμηόζηξνθα κέρξη ην αληηθείκελν λα «παγηδεπηεί» αλάκεζα ζηηο δύν απηέο 

επηθάλεηεο θαη ν κεραληζκόο ηνπ θνριία λα θάλεη έλα «θιηθ». Απηό ζεκαίλεη όηη ν 

θνριίαο δελ κπνξεί λα ζθηρηεί πηα θαη ε κέηξεζε κπνξεί λα δηαβαζηεί. Τπεξβνιηθή 

πίεζε θαηά ηε ιήςε ησλ κεηξήζεσλ ζα δώζεη ιαλζαζκέλν απνηέιεζκα θαη 

ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζεη βιάβε ζην όξγαλν. 

Σν ηύκπαλν έρεη 50 ππνδηαηξέζεηο. Σν όξγαλν είλαη κεδεληζκέλν όηαλ ην κεδέλ 

ηνπ ηπκπάλνπ θαη ην κεδέλ ηεο θύξηαο θιίκαθαο είλαη αθξηβώο θάζεηα κεηαμύ ηνπο.   

Μηα πιήξεο πεξηζηξνθή ηνπ ηπκπάλνπ κεηαηνπίδεη ην ρείινο ηνπ θαηά 0.5 mm. 

Δειαδή νη 50 ππνδηαηξέζεηο ηνπ ηπκπάλνπ αληηζηνηρνύλ ζε 0.5 mm. 

H ζηαζεξά ηπκπάλνπ νξίδεη πόζα mm αληηζηνηρνύλ ζε θάζε ππνδηαίξεζε ηνπ 

ηπκπάλνπ θαη είλαη: 

0.5
0.01

50

mm
mm   


 

 

3.1 Αλάγλσζε έλδεημεο 

 

Έζησ όηη ηνπνζεηήζακε έλα κεηαιιηθό θύιν ζην άλνηγκα ηνπ κηθξνκέηξνπ θαη 

πεξηζηξέθνληαο ηνλ θνριία αθνύζηεθε ην θιίθ. Γηα λα δηαβάζνπκε ην απνηέιεζκα 

ηεο κέηξεζεο αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα. 

 

 Δηαβάδνπκε ην απνηέιεζκα ηεο θύξηαο θιίκαθαο πνπ είλαη ν αξηζκόο ησλ 

ππνδηαηξέζεώλ ηεο κέρξη ην ρείινο ηνπ ηπκπάλνπ. Αλ π.ρ έρνπκε 6 

ππνδηαηξέζεηο απηό αληηζηνηρεί ζε 6*0.5 mm=3 mm 

 Δηαβάδνπκε ηελ ππνδηαίξεζε ηνπ ηπκπάλνπ πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ επζεία 

ηεο θύξηαο θιίκαθαο. Αλ γηα παξάδεηγκα ζπκπίπηεη ε 16 ππνδηαίξεζε απηό 

αληηζηνηρεί ζε 16*0.01 mm=0.16 mm. 

 Η ηειηθή έλδεημε ηνπ νξγάλνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ δπν αλσηέξσ 

απνηειεζκάησλ  3.00+0.16 =3.16mm. 

Εάλ ε επζεία ηεο θύξηαο θιίκαθαο βξίζθεηαη κεηαμύ δύν ππνδηαηξέζεσλ ηνπ 

ηπκπάλνπ, κπνξνύκε λα εθηηκήζνπκε ην θιάζκα ηεο ππνδηαίξεζεο. Απηό ζα είλαη ην 

ηειεπηαίν ςεθίν ηεο κέηξεζεο καο πνπ θέξεη ηελ αβεβαηόηεηα. ην πξνεγνύκελν 

παξάδεηγκα αλ ε επζεία είλαη κεηαμύ ησλ ππνδηαηξέζεσλ 16 θαη 17 κπνξνύκε λα 

εθηηκήζνπκε 16.5 πνπ αληηζηνηρεί ζε 0.165 mm θαη ην ηειηθό απνηέιεζκα ζα ήηαλ 

3.165 mm. Άξα ην κηθξόκεηξν καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα κεηξήζνπκε κε αθξίβεηα 

3 δεθαδηθνύ ςεθίνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ηύρεη έλα απνηέιεζκα λα είλαη γηα παξάδεηγκα 3 mm αθξηβώο, 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιάβνπκε ηα θαηάιιεια κεδεληθά δεθαδηθά ςεθία πνπ 

δείρλνπλ ηελ αθξίβεηα κε ηελ νπνία έγηλε ε κέηξεζε. Δειαδή ζα γξαθεί (3.000 ± 

0.005) mm. 

Σα όξγαλα απηά κε ηε ρξήζε παξνπζηάδνπλ ζθάικα κεηαηόπηζεο ηνπ κεδελόο. Γη 

απηό πξηλ ηε κέηξεζε πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο εάλ ην κεδέλ ηνπ ηπκπάλνπ 

ζπκπίπηεη κε ην κεδέλ ηεο θύξηαο θιίκαθαο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπίπηεη 

πξέπεη λα εθηηκεζεί ην ζθάικα θαη αλάινγα λα πξνζηεζεί ή λα αθαηξεζεί από ηελ 

κέηξεζε. Εάλ κε θιεηζηό ην άλνηγκά ηνπ νξγάλνπ ππάξρεη θάπνηα έλδεημε, δειαδή ην 

κεδέλ ηνπ ηπκπάλνπ είλαη θάησ από ηελ επζεία θαη ζπκπίπηεη γηα παξάδεηγκα ε 
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ραξαγή 4 κε ηελ επζεία ,ηόηε ε έλδεημε απηή 0.04 mm πξέπεη λα αθαηξεζεί. Εάλ όηαλ 

θιείζεη ην όξγαλν ην κεδέλ δελ θαηαθέξεη λα θηάζεη ή λα πεξάζεη ην κεδέλ ηεο 

θύξηαο θιίκαθαο ηόηε έρνπκε πξνζζεηηθό ζθάικα. Αλ ε έλδεημε ηνπ ηπκπάλνπ  γηα 

παξάδεηγκα είλαη 47 ηόηε έρνπκε 3 ππνδηαηξέζεηο πξηλ ηνλ κεδεληζκό πνπ αληηζηνηρεί 

ζε πξνζζεηηθό ζθάικα 0.03 mm. 

 

 
 

ρήκα: 2 Μεδεληζκέλν κηθξόκεηξν 

 

3.2 Παξαδείγκαηα αλάγλσζεο έλδεημεο 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

ρήκα 3 : Μηθξόκεηξν πνπ θέξεη ηηο αθέξαηεο ππνδηαηξέζεηο πάλσ από ηελ επζεία 

 

 

Κύξηα θιίκαθα ζε mm=11.50 

Έλδεημε ηπκπάλνπ=0 

Σειηθή κέηξεζε= 11.500 mm  

 

Κύξηα θιίκαθα ζε mm=11.50 

Έλδεημε ηπκπάλνπ=33 

Σειηθή κέηξεζε= 11.330 mm  
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ρήκα 4 : Μηθξόκεηξν θέξεη ηηο αθέξαηεο ππνδηαηξέζεηο θάησ από ηελ επζεία 

 

4. Λήςε θαη επεμεξγαζία κεηξήζεσλ 
 

1. Να κεηξεζεί ε δηάκεηξνο  ηνπ ζύξκαηνο ζε δέθα δηαθνξεηηθά ζεκεία θαη λα 

θαηαρσξεζνύλ νη κεηξήζεηο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

2. Να βξεζεί ε ζηαζεξά ηπκπάλνπ ζ=  

3. Να ειεγρζεί αλ ππάξρεη κεηάζεζε ηνπ κεδελόο .  Μεηάζεζε κεδελόο κ= 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΗ ΔΙΑΜΕΣΡΟΤ ΚΑΙ ΦΑΛΜΑΣΟ 

 

di  mm d mm d -di mm (d -di)
2 

mm
2
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

4. Να ππνινγηζηεί  ε κέζε ηηκή d ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζύξκαηνο θαη  ε 

αβεβαηόηεηα ηεο κέζεο ηηκήο ζ( d ) 

 

 

 

2N

i 1

(d di)
(d) .

N(N 1)










Κύξηα θιίκαθα ζε mm=15.50 

Έλδεημε ηπκπάλνπ=6 

Σειηθή κέηξεζε= 15.56 mm  
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5. Να ππνινγηζηεί   ε επί εθαηό ζρεηηθή αβεβαηόηεηα
 

% *100
d


  θαη λα 

γξαθνύλ ηα απνηειέζκαηα ζηε παξαθάησ κνξθή: 

  d ±ζ( d )= 

               d ±ζ%= 

 

5. Ερωτήσεις  

Να γξαθεί ε έλδεημε ηνπ θάζε νξγάλνπ. 

Κύξηα θιίκαθα ζε mm= 

Έλδεημε ηπκπάλνπ= 

Σειηθή κέηξεζε=  
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1. «Δηαζηεκόκεηξν- Μηθξόκεηξν» από ην βηβιίν , “Εξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο 

Φπζηθήο ΙΙ ” Οκάδα Φπζηθώλ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, (Mαθεδνληθέο Εθδόζεηο). 

2. http://www.technologystudent.com/equip1/microm1.htm  

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Micrometer 

4. ην youtube κπνξείηε λα βξείηε βίληεν πνπ δείρλνπλ ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ 

κηθξνκέηξνπ.( http://www.youtube.com/watch?v=qTfduE7Ueb0&feature=related) 
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