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Το μέτρο και η αλγεβρική τιμή της μετατόπισης 

Ένα φύλλο εργασίας 

Μια μικρή σφαίρα, βρίσκεται πάνω σε ένα τραπέζι, σε ένα σημείο Α. 

Ορίζουμε ένα οριζόντιο σύστημα ορθογωνίων αξόνων x,y όπως στο 

διπλανό σχήμα, με αποτέλεσμα η αρχική θέση Α της σφαίρας να έχει 

συντεταγμένες Α(x,y)=(6cm, 14cm). Η σφαίρα κάνει δύο διαδοχικές 

μετακινήσεις. Αρχικά μετατοπίζεται κατά Δx=+16cm πηγαίνοντας στη 

θέση Β. Στη συνέχεια μετατοπίζεται κατά Δy=-12cm φτάνοντας στη 

θέση Γ. 

i)   Να βρεθούν και να σημειωθούν πάνω στο σχήμα οι θέσεις Β και Γ. 

ii)   Οι δυο παραπάνω μετατοπίσεις είναι διανύσματα. Να σχεδιαστούν τα διανύσματα αυτά. 

iii)  Η μετατόπιση από το Α στο Β έχει (αλγεβρική) τιμή  Δx= …….   και μέτρο | x
r

 |= …….. 

Αντίστοιχα η μετατόπιση από το Β στο Γ έχει (αλγεβρική) τιμή  Δy= …...   και μέτρο | y
r

 |= ….... 

iv) Να σχεδιάσετε επίσης το διάνυσμα της συνολικής μετατόπισης της σφαίρας, πάνω στο σχήμα (ένα διά-

νυσμα, ας το συμβολίσουμε 
r

) και στη συνέχεια να βρείτε: 

α) Το μέτρο της συνολικής μετατόπισης |
r

|,    

β) την (αλγεβρική) τιμή της συνολικής μετατόπισης α,  

γ) το συνολικό διάστημα που διένυσε η σφαίρα. 

Απάντηση: 

i) Με βάση την εικόνα που μας δόθηκε, κάθε τετραγωνάκι έχει 

πλευρά που αντιστοιχεί σε 2cm. Αλλά τότε τα σημεία Β και Γ, 

είναι αυτά που έχουν σημειωθεί στο διπλανό σχήμα, με συντε-

ταγμένες Β(x,y)=(22cm,14cm) και Γ(x,y)=(22cm, 2cm). 

ii) Πάνω στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί τα ζητούμενα διανύσματα. 

iii) Η πρώτη μετατόπιση από το Α στο Β (η x
r

 ) έχει: 

Αλγεβρική τιμή Δx=+16cm και μέτρο | x
r

 |=16cm. 

Η μετατόπιση από το Β στο Γ (η y
r

 ) έχει: 

Αλγεβρική τιμή Δy=-12cm και μέτρο | y
r

 |=12cm. 

iv) Η συνολική μετατόπιση 
r

είναι το διανυσματικό άθροισμα των δύο παραπάνω μετατοπίσεων, ισχύει 

δηλαδή ότι: 

yx
rrr
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Συνεπώς είναι ένα διάνυσμα με αρχή το σημείο Α (αρχική θέση) και τέλος το σημείο Γ (τελική θέση), 

όπως στο σχήμα.  

α) Όσον αφορά το μέτρο του διανύσματος αυτού, αρκεί να παρατηρήσουμε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορ-

θογώνιο, οπότε για την υποτείνουσα, θα έχουμε, με βάση το πυθαγόρειο θεώρημα: 

cm20cm400cm1216yx 2222


rrr


 

β) Αποδίδουμε αλγεβρική τιμή σε ένα διάνυσμα, όταν αυτό έχει διεύθυνση ίδια με ένα προσανατολισμένο 

άξονα, όπως παραπάνω οι άξονες x και y. Τότε με βάση τον προσανατολισμό του άξονα το διάνυσμα 

αποκτά μια αλγεβρική τιμή η οποία έχει ένα πρόσημο (+ ή -) ανάλογα με την κατεύθυνση του διανύ-

σματος και έναν αριθμό ίσο με το μέτρο του διανύσματος. Έτσι παραπάνω τα διανύσματα x
r

  και  y
r

  

είχαν τις διευθύνσεις των αξόνων x και y, με αποτέλεσμα να μπορούμε να τα περιγράψουμε δίνοντας 

τις αλγεβρικές τιμές τους Δx=+16cm και Δy= -12cm. 

Αντίθετα το διάνυσμα της συνολικής μετατόπισης 
r

 δεν βρίσκεται πάνω σε κάποιον προσανατολισμέ-

νο άξονα και η περιγραφή του θα γίνει ορίζοντας την κατεύθυνση (σχηματίζει μια ορισμένη γωνία με 

την διεύθυνση ΑΒ) και το μέτρου του και όχι αποδίδοντάς του μια αλγεβρική τιμή. 

γ) Το διάστημα που διένυσε κατά την παραπάνω κίνηση η σφαίρα θα είναι ίσο με το μήκος της διαδρομής: 

cm28cm12cm16yxs 
rr

  

Υ λ ι κ ό  Φ υ σ ι κ ή ς - Χ η μ ε ί α ς  
Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους… 

Επιμέλεια: 

Διονύσης Μάργαρης 

 


