ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ
1)

Μονόμετρα και Διανυσματικά μεγέθη
Μονόµετρο µέγεθος λέγεται κάθε µέγεθος που καθορίζεται µόνο µε την αριθµητική
τιµή του.Τέτοια µεγέθη είναι η θερµοκρασία, το µήκος, ο χρόνος κ.α.
∆ιανυσµατικό µέγεθος λέγεται κάθε µέγεθος που για να καθοριστεί χρειάζεται εκτός
της αριθµητικής τιµής του, η διεύθυνση και η φορά του.Τέτοια µεγέθη είναι η
ταχύτητα, η δυναμη, το βάρος κ.α.

2)

Τι λέγεται διάνυσμα και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του;
∆ιάνυσµα λέγεται ένα ευθύγραµµο τµήµα στο οποίο το ένα άκρο καθορίζεται ως
αρχή του και το άλλο ως πέρας του διανύσµατος.
η
Συμβολίζεται με
Ένα διάνυσµα χαρακτηρίζεται από:
1. Τη διεύθυνσή του.
Για να δηλώσουµε ότι δύο διανύσµατα
έχουν την ίδια διεύθυνση, γράφουµε
ενώ όταν δεν έχουν την ίδια διεύθυνση, γράφουµε
2. Τη φορά του.
Τα διανύσµατα
ίδια φορά ενώ το

στο διπλανό σχήµα έχουν την
έχει αντίθετη φορά µε το

και γράφουµε
3. Το μέτρο του.
To µέτρο του είναι το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ και το συµβολίζουµε
µε

.Το µέτρο είναι πάντοτε ένας αριθµός θετικός ή µηδέν.

3)

Ποια διανύσματα λέγονται ίσα και ποια αντίθετα;
∆ύο διανυσµατα τα οποία έχουν ίδια διεύθυνση, ίδια φορά και ίσα µέτρα λέγονται
ίσα.
∆ύο διανύσµατα τα οποία έχουν ίδια διεύθυνση, ίσα µέτρα και αντίθετη φορά
λέγονται αντίθετα.

4)

Πότε δύο διανύσματα λέγονται διαδοχικά και πως ορίζεται το άθροισμα δύο η
περισσότερων διανυσμάτων;
∆ύο ή περισσότερα διανύσµατα λέγονται διαδοχικά διανύσµατα όταν το πέρας
καθενος διανύσµατος είναι η αρχή του εποµένου.

Άθροισµατων διαδοχικών διανυσµάτων
και γράφεται
διανύσµατα.

ονοµάζεται το διάνυσµα

. Το ίδιο ισχύει και για περισσότερα από δύο διαδοχικά

5)

Σχεδιάσατε τις μεθόδους, για να βρίσκουμε το άθροισμα διανυσμάτων.
Α. Η μέθοδος του πολυγώνου
Β. Η μέθοδος του παραλληλογράμμου

6)

Πρόσθεση μη διαδοχικών διανυσμάτων.
Για να προσθέσουµε δύο µη διαδοχικά διανύσµατα
διανύσµατα

7)

Αφαίρεση διανυσμάτων.

8)

Διαφορά διανυσμάτων με κοινή αρχή.

9)

Πως αναλύουμε ένα διάνυσμα σε κάθετες συvιστώσες; Ποια είναι τα μέτρα των
συνιστωσών;
Σχηµατίζουµε ένα ορθογώνιο σύστηµα αξόνων, µε άξονες x΄x και y΄y και κέντρο το
σηµείο Α (την αρχή Α του διανύσµατος ). Απο το πέρας Β φέρνουµε δύο κάθετες, τη
ΒΓ κάθετη στον x΄x και τη Β∆ κάθετη στον y΄y. Τότε το ΑΓΒ∆ είναι ορθογώνιο και
ισχύει:
συνιστώσες του
Τα μέτρα των συνιστωσών βρίσκονται ως εξής.

σχεδιάζουµε τα

