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                                               Σαχινίδης Συμεών   
 

Η θίλεζε είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή ηδηόηεηα ηεο ύιεο 

Η ηξνρηά ελόο ζώκαηνο πνπ θηλείηαη είλαη ην ζύλνιν ηωλ δηαδνρηθώλ 

ζέζεωλ  από ηηο νπνίεο δηέξρεηαη  ην ζώκα. 

Αλ ε ηξνρηά είλαη επζεία, ηόηε ε θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη ωο επζύγξακκε, 

ελώ αλ είλαη  θακπύιε  ωο  θακπσιόγρακκε. 

 

Ποηα κεγέζε ολοκάδοληαη κολόκεηρα θαη ποηα δηαλσζκαηηθά; 

Μολόκεηρα νλνκάδνληαη ηα κεγέζε ηα νπνία, γηα λα ηα πξνζδηνξίζνπκε 
πιήξωο, αξθεί λα γλωξίδνπκε κόλο ηο κέηρο ηοσς (έλαλ αξηζκό θαη κηα 
κνλάδα κέηξεζεο). 

Γηα παξάδεηγκα, ε κάδα m ελόο ζώκαηνο είλαη κνλόκεηξν κέγεζνο. Έηζη 
ιέκε όηη ε κάδα ελόο παηδηνύ είλαη m=40 kgr 

Δηαλσζκαηηθά νλνκάδνληαη ηα κεγέζε ηα νπνία, γηα λα ηα πξνζδηνξίζνπκε 
πιήξωο, ζα πξέπεη λα γλωξίδνπκε εθηόο από ηο κέηρο ηοσς θαη ηελ 
θαηεύζσλζε ηοσς. 

Έλα δηαλπζκαηηθό κέγεζνο παρηζηάλεηαη κ' έλα βέιος. Τν κήθνο ηνπ 
βέινπο είλαη αλάινγν κε ην κέηξν ηνπ κεγέζνπο. 
 
Χαραθηερηθά γλωρίζκαηα κηας θίλεζες 

 
1.Η απόζηαζε είλαη κνλόκεηξν κέγεζνο θαη καο δείρλεη πόζν απέρεη έλα 
πιηθό ζεκείν από ην ζεκείν αλαθνξάο θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή. Η απόζηαζε 
είλαη κήθνο θαη είλαη πάληα ζεηηθός αρηζκός. 
2.Η ζέζε είλαη έλα δηαλπζκαηηθό κέγεζνο πνπ καο δείρλεη πόζν απέρεη έλα 
ζώκα από ην ζεκείν αλαθνξάο θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή θαη αλ βξίζθεηαη 
δεμηά ή αξηζηεξά από απηό. Η ζέζε κπορεί λα παίρλεη ζεηηθές ή αρλεηηθές 
ηηκές. 

Η έλλνηα ζέζε αλαθέξεηαη ζε πιηθό ζεκείν πάλω ζε άμνλα θαη ζε 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 
 
3.Η κεηαηόπηζε είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο, είλαη αλεμάξηεηε ηεο 
δηαδξνκήο ηνπ ζώκαηνο θαη εμαξηάηαη κόλν από ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή 
ζέζε απηνύ. Η κεηαηόπηζε κπορεί λα είλαη ζεηηθή ή αρλεηηθή 

Η έλλνηα κεηαηόπηζε αλαθέξεηαη ζε θηλνύκελν πιηθό ζεκείν πάλω ζε άμνλα 
θαη ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα. 
Οξίδνπκε   ωο   κεηαηόπηζε   Δρ   ηνπ   ζωκαηίνπ   πάλω   ζηελ επζεία 

θίλεζεο ηνπ ηε δηαθνξά  Χ 2 -  Χ1 

Χ1 θαη ρ2 είλαη νη ζέζεης πνπ παίξλεη ην θηλεηό 

Η ζέζε ελόο αληηθεηκέλνπ θαζνξίδεηαη ζε ζρέζε κε έλα ζεκείν αλαθνξάο. 

 



 
4.Το κήθος ηες δηαδροκής είλαη κνλόκεηξν κέγεζνο θαη είλαη ην κήθνο ηεο 
ηξνρηάο ελόο ζώκαηνο ζηε δηάξθεηα θάπνηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. Το 
κήθος ηες δηαδροκής είλαη πάληα ζεηηθός αρηζκός. 

 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο απόζηαζεο πξνϋπνζέηεη κόλν ηε κέηξεζε θάπνηνπ 
κήθνπο, ελώ ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο πξνϋπνζέηεη θαη κέηξεζε θάπνηνπ 
κήθνπο αιιά θαη γλώζε ηεο θαηεύζπλζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ζώκα. 

Η απόζηαζε είλαη κήθνο θαη επνκέλωο πξνζδηνξίδεηαη πιήξωο από έλαλ 
ζεηηθό αρηζκό θαη κηα κολάδα κέηρεζες, δειαδή από ην κέηξν ηεο. 

 

 

  
 

 
 

 


