
Αν προσέξεις στην προτελευταία σελίδα στο σχόλιο 3 γράφω :   
κάνουμε "χρήση αλγεβρικών τιμών" ή ορθότερα δεν επιβάλλουμε εκ των προτέρων τα μεγέθη να είναι 
θετικά (μέτρα μεγεθών) αλλά αφού εκτελέσουμε τις πράξεις προβαίνουμε στα τελικά συμπεράσματα 
λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσημα των αποτελεσμάτων που βρήκαμε. 
Και θα ήθελα να σταθείς στο «ορθότερα» …. που θα προσπαθήσω να εξηγήσω παρακάτω. 
 
 
Κάνουμε  αρχικά μία (αυθαίρετη) "εκτίμηση" της φοράς των προσδιοριστέων "διανυσματικών 
μεγεθών"  
 
π.χ. έστω ότι ένα σώμα κινείται οριζόντια προς τα δεξιά ( )με ταχύτητα μέτρου υ 
τότε  

eυ υ=   όπου e το μοναδιαίο διάνυσμα προς τα δεξιά. ( ) 
Αν δεν γνωρίζω την κατεύθυνση της ταχύτητας διότι π.χ. το σωματίδιο απέκτησε αυτή την ταχύτητα 
μετά από σύγκρουση, 
έχω (ή δεν έχω) το δικαίωμα να επιλέξω μια αυθαίρετη φορά κίνησης (π.χ. προς τα αριστερά και να 
γράψω 
 

vυ ε=   ;  όπου ε το μοναδιαίο διάνυσμα προς τα αριστερά  ( ) 
 
Όταν λύσω το πρόβλημα και βρω v υ= −  
 
τότε τι συμπέρασμα βγάζω ; 
 
 

eυ υε υ= − =  
 
όμως στη σχέση vυ ε=   δεν μπορώ να πω το v μέτρο της ταχύτητας αφού για το ε  (δηλ. την 
κατεύθυνση της ταχύτητας) δεν είμαι σίγουρος εκ των προτέρων. 
 
Αν πάλι, κακώς, το πω μέτρο (άρα μη αρνητικό) δεν θα έχει κανένα νόημα όταν βρω v υ= −  
 
Σου θυμίζω ότι κάθε διάνυσμα α  που είναι παράλληλο (όχι αναγκαστικά ομόρροπο) με ένα μοναδιαίο 
διάνυσμα ê  
 
τότε  ˆaeα =  
το α είναι τότε το μέτρο μόνο αν τα α  και ê   είναι ομόρροπα. 
 
Και να δώσω ένα παράδειγμα από την άσκηση: 

η σχέση  (3) cm cm yeυ υ=     δεν είναι από αυθαίρετη εκτίμηση !  
Η φορά της ταχύτητας είναι γνωστή εκ των προτέρων 

άρα εδώ το cmυ  είναι το μέτρο (αφού το σώμα ανέρχεται) 
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συμβόλισα cma   σχέση (5) 

 
άρα  cm cm ya a e=  



 

εδώ όμως το  cma  δεν είναι το μέτρο της cma γιατί εκ του αποτελέσματος προκύπτει 0cma <  
 
Οι «αυθαίρετες» επιλογές που έκανα σε αυτή την άσκηση είναι μόνο: 
για την N  και για την T  
Το « -Τ »  αν θέλεις είναι η αλγεβρική τιμή της T  πάνω στον άξονα Oy.  
Για το λόγο αυτό έχω βάλει το «ή ορθότερα …» και φυσικά θα προσδοκούσα να βγει το Τ>0  (οπότε θα 
ήταν και το μέτρο) αλλά και στην περίπτωση που βγεί αρνητικό θα «είμαι σε θέση» να βγάλω  σωστά 
συμπεράσματα. 
 
Για την επισήμανση : 
Θα συμφωνείτε ότι μιά λύση με λανθασμένη την κατεύθυνση της τριβής, εφόσον δεν καταλήγει στην 
παραπάνω διαπίστωση γιά την πραγματική κατεύθυνση της Τ, παρόλο που μπορεί να δίνει σωστό 
αποτέλεσμα γιά την αcm, δεν μπορεί να θεωρηθεί σωστή. 
 
Εδώ Θοδωρή ο καθένας μας έχει διαφορετικά κριτήρια !  
Έτσι θα εκφράσω την προσωπική μου γνώμη. Αν στην άσκηση δεν ζητείται να υπολογιστεί το μέτρο 
και η κατεύθυνση της τριβής τότε, πιστεύω, δεν έχω δικαίωμα να  «κόψω» μονάδες. Σε καμία 
περίπτωση όμως η λύση δεν πρέπει να θεωρηθεί λάθος. (Μιλάμε πάντα για στατική τριβή και όχι τριβή 
ολίσθησης). Υπάρχουν προβλήματα στα οποία δεν μπορείς να γνωρίζεις εκ των προτέρων τη φορά της. 
Βέβαια σε αυτό το απλό – κλασικό πρόβλημα  η φορά της είναι προφανής αφού μόνο αυτή ασκεί ροπή 
ως προς το κέντρο μάζας. Στη χειρότερη λοιπόν περίπτωση θα έπρεπε να αφαιρεθεί μία μονάδα (στις 
100) για το σχήμα όταν φυσικά όλες οι εξισώσεις είναι συνεπείς με αυτό. 
 
Νίκος Σταματόπουλος 
 
 
 


