∆ύο διαδοχικές κινήσεις.
Ένα αεροπλάνο πετάει 3 km βόρεια και κατόπιν 4 km ανατολικά. Βρίσκεται στο σηµείο Α.
Αν εκτελούσε τις κινήσεις µε άλλη σειρά βρίσκεται στο Β.
Ταυτίζονται τα δύο σηµεία;
Ναι, είναι η προφανής απάντηση, ταυτίζονται.
Το γιατί είναι σχετικά απλό.
a+β = β +a

β

Οι µετατοπίσεις είναι διανύσµατα.
Η πρόσθεση διανυσµάτων «υπακούει» στην
αντιµεταθετική ιδιότητα.
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β

Θα µπορούσαµε µε ισότητα τριγώνων να
δείχναµε το ίδιο και σε παιδιά που αγνοούν τα
διανύσµατα ή βρίσκουν κάπως «άβολη» την
επίκληση της αντιµεταθετικής ιδιότητας κατά
την πρόσθεσή τους.
Τα πράγµατα είναι απλά, διότι για τόσο
µικρές αποστάσεις θεωρούµε ότι όλα
εξελίσσονται σε ένα επίπεδο.

Θα µπορούσαµε να δεχθούµε το ίδιο για µεγάλες επίγειες µετακινήσεις;
Ας πούµε (µας βολεύει) ότι το αεροπλάνο ταξιδεύει από τον Ισηµερινό 20.000/3 km βόρεια και 20.000
km ανατολικά.
Βρίσκεται στο Α. Θα βρεθεί πάλι στο Α αν εκτελέσει ανάποδα τα δύο ταξίδια;
Αν όχι, αν δηλαδή βρεθεί σε κάποιο σηµείο Β, πόσο απέχουν τα Α και Β;
Πόσα δηλαδή χιλιόµετρα πρέπει να πετάξει το αεροπλάνο µας για να πάει από το Α στο Β;
Πρώτο ταξίδι:
Θα φτάσει στο σηµείο Α.
Θα ταξιδέψει ανατολικά και θα
ξαναφτάσει στο Α έχοντας
πετάξει τζάµπα 20.000 km.
Βρισκόµαστε στον πρώτο
µεσηµβρινό, σε γεωγραφικό
πλάτος 60ο.
Κάπου βορειοανατολικά της
Σκωτίας.
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∆εύτερο ταξίδι:

Θα ταξιδέψει µισό Ισηµερινό και θα
φτάσει στον «αντίποδα» του σηµείου απ’
όπου ξεκίνησε.
Μετά θα πετάξει µέχρι το σηµείο Β που
έχει γεωγραφικό πλάτος 60ο και
βρίσκεται στον αντιµεσηµβρινό.
Κάπου ανατολικά της Καµτσάτκας.

B

Βρεθήκαµε σε τελείως διαφορετικά
σηµεία. Γιατί όµως;
Η Γη δεν είναι επίπεδη. Η γεωµετρία της
διαφέρει της Ευκλείδειας.
Εδώ οι µετακινήσεις δεν παριστάνονται
από διανύσµατα.
Αν παριστάνονταν από a και β τότε
a+β ≠ β +a

Ας δούµε για πού ξεκινήσαµε και που φτάσαµε:
Και πόσο πρέπει να πετάξει το
αεροπλάνο για να πάει από το Α στο Β;
Μήπως µισό κύκλο, δηλαδή 10.000 km;
Κορόιδο είναι να ακολουθήσει την µπλε
γραµµή που δείχνει το σχήµα;
Γιατί να µην ακολουθήσει την κίτρινη
γραµµή που ήδη είναι χαραγµένη;
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Η γραµµή αυτή είναι η «ευθεία» µεταξύ
των Α και Β. Η συντοµοτέρα πάσης
άλλης εχούσης τα ίδια άκρα.
Πρόκειται για τόξο κύκλου που έχει ως
κέντρο αυτό της Γης.
Πόσο θα πετάξει;
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Το ταξίδι είναι ένα τόξο 60ο.
∆ηλαδή είναι ίσο µε το 1 της περιφέρειας της Γης.
6
40.000
Είναι
km ≈ 6.667 km αντί για 10.000km που θα κάναµε
6
αν πηγαίναµε ακολουθώντας την µπλε γραµµή.
Όντως η ευθεία είναι η συντοµοτέρα πάσης άλλης εχούσης
τα ίδια άκρα.
Κάτι τέτοια ισχύουν στην Γη και µας φαίνεται περίεργο το ότι
ένα αεροπλάνο όταν πετάει Λονδίνο-Νέα Υόρκη, αρχικά
κατευθύνεται βορειοδυτικά και όχι δυτικά.

