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1.10       ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΕΙΑ  
                ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ       

   
ΘΕΩΡΙΑ 

1. 
Απόσταση σηµείου από ευθεία :  Είναι το µήκος του καθέτου ευθυγράµµου   
                                                                  τµήµατος που φέρνουµε από το σηµείο στην 
                                                                  ευθεία  
 
 
2. 
Απόσταση παραλλήλων :  Είναι το µήκος οποιουδήποτε ευθυγράµµου τµήµατος  
                                                    που είναι κάθετο στις παράλληλες και έχει τα άκρα   
                                                    του σε αυτές . 
 
 
 

ΣΧΟΛΙΟ 

1. 
Κάθετο και πλάγια ευθύγραµµα τµήµατα :  
Στο  σχήµα φαίνεται το κάθετο τµήµα  ΑΚ  που  
φέρνουµε από το σηµείο Α την ευθεία (ε). 
Το οποιοδήποτε άλλο ευθύγραµµο τµήµα που     
έχει άκρα το Α και τυχαίο σηµείο της (ε)   
λέγεται πλάγιο τµήµα.  Πχ τα ΑΒ , ΑΓ . 
Το κάθετο τµήµα είναι µικρότερο από κάθε πλάγιο.                                                                     
Το σηµείο Κ ονοµάζεται ίχνος του καθέτου τµήµατος  
Τα Β και Γ είναι τα ίχνη των πλαγίων τµηµάτων  
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. 
Να σχεδιάσετε ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε  ΒΓ = 3cm και όλες τις γωνίες οξείες.  Nα βρείτε 
το µέσο  Μ της  ΒΓ και στην συνέχεια να σχεδιάσετε τις αποστάσεις του  Μ  από τις 
ευθείες  ΑΒ  και  ΑΓ.   Να κάνετε το ίδιο µε την προϋπόθεση ότι η γωνία  Β του 
τριγώνου είναι αµβλεία. 

Προτεινόµενη λύση  

Με το υποδεκάµετρο σχεδιάζουµε ευθύγραµµο  
τµήµα  ΒΓ = 3cm  και το τρίγωνο ΑΒΓ µε όλες 
τις γωνίες οξείες . Βρίσκουµε το µέσο Μ της ΒΓ  
και φέρουµε µε τον γνώµονα τις αποστάσεις   
ΜΚ  και  ΜΛ από τις ΑΒ και ΑΓ.  

 
 
Αν η γωνία Β είναι αµβλεία, για να σχεδιάσουµε  
την απόσταση του Μ από την ευθεία  ΑΒ, είµαστε  
υποχρεωµένοι να προεκτείνουµε το τµήµα ΑΒ  
προς το Β.  
 
 
2. 
Να σχεδιάσετε ένα τρίγωνο µε όλες τις γωνίες οξείες , ένα τρίγωνο µε µία γωνία 
αµβλεία,  ένα τρίγωνο µε µία γωνία ορθή  και τις αποστάσεις των κορυφών του  
κάθε τριγώνου από τις απέναντι πλευρές του τριγώνου . 

Προτεινόµενη λύση  
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Στο πρώτο τρίγωνο σχεδιάζουµε τις αποστάσεις  ΑΚ , ΒΛ και ΓΜ  µε τον γνώµονα  
όπως φαίνεται και παραπάνω  
Στο δεύτερο σχήµα για να µπορέσουµε να σχεδιάσουµε τις αποστάσεις των Α και Γ 
από τις ευθείες των απέναντι πλευρών πρέπει όπως φαίνεται και παραπάνω να 
προεκτείνουµε τις πλευρές ΑΒ και ΓΒ προς το µέρος του Β (πράσινα κοµµάτια) και 
µετά να φέρουµε τις αποστάσεις  

Στο τρίτο σχήµα επειδή η γωνία �Β  είναι ορθή οι πλευρές ΑΒ και ΒΓ είναι κάθετες 
Άρα η απόσταση του Α από την ΒΓ είναι η πλευρά ΑΒ ενώ η απόσταση του Γ από 
την ΑΒ είναι η πλευρά ΓΒ . Η τρίτη απόσταση είναι η ΒΜ .  
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3. 
∆ίνεται µία ευθεία (ε) και ένα σηµείο Α εκτός αυτής. 
α)  Να φέρετε την απόσταση ΑΚ του Α από την (ε)  
β)  Αν Β και Γ είναι σηµεία της (ε) τέτοια ώστε ΚΒ = ΚΓ = 2cm , να συγκρίνεται τα 
     ευθύγραµµα τµήµατα ΑΒ και ΑΓ.  
Προτεινόµενη λύση  
α)  
Με το  γνώµονα σχεδιάζουµε την απόσταση ΑΚ 
β)  
Συγκρίνοντας µε τον διαβήτη τα ευθύγραµµα  
τµήµατα ΑΒ και ΑΓ διαπιστώνουµε ότι ΑΒ = ΑΓ   
 
 

4. 
Να σχεδιάσετε δύο παράλληλες ευθείες ε1 και ε2  που να απέχουν µεταξύ τους 4cm. 
Να βρείτε σηµείο Μ που να ισαπέχει από τις παράλληλες  και να φέρετε από το Μ  
παράλληλη προς τις ε1 και ε2 . 

Προτεινόµενη λύση  

Πάνω σε µία ευθεία (ε) παίρνουµε τµήµα  
ΑΒ = 4 cm και στα σηµεία Α και Β φέρνουµε 
µε τον γνώµονα ευθείες (ε1) και (ε2)   
κάθετες στην (ε) . Oι  (ε1)  και  (ε2) είναι οι  
ζητούµενες , διότι ως κάθετες στην ε είναι  
µεταξύ τους παράλληλες και η απόστασή τους  
είναι  ΑΒ = 4 cm.  
Στη συνέχεια  βρίσκουµε το µέσο Μ του τµήµατος  
ΑΒ  και φέρνουµε  ευθεία ΜΖ  κάθετη στην (ε).  
Η  ΜΖ είναι η ζητούµενη  
 
 
5. 
∆ίνεται µία γωνία  x �Οy.  Να βρείτε σηµείο Α της  Οx  που να απέχει από την Oy  
απόσταση  1,5 cm . 

Προτεινόµενη λύση  

Σε ένα οποιοδήποτε σηµείο Ρ της Οy φέρνουµε  
ευθεία  (ε) κάθετο στην  Οy  και πάνω  
σε αυτή παίρνουµε τµήµα ΡΓ = 1,5 cm.                      
Από το  Γ φέρνουµε  µε την γνωστή διαδικασία   
παράλληλη προς την  Οy  η οποία τέµνει την Οx  
σε  σηµείο Α.  Αυτό  είναι το ζητούµενο . 
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6. 
Στο διπλανό σχήµα να φέρετε το κάθετο  τµήµα  
ΑΚ από το Α στην (ε).   
Να συγκρίνετε τις αποστάσεις των ιχνών των 
πλαγίων τµηµάτων από το Κ.  
Να συγκρίνετε τα πλάγια τµήµατα . 
Τι παρατηρείτε;  

Προτεινόµενη λύση  

Συγκρίνοντας µε τον διαβήτη τις αποστάσεις των ιχνών των πλαγίων τµηµάτων 
βλέπουµε ότι  ΚΓ = Κ∆ < ΚΒ < ΚΕ   
Κάνοντας το ίδιο για τα πλάγια τµήµατα βλέπουµε ότι  ΑΓ = Α∆ < ΑΒ < ΑΕ  
Παρατηρούµε ότι σε ίσα πλάγια τµήµατα αντιστοιχούν ίσες αποστάσεις ιχνών  
και σε άνισα πλάγια τµήµατα οµοίως άνισες αποστάσεις ιχνών  
 
 

7. 
Στις  πλευρές Οx και Οy µίας γωνίας  x �Οy = 70ο   να πάρετε σηµεία  Α  και  Β 
αντίστοιχα, τέτοια ώστε  ΟΑ = ΟΒ.  Από το Α να φέρετε ευθεία  ε1  παράλληλη  
στην Οy  και από το Β ευθεία  ε2  παράλληλη στην Ox  και να ονοµάσετε  Γ το 
σηµείο τοµής αυτών των παραλλήλων. 
Να φέρετε τις διαγώνιες  ΑΒ  και  ΟΓ του τετραπλεύρου  ΟΑΓΒ . 

α)  Να εξετάσετε     i)   τι σχέση έχει η  ΟΓ µε τη γωνία  x �Οy   
                                ii)  τι γωνία σχηµατίζουν οι  ΟΓ,  ΑΒ 
β)  Να φέρετε και να συγκρίνεται i) τις αποστάσεις του Γ από τις πλευρές τις γωνίας . 
γ)                                                   ii) τις αποστάσεις του Ο από τις ευθείες  ε1  και  ε2.  

Προτεινόµενη λύση  

Σχεδιάζουµε γωνία  x �Οy = 70ο .  
Στην Οx παίρνουµε τυχαίο σηµείο Α  και µε 
την βοήθεια του διαβήτη στην Οy σηµείο Β  
έτσι ώστε ΟΑ = ΟΒ.   
Από το  Α  φέρνουµε την  ε1 // Οy  και  
από το  Β την  ε2 // Οx, που τέµνονται σε  
σηµείο  Γ. 
Από Γ φέρνουµε τα τµήµατα  Γ∆⊥Οy  και  
ΓΕ⊥Οx  και  από το Ο τα κάθετα τµήµατα  
ΟΡ⊥  ε1  και ΟΣ⊥ ε2 . 
α)  

i)   Μετρώντας µε το µοιρογνωµόνιο της γωνίες  x �ΟΓ  και  Γ �Οy διαπιστώνουµε ότι  

     x �ΟΓ  =  35ο = Γ �Οy.  Οπότε η  ΟΓ είναι διχοτόµος της  x �Οy. 
ii)  Σχηµατίζουν γωνία  90ο  
β) 
i)   Επειδή  ΓΕ⊥Οx  και  Γ∆⊥Οy,  τα τµήµατα  ΓΕ  και  Γ∆  είναι οι αποστάσεις  
     του  Γ από τις Οx και Οy αντίστοιχα.  
     Συγκρίνοντας τις αποστάσεις αυτές µε τον διαβήτη βρίσκουµε ότι είναι ίσες . 
ii)  Οµοίως  για τις αποστάσεις του  Ο  από τις  ε1,  ε2. 


