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Στο κάθε έργο του Escher παρακάτω, προσπαθείστε να εντοπίσετε τις ισομετρίες. 

Απαντήστε, στον πίνακα που ακολουθεί, αν υπάρχει ή όχι οριζόντια ολισθανάκλαση, 

κατακόρυφη ολισθανάκλαση, στροφή 180 μοιρών, στροφή 120 μοιρών, στροφή 90 μοιρών, 

στροφή 60 μοιρών και σχεδιάστε τα διανύσματα τους άξονες και τα κέντρα που ζητούνται.  

Σχεδιάστε τουλάχιστον 3 διαφορετικά 
διανύσματα μετατόπισης.  

 

Σχεδιάστε τουλάχιστον 3 διαφορετικά 
διανύσματα μετατόπισης.  

 
Σχεδιάστε άξονες και διανύσματα 

ολισθανάκλασης ή κέντρα στροφής. 

 

Σχεδιάστε άξονες και διανύσματα 
ολισθανάκλασης ή κέντρα στροφής. 

 
οριζόντια ολισθανάκλαση ναι όχι οριζόντια ολισθανάκλαση ναι όχι 

κατακόρυφη ολισθανάκλαση ναι όχι κατακόρυφη ολισθανάκλαση ναι όχι 

στροφή 180ο  ναι όχι στροφή 180ο  ναι όχι 

στροφή 120ο ναι όχι στροφή 120ο ναι όχι 

στροφή 90ο ναι όχι στροφή 90ο ναι όχι 

στροφή 60ο ναι όχι στροφή 60ο ναι όχι 
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διανύσματα μετατόπισης.  
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ολισθανάκλασης ή κέντρα στροφής. 

 

Σχεδιάστε άξονες και διανύσματα 
ολισθανάκλασης ή κέντρα στροφής. 

 
οριζόντια ολισθανάκλαση ναι όχι οριζόντια ολισθανάκλαση ναι όχι 

κατακόρυφη ολισθανάκλαση ναι όχι κατακόρυφη ολισθανάκλαση ναι όχι 
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Στο κάθε έργο του Escher παρακάτω, προσπαθείστε να εντοπίσετε τις ισομετρίες. 

Απαντήστε, στον πίνακα που ακολουθεί, αν υπάρχει ή όχι οριζόντια ολισθανάκλαση, 

κατακόρυφη ολισθανάκλαση, στροφή 180 μοιρών, στροφή 120 μοιρών, στροφή 90 μοιρών, 

στροφή 60 μοιρών και σχεδιάστε τα διανύσματα τους άξονες και τα κέντρα που ζητούνται.  

Σχεδιάστε τουλάχιστον 3 διαφορετικά διανύσματα μετατόπισης.  

 
Σχεδιάστε άξονες και διανύσματα ολισθανάκλασης ή κέντρα στροφής. 

 
  

οριζόντια ολισθανάκλαση ναι όχι οριζόντια ολισθανάκλαση ναι όχι 

κατακόρυφη ολισθανάκλαση ναι όχι κατακόρυφη ολισθανάκλαση ναι όχι 

στροφή 180ο  ναι όχι στροφή 180ο  ναι όχι 

στροφή 120ο ναι όχι στροφή 120ο ναι όχι 

στροφή 90ο ναι όχι στροφή 90ο ναι όχι 

στροφή 60ο ναι όχι στροφή 60ο ναι όχι 

 


