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                   Ελεύθερη  αρµονική ταλάντωση χωρίς απόσβεση 

 
Παρακολουθώντας τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί, σχετικά µε το «... Αν η 

αποµάκρυνση x του σώµατος δίνεται από τη σχέση x=Αηµ(ωt+φ) η κίνηση του σώµατος 
ονοµάζεται απλή αρµονική ταλάντωση…»  θα ήθελα να εστιάσω στο εξής απόσπασµα: 

 http://api.ning.com/files/BRgzElhoS-G8vbCo0-UyhrslRMEo*kw8Vsq4-

IijgNteQUjOQwvbfg-0VPhZWSDI5x5ZLpXICrEaYBiZ*kaD-

o8D0SCJ07R2/file.pdf 

 

«…….  Εποµένως εξίσωση κίνησης x=Αηµ(ωt+φ) από τα συστήµατα που µελετάµε στο 
βιβλίο αυτό έχουν: 

 

• Ο απλός αρµονικός ταλαντωτής. 
 

• Ο εξαναγκασµένος αρµονικός ταλαντωτής µε απόσβεση στη µόνιµη κατάσταση και 
ανεξάρτητα από τις αρχικές συνθήκες που του επιβλήθηκαν. 

 

• Ο εξαναγκασµένος αρµονικός ταλαντωτής µε απόσβεση ευθύς εξαρχής µόλις του 
επιβληθούν κατάλληλες αρχικές συνθήκες. 

 

• Ο εξαναγκασµένος αρµονικός ταλαντωτής χωρίς απόσβεση µε κατάλληλες όµως 
αρχικές συνθήκες 

 
 

Κατά συνέπεια, όταν η αποµάκρυνση x ενός κινητού δίνεται από τη σχέση x=Αηµ(ωt+φ) η 
κίνησή του δεν είναι πάντα απλή αρµονική ταλάντωση.  

 

Άρα δίνοντάς µας γενικά την εξίσωση κίνησης ενός υλικού σηµείου m, δε µπορούµε να 
πούµε τι κίνηση κάνει κι εποµένως δε µπορούµε να υπολογίσουµε σωστά όλα τα φυσικά 
µεγέθη που αφορούν την κίνησή του. 

 Το να επιχειρηθεί λοιπόν µια κινηµατική προσέγγιση της απλής αρµονικής ταλάντωσης, 
ορίζοντάς την µέσω της εξίσωσης που ισχύει για την αποµάκρυνση x δεν είναι σωστό, γιατί 
την ίδια εξίσωση κίνησης µπορεί να έχουν και άλλα συστήµατα. 

 Από µόνη της λοιπόν η εξίσωση κίνησης δε µπορεί να αποκαλύψει τι κίνηση κάνει το 
κινητό. ˝Κινηµατική προσέγγιση˝ δηλαδή µε δεδοµένο µόνο την εξίσωση κίνησης δεν είναι 
δυνατό να γίνει!» 

 

Διαβάζοντας το συγκεκριµένο κοµµάτι νοµίζω ότι δε χωρά καµιά αµφιβολία για το τι 

πρέπει να  θεωρούµε ως αφετηρία της διδασκαλίας µας. 

 

Ο Νίκος ο Ανδρεάδης το είπε σε µια πρόταση: 

 

«Η άποψη στην οποία έχω καταλήξει είναι ότι ο ελεύθερος αρµονικός ταλαντωτής χωρίς 
απόσβεση εκτελεί κίνηση της µορφής x=Aηµ(ωt+φ), αν όµως µας κάνουν γνωστό ότι ένας 
σώµα εκτελεί κίνηση της µορφής x=Aηµ(ωt+φ) δεν είµαστε σίγουροι ότι πρόκειται για 
ελεύθερο αρµονικό ταλαντωτή χωρίς απόσβεση.» 

 

Να το πω πιο απλά: Ο κάτοικος της Ανάφης είναι νησιώτης, αλλά ένας νησιώτης 

δεν είναι απαραίτητα και κάτοικος της Ανάφης……. 
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Για να βοηθήσω και άλλους συναδέλφους να πειστούν (άσχετα αν µας ξεβολεύει και 

µας χαλάει συνήθειες χρόνων……) ζήτησα από το Θρασύβουλο να µου στείλει κάποια 

αποσπάσµατα από το βιβλίο του τα οποία και παραθέτω προς πληρέστερη 

πληροφόρηση. 

 

1) «….Εποµένως εξίσωση κίνησης x=Αηµ(ωt+φ) από τα συστήµατα που µελετάµε στο 
βιβλίο αυτό έχουν: 

 
 

• Ο εξαναγκασµένος αρµονικός ταλαντωτής χωρίς απόσβεση µε κατάλληλες όµως 
αρχικές συνθήκες……» 

 
 

 

Απόσπασµα από το βιβλίο του Θρασύβουλου «Θέµατα Φυσικής» (σελίδα 205) 
 
 

5η παρατήρηση:  

 

Ειδικές αρχικές συνθήκες 
 

Η γενική εξίσωση κίνησης του εξαναγκασµένου ταλαντωτή που εξετάζουµε είναι η (3.8) 
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Η παραπάνω σχέση  για  το ζευγάρι αρχικών τιµών  
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∆ηλαδή, για την παραπάνω επιλογή αρχικών συνθηκών το κινητό εκτελεί ταλάντωση που 
δεν είναι σύνθεση άλλων ταλαντώσεων. Η ταλάντωση αυτή γίνεται µε κυκλική συχνότητα  ω  

και πλάτος  
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Ενώ δηλαδή η εξαναγκασµένη ταλάντωση χωρίς απόσβεση είναι περίπτωση 

εξαναγκασµένης όπου ο διεγέρτης δεν επιβάλλει στον ταλαντωτή τη συχνότητά του, για ένα 

και µοναδικό ζευγάρι αρχικών τιµών, το (3.53) ο διεγέρτης επιβάλλει τη συχνότητά του και 

προκαλεί την ταλάντωση (3.54) 
 

Όσο όµως η ω πλησιάζει την ω0, η ταχύτητα υ0 που απαιτείται για να µη γίνει η κίνηση του 
εξαναγκασµένου σύνθεση ταλαντώσεων είναι όλο και πιο µεγάλη. Αυτό έχει σα συνέπεια να 
γίνεται όλο και πιο µεγάλο το πλάτος της (3.54), γεγονός που, ανάλογα µε το ειδικό πρόβληµα 
το οποίο καλύπτουµε, οδηγεί ή στην καταστροφή του συστήµατος ευθύς εξαρχής, πριν ο 
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ταλαντωτής προλάβει να εκτελέσει έστω και µία ταλάντωση ή στην αποτυχία όλων των 
υπολογισµών και προβλέψεων µας αν είχαµε αποκλείσει µη γραµµικούς όρους στη 
συνάρτηση της δύναµης επαναφοράς (ή της δυναµικής ενέργειας). 

 

Στο συντονισµό απαιτείται άπειρη ταχύτητα υ0 για να πετύχουµε ταλάντωση απείρου 
πλάτους. Κάτι που δεν έχει καµία αξία ούτε πρακτική ούτε θεωρητική. 

 

Το φαινόµενο του συντονισµού όµως καλύπτεται µόνο από τη σχέση (3.36) 
 

Συµπέρασµα: 
 

Η εξίσωση κίνησης του εξαναγκασµένου αρµονικού ταλαντωτή χωρίς απόσβεση που 

εξετάζουµε, µπορεί γενικά να θεωρηθεί σύνθεση (επαλληλία) των εξισώσεων κίνησης δύο 

αρµονικών ταλαντώσεων. Υπάρχει όµως ένα ζεύγος αρχικών συνθηκών που κάνει την 

κίνηση του να µην είναι σύνθεση ταλαντώσεων, αλλά µια µόνο αρµονική ταλάντωση µε 

κυκλική συχνότητα εκείνη του διεγέρτη και σταθερό πλάτος 22
0

0

ωω

ρ

−−−−
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Η περίπτωση αυτή έχει πιο πολύ θεωρητική αξία και αυτό πάλι, εφόσον οι ταχύτητες υ0 και το 
πλάτος της (3.54) είναι σε λογικά πλαίσια για τις απαιτήσεις του συγκεκριµένου προβλήµατος 
που εξετάζουµε.  

 
 

Τέλος και σε συνδυασµό µε την παρατήρηση 3 της σελίδας 202 ,θα πρέπει να προσέξουµε 

ότι η ταλάντωση που περιγράφεται από την εξίσωση (3.54) µπορεί να 

είναι µία, µπορεί να είναι αρµονική, αλλά δε µπορεί ούτε να χαρακτηριστεί 

ως απλή αρµονική ταλάντωση, ούτε να αντιµετωπιστεί και να αντληθούν 

στοιχεία από αυτή σα να ήταν απλή αρµονική ταλάντωση. Κάτι τέτοιο θα 

οδηγούσε σε λάθη, όπως για παράδειγµα, ότι η δυναµική ενέργεια του 

κινητού είναι  
22 xm

2
1

ωωωω . 

 

 

2)  Εποµένως εξίσωση κίνησης x=Αηµ(ωt+φ) από τα συστήµατα που µελετάµε στο βιβλίο 
αυτό έχουν: 

 

 
 

• Ο εξαναγκασµένος αρµονικός ταλαντωτής µε απόσβεση ευθύς εξαρχής µόλις του 

επιβληθούν κατάλληλες αρχικές συνθήκες 
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Απόσπασµα από το βιβλίο του Θρασύβουλου (σελίδα 269) 
 
16η παρατήρηση: 
 
 

Όταν δεν υπάρχει µεταβατικό στάδιο 
 

Είναι γνωστό ότι στην εξαναγκασµένη ταλάντωση µε απόσβεση το κινητό αρχικά θα 
εκτελέσει µια αρκετά πολύπλοκη κίνηση που χαρακτηρίζεται ως µεταβατικό στάδιο και θα 
καταλήξει αργά ή γρήγορα στη µόνιµη κατάσταση δηλαδή σε µια σχετικά απλή κίνηση η 
οποία δεν εξαρτάται από τις αρχικές συνθήκες, αλλά αποκλειστικά από τις πέντε 
παραµέτρους m, b, D, F0, ω του συγκεκριµένου προβλήµατος (Σχήµα 4.37)  
 

            
 

 
 
Υπάρχει όµως πάντα ένα κατάλληλο ζευγάρι αρχικής ταχύτητας και αρχικής θέσης, 

δηλαδή υπάρχει µια κατάλληλη επιλογή αρχικών συνθηκών, ώστε ο ταλαντωτής να 

αρχίσει αµέσως την κίνηση της µόνιµης κατάστασης παρακάµπτοντας το µεταβατικό 

στάδιο. Ή για να το πούµε αλλιώς υπάρχουν κατάλληλες αρχικές συνθήκες που 

καθιστούν την εξίσωση κίνησης του ταλαντωτή ευθύς εξαρχής ταλάντωση σταθερού 

πλάτους και σταθερής περιόδου. 

 

Για παράδειγµα, στην περίπτωση της εξαναγκασµένης αρµονικής ταλάντωσης µε ασθενή 

απόσβεση (Λ<ω0 ή αλλιώς 4Dmb0 << ), αν επιλέξουµε ως αρχική θέση του κινητού την 

x0=Α·ηµδ και ως αρχική ταχύτητά του την υ0=Α·ω·συνδ  µε τις τιµές των Α και δ 

υπολογίζονται από τις σχέσεις (4.11), (4.12) και (4.13) τότε η κίνηση περιγράφεται ευθύς 

εξαρχής από την απλή εξίσωση x=Αηµ(ωt+δ). ∆ηλαδή ευθύς εξαρχής θα εµφανιστεί η 

Σχήµα 4.37 
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µόνιµη κατάσταση χωρίς να µεσολαβήσει κανένα πολύπλοκο µεταβατικό στάδιο.(Σχήµα 

4.38) 

 

                 
 
 
 
 

3) Απόσπασµα από το βιβλίο του Θρασύβουλου «Θέµατα Φυσικής» σελίδες 302-304 
 
 

                                      Η εξίσωση κίνησης δεν είναι η κίνηση 
 

 
“…..Στο βιβλίο αυτό 
•  Αποφεύγουµε µε κάθε τρόπο τη φράση ˝Αρχή Ανεξαρτησίας των κινήσεων˝. 

•  Θεωρούµε απαράδεκτη τη φράση ˝...το κινητό εκτελεί συγχρόνως δύο κινήσεις... .̋ 

•  Μια και δε γίνεται να αλλαχτούν όλα, δεχόµαστε τις πιο προσγειωµένες φράσεις 

«Επαλληλία (ή Σύνθεση ή Υπέρθεση) κινήσεων» και «το κινητό εκτελεί σύνθετη κίνηση από 

...», εφόσον πληρούνται όµως κάποιες προϋποθέσεις που θα παρουσιάσουµε παρακάτω.  

•  Προτιµάµε φράσεις του τύπου «Επαλληλία (ή Άθροισµα ή Σύνθεση ή Υπέρθεση) 

εξισώσεων κίνησης».  
 

Η προτίµηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι κινηµατικός τρόπος προσέγγισης µιας 

κίνησης δε µπορεί να γίνει. Αν δηλαδή µας δοθεί µόνο η εξίσωση κίνησης χωρίς καµιά 

άλλη πληροφορία δε µπορούµε γενικά να συµπεράνουµε ποια κίνηση εκτελεί το σώµα 

και συνεπώς δε µπορούµε να υπολογίσουµε διάφορα µεγέθη που την αφορούν . 
 

Σχήµα 4.38 
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Για να το δούµε αυτό, ας χρησιµοποιήσουµε παραδείγµατα κινήσεων (µονοδιάστατων 
πάντα): 

 
 

Α)  Ένα υλικό σηµείο µάζας m=1 kg δέχεται µόνο τη χρονοεξαρτώµενη δύναµη  
F1=−147ηµ7t  (SI).  
 
Από 2ο νόµο Νεύτωνα ισχύει 
 

                                                       t7147
dt

xd
2

2
ηµ−=                                                         (5.1) 

 

  και συνεπώς η εξίσωση κίνησης του σηµείου είναι 
 

                                                x=3ηµ7t+(υ0−21)t+x0       (SI)                                         (5.2) 
 
 

  Επιλέγοντας αρχική θέση x0=0m και αρχική ταχύτητα υ0=21m/s, η εξίσωση κίνησης 
γίνεται πιο απλή   

                                                    x=3·ηµ7t    (SI)                                                           (5.2α) 
 
 
 

Β) Ένα υλικό σηµείο µάζας m=1 kg που δέχεται µόνο δύναµη επαναφοράς 
(χωροεξαρτώµενη δύναµη)  F=−49x  (SI)  πληροί τη διαφορική εξίσωση  

                                                             x49
dt

xd
2

2
−=                                                          (5.3) 

 

  και συνεπώς η εξίσωση κίνησής του είναι  
 
 

                                                             Αηµ(7t+φ)      (SI)                                                (5.4) 
 

          όπου      
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  Επιλέγοντας αρχική θέση x0=0m και αρχική ταχύτητα υ0=21m/s, η εξίσωση κίνησης 
γίνεται πιο απλή   

                                                      x=3·ηµ7t     (SI)                                                        (5.4α) 
 

 

Από τις σχέσεις (5.2α) και (5.4α) βλέπουµε ότι αν µας δοθεί ως 
εξίσωση κίνησης η x=3ηµ7t χωρίς καµιά άλλη πληροφορία, µας έχει 

δοθεί ουσιαστικά µια εξίσωση κίνησης, αλλά δε µας έχει δοθεί η 

κίνηση. 

 
Με άλλα λόγια δεν µπορούµε να συµπεράνουµε σε ποια κίνηση ανήκει, γιατί δεν 

ξέρουµε τη µορφή των δυνάµεων. Και έχει σηµασία αυτό, γιατί αν δεν µπορούµε να 

αποφασίσουµε για τη µορφή των δυνάµεων, τότε εκτός από τα υ και α, δε µπορούµε να 

υπολογίσουµε αρκετά στοιχεία που αφορούν την κίνηση, όπως π.χ. την ενέργεια του 

κινητού, αφού δε θα ξέρουµε αν υπάρχει ή όχι δυναµική ενέργεια. 
 

Ας το πούµε κι αλλιώς: 
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Έστω ότι µας δίνεται ως εξίσωση κάποιας κίνησης η  x=3ηµ7t  (SI). 
 
Μπορούµε χωρίς κανένα πρόβληµα να βρούµε 
 

         i) την ταχύτητα t721
dt

dx
συνυ ⋅==   

       ii) την επιτάχυνση t7147
dt

xd
a

2

2

ηµ⋅−==   

 

Όµως για όλα τα υπόλοιπα µεγέθη της κίνησης, αν δεν διαθέτουµε επιπλέον στοιχεία, πρέπει 
να είµαστε επιφυλακτικοί. 
 
Για παράδειγµα, αφού ξέρουµε την επιτάχυνση του κινητού, µπορούµε εφαρµόζοντας το 

δεύτερο νόµο του Νεύτωνα F=mα να βρούµε τη συνισταµένη δύναµη F=−147 ηµ7t  που δρα 

στο κινητό. Πετυχαίνουµε έτσι µια αναλυτική έκφραση για τη συνισταµένη δύναµη, αλλά 

δεν έχουµε τα ακριβή της στοιχεία. ∆εν ξέρουµε δηλαδή αν η συνισταµένη αυτή δύναµη 

είναι χρονο- ή χωρο- εξαρτώµενη, αν έχει προκύψει από άθροισµα άλλων δυνάµεων, 

ποιας µορφής συνιστώσες έχει κ.λ.π. Κι αυτό έχει επιπτώσεις, γιατί αν δεν έχουµε αυτές τις 

επιπλέον πληροφορίες, τις οποίες ας σηµειωθεί δε µπορεί να µας δώσει ο νόµος του Νεύτωνα, 

δε µπορούµε να κάνουµε κάποιους υπολογισµούς. 

 

Μπορεί δηλαδή να ξέρουµε ότι η συνισταµένη δύναµη είναι F=−147ηµ7t , αλλά 

αλλάζοντας κάθε φορά τις πληροφορίες για τη συνισταµένη οδηγούµαστε σε άλλα 

συµπεράσµατα και κατά συνέπεια σε άλλα αποτελέσµατα: 

 

Π.χ.  
 
●  Αν µαζί µε την εξίσωση κίνησης  x=3ηµ7t  (SI)  µας δώσουν ως πληροφορία ότι η 

παραπάνω συνισταµένη δύναµη F αποτελείται από µια µόνο συνιστώσα που είναι 

χρονοεξαρτώµενη, τότε συµπεραίνουµε ότι η δύναµη που δρα στο κινητό είναι µόνο µια 

και µάλιστα της µορφής F=−147·ηµ7t , ότι το κινητό έχει µόνο κινητική ενέργεια 

και η (ολική) ενέργειά του ισούται µε την κινητική κ.λ.π. 

 
 ●  Αν µαζί µε την εξίσωση κίνησης  x=3ηµ7t  (SI)  µας δώσουν ότι η συνισταµένη 

δύναµη F αποτελείται από µια µόνο συνιστώσα που είναι χωροεξαρτώµενη, τότε 

συµπεραίνουµε ότι η δύναµη που δρα στο κινητό είναι µόνο µια και µάλιστα της µορφής 

F=−49x. Είναι δηλαδή δύναµη επαναφοράς και συνεπώς το σώµα έχει τώρα και 
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δυναµική και κινητική ενέργεια και (ολική) ενέργεια που ισούται µε το 

άθροισµα δυναµικής και κινητικής.  

 ●  Αν µας δώσουν ότι η συνισταµένη δύναµη F είναι άθροισµα συνιστωσών µε ειδικές 

αρχικές συνθήκες τα πράµατα ξαναλλάζουν. 
 

Ένα σύνηθες ερώτηµα που τίθεται στη θέση αυτή είναι το εξής: 
 

Θα µπορούσαµε να αντικαταστήσουµε την εξίσωση κίνησης x=3ηµ7t στην (5.3), αφού 

έτσι κι αλλιώς αποτελεί λύση της και να την κάνουµε ίδια µε την (5.1); 
  

Όχι!  Αν κάνουµε την αντικατάσταση απλώς θα προκύψει η (5.1), η οποία όµως δεν είναι 
ισοδύναµη µε την (5.3). Το γεγονός ότι η (5.1) δεν είναι ισοδύναµη µε την (5.3) φαίνεται µε 
πολλούς τρόπους: 
 
α) Οι λύσεις (5.2) και (5.4) των δύο διαφορικών δεν είναι ίδιες. Απλώς δίνουν την ίδια 
εξίσωση κίνησης για κάποιες συγκεκριµένες αρχικές συνθήκες. 
 
β) Η (5.1) περιέχει χρονοεξαρτώµενη δύναµη, ενώ η (5.3) περιέχει χωροεξαρτώµενη 
 
γ) Στην περίπτωση της (5.3) µπορεί να οριστεί η έννοια της δυναµικής ενέργειας ενώ στην 

(5.1) όχι κ.λ.π.    
  

 

Εκείνο που θέλουµε να πούµε είναι ότι µπορεί να ξέρουµε την εξίσωση κίνησης, αλλά 

αν δε µας δώσουν επί πλέον πληροφορίες, δε µπορούµε γενικά να συµπεράνουµε 

το ακριβές είδος της κίνησης και συνεπώς δε µπορούµε να υπολογίσουµε όλα τα 

φυσικά µεγέθη που αφορούν την κίνηση….”  

 

Θέλω να πιστεύω ότι µετά από όλα τα παραπάνω, γίνεται σαφές το νόηµα της 

φράσης: 

 

«…Το να επιχειρηθεί λοιπόν µια κινηµατική προσέγγιση της απλής αρµονικής 

ταλάντωσης, ορίζοντάς την µέσω της εξίσωσης που ισχύει για την αποµάκρυνση x δεν 

είναι σωστό, γιατί την ίδια εξίσωση κίνησης µπορεί να έχουν και άλλα συστήµατα. 

 Από µόνη της λοιπόν η εξίσωση κίνησης δε µπορεί να αποκαλύψει τι κίνηση κάνει το 

κινητό. 

 ˝Κινηµατική  προσέγγιση˝ δηλαδή µε δεδοµένο µόνο την εξίσωση κίνησης δεν είναι 

δυνατό να γίνει!!!!…. » 
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Όταν το καλοκαίρι συζητήθηκε η φθίνουσα και βγήκαν τα νέα δεδοµένα, όταν είδαµε 

ότι για τον εξαναγκασµένο χωρίς απόσβεση η καµπύλη συντονισµού µε απειρισµό του 

πλάτους δεν έχει νόηµα, πέρα από το ηλεκτροσόκ που υποστήκαµε, εγώ τουλάχιστον 

ένιωσα ανακούφιση διότι συνειδητοποίησα ότι κάποια από αυτά που δίδασκα χωρίς να 

κατανοώ, καλά έκανα και δεν κατανοούσα…..  

 

Τώρα η «αδράνεια» είναι µεγαλύτερη…..Πρέπει να δεχθούµε ότι ο τρόπος 

διδασκαλίας µέσα από την κινηµατική προσέγγιση, που έχει γίνει ένα µε το πετσί µας, 

δεν είναι ο ενδεδειγµένος…… 

Τα ψυχολογικά κόστη είναι µεγαλύτερα, αλλά: 

« Με αυτούς που µας πιστεύουνε, ας είµαστε όσο µας επιτρέπεται πιο κοντά στην 

αλήθεια…..» 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Θρασύβουλο για την προσφορά των αρχείων σε µορφή 

word µε στοιχεία από το βιβλίο του. Καθένας από εµάς κατανοεί τι σηµαίνει αυτό….. 

 

                                                                       Θοδωρής  Παπασγουρίδης 

                                                                     papasgou@gmail.com 

 

 
 

 

               
 

 

 


