
            Κάποιες  σκέψεις  διδακτικής προσέγγισης 

 
Καταθέτω κάποιες σκόρπιες σκέψεις στη διδασκαλία της ταλάντωσης.  

 

Τι καθοδηγούµαστε να κάνουµε; 

Ξεκινάµε ορίζοντας την κίνηση µέσα από την εξίσωση αποµάκρυνσης-χρόνου:     

                            ( )x A tηµ ω ϕ= +  (1) 

και στη συνέχεια εξάγουµε (;) τις αντίστοιχες εξισώσεις ταχύτητας-χρόνου:   
                           ( )tυ ω συν ω ϕ= Α +  

και επιτάχυνσης-χρόνου: 2 ( )a tω ηµ ω ϕ= − Α + . 

 

Στη συνέχεια εφαρµόζοντας το θεµελιώδη Νόµο της Μηχανικής F maΣ =  

βγάζουµε:   2 ( )F m tω ηµ ω ϕΣ = − Α +  (2) 

 

Και µετά;;;   Λέµε η (2) λόγω της (1) γράφεται: 2F m xωΣ = −   (3) 

 

Κατόπιν έχοντας τη σιγουριά ότι πετύχαµε κάτι σηµαντικό, ανακοινώνουµε ότι η 

(3) αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί το σώµα την κίνηση που 

ονοµάσαµε ΑΑΤ.  Εγώ εδώ προσθέτω, ότι δείξαµε ΜΟΝΟ το αναγκαία, το ικανή 

θα το µάθουν αργότερα εφόσον επιλέξουν σχολή που στο Α’ έτος διδάσκεται 

βασική Φυσική  (πετάω από πάνω µου τις ενοχές για τον προβληµατικό τρόπο 

δυναµικής προσέγγισης που ξέρω ότι τους παρέχω…..) 

 

Τι µένει στο µαθητή από όλα αυτά; Ότι αρµονική ταλάντωση είναι η κίνηση µε 

εξίσωση αποµάκρυνσης-χρόνου της µορφής:     

                                  ( )x A tηµ ω ϕ= +  , 

και δευτερευόντως ότι προϋπόθεση της κίνησης είναι η συνισταµένη δύναµη να 

είναι ανάλογη της αποµάκρυνσης…. 

 

Δηλαδή αντιστρέφουµε στο µυαλό του µαθητή τη σχέση αιτίας-αποτελέσµατος. Ο 

µέσος µαθητής θεωρεί τη σχέση (3) αποτέλεσµα της σχέσης (1). Τον έχουµε 

παραπλανήσει;;; Ας προβληµατιστούµε λίγο πάνω σε αυτό. 

 

Πότε ο µαθητής συνειδητοποιεί ότι η κίνηση που την ονοµάσαµε ΑΑΤ είναι 

«ελεύθερη» κίνηση ότι δηλαδή ο διεγέρτης προσφέρει ενέργεια µια µόνο φορά; 

Όταν καταλάβει ότι υπάρχει και η εξαναγκασµένη όπου ο διεγέρτης προσφέρει 

ενέργεια περιοδικά, δηλαδή όταν έχει ολοκληρώσει την επαφή του µε την ΑΑΤ. 

Δίνουµε έµφαση στο γεγονός ότι στην εξαναγκασµένη ναι µεν η εξίσωση κίνησης 

έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε αυτό που ονοµάσαµε ΑΑΤ, αλλά η αιτία που 

προκαλεί την κίνηση είναι τελείως διαφορετική; Πόσοι µαθητές και όχι µόνο, 

κατανοούν γιατί αν αλλάξει η συχνότητα του διεγέρτη αλλάζει και το πλάτος στην 



εξίσωση  ( )x A tηµ ω ϕ= + ;;;  Θα ήταν παράλογο να ρωτήσει κάποιος, αφού οι 

κινήσεις είναι ίδιες, πως γίνεται στη µια το πλάτος Α και η κυκλική συχνότητα ω 

να είναι ανεξάρτητα και στην άλλη να σχεδιάζουµε καµπύλη Α=f(ω);;; 

 

Θέλω να θυµίσω µια περσινή µου τοποθέτηση ακριβώς µετά τις πανελλαδικές µε 

αφορµή µια λύση που δόθηκε στην άσκηση στερεού, η οποία για να είναι σωστή θα 

έπρεπε η ροπή αδράνειας του συστήµατος να παραµένει σταθερή σε όλη τη 

διάρκεια της εξεταζόµενης κίνησης: 

 

               
       ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ          
  
    ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 
 
 
«Πάντα είχα την απορία αν ο νόµος της αδράνειας ή 1ος  Νόµος του Newton 

πρέπει να διδάσκεται χρονικά πριν το Θεµελιώδη Νόµο της  Μηχανικής ή  

δεύτερο Νόµο του Newton για σώµα σταθερής µάζας. Αφού ο 1ος  προκύπτει 

από το 2ο γιατί πρέπει να προηγείται; Επίσης δεν κατάλαβα, γιατί µετά από 

µεγάλο αριθµό εφαρµογών µε σώµατα σταθερής µάζας, κάπου αναφέρουµε και 

τη γενικευµένη µορφή: 
( )dp d m

F
dt dt

υ
Σ = = , σταµατάµε εκεί και ξαναρχίζουµε: αν η 

µάζα είναι σταθερή 
( )dp d m d

F m ma
dt dt dt

υ υ
Σ = = = =  και είµαστε ικανοποιηµένοι ότι 

κάναµε το καθήκον µας. Κάποιες φορές λέµε στα παιδιά ότι εφαρµογές µε 

µεταβλητή µάζα δε θα δούµε γιατί είναι εκτός ύλης (εννοώντας µη µας πολύ 

ζαλίζεται)….. 

Άντε σε επίπεδο Α’ Λυκείου µπορεί να δεχθεί κανείς µια τέτοια συµπεριφορά. 

 

 Τι γίνεται όµως σε επίπεδο Γ’ Λυκείου; Η σχέση: 

         
( )

( )
d IdL d

I I a
dt dt dt

ολ
ολ ολ γων

ω ω
τ εξΣ = = = =  

φθάνει; Μάλλον όχι, όπως αποδείχθηκε περίτρανα φέτος. 

 

∆ηλαδή τι πρέπει να λέµε για να είναι πλήρες; 

Σίγουρα πρέπει να ξεκινάµε από τη γενικευµένη µορφή του νόµου και να 

φθάνουµε στην κλασική της διατύπωση, ως εξής: 



       

          
( )

( )
d I dIdL d

I
dt dt dt dt

ολ ολ
ολ

ω ω
τ εξ ωΣ = = = +  

Αν 0
dI

dt
ολ = , δηλαδή αν κατά τη διάρκεια του φαινοµένου Iολ σταθ=  τότε 

ΝΑΙ  ισχύει ότι ( ) I aολ γωντ εξΣ = . Ειδάλλως δεν… 

Στην περίπτωση του 4ου θέµατος η ροπή αδράνειας 2 2I MR mrολ = +  είναι 

σταθερή κατά τη διάρκεια του φαινοµένου; ∆ηλαδή η απόσταση r του 

σώµατος m από τον άξονα περιστροφής Ο είναι σταθερή; Το σώµα δεν ανεβαίνει; 

 
Η ροπή αδράνειας που ξέρω όµως για σύστηµα στερεού-υλικού σηµείου είναι: 

2 2I MR mrολ = + , η οποία σίγουρα ∆ΕΝ είναι σταθερή κατά τη διάρκεια του 

φαινοµένου. 

 

Λόγω όλων των παραπάνω, πιστεύω ότι η λύση που θεωρεί 2 2I MR mRολ = +  σε 

όλη τη διάρκεια του φαινοµένου είναι ελλιπής. Το ότι ισχύει σε µια συγκεκριµένη 

θέση δε µας δίνει το δικαίωµα να το γενικεύσουµε.» 

 

Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, πως µια ελλιπής 

διδακτική προσέγγιση µπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις που ίσως αποβούν 

µοιραίες για την τύχη του µαθητή. 

 

Δεν είµαι εγώ αυτός που θα καθορίσει τον τρόπο διδασκαλίας των ταλαντώσεων 

στην εκπαίδευση. Αυτό είναι χρέος των συγγραφέων των σχολικών βιβλίων 

πρωτίστως και των αξιολογητών τους δευτερευόντως.  

Όµως αν πιστεύεις ό,τι κάτι πρέπει να αλλάξει γιατί δεν είναι διδακτικά σωστό, 

πρώτα το αµφισβητείς παραθέτοντας στοιχεία, ακολουθεί κριτική της «κριτικής» 

και αν καταλήξει κάπου η όλη κουβέντα, συνεχίζεις και επαναπροσδιορίζεις…. 

Ρωτάω λοιπόν ψάχνοντας και εγώ την καλύτερη διδακτική προσέγγιση: 

Ποιος ονοµαστικός προσδιορισµός χαρακτηρίζει καλύτερα την κίνηση;  



Απλή ή γραµµική αρµονική ταλάντωση ή ελεύθερη αρµονική ταλάντωση χωρίς 

απόσβεση; Τι από τα δύο καθοδηγεί τη σκέψη του µαθητή στο να κατανοήσει 

καλύτερα την κίνηση που εξετάζει και να τον προϊδεάσει για την εξαναγκασµένη 

ταλάντωση, ώστε να είναι πιο γόνιµος να δεχτεί την εξάρτηση του πλάτους από 

τη συχνότητα του διεγέρτη; 

Και αν τελικά καταλήξουµε στο 2ο προσδιορισµό, πως θα δικαιολογήσουµε το 

«ελεύθερη» αν δεν κάνουµε εξαρχής αναφορά στη δυναµική συνθήκη F DxΣ = − , 

φροντίζοντας να ξεκαθαρίσουµε ότι η σταθερά D δεν εξαρτάται από την κυκλική 

συχνότητα της κίνησης και ότι η ΣF είναι αυτό που συµβολίζει, δηλαδή η 

συνισταµένη δύναµη;  

Σκέψεις σκόρπιες διατυπώνω, σκέψεις που αφορµή για να τις κάνω είναι η 

τοποθέτηση του Θρασύβουλου, σκέψεις που από το 1992 που διδάσκω 

ταλαντώσεις δεν τις έκανα.  

Δεν κάνω κριτική σε κανένα σχολικό ή εξωσχολικό βιβλίο. Το τελευταίο που µε 

απασχολεί είναι να κρίνω διδακτικές προσεγγίσεις που και εγώ ακολούθησα για 

πολλά χρόνια. Δε µπορώ όµως να σφυρίζω αδιάφορα όταν κάποιος µου δείχνει 

ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν αυτός ο κάποιος τεκµηριώνει την άποψή του µε 

επιχειρήµατα που µου φαίνονται σωστά και όταν αυτός ο κάποιος κόντρα στα 

φιρµάτα πανεπιστηµιακά µου έδειξε τη σωστή προσέγγιση σε ένα θολό και µη 

προσπελάσιµο τµήµα της ύλης που έπρεπε να διδάξω. 

Δικαιολογίες για να µείνουµε στο ίδιο µπορούµε να βρούµε πολλές…Αν όµως 

πειστούµε ό,τι χρειάζεται επανεξέταση η µέχρι τώρα διδακτική µας προσέγγιση, 

σίγουρα κάτι νέο µπορεί να γεννηθεί….    

                                                           Θοδωρής  Παπασγουρίδης 

                                                       papasgou@gmail.com 

 

 


