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Ζ. Κύκλος αναφοράς και περιστρεφόµενα διανύσµατα  
 

 

Δυο βήµατα µέχρι τον κύκλο, τρία µέχρι τα περιστρεφόµενα, 

ένα ακόµη βήµα ασταθές κι ένας πειρασµός 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
 
 
 

Ο πειρασµός 
 

Τα παραπάνω βάζουν αρκετούς στον πειρασµό να µετατρέψουν τα πλάτη Α1 και Α2 των δύο 
απλών αρµονικών ταλαντώσεων (και όχι µόνο) σε περιστρε-
φόµενα....διανύσµατα ενός κύκλου αναφοράς και να συνθέ-
τουν απλές αρµονικές ταλαντώσεις απλώς συνθέτοντας (προ-
σθέτοντας) διανύσµατα µε τον κανόνα του παραλληλογράµ-
µου. 
Με δεδοµένο βέβαια ότι ο κανόνας του παραλληλογράµµου 

δεν είναι τίποτε περισσότερο από το νόµο των συνηµίτονων 
και των ηµίτονων, οι οποίοι βασικά δεν απαιτούν διανύσµατα, 
θα µπορούσαµε να συνθέτουµε ευθύγραµµα τµήµατα ΟΜ ή 
τις επιβατικές ακτίνες του κινητού Μ. 
 

∆υο τρεις λοιπόν ˝τυχερές˝ σχέσεις των µαθηµατικών κάνουν 

˝τυχερά˝ τα περιστρεφόµενα διανύσµατα, τα οποία, παρόλο ότι 

είναι ένα τρυκ, µπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να δώσουν λύσεις, ακόµη και όταν δεν έχουµε 

απλές αρµονικές ταλαντώσεις, όπως π.χ. σε προβλήµατα  κυκλωµάτων όπου ο διεγέρτης επι-

βάλλει τη συχνότητά του σε όλα σχεδόν τα µεγέθη του κυκλώµατος. 
           

Το πρόβληµα όµως που µπαίνει µετά από όλα αυτά είναι το εξής: 
 

Χρειάζονται κύκλοι αναφοράς και περιστρεφόµενα διανύσµατα κατά τη διδασκαλία της Λυ-

κειακής Φυσικής;  
Κατά τη γνώµη µας όχι µόνο δε χρειάζονται, αλλά δηµιουργούν προβλήµατα! Ας επιχειρη-

µατολογήσουµε: 
 

1)  Τα περιστρεφόµενα διανύσµατα δεν έχουν καµιά, απολύτως καµιά µαθηµατική δοµή 
και υποδοµή σαθρή διαθέτουν, αφενός µεν γιατί το επίπεδο στο οποίο περιστρέφονται δεν 
έχει καµιά σχέση µε το µιγαδικό επίπεδο και αφετέρου γιατί η υποτυπώδης τριγωνοµετρία 
τους στριµώχνεται στο χώρο και στις γωνίες ενός παραλληλογράµµου.  
Έτσι λοιπόν, όταν οι αρχικές φάσεις φ1 και φ2 των εξισώσεων ταλάντωσης που πρόκειται 

να συντεθούν διαφέρουν µεταξύ τους περισσότερο από π rad, παραλληλόγραµµο µε γωνί-
α│φ1−φ2│ µεταξύ των ˝πλατών-διανυσµάτων˝ Α1 και Α2 δε µπορεί να σχηµατιστεί και συ-
νεπώς πρέπει ή να γίνει εισαγωγή καινούριων κανόνων (αλχηµείες) ώστε να σχηµατιστεί και 
να αξιοποιηθεί σώνει και καλά το παραλληλόγραµµο ή να καταφύγουµε σε τύπους ουσια-
στικά αναπόδεικτους, χωρίς να σχηµατίσουµε παραλληλόγραµµο. 
Για τους µαθητές πάντως στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει µπέρδεµα.  
 

2)   Τα περιστρεφόµενα διανύσµατα δεν έχουν καµιά, απολύτως καµιά µαθηµατική δοµή 
και υποδοµή σαθρή διαθέτουν. Έτσι αν σε κάποιο φαινόµενο, αν σε κάποια άσκηση εµφανι-
στεί γινόµενο ˝ταλαντώσεων˝ π.χ. γινόµενο δύο ρευµάτων i1·i2 , γινόµενο δύο αποµακρύν-
σεων x1·x2 , γινόµενο δύο αρµονικών συναρτήσεων γενικά, όλο αυτό το σκηνικό µε τα δια-
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νυσµατοποιηθέντα βαθµωτά µεγέθη, που τόσα µαθήµατα επί µαθηµάτων χρειάστηκε για να 
στηθεί στα µάτια των µαθητών, θα καταρρεύσει σε δευτερόλεπτα. 

  

3)  Μια ˝τυχερή συγκυρία˝, µια ˝συνωµοσία˝ θα λέγαµε των Μαθηµατικών έκανε να λει-
τουργήσει αυτό το τρυκ των περιστρεφόµενων διανυσµάτων.   
Όµως αυτό ξεχνιέται και αλλοιώνεται τελείως η εικόνα και της προέλευσης και των δυνα-

τοτήτων των περιστρεφόµενων διανυσµάτων. Γρήγορα ο εκτροχιασµός είναι πλήρης, αφού 
ρόλοι αντιστρέφονται και αποδείξεις κακοποιούνται. 
∆εν είναι δυνατό να λανσάρεται ως σοβαρή µαθηµατική απόδειξη, η απόδειξη µε περι-

στρεφόµενα διανύσµατα, σχέσεων τύπου   
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Αυτού του είδους οι σχέσεις, που αφορούν τις αρµονικές ταλαντώσεις και που αποδείχθη-
καν µε µαθηµατικά ότι είναι έτσι και ότι αφορούν όντως αυτές τις ταλαντώσεις, αυτές ακρι-
βώς οι σχέσεις ˝συνωµότησαν˝ για να υπάρξουν τα περιστρεφόµενα διανύσµατα ως τρυκ και 
µόνο ως τρυκ.   
Με άλλα λόγια δηλαδή, δεν αποδεικνύεται µε περιστρεφόµενα διανύσµατα ότι η σύνθεση 

δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων είναι επίσης απλή αρµονική ταλάντωση, µε πλάτος και 
αρχική φάση που δίνονται από σχέσεις όπως οι (5.107), αλλά αντίθετα, σχέσεις τύπου 
(5.107), που αποδεικνύονται µε αυστηρά µαθηµατικά (διαφορικές, τριγωνοµετρία κ.λ.π.) ότι 
είναι έτσι και ότι όντως αφορούν απλές αρµονικές ή γενικότερα αρµονικές ταλαντώσεις, θυ-
µίζουν κανόνα παραλληλογράµµου, µε αποτέλεσµα να στηρίζουν για λίγα µόνο βήµατα την 
ιδέα των περιστρεφόµενων διανυσµάτων. 
∆ίνοντας όµως στα µάτια των παιδιών τέτοιας έκτασης προτεραιότητα σε περιστρεφόµενα 

διανύσµατα, αλλάζει η σειρά, χαλιούνται συλλογισµοί, κρύβεται η ουσία των πραγµάτων. ∆ε 
χρειάζονται που δε χρειάζονται τα περιστρεφόµενα, να ανάγονται όµως και σε σοβαρό µα-
θηµατικό εργαλείο απόλυτης προτεραιότητας, είναι άδικο για τα παιδιά που προσπαθούν να 
δοµήσουν µια σοβαρή σκέψη. Άδικο όµως και για τα Μαθηµατικά τους που φαντάζουν ανί-
κανα να λειτουργήσουν και αποστασιοποιηµένα από τις ανάγκες, ακόµη και µιας λυκειακής 
Φυσικής.  
Πώς να το πούµε; Όταν δίνουµε τόση σηµασία στα περιστρεφόµενα χαλάει η σειρά 

των πραγµάτων!!! Αδικούνται τα µαθηµατικά των παιδιών και η Φυσική τους στέκεται 

µετέωρη και γεµάτη αλχηµείες.  
 

4)  Στα µάτια αρκετών από αυτούς που δουλεύουν µε κύκλους αναφοράς και µε περιστρε-
φόµενα, η ταλάντωση παύει να είναι κίνηση αυτοδύναµη και γίνεται απόλυτα υποβοηθούµε-
νη από την οµαλή κυκλική κίνηση, η οποία στο τέλος παίρνει τη θέση της ταλάντωσης.  

Αρκετοί νοµίζουν ότι δεν µπορεί να υπάρξει µελέτη µιας ταλάντωσης αν δεν ζωγραφι-
στούν κύκλοι. Ακούνε ταλάντωση και σκέφτονται κύκλους. Ακούνε γωνιακή συχνότητα και 
σκέφτονται γωνιακές ταχύτητες. Ακούνε φάση και σκέφτονται γωνίες.  

Έχουµε και εδώ αναστροφή των προτεραιοτήτων, καθώς, αντί να δοθεί προτεραιότητα 
στην ταλάντωση, δίνεται στην οµαλή κυκλική κίνηση, που στο κάτω κάτω η εξίσωση κίνη-
σής της µπορεί να θεωρηθεί επαλληλία των εξισώσεων κίνησης δύο αρµονικών ταλαντώσε-
ων οι οποίες εξελίσσονται σε κάθετες διευθύνσεις. 

Με άλλα λόγια, ενώ οι ταλαντώσεις µπορούν να περιγράψουν την οµαλή κυκλική κίνηση 
και όχι το αντίθετο, αποκτά κυρίαρχο ρόλο η κυκλική κίνηση.  

 

Και κάτι ακόµη πιο οδυνηρό. Η γωνιακή ταχύτητα κορυφαίο διανυσµατικό µέγεθος 

κυρίαρχο στη µελέτη της κίνησης ενός στερεού, συγκρίνεται, παραλληλίζεται και στο 
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τέλος ταυτίζεται µε τη γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης, ένα απλό µονόµετρο µέγε-

θος. 
 

Ας συνοψίσουµε: 
� Η απλή αρµονική ταλάντωση είναι κίνηση ανεξάρτητη, αυτοδύναµη και ευθύγραµ-

µη. ∆εν έχει ανάγκη και σχέση ούτε µε κύκλους, ούτε µε ακτίνες, ούτε µε γωνίες και 
γωνιακές ταχύτητες. Το να εξωθούµε το µαθητή να βλέπει κύκλους και γωνίες σε µια 
ευθύγραµµη κίνηση είναι επικίνδυνο για τη λογική του.  

 

� Ό,τι υπάρχει µέσα στον τριγωνοµετρικό αριθµό της εξίσωσης κίνησης µιας α.α.τ. εί-
ναι η φάση και δεν είναι γωνία κάποιας κίνησης ή κάποιας περιστροφής. Καλό είναι 
λοιπόν να τη λέµε µε το όνοµά της, φάση και όχι γωνία. Άλλο φάση και άλλο γωνία!! 

� Το σύµβολο ω είναι µια συντοµογραφία της ποσότητας 
m

D
 που παρουσιάζεται σε 

όλες τις σχέσεις της α.α.τ. Το ω επιλέχτηκε θετικό και η αξία του αντλείται από το 
γεγονός ότι συνδέεται µε την περίοδο της κίνησης. Είναι µια µονόµετρη ποσότητα, 
ένα απλό όνοµα. ∆εν είναι γωνιακή ταχύτητα και δεν έχει καµιά σχέση µε αυτό το 
κορυφαίο διανυσµατικό µέγεθος το οποίο πουθενά στην αντιµετώπιση του φαινοµέ-
νου δεν υπεισέρχεται. Θα µπορούσαµε αντί του ω να συµβολίζαµε την ποσότητα 

m

D
 µε οποιοδήποτε γράµµα π.χ. γ (βλέπε σελίδες 23 και 413) 

 

� ∆εν είναι ανησυχητικό που ελάχιστοι έως κανένας µαθητής δε µας ρώτησε να του 
σχεδιάσουµε πάνω στην πραγµατική κίνηση, πάνω στη ταλάντωση δηλαδή, την γω-
νιακή ταχύτητα; ∆εν είναι ανησυχητικό που ελάχιστοι έως κανένας µαθητής δε µας 
ρώτησε να του σχεδιάσουµε πάνω στην πραγµατική κίνηση τη γωνία που υπάρχει 
µέσα στο ηµίτονο; Που είναι αυτή η γωνία και που είναι το επίπεδο για να ζωγραφί-
σει την ω

�

. Γιατί του χαλάµε τη λογική του που πάει µόλις τώρα να φτιάξει µε αυ-
στηρότητα; Με ποιες λογικές άµυνες και ποια συλλογιστικά φίλτρα θα δεχτεί να του 
ανακατέψουµε µια ευθύγραµµη κίνηση µε κυκλικές κινήσεις φαντασµάτων; Πόσο 
αλώβητος θα µείνει µετά;  

 

5)  Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι αυστηρότατοι, πολύ πιο σύντοµοι και πλήρως κατανοη-
τοί από τους µαθητές, που λειτουργώντας θαυµάσια σε όλες τις δυνατές περιπτώσεις σύνθε-
σης ταλαντώσεων καθιστούν περιττή την καταφυγή στα περιστρεφόµενα.(Βλέπε σελίδα 377) 

 

6)  Κατά τη διδασκαλία των κύκλων αναφοράς και των περιστρεφόµενων, χρησιµοποιώ-
ντας µια τελείως λανθασµένη και µεθοδολογία και ορολογία, µπαίνουν σε αµφισβήτηση ή 
αποσαθρώνονται έννοιες, ορισµοί και δοµές τόσο της Φυσικής όσο και των Μαθηµατικών. 
Και είναι ορατός ο κίνδυνος να χαλάσει η σκέψη των µαθητών. Οι ενδείξεις πολλές. 

 

Πρώτη ένδειξη: Οι φυσικοί µιλάνε δική τους ˝µαθηµατική˝ διάλεκτο 
Είναι αδύνατο να κατανοήσει ο µαθηµατικός τι προσπαθεί να κάνει ένας µαθητής του, ό-

ταν για να προσθέσει δυο ηµίτονα, τον βλέπει να αφήνει την τριγωνοµετρία που του έµαθε, 
να µετατρέπει απλούς θετικούς αριθµούς σε διανύσµατα, να τα ζωγραφίζει µαζί µε κύκλους 
και να τα κάνει να περιστρέφονται. 

Όσες φορές έδωσα σε µαθηµατικό να διαβάσει κείµενο από εξωσχολικά βοηθήµατα που 
αναφερόταν σε περιστρεφόµενα διανύσµατα, ο άνθρωπος σταυροκοπιότανε. ∆οκιµάστε το!  

 

∆εύτερη ένδειξη: Χαλιούνται ορισµοί Φυσικής 

Αρκετές φορές, για να µην πούµε όλες, γράφεται το εξής: 
˝Η προβολή Μ΄ στον άξονα y, του άκρου Μ του περιστρεφόµενου διανύσµατος εκτελεί απλή 

αρµονική ταλάντωση.˝ 



 4 

Όµως όλοι ξέρουµε ότι οι σκιές και τα φαντάσµατα δεν κάνουν απλές αρµονικές ταλαντώ-
σεις. Ώρα είναι να γράψουµε για δαύτα και κανένα νόµο του Νεύτωνα.  

Η συντεταγµένη µιας προβολής µπορεί να δίνεται από κάποια συνάρτηση του χρόνου. Να 
κάνει όµως απλή αρµονική ταλάντωση είναι κρίµα για τη Φυσική που ˝βλέπει˝ έναν ορισµό 
της, στηριγµένο σε ειδική κατηγορία δυνάµεων και διαφορικών εξισώσεων, να αποσαθρώνε-
ται.   

Τρίτη ένδειξη: Χαλιούνται συλλογισµοί και διαλύονται άµυνες 

Λένε στους µαθητές ότι το πλάτος παριστάνεται µε διάνυσµα, ενώ µόλις χθες τους είχανε 
πει ότι είναι µονόµετρο θετικό µέγεθος και µετά µια σελίδα του σχολικού βιβλίου, όταν οι 
συχνότητες των ταλαντώσεων δε θα είναι πια ίδιες, τους ξανάλενε ότι το πλάτος είναι µονό-
µετρο µέγεθος και να µη το παριστάνουνε πια ως διάνυσµα, αλλά να χρησιµοποιήσουν τρι-
γωνοµετρία.  

Ελάχιστοι έως κανένας µαθητής από αυτούς που ακούνε αυτές τις παλινωδίες δεν αντι-
δρά. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό!  

Και το χειρότερο νοµίζουν ότι η Φυσική δεν έχει σχέση µε τα Μαθηµατικά. 
Μεταφέρω τα λόγια ενός από αυτούς τους µαθητές που ρώτησα γιατί δέχονται τέτοια ρευ-

στά πράµατα. Να τι µου είπε: 
˝Το πλάτος ταλάντωσης και µερικά άλλα µεγέθη όπως φορτίο, ένταση ρεύµατος, τάση 

κ.λ.π. δεν είναι µονόµετρα όπως τα άλλα µονόµετρα µεγέθη π.χ. η µάζα. Έχουν τη δυνατότη-
τα να αντιµετωπίζονται όχι ως διανύσµατα των µαθηµατικών αλλά ως περιστρεφόµενα δια-
νύσµατα. Η Φυσική δεν έχει σχέση µε τα Μαθηµατικά και δεν έχει την αυστηρότητα των 
Μαθηµατικών. Άλλο τα διανύσµατα των Μαθηµατικών και άλλα τα διανύσµατα της Φυ-
σικής. Στη Φυσική είναι πιο ελαστικά τα πράµατα. Αν κάτι µας βολεύει ως µονόµετρο το 
ορίζουµε ως µονόµετρο, αν µας βολεύει ως διανυσµατικό το ορίζουµε ως διανυσµατικό. Εί-
ναι θέµα ορισµού δηλαδή και κυρίως τι µας βολεύει˝ 

 

7)  Κύκλοι αναφοράς και περιστρεφόµενα δεν περιέχονται στο σχολικό βιβλίο Φυσικής 
Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου και κατά συνέπεια, µιλώντας κυριολεκτικά, θεωρούνται εκτός ύ-
λης. Και είναι ρίσκο η χρήση των περιστρεφοµένων αν δεν υπάρξει οδηγία κατάλληλη από 
την επιτροπή των εξετάσεων. 

 

8)  Η έννοια του περιστρεφόµενου διανύσµατος προσθέτει στους µαθητές πολλές επιπλέον 
ώρες διδασκαλίας, ατέλειωτες σηµειώσεις και σελίδες εξωσχολικών βοηθηµάτων για διάβα-
σµα, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Έτσι πέρα από την οικολογική ζηµιά που γίνεται µε 
αυτό το ατέλειωτο χαρτοµάνι, οι µαθητές χάνουν ώρες από τη ζωή τους για να διδαχτούν και 
να αρκετές φορές να πληρώσουν πράγµατα που δε τους χρειάζονται. 

Είναι τόσο περιορισµένη η εφαρµογή των περιστρεφόµενων και τόσο µεγάλη η απόστασή 
τους από τη µαθηµατική αυστηρότητα, που δεν αξίζουν ούτε τις ώρες που απαιτεί η διδα-
σκαλία τους, ούτε το χαρτί που σπαταλιέται για δαύτα, ούτε τα χρήµατα που πιθανώς δίνο-
νται. 

Ουσιαστικά αφορούν µια µόνο σελίδα του σχολικού (σύνθεση απλών αρµονικών ταλαντώ-
σεων ίδιας συχνότητας), αφού στη επόµενη κιόλας σελίδα του σχολικού οι µαθητές θα εξα-
ναγκαστούν να τρέξουν πάλι πίσω στην τριγωνοµετρία τους. Αν όµως ήταν να ξανατρέξουν 
πίσω στα µαθηµατικά του σχολείου τους, γιατί τα παράτησαν; 
Άξιζε όλη αυτή η ταλαιπωρία για µια µόνο σελίδα Φυσικής; 

 

9) Με τα περιστρεφόµενα δεν επιλύεται κανένα µα κανένα  πρόβληµα Φυσικής που 
δεν επιλύεται και µε τις σχέσεις που ήδη υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο (το δείξαµε στη σελ. 
378 κατά την παρουσίαση του 3ου τρόπου σύνθεσης α.α.τ.) ή µε τα µαθηµατικά που ήδη οι 
µαθητές ξέρουν από το Σχολείο τους. 
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10)  Από τα παιδιά που θα ακούσουν για περιστρεφόµενα διανύσµατα ελάχιστα έως κανέ-
να δε θα τα χρειαστεί στο πανεπιστήµιο.  

Πρώτο γιατί οι πιο πολλοί από τους µαθητές που θα ακούσουν για περιστρεφόµενα θα πε-
ράσουν σε σχολές που δεν έχουν σχέση µε αυτά. 

∆εύτερο γιατί όσοι περάσουν σε σχολή που έχει στο αναλυτικό της πρόγραµµα κυκλώµατα 
ή συνθέσεις, θα χρησιµοποιήσουν µιγάδες. Και βέβαια αφού έχουν ξεκαθαρίσει στο µυαλό 
τους και κατανοήσει απόλυτα µε ποιο τρόπο, µε ποιες συµφωνίες και µε ποιες αντιστοιχίες η 
µελέτη των κυκλωµάτων και των συνθέσεων µπορεί να υποβοηθηθεί από την πανίσχυρη µα-
θηµατική δοµή των µιγαδικών συναρτήσεων.  

Έτσι θα ξέρει ο φοιτητής πλέον, ποια είναι τα όρια αυτής της βοήθειας, που αρχίζει και 
που τελειώνει το τρυκ. 

Μου φαίνεται απίθανο να υπάρχει σχολή που να αγνοεί την παρουσίαση µε µιγάδες και να 
χρησιµοποιεί περιστρεφόµενα.  

Με άλλα λόγια, αν χρειαστεί κάτι σε µια σχολή, δε θα είναι τίποτε από τα περιστρεφόµενα 
διανύσµατα, αλλά µιγάδες και τριγωνοµετρία. 

Γιατί λοιπόν να µην ενισχύσουµε το µαθηµατικό τους υπόβαθρο εφαρµόζοντας την τρι-
γωνοµετρία του σχολείου σε παραδείγµατα Φυσικής; 

 
 

11)  Τα παιδιά που παίρνουν ηλεκτρολογία και που αναγκαστικά λόγω ... του ανεκδιήγητου 
και αχαρακτήριστου σχολικού τους βιβλίου θα ακούσουν για περιστρεφόµενα διανύσµατα 
στα κυκλώµατα εναλλασσόµενων τάσεων. ∆ηλαδή σε εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. 

Όµως  
 ●  Ο αριθµός των παιδιών που επιλέγουν ηλεκτρολογία είναι συντριπτικά µικρότερος από 

τον αριθµό των παιδιών που δεν επιλέγουν ηλεκτρολογία. 
 ●  ∆ε χρειάζεται τα περιστρεφόµενα να καθιερωθούν στη συνείδηση αυτών των λίγων, 

έστω, παιδιών και µέσα από τη Φυσική. 
    ●  Πρέπει να τους τονίζονται τα όρια εφαρµογής των περιστρεφόµενων και ο προσδιορι-
σµός τους ως τρυκ. 

●  Κατά τη χρησιµοποίηση των περιστρεφόµενων διανυσµάτων στην Ηλεκτρολογία, δε 
δίνεται ούτε η έκταση, ούτε η σοβαροφάνεια που τους δίνεται στη Φυσική και συνεπώς ο 
κίνδυνος εκτροχιασµού είναι σαφώς µειωµένος. 
 
 

12)  Παρόλο που δεν νοµίζουµε ότι χρειάζεται, αν θέλαµε να δώσουµε αποδείξεις των σχέ-
σεων που ισχύουν για το πλάτος και την αρχική φάση της συνισταµένης ταλάντωσης, µπο-
ρούσαµε να κάνουµε την τριγωνοµετρική απόδειξη της σελ. 375. 

Στο κάτω κάτω είναι µαθηµατικά αυστηρή µε όλους τους απαραίτητους και σωστούς πε-
ριορισµούς, είναι απόλυτα κατανοητή από τους µαθητές, καλύπτει όλες τις περιπτώσεις αρ-
χικών φάσεων, είναι πολύ πιο σύντοµη από τις αντίστοιχες ˝αποδείξεις˝ των περιστρεφόµε-
νων διανυσµάτων και το κυριότερο δε χρειάζεται οι µαθητές ούτε να αλλάζουν από µέρα σε 
µέρα τα µονόµετρα µεγέθη σε διανυσµατικά, ούτε να διδάσκονται καινούρια πράµατα, χωρίς 
καµιά ουσιαστική αξία.  

Έτσι κι αλλιώς διδάσκοντας σύνθεση απλών αρµονικών ταλαντώσεων δεν διδάσκουµε 
κάποιο φυσικό φαινόµενο, αλλά µαθηµατικά παιχνίδια. Προσθέσεις ηµίτονων και συνηµί-
τονων διδάσκουµε. Ας τις διδάξουµε συνεπώς µε την αίγλη των µαθηµατικών και την αυ-
στηρότητα που αξίζει σε µια άσκηση µαθηµατικών (γιατί άσκηση µαθηµατικών διδά-
σκουµε κατά βάθος) και όχι µε το τρυκ των περιστρεφόµενων διανυσµάτων.  
......................................................................................................................................................
................................ 
                             

                            (Από το βιβλίο «Θέµατα Φυσικής-Παρανοήσεις και προτάσεις υπέρβασής τους») 


