
 
 
 

Γ. Λάθη στην απλή αρµονική ταλάντωση 
 

 

Πρώτο λάθος  
 

Προκειµένου να µελετηθεί η απλή αρµονική ταλάντωση χρησιµοποιούνται ενίοτε τρεις 
διαφορετικές προσεγγίσεις· η κινηµατική προσέγγιση, η δυναµική προσέγγιση και η 
ενεργειακή προσέγγιση. 
Σε κάθε ˝προσέγγιση˝ όµως παράγονται επί πλέον σχέσεις που δεν υπήρχαν στις άλλες 

προσεγγίσεις και µάλιστα χρησιµοποιώντας συµπεράσµατα των άλλων προσεγγίσεων.  
   (σχολικό σελ . 9, 11, 12) 
 

 Το σωστό: 
 

Όταν λέµε προσέγγιση εννοούµε να φτάνουµε κάθε φορά στην οριοθέτηση ίδιων εννοιών 
και ουσιαστικά στις ίδιες προβλέψεις και αποτελέσµατα µέσα από διαφορετικούς 
εννοιολογικά και φορµαλιστικά δρόµους, χωρίς να κάνουµε χρήση των συµπερασµάτων 
άλλης προσέγγισης. Αφήνοντας δηλαδή την κάθε προσέγγιση τελείως ανεξάρτητη.  
Στις σελίδες χχχχ έως χχχχ αυτού του βιβλίου παρουσιάστηκαν σχηµατικά και αναλυτικά η 

δυναµική προσέγγιση και η ενεργειακή προσέγγιση. 
Στην κάθε προσέγγιση επισηµαίνονταν τα δεδοµένα και κατόπιν αποδεικνύονταν όλα τα 

υπόλοιπα στηριζόµενοι αποκλειστικά στα δεδοµένα αυτά. Όσα είναι δεδοµένα σε κάποιον 
τρόπο προσέγγισης µπορεί να είναι αποδεικτέα σε κάποιον άλλο τρόπο.  
Η κινηµατική προσέγγιση όπως θα εξηγηθεί ευθύς αµέσως δηµιουργεί προβλήµατα γι’ 

αυτό και την αποφύγαµε. 
 
 
∆εύτερο λάθος 
 

˝... Αν η αποµάκρυνση x του σώµατος δίνεται από τη σχέση x=Αηµ(ωt+φ) η κίνηση του 
σώµατος ονοµάζεται απλή αρµονική ταλάντωση...  ̋

(σχολικό σελ.9,10 και 11) 
 

Το σωστό: 
 

Η εξίσωση της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί εξαναγκασµένη αρµονική 
ταλάντωση µε απόσβεση, όπως θα δούµε, περιέχει έναν όρο της µορφής Αηµ(ωt+φ) και 
κάποιους άλλους προσθετέους που µε την πάροδο του χρόνου τείνουν να µηδενιστούν. Μετά 
λοιπόν από κάποιο µεταβατικό στάδιο, κάποιοι προσθετέοι που υπάρχουν στην εξίσωση της 
αποµάκρυνσης x του εξαναγκασµένου θα έχουν πρακτικά µηδενιστεί και η κίνησή του θα 
περιγράφεται αποκλειστικά από µια εξίσωση της µορφής x=Αηµ(ωt+φ). Τότε λέµε ότι ο 
ταλαντωτής είναι στη µόνιµη κατάσταση. Αυτό το ˝πρακτικά˝  όµως δε σηµαίνει ότι έχουν 
µηδενιστεί και θεωρητικά. Που σηµαίνει ότι οι προσθετέοι αυτοί υπάρχουν στην εξίσωση 
κίνησης του εξαναγκασµένου αρµονικού ταλαντωτή µε απόσβεση, αλλά η συνεισφορά τους 
στις τιµές της αποµάκρυνσης x και των άλλων µεγεθών, να γίνεται µε την πάροδο του 
χρόνου από αµελητέα µέχρι µη ανιχνεύσιµη. 
Υπάρχει όµως περίπτωση η αρχική θέση και η αρχική ταχύτητα του εξαναγκασµένου 

ταλαντωτή να είναι τέτοιες που να µηδενίσουν τους εν λόγω προσθετέους, καταργώντας το 
µεταβατικό στάδιο και επιβάλλοντας στο κινητό ευθύς εξαρχής ως µοναδική εξίσωση 
κίνησης την  x=Αηµ(ωt+φ) (Βλέπε σελίδα χχχ). 



Το ίδιο µπορούµε να πετύχουµε και στον εξαναγκασµένο ταλαντωτή χωρίς απόσβεση 
(Βλέπε σελίδα χχχ).  
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! 
Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφύγαµε, αφενός να παρουσιάσουµε τέτοιου είδους 

προσέγγιση και αφετέρου να ορίσουµε την απλή αρµονική ταλάντωση µέσω της εξίσωσης 
της αποµάκρυνσης x=Αηµ(ωt+φ). 

 
 


