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Χθες, ας πούµε πριν από κάποια χρόνια µιας µέρας ζωής, όταν έγραφα αυτό το 
κείµενο, νάσου µπροστά µου αγέραστες οι αναµνήσεις της ζωής µας που αγγίζει και 
πορεύεται µε τις ζωές τόσων άλλων ανθρώπων. 
Ξέρεις Λεωνίδα οι αναµνήσεις ποτέ δε γερνάνε. Μαλλιά σγουρά µακριά και γένια 

στο φόντο ενός πράσινου τζάκετ στο ΜΑΜΦ. Σε θυµάµαι έτσι, αν και ποτέ δε σε ξα-
νάδα. Οι αναµνήσεις µένουν όπως τις άφησες. Τώρα να ερχόµουν στο ... Μέγα Αµφι-
θέατρο Μεγάρου Φυσικής, πάλι µε κείνον τον ψηλό µε µαλλιά  και γένια θα µίλαγα και 
Λεωνίδα θα τον ονοµάτιζα.  
Να είσαι καλά Λεωνίδα, συµφοιτητή .... 

 

Μια γρήγορη τοποθέτηση... 
 

Ας έρθω σε πιο καθηµερινά, προσπαθώντας να πάρω µια θέση σε ερωτήµατα που 
τέθηκαν και από το Λεωνίδα και από άλλους συναδέλφους και που και µένα πολύ µε 
απασχόλησαν τότε που έγραφα το βιβλίο «Θέµατα Φυσικής-Παρανοήσεις και προτά-
σεις υπέρβασής τους», στο οποίο έκανα εκτενείς αναφορές στο θέµα. 
Κάποιες από αυτές περιλαµβάνει το pdf που ανάρτησε ο ∆ιονύσης στην εισαγωγή 

αυτής της συζήτησης. 
 

Κωδικοποιώ κάποια συµπεράσµατα στα οποία έχω καταλήξει µετά από την αναζή-
τηση που τροφοδότησε αρκετές σελίδες στο βιβλίο: 

 

1) Ο καλύτερος προσδιορισµός της µονοδιάστατης ταλάντωσης που διδάσκουµε στο 
Λύκειο (και όχι µόνο) είναι «ελεύθερη αρµονική ταλάντωση χωρίς απόσβεση» και 
όχι το «γραµµική (απλή) αρµονική ταλάντωση». Παρόλα αυτά αν θέλουµε να υιοθε-
τήσουµε και να χρησιµοποιήσουµε το «γραµµική (απλή) αρµονική ταλάντωση» δεν 
υπάρχει κανένα πρόβληµα, αρκεί να οριοθετήσουµε τί ακριβώς επαγγέλλεται ο όρος.    
Και η τρέχουσα καθιερωµένη εµπειρία είναι ότι ο όρος είναι συνδεδεµένος µε δύνα-

µη επαναφοράς F=-Dx. Έτσι δε θα πρέπει να τον χρησιµοποιούµε σε κινήσεις που 
προκαλούνται από άλλες δυνάµεις, έστω και αν οι εξισώσεις κίνησης είναι ίδιες. 

 

2) Κινηµατική προσέγγιση κίνησης δεν υπάρχει. Είναι εξ ορισµού λάθος. Μια συ-
γκεκριµένη εξίσωση κίνησης µπορούν να την εξασφαλίσουν διάφορες δυνάµεις δια-
φορετικές µεταξύ τους, αλλά και συνδυασµοί δυνάµεων και αρχικών συνθηκών δια-
φορετικοί µεταξύ τους. Άρα οποιοσδήποτε ορισµός κίνησης που στηρίζεται στην εξί-
σωση κίνησης, όπως ένας ορισµός του τύπου «ΑΑΤ είναι µια κίνηση στην οποία η 
θέση (ή η αποµάκρυνση) του κινητού  δίνεται από την εξίσωση  χ=Αηµ(ωt+φ)», είναι 
λανθασµένος. 

 

3) Ένας ορισµός µιας κίνησης πρέπει να εξιστορεί, ευθύς εξαρχής, τα αίτιά της µε 
απόλυτη ακρίβεια και αν θέλει να καταλήγει στο αποτέλεσµα (εξίσωση κίνησης) ανα-
φέροντάς το ή διδάσκοντάς το. Αλλά ποτέ δεν µπορεί να γίνεται προσδιορισµός του 
αίτιου µέσα από το αποτέλεσµα. 
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Εδώ ίσως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε, ότι άλλο η κίνηση και άλλο η εξί-
σωση κίνησης. Προσδιορισµός της κίνησης σηµαίνει προσδιορισµός των αιτίων.    

Η κίνηση έχει µέσα της τα αίτια, ενώ η εξίσωση κίνησης είναι κάποιο 
αποτέλεσµα.  
∆εν είναι δυνατό να επιχειρούµε προσδιορισµό της κίνησης από την εξίσωση κίνη-

σης ή αλλιώς προσδιορισµό της κίνησης από το αποτέλεσµα. Είναι σα να επιχειρούµε 
προσδιορισµό των αιτίων από το αποτέλεσµα. Έχει κινδύνους!!! 

 

4) Μια τέτοια τακτική, ένας τέτοιος ορισµός, είναι το ίδιος κενός και επιβλαβής σα 
τα ανεκδιήγητα παλιά σλόγκαν-ορισµούς της Φυσικής 

 

« Ήχος είναι το αίτιο που µας κάνει και ακούµε» ή «Φως είναι το αίτιο που µας κά-
νει και βλέπουµε» 

 

Έτσι λοιπόν το να πούµε π.χ. ότι 
 

«ΑΑΤ είναι µια κίνηση στην οποία η θέση (η αποµάκρυνση) του κινητού  δίνεται από 
την εξίσωση χ=Αηµ(ωt+φ) ή η θέση είναι αρµονική συνάρτηση του χρόνου ή ό,τι άλ-
λο...» 

 

είναι σα να λέµε ότι  
 

«κινητό για το οποίο ισχύει χ=Αηµ(ωt+φ) εκτελεί α.α.τ. και άρα η δύναµη πάνω του 
είναι F=-Dx» 

 

Στα µάτια µου αυτοί οι κινηµατικοί ορισµοί φαίνονται τόσο άδειοι και επικίν-
δυνοι για τη συλλογιστική, όσο και το να λέω στους µαθητές µου ότι 
«πέτρα είναι αυτό που αν µας έρθει στο κεφάλι θα µας το σπάσει». 

Και οι µαθητές µου στο λάθος δρόµο που τους όρισα να λένε 
« αφού µας έσπασε το κεφάλι, µας ήρθε πέτρα». 
 

Μετά από αυτά συµφωνώ απόλυτα µε το Νίκο Ανδρεάδη: 
 

«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...» 

 

  Ελεύθερος αρµονικός ταλαντωτής χωρίς απόσβεση σηµαίνει αποκλειστικά δύναµη 
F=-Dx. Αν τώρα πάνω του υπάρχουν και άλλες δυνάµεις που η συνισταµένη όλων να 
κάνει F=-Dx δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα αρκεί το «συνισταµένη=-Dx» να ισχύει 
για όλες τις χρονικές στιγµές και για όλες τις αρχικές συνθήκες.  

 

 (Λάµπρο γεια σου και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Άργησα να απαντήσω, όπως 
άργησα γενικά να πάρω θέση στο συγκεκριµένο θέµα, γιατί είχα πολύ µεγάλο άγχος για την 
παρουσίαση στο Βόλο. Συγνώµη για την καθυστέρηση. 
Να σου πω τη γνώµη µου που ίδια είναι µε αυτή που είπα χθες στην οµιλία: Με αυτούς που 

µας πιστεύουνε, ας είµαστε όσο µας επιτρέπεται πιο κοντά στην αλήθεια.) 
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5) Όταν θέλουµε να διδάξουµε µια κίνηση, τι ποιο διάφανες από το να 
τη συνδέσουµε αµέσως µε τα αίτιά της, δηλαδή µε τις δυνάµεις;;;;  
 

Αυτό δε κάνουµε σε κάποιες καλές στιγµές του βιβλίου της Α΄ Λυκείου; 
 

Π.χ.  
 

Όταν στο σώµα ( στο υλικό σηµείο) δρα δύναµη της µορφής F=0 το σώµα εκτελεί 
ευθύγραµµη οµαλή κίνηση ή είναι ακίνητο. Αποδεικνύεται ότι x=x0+υt 

 

Όταν στο σώµα (στο υλικό σηµείο) δρα δύναµη της µορφής F=a όπου α µια σταθερά 
και το σώµα αρχικά είναι ακίνητο ή η διεύθυνση της ταχύτητας του συµπίπτει µε τη 
διεύθυνση της δύναµης τότε η κίνηση είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη. Απο-
δεικνύεται ότι x=x0+υ0t+1/2αt2 ή αν πούµε και δυο λόγια ακόµη x=υ0t+1/2αt2 

 

κ.λ.π. 
 

Με τον ίδιο τρόπο, θαυµάσια µπορούµε να ορίσουµε την απλή αρµονική ταλάντωση 
κτυπώντας κατευθείαν στα αίτια: 
 Όταν στο σώµα (στο υλικό σηµείο) δρα δύναµη της µορφής F=-Dx το σώµα εκτελεί 

ελεύθερη αρµονική ταλάντωση χωρίς απόσβεση (ή έστω απλή αρµονική ταλάντωση). 
Αποδεικνύεται ότι x=Αηµ(ωt+φ) κ.λ.π.  
Κάνω δηλαδή ό,τι και στην Α΄ Λυκείου. Χωρίς βέβαια διαφορικές, αλλά µε το ερέ-

θισµα, ότι η δύναµη είναι αυτή που «λέει» στο σώµα τι θα κάνει ... 
 

Βέβαια µη µου πείτε τι θα κάνουµε στη Γ΄ Λυκείου και πόσο ή πως θα ξεφύγουµε 

από το σχολικό. Αυτό ας το κρίνει ο καθένας. Στη Γ’ Λυκείου τα πράµατα είναι 
µόνο οδύνη. Στη Β’ Λυκείου όµως έχουµε τη δυνατότητα να το παρακάµψουµε ή 

τέλος πάντων να το φέρουµε σε καλύτερη θέα. 
 

Επιγραµµατικά: 
 

Στο Λύκειο τουλάχιστον, οι ορισµοί των κινήσεων πρέπει να συνδέονται άµεσα µε 
τη µορφή των δυνάµεων και όχι µε την εξίσωση κίνησης. 
Στο Λύκειο τουλάχιστον, η «δυναµική προσέγγιση» (αλλά όχι όπως την εννοεί και 

την παρουσιάζει το σχολικό) είναι ό,τι το καλύτερο. «Ενεργειακή προσέγγιση» µπο-
ρεί να γίνει µε αξιοπρέπεια σε πολλές περιπτώσεις. 
 

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010 

 
 
                                                                                Θρασύβουλος Κων. Μαχαίρας 
                                                                                               Φυσικός  
                                                                                      Άγιος Βλάσιος Πηλίου 
 


