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∆ιευκρινίσεις και προσπάθειες αναζήτησης 
µιας αλήθειας 

 

 

 

Α. Απαντώντας σε συγκεκριµένο ερώτηµα 
 

Θα πρέπει ευθύς εξαρχής να ξεκαθαρίσουµε, ότι κληθήκαµε να απαντήσουµε σε ένα πολύ 

συγκεκριµένο ερώτηµα του ∆ιονύση 
 

«Ένα σώµα κινείται παλινδροµικά γύρω από ένα σηµείο Ο και η εξίσωση της απο-
µάκρυνσης από το σηµείο Ο δίνεται από τη σχέση: 

x=Aηµ(ωt+φ) 
Η κίνηση του σώµατος ονοµάζεται απλή αρµονική ταλάντωση.»  

Τι λέτε συνάδελφοι, είναι σωστή η παραπάνω θέση;» 
 

Εµείς αυτή τη στιγµή παρακάµψαµε το ερώτηµα και µιλάµε για κινηµατικές προσεγγίσεις 

και για τις παιδαγωγικές αξίες της κινηµατικής προσέγγισης.  
 

Το ερώτηµα όµως είναι απόλυτα συγκεκριµένο και συγκεκριµένα πρέπει να απαντή-
σω, απαντώντας συγχρόνως και σε συναδέλφους διαφορετικών τοποθετήσεων: 

 

α) Σε αυτούς που λένε «ναι» και υιοθετούν όλα όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη 
ενότητα της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου και βέβαια όλα όσα αναφέρονται σε κάθε βιβλίο 

που παρουσιάζει την απλή αρµονική ταλάντωση. 
 

Απάντηση: 
 

Όταν τους δίνεται ότι σώµα έχει εξίσωση κίνησης x=Aηµ(ωt+φ), τότε στοιχειώδης διδα-

κτική συνέπεια απαιτεί αναγκαστικά  
 

• Να θεωρούν ότι υπάρχει κρυµµένο ελατήριο ή γενικά «µηχανισµός» επιβολής τελι-

κής δύναµης F=−Dx και ότι δεν µπορεί να υπάρχει άλλη δύναµη πάνω στο σώµα 

(υλικό σηµείο). 

• Να θεωρούν ότι D=mω
2
  

• Να θεωρούν ότι οποιαδήποτε χρονική στιγµή η ενέργεια του σώµατος είναι σταθερή 

και ίση  µε 2
DA

2

1
=Ε  

• Να θεωρούν ότι το σώµα έχει δυναµική ενέργεια και ότι είναι 2
Dx

2

1
U =  

• Να λύνουν όλα τα προβλήµατα που έχουν τέτοια εξίσωση κίνησης, σα να είναι προ-

βλήµατα απλής αρµονικής ταλάντωσης, έστω και αν το πρόβληµα δεν αναφέρει κάτι 

τέτοιο   

κ.λ.π. 
 

 

 

Προφανώς αυτοί οι συνάδελφοι που απαντούν «ναι», σφάλλουν πέρα από κάθε 

αµφιβολία, είτε θέλουν να το παραδεχτούν είτε όχι. 
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Μπορώ να φτιάξω θαυµάσια προβλήµατα π.χ. εξαναγκασµένης ταλάντωσης µε εξισώσεις 

κίνησης x=Aηµ(ωt+φ) , στα οποία αν εφαρµόσουν οτιδήποτε από τα παραπάνω θα βγαί-

νουν, όχι απλώς λάθη, αλλά παραλογισµοί. 

Άρα το να παίζεις µε την αυστηρότητα των ορισµών σε σχολικά βιβλία, είναι όχι απλά πολύ 

επικίνδυνο για τη συνείδηση των νέων κυρίως καθηγητών, αλλά κυριολεκτικά καταστροφικό 

για τους µαθητές:  

• Πρώτο, γιατί κάποιες «γνώσεις» για κάποιους µαθητές είναι ανεξίτηλες ή τέλος πά-

ντων, είναι δύσκολο να διορθωθούν στο µυαλό τους. 

• ∆εύτερο, γιατί είναι σίγουρο ότι στα πλαίσια ενός λανθασµένου ορισµού ενός σχο-

λικού βιβλίου ανοίγονται ποικίλες ασκησιολογικές ορέξεις.  
 

 

β) Σε αυτούς που λένε «ναι», αλλά δεν υιοθετούν τίποτε από όσα αναφέρονται και 

διδάσκονται στην αντίστοιχη ενότητα της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου και βέβαια όλα όσα 

αναφέρονται σε κάθε βιβλίο που παρουσιάζει την απλή αρµονική ταλάντωση. 
 

Απάντηση: 
 

Όλα αυτά που αναφέρονται και διδάσκονται στις δύο τάξεις του Λυκείου ως απλή αρµονική 

ταλάντωση και όσα γράφονται σε διάφορα βιβλία σε ποια κίνηση αναφέρονται; 
 

 

γ) Σε αυτούς που λένε «όχι»  
 

Απάντηση: 
 

Συµφωνώ απόλυτα. Υπάρχουν πάµπολλες κινήσεις µε την ίδια εξίσωση κίνησης. Η κάθε 

µια έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τις δικές της σχέσεις και τις δικές της προβλέψεις για το 

µέλλον του κινητού και για την εξέλιξη των φαινοµένων στα οποία πιθανώς  να συµµετάσχει 

το σώµα. Άρα βλέποντας µια ξερή εξίσωση κίνησης και τίποτε άλλο, θα την αντιµετωπίσω 

σα ξερή εξίσωση κίνησης και τίποτε άλλο, δηλαδή σα µια συνάρτηση.  

Απογυµνωµένη αυτή η συνάρτηση από όλα όσα έχει ανάγκη µια κίνηση, απογυµνωµένη 

δηλαδή από τα αίτια που τη γέννησαν και τα τόσα φυσικά µεγέθη µε τα οποία την προίκι-
σαν αυτά τα αίτια, θα µε αναγκάσει να πω την πρώτη παράγωγο ταχύτητα και τη δεύτερη 

παράγωγο επιτάχυνση, για να µη µοιάζω πολύ µε µαθηµατικό. 

Έτσι θα προφητεύω συµπεριφορές µαθηµατικών πλασµάτων (ακρότατα, µονοτονίες, ση-

µεία καµπής κ.λ.π.), αλλά όχι συµπεριφορές σωµάτων. 
  

Στο βιβλίο µου υιοθέτησα ως τίτλο του αντίστοιχου κεφαλαίου «Ελεύθερη αρµονική ταλά-

ντωση χωρίς απόσβεση» ώστε να φέρω όλους τους τίτλους των κεφαλαίων που διαπραγµα-

τεύτηκα σε συµµετρία. Αλλά δεν είναι δυνατόν να παρακάµψω ότι ευρέως αναφέρεται και 

ως «απλή ή γραµµική αρµονική ταλάντωση».  
 

 

Β. Κατηγοριοποίηση των κινήσεων στη Φυσική 
 

 

Σε επίπεδο Γενικής Φυσικής η δύναµη 0F
rr

=  στο 2
ο
 νόµο του Νεύτωνα δεν έχει συγκεκρι-

µένη µορφή και έτσι η µόνη δυνατή κατηγοριοποίηση των κινήσεων µε βάση το νόµο αυτόν  

α
rr

mF = , θα αφορά γενικότητες που έχουν σχέση µε το µηδενισµό ή όχι της F
r

, τη σταθερό-

τητά της ή τη σχέση της µε τις αρχικές συνθήκες κ.λ.π. 
  

• Ευθύγραµµες οµαλές, όταν 0F
rr

=  

• Επιταχυνόµενες, όταν 0F
rr

≠   
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• Ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη (επιταχυνόµενη), όταν .F σταθ=
r

 και η
0

υ
r

 ίδιας    

                διεύθυνσης µε τη δύναµη 

κ.λ.π. 
 

Μερικές φορές, σε κάποιες επιταχυνόµενες κινήσεις, δίνουµε έναν επιπλέον χαρακτηρισµό, 

ένα πιο συγκεκριµένο όνοµα, το οποίο δηλώνει τη συγκεκριµένη δύναµη ή τον συγκεκριµένο 

συνδυασµό δυνάµεων που δρουν πάνω στο σώµα (υλικό σηµείο).  

Έτσι λοιπόν 
 

• Όταν ένα σώµα κινείται υπό την επίδραση του βάρους του µόνο, λέµε ότι εκτελεί 

«ελεύθερη πτώση» 
 

• Όταν ένα σώµα κινείται υπό την επίδραση µόνο µιας δύναµης της µορφής F=−Dx 

λέµε ότι εκτελεί «ελεύθερη αρµονική ταλάντωση χωρίς απόσβεση» ή πιο λιτά «απλή 

(ή γραµµική) αρµονική ταλάντωση». 
 

• Όταν ένα σώµα κινείται υπό την επίδραση δύο δυνάµεων, εκ των οποίων η µία εί-

ναι της µορφής F=−Dx και η άλλη τυχαία διεγείρουσα δύναµη λέµε ότι εκτελεί εξα-

ναγκασµένη αρµονική ταλάντωση χωρίς απόσβεση. 

κ.λ.π. 
 

Όµως ενώ οι άλλες κατηγοριοποιήσεις έχουν από µικρή έως κάποια σηµαντική διδακτική 

αξία, η ελεύθερη πτώση και η απλή αρµονική ταλάντωση είναι κεφαλαιώδεις για τη Θεωρη-

τική Φυσική, Σύγχρονη και Κλασική και κατά συνέπεια για όλη τη Φυσική.  

Η πρώτη είναι συνδεδεµένη µε το πεδίο βαρύτητας και άρα ως έκφραση «ελεύθερη πτώ-

ση»,  διαποτίζει όλη την ειδική σχετικότητα, την εφαρµογή της, τη θεωρητική της εξέταση 

και δόµηση, αφού µε την κίνηση «ελεύθερη πτώση» επιχειρείται ο εντοπισµός αδρανειακών 

παρατηρητών σε ένα Σύµπαν γεµάτο βαρύτητα.  

Η δεύτερη είναι συνδεδεµένη µε δύναµη της µορφής F=−Dx . Αποτελεί ακριβή κίνηση, αλ-

λά και προσέγγιση των πιο περίεργων πραγµατικών κινήσεων µέσα σε γραµµικά και µη 

γραµµικά δυναµικά, όταν περιοριστούµε σε µικρές διαταραχές. 
 

Έτσι λοιπόν: 

Όταν λέµε ελεύθερη πτώση δεν εννοούµε ένα ξερό «κίνηση µε επιτάχυνση g» και µια εξί-

σωση κίνησης. Εννοούµε κίνηση κάτω από την επίδραση συγκεκριµένης δύναµης, τη δύναµη 

της βαρύτητας. 

Όταν λέµε απλή αρµονική ταλάντωση δεν εννοούµε ένα ξερό «x=Aηµ(ωt+φ)».  Εννοού-

µε κίνηση κάτω από την επίδραση συγκεκριµένης δύναµης, της δύναµης F=−Dx   
 

Αυτά δεν είναι διαπραγµατεύσιµα, ούτε επαναπροσδιοριστέα. Είναι απαραίτητα για 
να συνεννοούµαστε, είναι απαραίτητα να κάνουµε Φυσική. 

 

 

Γ. Κινηµατική προσέγγιση στη......Β΄ και στη.....Γ΄ Λυκείου ;;;;;;;; 
 

(ή αλλιώς πώς να αντιφάσκουµε µε τον εαυτό µας και να χαλάµε τη σκέψη των παι-

διών, υποτιµώντας τα συγχρόνως ότι είναι ανίκανα να εντοπίζουν και να συνηθίζουν τα 

αίτια) 
 

Η κινηµατική προσέγγιση ήδη έχει επεκταθεί σε φαντάσµατα  
 

• Μια σκιά 

• Ένα φως σε ένα τοίχο 

• Η προβολή σε ένα επίπεδο ενός σηµείου που κινείται σε µια περίεργη καµπύλη 

• Η σκιά σε µια διάµετρο ενός σηµείου που εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση 
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Αν όλα αυτά τα «φαντάσµατα» πηγαίνουν πέρα δώθε και πληρείται η x=Aηµ(ωt+φ) τότε 
υπάρχει πολύ µεγάλη πιθανότητα να λέµε ότι κάνουν απλή αρµονική ταλάντωση!!!!!!!!  

 

Τέτοια φαντάσµατα µπήκαν ήδη στο µυαλό των µαθητών. Σκεφτείτε πόσα βιβλία γρά-

φουν ότι η προβολή σε µια διάµετρο, ενός σηµείου που εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση, 

κάνει απλή αρµονική ταλάντωση. 
Αν επιθυµείτε τέτοια πράµατα, ας θυσιάσουµε όλες τις έννοιες της Φυσικής για να βρούµε 

τις ενέργειες των φαντασµάτων και τη µάζα τους και το τι θα συµβεί σε µια κρούση της µιας 

σκιάς µε µια άλλη σκιά. 
 

 

Η υποτίµηση των µαθητών 
 

Ήδη από τους πρώτους µήνες στην Α΄ Λυκείου, ο µαθητής καθίσταται ικανός, έστω και µε 

αυτά που διδάσκεται τώρα µε τον τρόπο που τα διδάσκεται, να συνδέσει τις κινήσεις µε τα 

αίτια. Εννοείται, όχι λύνοντας διαφορικές εξισώσεις, αλλά κατανοώντας ποιος επιβάλλει στο 

σώµα να κάνει αυτό που κάνει. 
 

Στην Α΄ Λυκείου λύνουµε ασκήσεις στις οποίες σχεδιάζοντας στο σώµα δυνάµεις, 
προσδιορίζουµε την εξίσωση κίνησης... 
Στη Β΄ Λυκείου παράγουµε από τις δυνάµεις την ελικοειδή κίνηση σε µαγνητικό 

πεδίο...  
Όµως δύο τρεις σελίδες παρακάτω στο βιβλίο της Β΄ Λυκείου, καθώς και στη Γ΄ 

Λυκείου, θεωρούµε ανίκανο το µαθητή να καταλάβει ότι µια κίνηση µπορεί να οφεί-
λεται σε δύναµη!!!! Είναι δυνατόν;;;;;;;;;;;;; 

 

Αλήθεια, υπάρχει καµιά βασική θεωρία που να αποφεύγει να ξεκινήσει από τα αίτια;  Μόνο 

εµείς βαλθήκαµε να φτιάξουµε δήθεν παιδαγωγικές προσεγγίσεις, κρύβοντας την αλήθεια 

από παιδιά που είναι έτοιµα να την ακούσουν. Και έτσι κάναµε αξιοθρήνητη τη Φυσική, τη 

µόνη βασική επιστήµη. 
 

Αλήθεια υπάρχει για τη Φυσική που πρόκειται να διδαχτεί σε τέτοιες η-

λικίες, καµιά καλύτερη παιδαγωγική µέθοδος από την αλήθεια;  
 

Μήπως µε λόγια του τύπου «η κινηµατική προσέγγιση είναι καλύτερη διδακτικά» κρύβουµε 

την αδυναµία µας να πούµε την αλήθεια στα παιδιά µε τρόπο κατανοητό; 

Μήπως κρύβουµε τη δικιά µας αδυναµία να κατεβάσουµε σωστή Φυσική στο επίπεδό 

τους;  Να κατεβάσουµε µια Φυσική µε όσες σχέσεις κρίνουµε ότι απαιτούνται ή έστω και µε 

καµιά σχέση ; 

Μήπως είναι όλα σαν εκείνο το ανεκδιήγητο που λένε κάποιοι όταν στριµώχνονται από 

τους µαθητές τους ότι «αυτά που ρωτάνε εξηγούνται µε ανώτερα µαθηµατικά και θα τα µά-

θετε αργότερα», γιατί δεν έχουν το θάρρος να πουν δεν ξέρω ή να πουν συγνώµη κάναµε λά-

θος; 
 

 Κάνουµε Φυσική ενός κινητού, σηµαίνει και δυνατότητα να προφητεύουµε το πώς θα εξε-

λιχθούν τα πράµατα αν κάτι τύχει στο κινητό µας, π.χ. µια κρούση. 
 

∆ε κάνω Φυσική ξερών συναρτήσεων, αλλά Φυσική συµπεριφορών και προφητεύ-
σεων. 

 
 

Είναι απόλυτα επικίνδυνο να αποµακρυνόµαστε από τους βασικούς νόµους, γιατί 
αποµακρυνόµαστε από τη µεγαλοφυΐα του Νεύτωνα, του Αϊνστάιν, του..... 
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Και µόνοι µας, οι µέτριοι, θα φτιάχνουµε δικές µας ιστορίες, που θα καταλήξουν σε 
αλαλούµ, σε Βαβέλ. Θα µιλάµε φτηνές τοπικές διαλέκτους, µα όχι δοµηµένη γλώσσα. 
Και αλαζόνες θα είµαστε στα λάθη µας.....   

 

Όταν βλέπουµε την x=Aηµ(ωt+φ) πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι βλέπουµε µια συ-

νάρτηση, µια πιθανή εξίσωση κάποιας κίνησης, την οποία δε µπορώ να προσδιορίσω αν δε 

µου δώσουν και άλλα στοιχεία ή αν δεν κάνω πειράµατα για να προσδιορίσω και άλλα στοι-

χεία της.  

 
 

∆. Απαντώντας στο Λάµπρο  
 

Είχα αρχίσει πριν από µέρες την προσπάθειά µου να πάρω θέση σε κάποιους προβληµατι-

σµούς του Λάµπρου Θεοδώρου και βέβαια στο ερώτηµα που έθεσε ο ∆ιονύσης. Το να γρά-

ψω όµως ένα κείµενο είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία για µένα. Έτσι µέχρι να φέρω την 

απάντησή µου σε µια τελική µορφή, άλλοι συνάδελφοι πήραν θέσεις και έβαλαν καινούριους 

προβληµατισµούς. Προσπάθησα λοιπόν να επεκτείνω το αρχικό µου κείµενο, ώστε να πάρω 

θέση και στους δικούς τους. Όµως πάλι µε προλαβαίνανε. Έτσι πριν γράψω κανένα ατέλειω-

το κείµενο, σταµατώ και κάνω ανάρτηση. 

Τα λέω αυτά, γιατί δε θέλω να θεωρηθεί ότι απευθύνοµαι µόνο στο Λάµπρο και αδιαφορώ 

για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ενδιαφέροµαι να απευθυνθώ το ίδιο σε όλους... Και µε 

όλους, για το θέµα που µας νοιάζει να κουβεντιάσω. Όµως δεν προλαβαίνω. Συγχωρέστε µε 

λοιπόν που χρησιµοποιώ πολύ ένα µόνο όνοµα. Το κάνω για µην αλλάξω όλο το κείµενο και 

µε πάρει το Πάσχα. 

Όσα ακολουθούν είναι η θέση µου, που γράφτηκε αρχικά για το Λάµπρο, αλλά τώρα πια 

απευθύνεται σε όλους όσους εµπλέκονται µε οποιονδήποτε τρόπο σε αυτή την κουβέντα, έ-

στω και αν εµφανίζεται κυρίως το όνοµα του Λάµπρου. 

Κωδικοποιώ τις απαντήσεις µου, µε την ελπίδα να εντοπιστούν καλύτερα τα σηµεία στα 

οποία παίρνω θέση. Αν σε κάτι δεν απαντήσω ή δε τα καταφέρω να απαντήσω µε σαφήνεια, 

θα ξαναπροσπαθήσω όταν κάποιος συνάδελφος µου το επισηµάνει. 
 

1) Λάµπρο σε ευχαριστώ πολύ που ασχολείσαι µε το βιβλίο µου και ακόµη πιο πολύ 
για τον κόπο σου να ψάχνεις την αλήθεια και ειλικρινά, να µε βοηθάς µε τους προβληµα-

τισµούς σου να κάνω και εγώ καινούριους προβληµατισµούς και καινούριες εκτιµήσεις. Έτσι 

νιώθω να γίνοµαι καλύτερος και πιο κοντά στην αλήθεια να έρχοµαι.  

  Ευχαριστώ και τους άλλους συναδέλφους για τους ίδιους λόγους. Και αν καµιά φορά υψώ-

νουµε τη ... γραφή µας δεν πειράζει. Ας σκεφτούµε ότι σε αυτόν το χώρο πιο πολλά µας ενώ-

νουν από ό,τι µας βαραίνουν. 
 

 

2)   Λάµπρο γράφεις:  
 

«...Αν πάρω ουσιαστική απάντηση στα ερωτήµατα αυτά, θα θεωρήσω ότι γίνεται στην οµάδα 

αυτή σοβαρή συζήτηση και προβληµατισµός πάνω στο βιβλίο του Θρασύβουλου Μαχαίρα. 

∆ιαφορετικά θεωρώ ότι απλά γίνεται διαφήµιση και κακώς συµµετείχα...»  
 

Το βιβλίο ˝Θέµατα Φυσικής-Παρανοήσεις και προτάσεις υπέρβασής τους˝ , είναι 
πάνω από όλα η προσωπική µου διαµαρτυρία, συνάµα και καταγγελία για όσα µε ανα-
γκάζουν να διδάσκω.  

 

Έτσι θα πω τα παρακάτω γιατί δε θέλω να υπάρχει καµιά µα καµιά σκιά. 
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Χρήµατα για να εκδώσω βιβλίο δεν είχα και δεν έχω. Το προηγούµενο βιβλίο µου ήταν χει-

ρόγραφο και το εξέδωσε το Λύκειο Αγριάς Μαγνησίας σε φωτοτυπίες. Όσον αφορά το βι-

βλίο «Θέµατα Φυσικής», κάποιος φίλος µου πιστεύοντας στην αξία του και πιο πολύ στο 

µήνυµα που κουβαλάει χρηµατοδότησε την έκδοση 550 µόνο αντιτύπων και µε τη συµ-

φωνία, που σαφώς αποδεχτήκαµε και εγώ και ο Σταύρος ο Λέτης, ότι όχι µόνο δε θα πάρου-

µε ούτε ένα ευρώ µέχρι το βιβλίο να βγάλει τα έξοδά του, αλλά θα αγοράσουµε ακόµη και το 

δικό µας αντίτυπο. 

Και οι τρεις, βάλαµε εκείνη τη στιγµή πάνω από όλα το να ανασάνουµε µακριά από τα 
λάθη που µας βαραίνουν, σε ένα σύστηµα που κάνει ζωή µας τις ολέθριες αµαρτίες 
του.  ∆ε σκεφτήκαµε ούτε χρήµατα, ούτε κέρδος. Εγώ έβαλα το βιβλίο και τον κόπο 2,5 χρό-

νων, ο Σταύρος το cd και ο φίλος βοήθησε στην έκδοση και πήρε το οικονοµικό ρίσκο να 

χρηµατοδοτήσει ένα βιβλίο, που απευθύνεται σε πολύ περιορισµένο κοινό. 

  Λάµπρο, όταν και αν πουληθούνε τα 550 αντίτυπα και το βιβλίο βγάλει τα έξοδά του, τι 

νοµίζεις ότι θα µείνει για οικονοµικό µας κέρδος; Να σου πω εγώ; Τίποτε!!! Ούτε τα ατέ-

λειωτα τηλεφωνήµατα και τις φωτοτυπίες δε θα ξεπληρώσω. Πιστεύεις ότι αν υπήρχε περί-

πτωση να βγάλουµε λεφτά από το βιβλίο, θα µας άφηνε ο ∆ιονύσης να χρησιµοποιήσουµε το 

δίκτυο; 

Απλά ό,τι κάνω το κάνω µόνο και µόνο γιατί βαρέθηκα χρόνια τώρα να µου λένε και να δι-

δάσκω τις α-νοησίες κάποιων που έχουν προσβάσεις εκεί που έχουν και καθορίζουν αυτά 

που καθορίζουν. 

Ό,τι γίνεται δεν είναι διαφήµιση του βιβλίου. Ζύµωµα σε καινούρια πράγµατα είναι 
µε καινούριους ανθρώπους που αγαπάνε και πιστεύουνε στα ίδια τίµια πράγµατα. 
Ποτέ δε θα ζητούσα να διαφηµίσουνε κάτι ψεύτικο και ποτέ ο ∆ιονύσης που ξέρω, 
δε θα το δεχότανε...  
   

Όταν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το ΥΠΕΠΘ, αντί να το ελέγξουν, σχεδόν µου το έφε-

ραν στο κεφάλι, ο µόνος τρόπος που σκέφτηκα για να αλλάξουν κάπως τα πράµατα ήταν µέ-

σα από το µπλοκ του ∆ιονύση. Φαντάστηκα να αλλάξουν κάποιοι που µε τη σειρά τους θα 

αλλάξουν άλλους και έτσι τα πράµατα να αλλάξουν από µέσα και όχι από πάνω. 
 

 

 

3)   Λάµπρο γράφεις: 
 

«...Αλλά δεν είναι Βίβλος (το βιβλίο του Μαχαίρα) και δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται µε αυτή 

τη λογική. Άποψή µου είναι να αντιµετωπιστεί κριτικά και αν υπάρχουν ουσιαστικές απαντή-

σεις στα ερωτήµατα που τίθενται, να γίνουν αποδεκτές οι απόψεις του βιβλίου...» 
 

Ειλικρινά και πίστεψέ µε, σε ευχαριστώ αφάνταστα για τη θέση και την πίστη σου 
αυτή. Αυτό πάντα ήθελα, γι’ αυτό πρότεινα στο ∆ιονύση να βάλει το βιβλίο σε κουβέντα στο 

δίκτυο, αυτό αν συµβεί θα είναι η απόλυτη επιτυχία. ∆ε µε τροµάζει το λάθος. Το ξανάπα 

πολλές φορές. ∆εν είµαι αυθεντία, δεν είµαι αλάνθαστος, χαίροµαι που κάθε µέρα µετράω τα 

λάθη µου και µαθαίνω. Μιλάω µε σας και µε τον εαυτό µου όταν µένω µόνος. Γράφοντας και 

κουβεντιάζοντας µε όλους του δικτύου έµαθα τόσα και συνειδητοποίησα ακόµη περισσότε-

ρα. Πήρα πολλά και έδωσα κάτι. 
 

  ∆εν έχουµε στα χέρια µας την αποκάλυψη. Για την ανακάλυψη του σωστού πασχί-
ζουµε. 
 

  Μακάρι να έπαιρναν θέση πιο πολλοί συνάδελφοι. Αλλά δεν είµαι υπεύθυνος που κάποιοι 

για κάποιους δικούς τους λόγους αποφεύγουν να πάρουν θέση. Τους ήθελα όλους επώνυµους 

και µε λόγο. Έστω για το ένα γεια... ∆ε συµβαίνει. Τι να κάνω; 
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4)   Γράφεις: 
  

 «Πάνω σε ένα λείο οριζόντιο τραπέζι ηρεµεί ένα σώµα. 
 

• Το πιάνουµε µε το χέρι µας και του ασκούµε δύναµη της µορφής F=10συνπt. Τι κίνηση 

θα κάνει; 
 

• Το πιάνουµε µε το χέρι µας και του ασκούµε δύναµη της µορφής F=-100x, όπου x η α-

ποµάκρυνσή του από µια θέση Ο που απέχει 0,2m από την αρχική του θέση. Τι κίνηση θα 

κάνει; 
 

 Για µένα και οι δύο κινήσεις είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ίδιες. Είναι κινήσεις που περιγράφονται από 

τις ίδιες εξισώσεις κίνησης και αυτό θα διδάξω στους µαθητές µου. 

Περιµένω να ακούσω τι είναι αυτό που τις διαφοροποιεί. Η ενέργεια; Ποια ενέργεια; Πού 

βρίσκεται η δυναµική ενέργεια τη µια φορά και δεν υπάρχει στην άλλη;» 
 

Λάµπρο δεν πλησιάζονται έτσι οι κινήσεις. Παίρνω και γω ένα σώµα και το τρέχω 
µε επιτάχυνση g. Τι σηµαίνει τότε ότι κάνει ελεύθερη πτώση; Όχι Λάµπρο, δεν είναι 
η ενέργεια µόνο που διαφοροποιεί τις παραπάνω κινήσεις. Είναι πολλά πράγµατα 
που τις διαφοροποιούν. Θα αναφέρω  µερικά  

 

 

α) Σε υλικό σηµείο µάζας m, 
 

• όταν ασκηθεί δύναµη  F=10συνπt , από το 2
ο
 νόµο προκύπτει ότι η εξίσωση κίνησής 

του είναι  
       

 

                                   
2002

m

10
xtt 

m

10
x

π
υσυνπ

π
+++−=                                              (1) 

 
 

• όταν ασκηθεί δύναµη  F΄=−100 x , από το 2
ο
 νόµο προκύπτει ότι η εξίσωση κίνησής 

του είναι  
 

 
 

                                                )t
m

10
(Ax ϕηµ +=                                                           (2) 

 

    όπου 
 

      
100

m
x

2

02

0

υ
Α +=      ,      

A

x0=ηµϕ     ,      
A10

m0υσυνϕ =       ,       0≤φ<2π       (3) 

 
 

και   x0   και   υ0   είναι αντίστοιχα η αρχική θέση και η αρχική ταχύτητα του κινητού. 
 

 

 Άρα οι δύο δυνάµεις προκαλούν διαφορετικές εξισώσεις κίνησης και 
ευθύνονται για τελείως διαφορετικές κινήσεις.  

 

Παίζοντας µε τις αρχικές συνθήκες, µπορούµε όντως να κάνουµε (αυτό έκανες και συ στο 

παράδειγµα µε το χέρι) τις δύο εξισώσεις κίνησης ίδιες. Παίζοντας δηλαδή µε τις παραµέ-

τρους µπορούµε να κάνουµε ίδιες δύο συναρτήσεις που ανήκουν σε δύο τελείως διαφορετι-

κές διπαραµετρικές οικογένειες καµπυλών.  
 

Τις συναρτήσεις όµως κάναµε ίδιες, όχι τις κινήσεις.  
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β) Η δυναµική ενέργεια είναι υπόθεση χωροεξαρτώµενων και όχι χρονοε-
ξαρτώµενων δυνάµεων  

 

 

Η δύναµη F=10συνπt ούτε συνδέεται, ούτε προκαλεί, ούτε µπορεί να επηρεάσει τη δυναµι-

κή ενέργεια του κινητού, πράµατα που µπορεί να κάνει η F΄=−100 x.  

Και τι σηµαίνει αυτό; Χίλια πράµατα σηµαίνει. 

Η παρουσία της κάθε µιας από τις δύο δυνάµεις καθορίζει τελείως διαφορετικά την εξέλιξη 

των φαινοµένων που πιθανώς να τύχουν στο σώµα (υλικό σηµείο). Το παρακάµπτω όµως 

αυτό, µιας και εστιάζεις το ενδιαφέρον σου µόνο σε κινηµατικές διαφορές.  
 

Πάω λοιπόν στα άλλα... 
 

i)   Η δύναµη F=10συνπt είναι «θέµα χρόνου» να δράσει. Συνεπώς µπορώ να βάλω 

το σώµα οπουδήποτε και δίνοντάς του οποιαδήποτε αρχική ταχύτητα διάφορη του µη-

δενός, όχι µόνο να µη το δω ποτέ να ξαναγυρνάει εκεί από όπου ξεκίνησε, αλλά να το 

δω να αποµακρύνεται όλο και περισσότερο από µένα χωρίς κανένα σταµατηµό. 

    Η δύναµη F΄=−100 x όµως είναι «θέµα χώρου» να δράσει. Συνεπώς µπορώ να βά-

λω το σώµα οπουδήποτε και δίνοντάς του οποιαδήποτε αρχική ταχύτητα διάφορη του 

µηδενός και να το δω να γυρνάει και να ξαναγυρνάει και να ξαναγυρνάει εκεί που το 

έβαλα. 
 

 ii) Η δύναµη F=10συνπt είναι «θέµα χρόνου» να δράσει. Άρα δεν υπάρχει ούτε ένας 

συνδυασµός αρχικών συνθηκών που θα κρατήσει το σώµα (υλικό σηµείο) ακίνητο. Με 

άλλα λόγια, σε όποια θέση και να βάλω αρχικά το σώµα, όποια ταχύτητα του δώσω ή 

δε του δώσω αρχικά το σώµα θα κινηθεί.  

    Η δύναµη F΄=−100 x είναι «θέµα χώρου» να δράσει. Αν βάλω το σώµα αρχικά στο 

ελκτικό κέντρο της δύναµης, εκεί δηλαδή που µηδενίζεται η δύναµη και δε του δώσω 

αρχική ταχύτητα, το σώµα θα µείνει για πάντα εκεί σε κατάσταση ευσταθούς ισορρο-

πίας. (Το ελκτικό κέντρο της δύναµης στο παράδειγµα του Λάµπρου είναι το σηµείο  

x=0,2 ή το x=-0,2. ∆ε διευκρινίζεται.) 
 

 iii)   Η κίνηση που προκαλείται από τη δύναµη F=10συνπt µπορεί, όπως είπαµε να µην 

είναι φραγµένη, µπορεί όµως και να είναι φραγµένη γύρω από οποιοδήποτε σηµείο. 

  Η κίνηση όµως που προκαλείται από τη δύναµη F΄=−100 x είναι πάντα φραγµένη, 

όχι γύρω από όπου νάναι, αλλά πάντα γύρω από το ελκτικό κέντρο της δύναµης. 
  Που σηµαίνει ότι ό,τι και να κάνουµε στο σώµα, αυτό πάντοτε θα ταλαντώνεται γύρω 

από το ελκτικό κέντρο της δύναµης.  

 

 

5)   Λάµπρο γράφεις: 
  

 «...Νοµίζω ότι επί της ουσίας έχετε δίκιο. Αλλά έτσι πάντα δεν κάνουµε όταν διδάσκουµε τις 

κινήσεις; Πάντα δεν ξεκινάµε µε µια κινηµατική προσέγγιση; Μπορούµε να την αγνοήσουµε; 

Μιλάµε για Λυκειακή Φυσική. Θα µπορούσε κάποιος να διδάξει την αατ, ξεκινώντας από τη 

δύναµη; Χρησιµοποιώντας τη διαφορική, προκύπτει η εξίσωση x=Aηµ(ωt+φ), αλλά στο Λύκειο 

αυτό δεν µπορεί να γίνει. Ούτε νοµίζω µπορούµε να ξεκινήσουµε από την ενέργεια. Συνεπώς 

δεν βλέπω άλλο δρόµο, από αυτόν που παίρνουν τα σχολικά µας βιβλία. Μπορείτε εσείς να µας 

προτείνετε µια άλλη διδακτική προσέγγιση, που να είναι επιστηµονικά σωστή, αλλά που θα εί-

ναι πρόσφορη για µαθητές Λυκείου;......» 
 

Θα απαντήσω σπάζοντας την ερώτηση σου και µεταφράζοντάς τη σε δύο υποερωτήµατα 
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     α)  Τι τελικά διδάσκουµε στη Γ΄ Λυκείου και πώς; 
 

Το πώς, έχει να κάνει µε τις ικανότητες καθενός και την ιδιαιτερότητά του ως καθηγητής. 

Στο τί, τα πράµατα είναι τελείως ξεκάθαρα. 

∆ιδάσκουµε ό,τι ακριβώς έχει το σχολικό βιβλίο Φυσικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου, φρο-

ντίζοντας να µάθουµε από υπεύθυνες πηγές και προσωπικό ψάξιµο, όσα περισσότερα γίνεται 

για τα φαινόµενα που διδάσκουµε, ώστε να µην χρεωθούµε ασκησιολογικούς εκτροχιασµούς 

όταν επιχειρήσουµε να εµπλουτίσουµε το µάθηµα µε δικές µας ασκήσεις ή ασκήσεις από ε-

ξωσχολικά βοηθήµατα. 

Ξαναστήσιµο της ύλης µε δικιά µας πρωτοβουλία και τρόπο προσωπικό, βάζει σε άµεσο 

κίνδυνο τους µαθητές. 
 

Είναι τροµερό ρίσκο να διδάσκεις το σωστό σε µαθητές που θα διαγωνιστούν 
στο λάθος. Απλά τους διδάσκεις µε όση αξιοπρέπεια γίνεται τα λάθη του σχο-
λικού..... 

 
 
 

 

   β)  Πώς θα µπορούσαµε να παρουσιάσουµε την α.α.τ., αν µπορούσαµε 
να ξεφύγουµε από τις ιδιόµορφες απαιτήσεις της Γ΄ Λυκείου; 
 

Ή αλλιώς, αν επιτρεπόταν να ξεφύγουµε από τις δεσµεύσεις, µπορούµε να έχουµε µια πρό-

σφορη για µαθητές Γ΄ Λυκείου διδακτική προσέγγιση της α.α.τ. που να είναι επιστηµονικά ορ-

θότερη από την κινηµατική, ώστε να είµαστε πιο κοντά στην αλήθεια, πιο κοντά στις φυσικές 

προτεραιότητες, πιο κοντά στις αιτίες, και τέλος πιο κοντά στη υιοθετηµένη από όλα τα υψηλό-

τερα επίπεδα διδασκαλίας µέθοδο διδασκαλίας της.    
 
 

Η απάντηση είναι ναι.  
 

Ας µη ξεχνάµε ότι µιλάµε για µαθητή της Γ΄ Λυκείου και ο µαθητής της Γ΄ Λυκείου 
και µυαλό έχει και αρκετά µαθηµατικά ξέρει και για δυνάµεις έχει ακούσει. 
Άρα δεν καταλαβαίνω στο βωµό ποιας παιδαγωγικής µεθόδου τον κρατάµε δέσµιο 

κινηµατικών δήθεν προσεγγίσεων, όταν ξέρουµε ότι µια τέτοια προσέγγιση είναι τε-
λείως λανθασµένη και ότι η ουσία είναι στις δυνάµεις.  

 

Παρακάτω θα αναφέρω µε δυο τρία λόγια σε κάθε βήµα, αυτά που νοµίζω ότι πρέπει να 

πούµε στους µαθητές. Αλλά ο εµπλουτισµός του κάθε βήµατος, το περιεχόµενό του, τα χρη-

σιµοποιούµενα εργαλεία, οι διάφορες υπενθυµίσεις και οι αναφορές σε γνώσεις προηγουµέ-

νων τάξεων, είναι η τέχνη και η φαντασία που ξεχωρίζει τον καθένα µας από τους άλλους. 

Έτσι τα βήµατα που θα αναφέρω, µπορούν στα χέρια κάποιου άλλου συναδέλφου να απο-

κτήσουν άλλη χάρη και άλλη δυναµικότητα. 
 

 

1ο βήµα:  
 

Τους λέµε: 
Οι δυνάµεις είναι υπεύθυνες για τον τρόπο που συµπεριφέρεται ένα σώµα (ένα υλικό ση-

µείο). Αυτές καθορίζουν την επιτάχυνσή του και συνεπώς τον τρόπο µε τον οποίο θα αλλάζει 

η ταχύτητά του. Καθορίζουν λοιπόν πόσο γρήγορα και από ποια σηµεία θα περάσει (καθορί-

ζουν την τροχιά του δηλαδή), καθορίζουν αν θα διατηρείται η ορµή του ή όχι, αν η ενέργειά 

του θα µεταβάλλεται κ.λ.π. 
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(Αν η τάξη ξέρει, αν καταλαβαίνει τι λέµε τότε το 1
ο
 βήµα τέλειωσε. Αλλιώς µε απλά παραδείγµατα 

από προηγούµενες τάξεις πείθουµε ότι όλα αυτά που αναφέραµε ισχύουν) 
 

 

2ο βήµα: 
 

Τους λέµε: 
Υπάρχουν πολλές µορφές δυνάµεων (δύναµη ελατηρίου, τριβή, δύναµη Coulomb, βάρος, 

δύναµη Lorentz κ.λ.π.).  

Υπάρχει όµως µόνο ένας βασικός νόµος, ο νόµος του Νεύτωνα F=mα, που συνδέει τη συ-

νισταµένη δύναµη πάνω σε ένα υλικό σηµείο µε την επιτάχυνσή του. 

Στο βασικό νόµο υπακούει η συνισταµένη δύναµη, αλλά και κάθε µορφή δύναµης από τις 

παραπάνω, αρκεί να δρα µόνη της στο σώµα οπότε θα αποτελεί τη συνισταµένη.  
 

  ∆ηλαδή 
 

                                                                Συνισταµένη=mα 
 

           ∆ύναµη Coulomb (αν δρα µόνη της στο σώµα)=mα 
 

         ∆ύναµη ελατηρίου (αν δρα µόνη της στο σώµα) = mα  
 

 

κ.λ.π. 

 
 

3ο βήµα: 
 

Τους λέµε: 
Με βάση τον (γενικό) βασικό νόµο F=mα, όλες οι κινήσεις των σωµάτων (υλικών σηµείων) 

κατηγοριοποιούνται σε 
 

• Ευθύγραµµες οµαλές όταν F=0 οπότε και α=0 
 

• Επιταχυνόµενες όταν F≠0 οπότε και α≠0  
 

 

(Εδώ τονίζουµε ότι εφόσον η δύναµη F στον βασικό νόµο δεν έχει συγκεκριµένη µορφή,  είναι η µόνη 

αρχικά δυνατή προσπάθεια κατηγοριοποίησης των κινήσεων). 
 

Μερικές φορές, σε κάποιες επιταχυνόµενες κινήσεις δίνουµε έναν επιπλέον χαρακτηρισµό, 

ένα πιο συγκεκριµένο όνοµα, το οποίο δηλώνει τη συγκεκριµένη δύναµη ή τον συγκεκριµέ-

νος συνδυασµός δυνάµεων που δρουν πάνω του.  
 

Έτσι λοιπόν 
 

• Όταν ένα σώµα κινείται υπό την επίδραση του µόνο του βάρους του λέµε ότι εκτε-

λεί ελεύθερη πτώση 
 

• Όταν ένα σώµα κινείται υπό την επίδραση µιας δύναµης της µορφής F=-Dx εκτε-

λεί απλή αρµονική ταλάντωση. 
 

(Εδώ, αν θέλουµε, εξηγούµε γιατί γίνεται αυτό και γιατί έχει αξία αυτή η συγκεκριµένη µορφή δύναµης 

F=-Dx. Επίσης, µιλώντας αρκετά γενικά, µπορούµε να πούµε στο µαθητή τι είναι το D και τι σχέση έχει 

µε το k ενός ελατηρίου. Τέλος έχουµε ετοιµάσει το έδαφος για µετέπειτα χαρακτηρισµούς κινήσεων ό-

πως φθίνουσα, εξαναγκασµένος κ.λ.π.)   

 
 

4ο βήµα: 
 

Τους λέµε: 
Αποδεικνύεται ότι η θέση ενός κινητού που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση δίνεται από 

τη σχέση   x=Aηµ(ωt+φ) 
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όπου  ................................ 
 

 

    (εξηγούµε σύµβολα και λέµε ότι θέλουµε να πούµε για τα φυσικά µεγέθη της απλής αρµονικής ταλά-

ντωσης και για την κίνηση αυτή κ.λ.π. ) 

 

5ο βήµα: 
 

Τους λέµε: 
Επισηµαίνεται ότι από ορισµό, απλή αρµονική ταλάντωση είναι η κίνηση που εκτελεί σώµα 

(υλικό σηµείο) όταν πάνω του δρα αποκλειστικά δύναµη της µορφής F=−Dx . Τότε η εξίσω-

ση κίνησης είναι  x=Aηµ(ωt+φ) 
Τονίζεται ότι ο ορισµός αφορά την παρουσία της συγκεκριµένης δύναµης και όχι τη µορφή 

της συγκεκριµένης εξίσωσης κίνησης. Τέτοια εξίσωση κίνησης µπορούν να εξασφαλίσουν 

και άλλες δυνάµεις ή συνδυασµοί δυνάµεων, αλλά τότε η κίνηση δεν χαρακτηρίζεται απλή 

αρµονική ταλάντωση, αλλά (σκέτο) αρµονική ταλάντωση.  

Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε την ελεύθερη πτώση. Πολλές δυνάµεις ή συνδυασµοί δυ-

νάµεων εξασφαλίζουν επιταχυνόµενη κίνηση µε επιτάχυνση g, αλλά η κίνηση που προκα-

λούν δεν είναι ελεύθερη πτώση. Ελεύθερη πτώση προκαλεί µόνο το βάρος... 

..................................................................................................................................... 

......................................................... 
 

Νοµίζω ότι τα προηγούµενα βήµατα, που δε χρειάστηκαν καµιά διαφορική εξίσωση και που 

µπορούν να γίνουν ακόµη καλύτερα, όχι µόνο είναι κατανοητά από τους µαθητές, αλλά είναι 

επιστηµονικά άψογα, µε πλείστες όσες πληροφορίες, στις οποίες τα παιδιά άφοβα και υπεύ-

θυνα µπορούν να επενδύσουν τη σκέψη τους.  

Κατά τη γνώµη µου, µε τα βήµατα µιας τέτοιας πορείας οι µαθητές είναι έτοιµοι για ακόµη 

πιο δύσκολα πράµατα και κυριολεκτικά βρίσκονται µια ανάσα από την διαφορική εξίσωση. 
 

Θα το τολµήσω: 
Όταν παιδιά ετοιµασµένα µε αυτό τον τρόπο γίνουν φοιτητές τον επόµενο Σεπτέµβρη, είναι 

πανέτοιµα να στήσουν και να χειριστούν σωστά τα πράµατα, µιας και στέκουν κοντά στη 

φιλοσοφία και στον τρόπο λειτουργίας της κλασικής µηχανικής. 

Αρκεί να πέσουν σε ∆ασκάλους... 
 

 

Ας τελειώσω µε την ευχή, το βιβλίο αυτό που έδωσε αφορµή γι’ αυτή την κουβέντα και 

ίσως και για άλλες, να µη γίνει µένος και αποστροφή για κάποιους συναδέλφους που δεν 

συµφωνούν µαζί του. Ούτε όσα λέγονται και γράφονται για πράµατα που αλλιώς τα ήξεραν 

χρόνια τώρα, να γίνουν πηγή περίεργων συναισθηµάτων. 

Το βιβλίο γράφτηκε για να αλλάξει κάποια πράγµατα, ανάµεσα στα οποία συµπεριλαµβάνε-

ται και αυτό το ίδιο αν διαπιστώσουµε ότι σφάλλει....  
 

   Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010 

 
 

 

                                                                      Θρασύβουλος Κων. Μαχαίρας 
                                                                                      Φυσικός 
                                                                           Άγιος Βλάσιος Πηλίου 
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