
                                     Σύνθεση ταλαντώσεων 
 
 
Η κίνηση ενός κινητού είναι µόνο µία και ένα κινητό µπορεί να εκτελεί 

µόνο µια κίνηση. Αν καµιά φορά η κίνησή του αυτή, η µόνο µία, 

εκλαµβάνεται ως σύνθεση (επαλληλία) κάποιων άλλων ˝κινήσεων˝, δεν 

είναι σύνθεση πραγµατικών κινήσεων τις οποίες εκτελεί ταυτόχρονα 

ή µπορεί να αναγκαστεί να τις εκτελέσει ταυτόχρονα το κινητό, αλλά ένα 

απλό άθροισµα συναρτήσεων που συνήθως µοιάζουν µε τις εξισώσεις 

γνωστών µας κινήσεων και από τις οποίες διατηρούν άλλοτε 

περισσότερα και άλλοτε λιγότερα χαρακτηριστικά. 

 

Οι εξισώσεις κίνησης αν θέλουµε και αναλύονται και 

συνθέτονται. Οι κινήσεις όµως, κυριολεκτικά µιλώντας, ούτε 

αναλύονται ούτε συνθέτονται. 
 

Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα έπρεπε η κάθε κίνηση να έχει τα δικά της 

φυσικά µεγέθη, τις δικές της µάζες, τις δικές της δυνάµεις, ταχύτητες, 

ενέργειες κ.λ.π. Και τα φυσικά µεγέθη της σύνθετης κίνησης να 

προέκυπταν απλώς αθροίζοντας τα επί µέρους. Ξέρουµε όµως 

ότι αυτό γενικά δεν ισχύει. Δε µπορούµε γενικά να βρούµε ενεργειακά 

µεγέθη (κινητική ενέργεια, δυναµική ενέργεια, ενεργειακοί ρυθµοί κ.λ.π.) 

της σύνθετης κίνησης, απλώς προσθέτοντας τα αντίστοιχα ενεργειακά 

µεγέθη των επιµέρους (συνιστωσών) κινήσεων. 

 

Στην επαλληλία των εξισώσεων κίνησης, δε βρίσκουµε τις 

κινήσεις που κάνει το σώµα, ανεξάρτητα τη µία από την άλλη για να τις 

βάλουµε κατόπιν όλες µαζί να καταλήγουνε σε αυτή που µελετάµε. 

  

Η επαλληλία των εξισώσεων κίνησης είναι η προσπάθειά µας να 

διαβάσουµε τη διαφορική εξίσωση και τη λύση της µε έναν τρόπο που 

θα µας βοηθήσει να καταλάβουµε καλύτερα το φαινόµενο και πιθανώς 

καλύτερα να το διδάξουµε. Τίποτε άλλο.  

 

Σε κάθε σύνθεση µπορούµε να βρούµε την αποµάκρυνση, την ταχύτητα, 

την επιτάχυνση της συνισταµένης κίνησης απλά προσθέτοντας τα 

αντίστοιχα µεγέθη των συνιστωσών. Αυτό οφείλεται στην ιδιότητα η 

παράγωγος του αθροίσµατος να ισούται µε το άθροισµα των παραγώγων. 

Οτιδήποτε άλλο χρειαστούµε πρέπει να καταφεύγουµε στη συνισταµένη 

κίνηση και στις δυνάµεις που δρουν στο κινητό. 



 

Δε µπορούµε, π.χ να ισχυριστούµε ότι για να βρούµε την 

ενέργεια της συνισταµένης κίνησης απλά προσθέτουµε τις 

ενέργειες των συνιστωσών κινήσεων. 

 

Η σύνθεση κινήσεων δεν είναι ούτε κάποια ξεχωριστή 

κίνηση, ούτε δύο ή περισσότερες κινήσεις που γίνονται 

ταυτόχρονα ή διαδοχικά η µία µετά την άλλη. 

 

Ας έρθουµε λοιπόν στη φράση: «….το υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα 

δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις......». 

 

Αυτό σηµαίνει ότι το υλικό σηµείο εκτελεί δύο κινήσεις όπου η κάθε 
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συνισταµένη κίνηση να έχει ενέργεια 1 2E E E= + .  Το γεγονός 

ότι αυτό δεν ισχύει, παρά µόνο αν οι συνιστώσες ταλαντώσεις έχουν 

διαφορά φάσης π/2, στα µάτια των µαθητών (και όχι µόνο) δείχνει να µην 

ισχύει η Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας.  

 

Είναι όµως έτσι τα πράγµατα; 

 

Το γεγονός ότι δεν ισχύει 1 2E E E= +  είναι λογικό αφού το υλικό σηµείο 

δεν εκτελεί δύο κινήσεις (δύο ΑΑΤ)  που η σύνθεσή τους δίνει µια 

τρίτη ΑΑΤ. 

 

Το υλικό σηµείο εκτελεί ΜΙΑ µόνο ΑΑΤ, που η εξίσωση 

κίνησής της µπορεί να αναλυθεί σε άθροισµα δύο ή και 

περισσότερων εξισώσεων κίνησης.  

 

Αλλά σε κάθε συνιστώσα εξίσωση κίνησης (και όχι κίνηση) δεν 

αντιστοιχεί κάποια ενέργεια (στην κίνηση αντιστοιχεί η ενέργεια), άρα 

δεν υπάρχει κανένα ενεργειακό παράδοξο. 
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