
Απαντήσεις σε αυτή τη συζήτηση 
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Αγαπητέ Γιώργο. 

Πραγµατικά δεν καταλαβαίνω το πνεύµα του σχολίου σας. 

Ποιος επιτέθηκε στα φροντιστήρια; 

Το πρόβληµα είναι ένας πόλεµος µεταξύ των συναδέλφων που δουλεύουν στο σχολείο και αυτών που δουλεύουν σε 

φροντιστήρια; Ποιος είναι ωραιότερος και καλύτερος; 

Αν δε, το επίπεδο των αναρτήσεων δεν σας ικανοποιεί, δεν έχετε παρά να κάνετε τις δικές σας, καλύτερες αναρτήσεις, 

ώστε να ανέβει το επίπεδο. 

Κανείς δεν έχει την ευθύνη του καλού ή κακού επιπέδου, αλλά µόνο της προσωπικής του συνεισφοράς. 

Περιµένω λοιπόν τις δικές σας αναρτήσεις, σε µια προσπάθεια ανύψωσης του επιπέδου. 

ΚΟΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ είπε: 

Ως καινούριος στην παρέα οµολογώ ότι έχω κάπως απογοητευτεί.΄Αλλα περίµενα και άλλα βλέπω. Πολύ ΄΄αυθεντία΄΄ 

από κάποιους συναδέλφους που κατά βάθος γνωρίζουν ότι κάποιοι λένε τα αυτονόητα, ΄΄µπηχτές΄΄ για τα 

φροντιστήρια τα οποία προσωπικά έχω φάει µε το κουτάλι ως καθηγητής και ιδιοκτήτης, αλλά πολύ αµφιβάλλω αν µπει 

στην ιστοσελίδα ένας µέσος µαθητής -ειδικά της Γ Λυκείου - αν θα ωφεληθεί ουσιαστικά. Και για να µην κρυβόµαστε 

πίσω από το δάχτυλο µας: Για άλλα πράγµατα έχεις διάθεση να γράψεις αν δουλεύεις 21 ώρες την εβδοµάδα και ο 

µισθός πέφτει σταθερά και για άλλα όταν δουλεύεις 45-50 ΄΄φροντιστηριακές΄΄ και κρίνεσαι από γονείς και µαθητές 

ανά πάσα στιγµή. Αν κάποιος θέλει να κάνει επίδειξη γνώσεων ας έρθει από την άλλη όχθη και τα ξαναλέµε. Επίσης, 

θεωρώ προσβλητικό να απευθυνόµαστε σε συναδέλφους µε τρόπο που δείχνει ότι τους διορθώνουµε λες και είναι 

πρωτάκια. Αυτά και επιφυλάσσοµαι για το µέλλον... 
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1. Εγώ δεν παρατηρώ τάση αυθεντίας από συναδέλφους. Οι παρατηρήσεις στις φραστικές µας ατέλειες, ακόµα και αν 

φαίνονται ότι γίνονται λίγο απότοµα είναι ευπρόσδεκτες και µας βελτιώνουν. Αν κάποιος αρχίσει τις "αυθεντίες" και 

άλλες "....ιες" απλά θα διαγραφεί. 

2. ∆εν υπάρχουν µπηχτές για τα φροντιστήρια, αφού όλοι σχεδόν έχουµε περάσει από την όχθη του ιδιωτικού τοµέα και 

γνωρίζουµε τα υπέρ και τα κατά των δύο πλευρών. Οι µπηχτές αφορούν το σύστηµα που (αν και το γνωρίζει) µας δίνει 

ανεπαρκή βιβλία και ανεπαρκείς ώρες για να µη µπορούµε να κάνουµε στο σχολείο αυτό που πρέπει, µε αποτέλεσµα το 

φροντιστήριο να θεωρείται ο βασικός παράγοντας για την επιτυχία και όχι το σχολείο όπως θα έπρεπε. Κατά τ' άλλα 

κοροϊδευόµαστε λέγοντας ότι έχουµε "δωρεάν εκπαίδευση"!!! 

3. Κατά τη γνώµη µου, εδώ γίνεται µια προσπάθεια από την οποία µπορούν να ωφεληθούν καθηγητές και µαθητές. Αν 

υπάρχει άλλος καλύτερος δικτυακός τόπος µε παρόµοιο περιεχόµενο παρακαλώ να ενηµερωθούµε. 

4. Όσον αφορά τις κρίσεις "από γονείς και µαθητές", δεν πρέπει να ξεχνάµε το 50% των παιδιών της τεχνολογικής που 

δεν πιάνουν βαθµό πρόσβασης αν και πήγαν φροντιστήριο. Κατά τη γνώµη µου δεν νοµίζω ότι έχει τη βασική ευθύνη 

της αποτυχίας το φροντιστήριο στο οποίο στήριξαν τις ελπίδες τους αλλά το σύστηµα που δεν τους δίνει µια αξιόπιστη 

τεχνική εκπαίδευση και τα στέλνει στο καζάνι του Γενικού Λυκείου για σφαγή. Τα φροντιστήρια απλά κάνουν τη δουλειά 

τους αξιοποιώντας το σύστηµα. 

5. Και κάτι τελευταίο το οποίο δείχνει τη ΜΕΓΑΛΗ πρόοδο στο τοµέα της εκπαίδευσης: 

Το 1977 πήγαινα στο Χ φροντιστήριο που βρισκόταν στη Υ οδό µε ιδιοκτήτη τον κύριο Ζ. 

Το 2009 µετά από ν το πλήθος "µεταρρυθµίσεις" ο ανιψιός µου πηγαίνει στο Χ φροντιστήριο που βρίσκεται στη Υ οδό µε 

ιδιοκτήτη τον κύριο Ω, µε τον οποίο είµαστε συµµαθητές το 1977 στο ίδιο φροντιστήριο. 

Είναι αυτό που λέµε "..... για µια Ελλάδα νέα". 
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Προκειµένου να ΄΄ανοίξουµε΄΄ λίγο την αναζήτηση στην ύλη της Γ Λυκείου προσθέτω κάποιες ασκήσεις δικής µου 

κατασκευής που κατά τη γνώµη µου πραγµατεύονται κάποιες πτυχές της ύλης που δεν ανήκουν στα πολύ αναµενόµενα 

και χιλιοειπωµένα. Με χαρά περιµένω τις απόψεις των συναδέλφων. 



Συνηµµένα: 

• ning 
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στο πρώτο ερώτηµα στην πρώτη άσκηση στο τέλος δεν πιστεύω ότι µπορώ να βγάλω άκρη. Σίγουρα υπάρχουν 

τυπογραφικά λάθη! Ας διορθωθεί πριν πέσει στα χέρια µαθητών! 

ΚΟΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ είπε: 

Προκειµένου να ΄΄ανοίξουµε΄΄ λίγο την αναζήτηση στην ύλη της Γ Λυκείου προσθέτω κάποιες ασκήσεις δικής µου 

κατασκευής που κατά τη γνώµη µου πραγµατεύονται κάποιες πτυχές της ύλης που δεν ανήκουν στα πολύ αναµενόµενα 

και χιλιοειπωµένα. Με χαρά περιµένω τις απόψεις των συναδέλφων. 
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Ίρις Ιωάννου στις 24 Σεπτέµβριος 2009 είπε: 

Για παράδειγµα των όσων εννοώ µια άσκηση µε ΓΑΤ και χωρίς κρούση… 

Συνηµµένα: 

* ενός συστήµατος σωµάτων.pdf, 106 KB 

Γεια σου Ίρις 

Μου άρεσε πολύ η άσκηση σου µε το σύστηµα σωµάτων σε ταλάντωση αλλά στην Α∆Ε που εφαρµόζεις για να βρεις την 

ταχύτητα στη θέση φυσικού µήκους το αριστερό µέλος της ισότητας νοµίζω ότι θα πρέπει να γίνει (1/2)Κ(Α'+∆l1)^2 

Η σχέση του βιβλίου Ε=1/2Kx^2+1/2mυ^2 προκύπτει από σύστηµα το οποίο στη θέση ισσοροπίας x=0 έχει U=0 κάτι 

που δεν ισχύει στα κατακόρυφα ελλατήρια και νοµίζω ότι πρέπει να τονισθεί αυτό στα παιδιά. 
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Συνάδελφε Γιώργο καλησπέρα, 

δεν υποκαθιστώ την Ίριδα αλλά επειδή έχω ασχοληθεί µε την άσκηση και µάλλον η Ίρις δεν έχει δει ακόµα την 

παρατήρησή σου, θα µου επιτρέψεις να πω ότι δεν έχεις δίκιο. 

Η σχέση είναι απόλυτα σωστή. Εκφράζει τη διατήρηση της ενέργειας της ταλάντωσης στις δύο θέσεις που 

αναφέρονται: την αρχική της νέας ταλάντωσης (κάτω ακρότατη του ελατηρίου) όπου αντιστοιχεί αποµάκρυνση χ=-Α΄=-

0,2m και έχει µόνο δυναµική ταλάντωσης ίση µε αυτή που γράφει η Ίρις, αφού στη δυναµική 

ταλάντωσης περιέχεται η αποµάκρυνση από τη Θ.Ι αυτήςκαι την τελική που συµπίπτει µε τη θέση φυσικού µήκους 

του ελατηρίου, στην οποία αντιστοιχεί αποµάκρυνση χ=Α΄/2=∆l(1)=0,1m. 

Η αντίστοιχη παράσταση που γράφεις αναφέρεται στη δυναµική ενέργεια ελαστικής παραµόρφωσης του 

ελατηρίου αφού αναφέρεις την παραµόρφωση από το φυσικό µήκος του ελατηρίου και D=k. Η ζητούµενη 

ταχύτητα θα µπορούσε να υπολογισθεί και µε διατήρηση της µηχανικής ενέργειας του συστήµατος δίσκος-

ελατήριο µόνο που τότε θα έπρεπεαφενός να λάβουµε στην τελική θέση τη βαρυτική δυναµική του δίσκου ίση µε 

Mg(A΄+∆l1) και βέβαια στην τελική θέση (δηλαδή στη θέση φυσικού µήκους του ελατηρίου) δε θα υπήρχε δυναµική 

ελαστικής παραµόρφωσης (ενώ στη σχέση που γράφει η Ίρις και αναφέρεται στην ενέργεια 

ταλάντωσης σωστά υπάρχει δυναµική ταλάντωσης). 

Συµφωνώ ότι πρέπει να τονιστεί στα παιδιά η διαφορά µεταξύ δυναµικής ταλάντωσης καιδυναµικής ελαστικής 

παραµόρφωσης του ελατηρίου, κάτι που γίνεται εύκολα κατανοητό αφού η Θ.Ι της ΑΑΤ δε συµπίπτει µε τη θέση 

φυσικού µήκους του ελατηρίου. 

∆εν ξέρω αν στη Β΄Γυµνασίου αναφέρεται η σχέση της δυναµικής ελαστικής παραµόρφωσης του ιδανικού ελατηρίου, 

πιθανόν να µην αναφέρεται πουθενά σε σχολικό βιβλίο. Οφείλουµε όµως όταν διδάσκουµε νόµο Hooke στην 

Α΄Λυκείου να το αναφέρουµε και οπωσδήποτε (αν µας αφήσουν οι 6 ώρες Αρχαία) όταν διδάσκουµε έργο στο τέλος 

της Α΄να κάνουµε και την απόδειξη ως εφαρµογή στο έργο µεταβλητής δύναµης Επίσης το 

αναφέρουµε ξανά όταν κάνουµε την απαραίτητη επανάληψη στα ενεργειακά θεωρήµατα πριν ξεκινήσουµε την ΑΑΤ. 

Έτσι δε θα µπορεί κάποιος να πει, µα αυτό δε διδάσκεται. Άλλο δεν αναφέρεται στα σχολικά και άλλο δε 

διδάσκεται στο σχολείο. Εξάλλου ο ρόλος µας είναι να συµπληρώνουµε τις ελλείψεις των σχολικών. 



Ζητώ συγγνώµη από την Ίριδα που τοποθετήθηκα πριν από αυτή στην οποία αναφέρεται ο Γιώργος, αλλά πιστεύω ότι 

δε θα διαφωνήσει µε όσα γράφω. 

Καραβασίλης Γιώργος είπε: 

Ίρις Ιωάννου στις 24 Σεπτέµβριος 2009 είπε: 

Για παράδειγµα των όσων εννοώ µια άσκηση µε ΓΑΤ και χωρίς κρούση… Συνηµµένα: 

* ενός συστήµατος σωµάτων.pdf, 106 KB 

Γεια σου Ίρις 

Μου άρεσε πολύ η άσκηση σου µε το σύστηµα σωµάτων σε ταλάντωση αλλά στην Α∆Ε που εφαρµόζεις για να βρεις την 

ταχύτητα στη θέση φυσικού µήκους το αριστερό µέλος της ισότητας νοµίζω ότι θα πρέπει να γίνει (1/2)Κ(Α'+∆l1)^2 

Η σχέση του βιβλίου Ε=1/2Kx^2+1/2mυ^2 προκύπτει από σύστηµα το οποίο στη θέση ισσοροπίας x=0 έχει U=0 κάτι 

που δεν ισχύει στα κατακόρυφα ελλατήρια και νοµίζω ότι πρέπει να τονισθεί αυτό στα παιδιά. 
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Φίλε Θοδωρή σ' ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου 

Όντως η σχέση είναι σωστή και συνεπής µε τη ∆ιατήρηση της Ενέργειας της Ταλάντωσης. 

Η ουσία του προβληµατισµού µου ήταν αν υπάρχει τέτοιο πράγµα! 

Και στον προβληµατισµό µου είχα ξεχάσει τη δυναµική ενέργεια λόγω βαρύτητας! 

Έχω την παρακάτω άσκηση: 

Σε ελατήριο σταθεράς k µε φυσικό µήκος lo που κρέµεται κατακόρυφα δένουµε στο κάτω άκρο του σώµα µάζας m. Στο 

σώµα που ισορροπεί δίνουµε µία ταχύτητα υ προς τα κάτω. Να βρείτε το πλάτος της ταλάντωσης. 

Πως λύνεται αυτό; (∆εν βάζω τα 1/2) 

1) Αν χρησιµοποιήσω την Αρχή ∆ιατήρησης της Ενέργειας της Ταλάντωσης 

kA^2=mu^2 → A=... 

2) Αν χρησιµοποιήσω την Αρχή ∆ιατήρησης της Ενέργειας 

kdl=mg (Α) 

k(A+dl)^2=2mgA+mu^2+kdl^2 → kA^2+2kAdl=2mgA+mu^2 → (Α) 

→ kA^2+2kAdl=2kdlA+mu^2 → kA^2=mu^2 → A=... 

ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 
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Τελικά πότε και για ποιο λόγο κατά τη µελέτη της ταλάντωσης του απλού αρµονικού ταλαντωτή εφαρµόζουµε τη 

σχέση 1/2DA^2=1/2Dx^2+1/2mυ^2 (1); 

Ας τα πάρουµε µε τη σειρά: 

Αναφερόµενοι στον απλό αρµονικό ταλαντωτή, δηλαδή το σύστηµα ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k και σώµατος µάζας 

m, και µε γνωστό ότι D=k θα είναι: 

Στην ελεύθερη αµείωτη ταλάντωση: 

η ενέργεια που έχει το σύστηµα, δηλαδή το άθροισµα της κινητικής ενέργειας του σώµατος και της δυναµικής ενέργειας 

ταλάντωσης του συστήµατος λόγω της δράσης πάνω του της συντηρητικής δύναµης επαναφοράς ΣF=-kx, είναι σταθερή, 

και σταθερή σηµαίνει ίδια σε κάθε θέση. 

Στην ακραία θέση Κ=0 και U=1/2kA^2. 

Στη Θ.Ι. Κ=1/2mυmax^2 και U=0 

Σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις Κ=1/2mυ^2 και U=1/2kx^2. 

Από τη στιγµή που είπαµε ότι η ενέργεια είναι σταθερή θα ισχύει 



ΕΘ.Ι.=Εακραία θέση= Ετυχαία θέση 

∆ηλαδή 1/2mυmax^2=1/2kA^2=1/2kx^2+1/2mυ^2 

Θέλουµε να πούµε ότι αυτό αποτελεί την εφαρµογή της αρχής διατήρησης της ενέργειας στην ταλάντωση; Ας το πούµε… 

∆εν θέλουµε; Ας µην το πούµε… (και µάλλον τείνω να πιστέψω ότι είµαστε και πιο σωστοί. Άλλωστε αυτό που 

εφαρµόζουµε δεν είναι καµιά µαγική αρχή διατήρησης, απλά υπολογίζουµε την ίδια σταθερή ενέργεια στη Θ.Ι., την 

ακραία θέση και την τυχαία θέση και τις εξισώνουµε!!!) 

Σηµασία έχει ότι το άθροισµα της κινητικής και της δυναµικής ενέργειας ταλάντωσης είναι σταθερό, ίδιο σε κάθε θέση 

και από θέση σε θέση η µόνη ενεργειακή µετατροπή που συµβαίνει είναι η µετατροπή της κινητικής ενέργειας σε 

δυναµική και το αντίστροφο, µε αντίθετους ρυθµούς… 

Στη Φθίνουσα ταλάντωση: 

σε κάθε θέση το άθροισµα 1/2kx^2+1/2mυ^2 καθορίζει την ολική ενέργεια του ταλαντούµενου συστήµατος. Όµως η 

ολική ενέργεια είναι ίση και µε Ε=1/2kA^2, όπου Α το πλάτος της ταλάντωσης που θα έκανε το σώµα αν, µε την 

ενέργεια που έχει στη θέση αυτή, σταµατούσε ξαφνικά τη φθίνουσα και άρχιζε να κάνει ελεύθερη αµείωτη ταλάντωση. 

Οπότε λοιπόν στη φθίνουσα θα ισχύει σε κάθε θέση 1/2kA^2=1/2kx^2+1/2mυ^2. 

Στην εξαναγκασµένη ταλάντωση: 

Πρώτα απ’ όλα διευκρινίζω κάτι: η συχνότητα της ταλάντωσης γνωρίζουµε ότι είναι ίση µε τη συχνότητα της 

διεγείρουσας δύναµης. Αν στη σχέση (1), όταν γράφουµε D εννοούµε D=mωδιεγ^2 και όχι D=k, τότε η σχέση στέκει µεν 

από µαθηµατικής απόψεως, αλλά η 1/2DA^2=1/2mωδιεγ^2A^2 από φυσικής απόψεως δεν εκφράζει κάποια γνωστή 

ενέργεια. Αν δυσκολευόµαστε να το αντιληφθούµε αυτό, ας αναρωτηθούµε: που αλλού άραγε θα µπορούσαµε να 

αναζητήσουµε ενέργεια στο ταλαντούµενο σύστηµα, παρά µόνο κινητική ενέργεια στο σώµα και δυναµική ενέργεια 

ταλάντωσης (συνδυασµός της δυναµικής του ελατηρίου και ίσως της βαρυτικής δυναµικής του σώµατος) λόγω της 

δράσης της ελαστικής δύναµης επαναφοράς –kx; Μαθηµατικώς λοιπόν η σχέση είναι καλή και στεκούµενη, από 

Φυσικής όµως µεριάς έχουµε πρόβληµα… Έτσι θεωρώ ότι το D που γράφουµε στη σχέση συµφωνούµε όλοι ότι είναι ίσο 

µε το k του ελατηρίου και µε βάση αυτό συνεχίζω στα παρακάτω… 

Στην τυχαία θέση η ενέργεια του συστήµατος είναι Ε=1/2kx^2+1/2mυ^2, 

στην ακραία θέση Ε=1/2kA^2 και 

στη Θ.Ι. Ε=1/2mυmax^2, αλλά 

∆ΕΝ ισχύει 1/2kA^2=1/2mυmax^2=1/2kx^2+1/2mυ^2, 

παρά ΜΟΝΟ στην περίπτωση που βρισκόµαστε σε κατάσταση συντονισµού (µόνο στο συντονισµό ο ρυθµός παροχής 

ενέργειας από το διεγέρτη και ο ρυθµός απώλειας ενέργειας µέσω του έργου της Fαποσβ. είναι ίσοι, οπότε η µόνη 

ενεργειακή µετατροπή που συµβαίνει είναι η µετατροπή της κινητικής σε δυναµική µε αντίθετους ρυθµός και η ολική 

παραµένει σταθερή). Καλό είναι να θυµηθούµε µια απόδειξη πάνω σ’ αυτό από εδώ, ίσως φανεί χρήσιµη και ξεδιαλύνει 

πολλά σηµεία. 

Μόνο στο συντονισµό λοιπόν ισχύει 1/2kA^2=1/2mυmax^2=1/2kx^2+1/2mυ^2. 

Στην ουσία λοιπόν η σχέση 1/2kA^2=1/2kx^2+1/2mυ^2 δεν εκφράζει καµιά µαγική αρχή, αλλά απλά δείχνει ότι η 

ενέργεια του ταλαντούµενου συστήµατος σε κάθε θέση 

1ον: καθορίζεται από την αποµάκρυνση από τη Θ.Ι. και την ταχύτητα που έχει εκεί, και 

2ον: καθορίζει µε τη σειρά της το πλάτος της ταλάντωσης... 

Ίρις Ιωάννου 
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Μετά τη πολύ καλή παρουσίαση του θέµατος από την Ίριδα να προσθέσω κι εγώ δύο θέµατα που µε απασχολούν: 

∆υναµική ενέργεια ελατηρίου 

Στα σχολικά βιβλία και όχι µόνο δεν αναφέρεται ότι ένα ελατήριο αποτελείται από υλικά σηµεία που αλληλεπιδρούν και 

λόγω αυτών των εσωτερικών δυνάµεων αλληλεπίδρασης (δράσης - αντίδρασης) υπάρχει δυναµική ενέργεια, η µεταβολή 

της οποίας ισούται µε το (-) πλην έργο αυτών των δυνάµεων αλλήλεπίδρασης. 

(Μόνο στο παλιό βιβλίο του πολυκλαδικού υπάρχει σχετική αναφορά.) 

Επειδή το έργο των εσωτερικών δυνάµεων αλληλεπίδρασης δεν µπορούµε να το υπολογίσουµε άµεσα καταφεύγουµε 

στο έργο της δύναµης που ασκεί το ελατήριο σε ένα σώµα δεµένο στο άκρο του και λέµε ότι η µεταβολή της δυναµικής 

ενέργειας του ελατηρίου ισούται µε το (-) πλην έργο της δύναµης που ασκεί το ελατήριο στο σώµα. 



Το παραπάνω προκύπτει µε εφαρµογή του ΘΜΚΕ για το ελατήριο, οπότε προκύπτει ότι το έργο των εσωτερικών 

δυνάµεων αλληλεπίδρασης είναι αντίθετο µε το έργο της δύναµης που ασκεί το περιβάλλον στο ελατήριο, το οποίο µε τη 

σειρά του είναι αντίθετο του έργου της δύναµης που ασκεί το ελατήριο στο περιβάλλον (περιβάλλον=το σώµα που είναι 

δεµένο στο άκρο του ελατηρίου). 

∆ηλαδή από ΘΜΚΕ µόνο για το ελατήριο: 

Έργο εσωτερικών δυνάµεων αλληλεπίδρασης=(-)έργο δύναµης που ασκεί το περιβάλλον στο ελατήριο 

και 

έργο δύναµης που ασκεί το περιβάλλον στο ελατήριο=(-)έργο δύναµης που ασκεί το ελατήριο στο περιβάλλον 

άρα: 

Έργο εσωτερικών δυνάµεων αλληλεπίδρασης=έργο δύναµης που ασκεί το ελατήριο στο περιβάλλον 

Χωρίς εξήγηση είναι παράλογο να σχετίζουµε τη δυναµική ενέργεια η τη µεταβολή της δυναµικής ενέργειας ενός 

συστήµατος, µε µια δύναµη που ασκείται σε σώµα που δεν ανήκει στο σύστηµα!!! 

Η δυναµική ενέργεια ή η µεταβολή της δυναµικής ενέργειας ενός συστήµατος είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά και 

µόνο το σύστηµα. Για να εκφραστούν δεν έχουν ανάγκη την ύπαρξη εξωτερικών σωµάτων ή εξωτερικών δυνάµεων. 

∆υναµική ενέργεια ταλάντωσης 

Στο σύστηµα ελατήριο-µάζα ξεκινώντας από την αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας (Α∆ΜΕ) καταλήγουµε στη 

γνωστή σχέση όπου τη ποσότητα (1/2)Dx^2 την ονοµάζουµε δυναµική ενέργεια ταλάντωσης και την σχετίζουµε µε την 

συνισταµένη δύναµη ΣF=-Dx. 

Αν τώρα µε ρωτήσει µαθήτης: 

Εγώ κύριε γνωρίζω ότι δυναµική ενέργεια έχει ένα σύστηµα σωµάτων τα οποία αλληλεπιδρούν µε δυνάµεις 

διατηρητικές, εδώ ποια σώµατα αποτελούν το σύστηµα και ποιες είναι οι ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ δυνάµεις αλληλεπίδρασης οι 

οποίες όπως γνωρίζουµε πρέπει να εµφανίζονται ως ζεύγος δράσης - αντίδρασης σύµφωνα µε το τρίτο νόµο του 

Νεύτωνα; 

Τι πρέπει να του απαντήσω; 

Και αν οµαθητής συνεχίσει: 

Στη περίπτωση κυλίνδρου που ταλαντώνεται στο νερό ή στη περίπτωση εµβόλου που ταλαντώνεται σε δοχείο µε αέριο, 

ποιες είναι οι δυνάµεις αλληλεπίδρασης (δράσης - αντίδρασης) των οποίων το (-) πλην έργο ισούται µε τη µεταβολή της 

δυναµικής ενέργειας ταλάντωσης; 

Φυσικά σε µια "µέτριων δυνατοτήτων Τάξη Γ Λυκείου" δεν πρόκειται να δεχθούµε τέτοιες 
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Αγαπητέ Νίκο Ανδρεάδη 

Γράφετε: 

Αν τώρα µε ρωτήσει µαθήτης: 

Εγώ κύριε γνωρίζω ότι δυναµική ενέργεια έχει ένα σύστηµα σωµάτων τα οποία αλληλεπιδρούν µε δυνάµεις 

διατηρητικές, εδώ ποια σώµατα αποτελούν το σύστηµα και ποιες είναι οι ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ δυνάµεις αλληλεπίδρασης οι 

οποίες όπως γνωρίζουµε πρέπει να εµφανίζονται ως ζεύγος δράσης - αντίδρασης σύµφωνα µε το τρίτο νόµο του 

Νεύτωνα; 

Τι πρέπει να του απαντήσω; 

Τι εννοείτε; 

Τι θέλετε να πείτε; 

Εννοείτε ότι δεν πρέπει να µιλάµε για δυναµική ενεργεια στην ταλάντωση; 
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Λάµπρο το ερώτηµα είναι ρητορικό, αφού όλοι λέµε σχεδόν τα ίδια στη τάξη. 

Απλά έγραψα δύο προβληµατισµούς. 

Άν κάποιος συνάδελφος µπορεί ας βοηθήσει. 



Ο συνάδελφος Ρ.Μ. σε άλλη ανάρτηση µου έλυσε µε ξεκάθαρο τρόπο ένα άλλο προβληµατισµό που είχα εδώ και µήνες 

για άλλο θέµα. 

Η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών είναι η δύναµη του δικτύου 
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Νίκο, γιατί να µην πούµε ότι το σύστηµά µας είναι το σώµα-ελατήριο; 

Οπότε οι εσωτερικές δυνάµεις αλληλεπίδρασης είναι η Fελ-F , όπου F η δύναµη που ασκεί το σώµα στο ελατήριο; 
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Συγχαρητήρια Ίρις για την πολύ µεστή σου απάντηση. 

Ίρις Ιωάννου είπε: 

Τελικά πότε και για ποιο λόγο κατά τη µελέτη της ταλάντωσης του απλού αρµονικού ταλαντωτή εφαρµόζουµε τη 

σχέση 1/2DA^2=1/2Dx^2+1/2mυ^2 (1); 
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Λάµπρο, αν πούµε ότι το σύστηµά µας είναι τα [σώµα - οριζόντιο ελατήριο], τότε το αλγεβρικό άθροισµα των έργων των 

εσωτερικών δυνάµεων αλληλεπίδρασης Fελ-F (όπως αναφέρεις), όπου F η δύναµη που ασκεί το σώµα στο ελατήριο, 

είναι µηδέν, κάτι άτοπο, διότι σύµφωνα µε τον ορισµό της δυναµικής ενέργειας πρέπει να είναι ∆U=(-

)W(αλληλεπιδράσεων). 

Αν θεωρήσουµε το σύστηµα [σώµα - Γη - κατακόρυφο ελατήριο] τότε έχουµε και το βάρος. 

 


