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Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης 
                              

                                                      (β΄ µέρος)                  
 
 

 

Εξίσωση κίνησης στην απλή αρµονική ταλάντωση 
 
 

 

 

Σε υλικό σηµείο µάζας m που κινείται, δρα αποκλειστικά δύναµη επαναφοράς F=−Dx. 
Την κίνηση του υλικού σηµείου, που ονοµάζεται απλή αρµονική ταλάντωση, αρχίζουµε να 
µελετάµε τη χρονική στιγµή t0 . 

Να βρεθεί η γενική µορφή της εξίσωση κίνησης του υλικού σηµείου. 
 

 

Η εξίσωση κίνησης x(t) ή πιο απλά x, του υλικού σηµείου, προσδιορίζεται από το 2
ο
 νόµο 

του Νεύτωνα  
 

                                                          F=ma 
 

δηλαδή από τη διαφορική εξίσωση  
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Όπως και στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η διαφορική αυτή εξίσωση είναι γραµµική δευ-

τέρου βαθµού και συνεπώς η οποιαδήποτε γενική της λύση, θα απαιτήσει από το Φυσικό δύο 

προσδιοριστέες σταθερές. 
 

Αποδεικνύεται ότι οι πιο σηµαντικές, ισοδύναµες µεταξύ τους µορφές, µε τις οποίες µπορεί 

να δοθεί αυτή η γενική λύση και κατά συνέπεια να δοθεί η εξίσωση κίνησης του απλού αρ-

µονικού ταλαντωτή, είναι τρεις: 
 

 
 

(
*

)  
Θα µπορούσαµε το ίδιο καλά να είχαµε καλέσει  

m

D
−=ω .Οι λόγοι που δε το κάνουµε, συνδέονται περισσό-

τερο µε συνήθειες και ευκολίες να χειριζόµαστε θετικές ποσότητες. Αλλά αυτό είναι µια άλλη κουβέντα. 

Το βέβαιο όµως είναι ότι η σύνδεσή του µε κύκλους, γωνίες και γωνιακές ταχύτητες σε µια ευθύγραµµη κίνηση, 

µόνο παρανοήσεις µπορεί να προκαλέσει. 

Αν δεν είχαµε χρησιµοποιήσει το ω ως σύµβολο της γωνιακής συχνότητας, αλλά κάτι άλλο, π.χ. γ ή δ ίσως να εί-

χαµε αποφύγει τόσους και τόσους εκτροχιασµούς. 
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1η µορφή: 
                                          x=C1·ηµωt + C2·συνωt                t ≥ Rt0 ∈                                
 

 

2η µορφή: 
                                            x=C3·ηµ(ωt + C4)                      t ≥ Rt0 ∈                               
 

 

3η µορφή: 
                                            x=C5·συν(ωt + C6)                    t ≥ Rt0 ∈                               
 

 
 

Στις παραπάνω ισοδύναµες µορφές της γενικής εξίσωσης κίνησης ισχύουν σχεδόν τα ίδια 

που είπαµε και στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση (σελ. 2), στο α΄ µέρος αυτής της ανάρτησης. 
 

 

• ∆εν απαιτείται καµιά δικιά µας εκ των υστέρων τροποποίηση στο χρόνο t, να γίνει 

δηλαδή t-t0 ή κάτι άλλο, παρά µόνο ο προσδιορισµός των σταθερών C1 , C2 , C3 , C4 ,  

C5  και C6  συναρτήσει των συνθηκών που θα µας δώσουν 
 

• Οι παραπάνω σταθερές, γενικά, όχι µόνο δεν είναι η αρχική ταχύτητα υ0 και η αρχική 

θέση x0 του υλικού σηµείου, αλλά ούτε και συνδυασµοί τους.  
 

Είναι εκφράσεις, αποκλειστικά των συγκεκριµένων συνθηκών που θα µας δώσουν 

και επιβάλλεται να µας δώσουν. Οι συνθήκες αυτές δεν είναι κατ΄ ανάγκη οι 

αρχικές συνθήκες x0 και υ0. 
 

• Επίσης αποδεικνύονται τα παρακάτω πολύ σηµαντικά: 
 

� Τα C1 και C2 , θεωρητικά τουλάχιστον, δε χρειάζεται να πληρούν κανένα πε-

ριορισµό και συνεπώς µπορεί να είναι οποιοιδήποτε πραγµατικοί αριθµοί  
 

� Για τα C3 , C5  είχαµε µαθηµατικά το δικαίωµα και τα επιλέξαµε θετικά. Οι 

λόγοι που µας ώθησαν σε αυτή την επιλογή είναι παρόµοιοι µε αυτούς που 

µας ώθησαν να επιλέξουµε θετική και την κυκλική συχνότητα ω. 

Εδώ υπάρχει και ένας ακόµη σηµαντικός λόγος· να κάνουµε τα C3 και C5 πλά-

τος ταλάντωσης, µέγιστη δηλαδή απόσταση από το ελκτικό κέντρο. 

Αποδεικνύεται δηλαδή, ότι αν επιλέξουµε τα C3 και C5 θετικά, τότε το πλάτος 

της ταλάντωσης είναι  
 

                                           
2

2

2

153 CCCCA +===  
 

      Με άλλα λόγια, θα µπορούσαµε τα C3 , C5 , αλλά και το ω να τα είχαµε επιλέ-

ξει αρνητικά. Θα λειτουργούσαν όλα το ίδιο καλά, απλά θα έπρεπε να προ-

σαρµόσουµε λίγο τους ορισµούς µας. 
  

� Τα  C4 , C6  µπορούν να είναι οποιοιδήποτε πραγµατικοί αριθµοί. Όµως η πε-

ριοδικότητα των συναρτήσεων ηµίτονο και συνηµίτονο µας επιτρέπει να α-

κολουθήσουµε τη βασική φιλοσοφία που διέπει όλη τη Φυσική και που 

απαιτεί να την παρουσιάζουµε µε τον πιο οικονοµικό τρόπο. 
Έτσι µπορούµε, επιτρέπεται και το κάνουµε να περιορίσουµε τις τιµές των C4  

και C6  µέσα σε έναν τριγωνοµετρικό κύκλο και όχι σε περισσότερους, µιας 

και η επέκταση σε περισσότερους κύκλους δεν προσφέρει τίποτε επί πλέον 

στη φυσική των φαινοµένων που εξετάζουµε. 
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      Για τα C4  και C6  επιλέγουµε να πάρουµε για την κάλυψη του ενός τριγωνοµε-

τρικού κύκλου που χρειαζόµαστε και άρα ως πεδίο ορισµού τους, το διάστηµα 

[0,2π). 

       ∆ηλαδή επιλέξαµε  0≤ C4 <2π  και 0≤ C6 <2π. 

      Θα µπορούσαµε, για παράδειγµα, να δεχτούµε ως διάστηµα και το [-π,π) ή 

οποιοδήποτε άλλο διάστηµα, αρκεί να καλύψουµε έναν τριγωνοµετρικό κύ-

κλο.  

 

Εποµένως  
 

Η γενική µορφή της εξίσωσης κίνησης ενός υλικού σηµείου που για χρονικές 

στιγµές t≥ Rt
0
∈∈∈∈  εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, µπορεί να δοθεί µε τρεις 

ισοδύναµες µορφές 
 

1η µορφή: 
 

                                         x=C1·ηµωt + C2·συνωt               t ≥ Rt0 ∈                                  (16) 
 

                                   C1  και C2 πραγµατικοί αριθµοί 

 

2η µορφή: 
 

                                        x=Α·ηµ(ωt + C4)                         t ≥ Rt0 ∈                                 (17) 
 

                                 Α>0          και          0≤ C4 <2π 

 

3η µορφή: 
 

                                      x=Α·συν(ωt + C6)                         t ≥ Rt0 ∈                                   (18) 
 

                                Α>0          και          0≤ C6 <2π 

 
 

(Σχεδόν όσα προηγήθηκαν και όσα θα ακολουθήσουν αφορούν τις συναρτήσεις και όχι το φαινόµενο. Αποτέλεσµα 

αυτού είναι να εφαρµόζονται όχι µόνο στην απλή αρµονική ταλάντωση, αλλά σε όλα σχεδόν τα µεγέθη που µετα-

βάλλονται αρµονικά µε το χρόνο, που έχουν δηλαδή ίδιες εξισώσεις) 
 

 

 

 

 

Οι έννοιες της φάσης και της αρχικής φάσης δε µπορούν να εντοπιστούν στη 

µορφή (16), παρά µόνο στις εξισώσεις (17) και (18). 

Είναι δηλαδή έννοιες που συνδέονται άµεσα µε τη µορφή της εξίσωσης κίνησης 

που θα επιλέξουµε και όχι µε τη ταλάντωση, όχι µε το φαινόµενο. 
 
 

Αφήνοντας λοιπόν κατά µέρος την (16), ας δούµε τα πράµατα πιο αναλυτικά, εξετάζοντας 

για παράδειγµα τη µορφή (17) της εξίσωσης κίνησης της απλής αρµονικής ταλάντωσης: 
 

 

Στην εξίσωση κίνησης  
  

         x=Α·ηµ(ωt + C4)       µε      t ≥ Rt0 ∈    ,     Α>0        και       0≤ C4 <2π                    (19) 
  

µπορούµε να ονοµάσουµε φάση της αποµάκρυνσης την ποσότητα φ=ωt+C4 
 



 4 

Αυτόµατα, η ποσότητα φ0=ωt0+C4  θα πρέπει να ονοµαστεί αρχική φάση της 

αποµάκρυνσης στην παραπάνω εξίσωση κίνησης. 
 

Από τα παραπάνω βλέπουµε ότι ο περιορισµός  0≤ C4 <2π  και το γεγονός ότι η χρονική 

στιγµή t0 που αρχίσαµε να µελετάµε το φαινόµενο, µπορεί θεωρητικά να πάρει οποιαδήποτε 

τιµή, επιτρέπουν στην αρχική φάση φ0=ωt0+C4  να πάρει οποιαδήποτε τιµή. 
 

Επειδή όµως έχουµε συνηθίσει να συνδέουµε την αρχική φάση µε το «ξεκίνηµα» 

της µελέτης του φαινοµένου (της ταλάντωσης επί  του προκειµένου) και συνεπώς µε το γεγο-

νός ότι ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί καµιά ταλάντωση, δε θα θέλαµε να βλέπαµε µέσα σε µια 

αρχική φάση αποµάκρυνσης, τιµές που να περιέχουν ακόµη και τεράστια πολλαπλάσια του 

2π, µιας και υπήρχε κίνδυνος, αυτό να εκληφθεί ως πληροφορία, (λανθασµένη σε αυτό το 

καθεστώς που περιγράφουµε), ότι έχουν εκτελεστεί ήδη πάµπολλες ταλαντώσεις.  
 

 

Για να γλιτώσουµε λοιπόν τις συνήθειές µας, µπορούµε να τροπο-

ποιήσουµε την εξίσωση κίνησης (19): 
 

Από τη σχέση φ0=ωt0+C4  της αρχικής φάσης προκύπτει 
 

                                                         C4= φ0‒ωt0 
 

και συνεπώς η εξίσωση κίνησης γίνεται 
 

                                         x=Α·ηµ[ω(t‒t0)+ φ0 ]            t ≥ Rt0 ∈                                       (20) 
 

Συγκρίνοντας τις εξισώσεις (19 ) και (20) και βλέποντας ότι τα C4 και φ0 µπαίνουν σε «ισά-

ξιες θέσεις», αντί να απαιτήσουµε από το C4 να παίρνει τις περιορισµένες τιµές 0≤ C4 <2π , 

οπότε το φ0 θα παίρνει αναγκαστικά οποιαδήποτε τιµή, απαιτούµε από την αρχική φάση φ0 

να παίρνει τιµές σε ένα τριγωνοµετρικό κύκλο 0≤ φ0 <2π , οπότε το C4  µπορεί να πάρει ο-

ποιαδήποτε τιµή, ανάλογα µε την επιλογή της αρχής των χρόνων που κάνουµε.   

Όπως έχουµε ξαναπεί, ένας τριγωνοµετρικός κύκλος καλύπτεται και µε άλλες επιλογές δια-

στηµάτων, όπως π.χ -π≤ φ0 <π κ.λ.π. 
 

 

Υιοθετώντας αυτή την επιλογή για την αρχική φάση, αυτόµατα και η συνάρτηση που δίνει 

τις τιµές της φάσης αλλάζει από  

                       φ= ωt+C4           µε      t ≥ Rt0 ∈       και       0≤ C4 <2π 
 

       σε               φ=ω(t‒t0)+ φ0       µε      t ≥ Rt0 ∈      και       0≤ φ0 <2π 

 
 

Έχουµε δηλαδή δύο δυνατότητες γραφής και άρα επιλογής 

των ορισµών «φάση» και «αρχική φάση» 
 

 

1η δυνατότητα: 
 

Στην εξίσωση κίνησης  
 

 

                 x=Α·ηµ(ωt + C4)    µε    t ≥ Rt0 ∈    ,    Α>0      και      0≤ C4 <2π                     (21) 
 

ονοµάζουµε φάση της αποµάκρυνσης, την ποσότητα  
 

                            φ=ωt+C4         t ≥ Rt0 ∈      και      0≤ C4 <2π                                        (22) 
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Κατά συνέπεια, ονοµάζουµε αρχική φάση της αποµάκρυνσης την ποσότητα 
 

           φ0=ωt0+C4    Rt0 ∈      και      0≤ C4 <2π        (προφανώς  R0 ∈ϕ )                          (23) 
 

Οι σταθερές A και C4 θα προσδιοριστούν από τις συνθήκες που µας δίνουν και οι οποίες 

δεν είναι απαραίτητο να είναι οι αρχικές. 

 
2η δυνατότητα: 

 

Στην εξίσωση κίνησης  
  

                     x=A·ηµ(ωt + C4)    µε    t ≥ Rt0 ∈     Α>0     και   C4  πραγµατικός                (24) 
 

ονοµάζουµε φάση της αποµάκρυνσης, την ποσότητα 
 

                                       φ=ωt+C4           t ≥ Rt0 ∈                                                             (25) 
  

Κατά συνέπεια, ονοµάζουµε αρχική φάση της αποµάκρυνσης την ποσότητα 
 

                                   φ0=ωt0+C4       µε τον ισχυρό περιορισµό  0≤ φ0 <2π                      (26) 
 

Οι σταθερές Α>0  και  C4  θα προσδιοριστούν από τις συνθήκες που µας δίνουν και οι ο-

ποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι οι αρχικές. 

Ο προσδιορισµός όµως του C4 , επειδή αυτή η σταθερά τώρα θεωρείται πραγµατικός αριθ-

µός, θα γίνει µε την αοριστία ακέραιων πολλαπλασίων του π. Θα περιέχει δηλαδή το 2kπ 

(βλέπε παραδείγµατα παρακάτω). Έτσι η ακριβής τιµή του θα απαιτήσει οπωσδήποτε και τον 

ισχυρό περιορισµό που µετατοπίσαµε στην αρχική φάση 
 

   

                           0≤ φ0 <2π       δηλαδή      τον       0≤ ωt0+C4 <2π                                   (27) 

 
2η δυνατότητα (εναλλακτικός τρόπος, προτιµητέος): 

 

(Η ιδέα γι αυτή τη δυνατότητα είναι του Διονύση) 
 

Εκµεταλλευόµενοι τη σχέση (20), την οποία χρησιµοποιήσαµε προκειµένου να καταλήξου-

µε στη δεύτερη δυνατότητα, µπορούµε να δούµε τα πράγµατα και µε έναν άλλο τρόπο: 
 

Στην εξίσωση κίνησης  
   

                           x=A·ηµ[ω(t‒t0)+φ0 ]        t ≥ Rt0 ∈        A>0        0≤ φ0 <2π                   (28) 
 

ονοµάζουµε φάση της αποµάκρυνσης, την ποσότητα  
 

                                           φ=ω(t ‒ t0 )+φ0        t ≥ Rt0 ∈                                                   (29) 
 

Όµοια ονοµάζουµε αρχική φάση της αποµάκρυνσης την ποσότητα 
 

                                                     φ0 
 

Οι σταθερές  A>0  και  φ0  θα προσδιοριστούν από τις συνθήκες που µας δίνουν και οι ο-

ποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι οι αρχικές. 

  
 

Όπως εξηγήσαµε, η πρώτη δυνατότητα δεν περιορίζει την αρχική φάση σε ένα τριγωνοµε-

τρικό κύκλο, δε βάζει κανένα περιορισµό στη φάση και στην αρχική φάση παρά µόνο σε µια 

σταθερά της εξίσωσης κίνησης, τη 0≤ C4 <2π   (βλέπε σχέση 21). 



 6 

Συνεπώς είναι πολύ πιο ισχυρή από τη δεύτερη δυνατότητα. Όµως χαλά όλες τις συνήθειές 

µας και το «τραγικότερο» είναι, ότι εύκολα µπορεί να καταργήσει και τις δύο έννοιες αν κά-

ποιος άρει το µοναδικό περιορισµό  0≤ C4 <2π , που θέτει η οικονοµία της περιγραφής των 

φαινοµένων.   
 

Γι΄ αυτή και µόνο την αναστάτωση που πιθανώς να επιφέρει στις συνήθειές µας, στις 

εκφράσεις µας και στον τρόπο σκέψης µας, πιστεύω, χωρίς αυτό να είναι ούτε απαραί-

τητο ούτε αναγκαίο, ότι πρέπει να υιοθετήσουµε τη δεύτερη δυνατότητα ορισµών φάσης 

και αρχικής φάσης και µάλιστα τον εναλλακτικό τρόπο, ο οποίος θα αποδειχτεί παρα-

κάτω πιο «φιλικός». 
 

 

 

Τους ορισµούς «φάση» και «αρχική φάση», σύµφωνα µε τη δεύτε-

ρη δυνατότητα, ας τους δούµε σε παραδείγµατα: 
 

 

1ο παράδειγµα: 
 

 

 Υλικό σηµείο εκτελεί (απλή) αρµονική ταλάντωση που περιγράφεται από εξίσωση κίνησης 

της µορφής x=A·ηµ(ωt+C4). 

Τη χρονική στιγµή t0=2 sec που αρχίζουµε να µελετάµε την κίνηση το υλικό σηµείο βρίσκεται 

στη θέση  m10
2

2
x

1
0

−
⋅−=  (αρχική θέση)  και έχει ταχύτητα 

sec

m
 10 2

1
0 πυ

−
=  (αρχική ταχύτη-

τα). Αν η περίοδος της ταλάντωσης είναι Τ=1 sec, να βρεθεί η .... φάση και η αρχική φάση της 

αποµάκρυνσης στη δεδοµένη µορφή εξίσωσης κίνησης. 
 

  (Στην άσκηση δίνονται δύο συγκεκριµένες συνθήκες. Οι αρχικές)  
 

 

Λύση 
 

α΄ τρόπος: Με τη χρήση των σχέσεων (24) έως (27) 
 
 

Την εξίσωση κίνησης που µας δίνουν, φέρνουµε στη µορφή και τους περιορισµούς της 

συνάρτησης (24): 
 

        x=A·ηµ(2πt + C4)    µε    t ≥2 sec   ,    Α>0     και    C4  πραγµατικός αριθµός         (30) 
 

Τότε η φάση της αποµάκρυνσης θα είναι  
 

                                     φ=2πt+C4           t ≥2 sec                                                             (30α) 
 

και η αρχική φάση της αποµάκρυνσης θα είναι  
 

 

                    φ0=2π2+C4       µε τον ισχυρό περιορισµό  0≤ φ0 <2π                                  (30β) 
 

Εποµένως όλο το πρόβληµα εντοπίζεται στον υπολογισµό της σταθεράς C4 .  
 

Ας τον κάνουµε: 
 

Η ταχύτητα του υλικού σηµείου είναι  
 

 

          υ=A2π·συν(2πt + C4)    µε    t ≥2 sec   ,    Α>0       και       C4  πραγµατικός            (31) 
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Για  t=t0=2 sec ,  οι σχέσεις (30) και (31)  δίνουν 
 

                  1
10

2

2 −
⋅− =A·ηµ(4π+C4)       µε      Α>0       και       C4  πραγµατικός   

 

                 π
110 2 − =A2π·συν(4π+C4)    µε    Α>0      και       C4  πραγµατικός   

 
 

Από όπου προκύπτει 
 

                   Α=10
-1

 m       ,          
2

2
C4 −=ηµ           και           

2

2
C4 =συν  

 

και τελικά  
 

                 Α=10
-1

 m              και          Zk              rad     
4

7
k2C4 ∈+= µε

π
π                 (32) 

 

Βλέπουµε καθαρά πια, ότι ενώ η τιµή του Α, της µιας δηλαδή από τις δύο σταθερές Α και 

C4 , που επιβάλλει η διαφορική εξίσωση έχει ήδη προσδιοριστεί από τις αρχικές συνθήκες, ο 

προσδιορισµός της ακριβής τιµής του C4 , απαιτεί τον ορισµό και τον περιορισµό που υιοθε-

τήσαµε για την αρχική φάση. 
 

 

Από τη σχέση (30α) προκύπτει ότι η φάση της αποµάκρυνσης στη δεδοµένη µορφή της ε-

ξίσωσης κίνησης είναι  
 

                φ=2πt+C4=2πt+ Zk            
4

7
k2 ∈+ µε

π
π     και       t ≥2 sec                      (33) 

 

και εποµένως η αρχική φάση είναι  
 

                              φ0 = 4π+ Zk            
4

7
k2 ∈+ µε

π
π                                                  (34) 

 

Πρέπει όµως    
 

                                             0≤ φ0 <2π 
 

 

Αντικαθιστώντας στην παραπάνω διπλή ανίσωση την φ0 από την σχέση  (34) προκύπτει 
 

                                                      k=−2  
 

Τότε από σχέση (32) προκύπτει 

                                        rad     
4

9π

4

7
4C4 −=+−=

π
π  

 

και συνεπώς η εξίσωση κίνησης του υλικού σηµείου (30) γίνεται  
 

 

                             x=10
-1

·ηµ(2πt 
4

9π
− )          (SI)               µε    t ≥2 sec                              (35) 

 

Η φάση της αποµάκρυνσης στην εξίσωση κίνησης (35) είναι 
 

                                φ=      
4

9
t2

π
π −       και         t ≥2 sec    

                    

και η αρχική φάση  

                                      rad   
4

7
 

4

9
220

ππ
πϕ =−=                       
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β΄ τρόπος: Με τη χρήση των σχέσεων (28) και (29) 
 
 

Την εξίσωση κίνησης που µας δίνουν, φέρουµε στη µορφή και τους περιορισµούς της 

συνάρτησης (28): 
 

                        x=A·ηµ[2π(t‒2)+ φ0 ]           t ≥ 2 sec       A>0          0≤ φ0<2π                     (36)       
 

 

 

τότε η φάση της αποµάκρυνσης θα είναι   
 

 

                                                φ=2π(t‒2)+ φ0 
 

 

και η αρχική φάση της αποµάκρυνσης θα είναι  
 

                                                      φ0 

 

Εποµένως όλο το πρόβληµα εντοπίζεται στον υπολογισµό της φ0 .  
 

Ας τον κάνουµε: 
 

Η ταχύτητα του υλικού σηµείου είναι  
  
                    υ=2πΑ·συν[2π(t‒2)+ φ0 ]            t ≥ 2 sec        Α>0         0≤ φ0 <2π   
 

Για  t=t0=2 sec , οι παραπάνω σχέσεις αποµάκρυνσης και ταχύτητας δίνουν αντίστοιχα 
 

                  1
10

2

2 −
⋅− =Αηµφ0               και                      π110 2 − =2πΑσυνφ0 

 

 

Από όπου 
 

              Α=10
-1

 m       ,          
2

2
0 −=ηµϕ              και               

2

2
0 =συνϕ  

 

Τελικά και µε δεδοµένο ότι   0≤ φ0 <2π  προκύπτει 
 

                                  Α=10
-1

 m               και                  rad     
4

7
0

π
ϕ =                 

 

Από τη σχέση (36) προκύπτει η εξίσωση κίνησης   
 

                             x=10
-1

·ηµ[2π(t-2)
4

7π
+ )         µε          t≥2 sec                                          (37) 

 

δηλαδή η 

                           x=10
-1

·ηµ(2πt 
4

9π
− )           (SI)          µε    t ≥2 sec                                    (38) 

 

 Κατά συνέπεια η φάση της αποµάκρυνσης στην εξίσωση κίνησης (38) είναι 
 

                                   φ=      
4

9
t2

π
π −       µε         t ≥2 sec    

    και η αρχική φάση  

                                         rad   
4

7
 

4

9
220

ππ
πϕ =−=                       

 

τιµή την οποία εξάλλου έχουµε ήδη βρει. 
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2ο παράδειγµα: 
 

 

 Υλικό σηµείο εκτελεί (απλή) αρµονική ταλάντωση που περιγράφεται από την εξίσωση  
 

                                   x=10
-1

·ηµ(2πt 
4

9π
− )         (SI)      µε    t ≥2 sec                                  (39) 

                                                       

Να βρεθεί η ... φάση και η αρχική φάση της αποµάκρυνσης στη δεδοµένη µορφή της εξίσωσης 

κίνησης. 
 

 

 

Λύση 
 

α΄ τρόπος: Με τη χρήση των σχέσεων (24) έως (27) 
 

Την εξίσωση κίνησης που µας δίνουν, φέρνουµε στη µορφή και τους περιορισµούς της 

συνάρτησης (24) 
 

              x=A·ηµ(2πt + C4)    µε    t ≥2 sec   ,    Α>0       και      C4  πραγµατικός              (40) 
 

Τότε η φάση της αποµάκρυνσης θα είναι  
 

                                     φ=2πt+C4           t ≥2 sec                                                             (40α) 
 

και η αρχική φάση της αποµάκρυνσης θα είναι  
 

 

                    φ0=2π2+C4       µε τον ισχυρό περιορισµό  0≤ φ0 <2π                                  (40β) 
 

Εποµένως όλο το πρόβληµα εντοπίζεται στον υπολογισµό της σταθεράς C4 .  
 

Ας τον κάνουµε: 
 

Για να έχει η εξίσωση κίνησης (39) που µας δίνουν, τη µορφή της σχέσης (40) για όλες 

τις χρονικές στιγµές t≥2 sec, πρέπει να ισχύει 
 

                                     ηµ(2πt + C4)= ηµ(2πt 
4

9π
− )                                                   

και συνεπώς πρέπει  

                                                C4=2kπ
4

9π
−  

 

Τότε η φάση και η αρχική φάση θα δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις (40α) και (40β) 
 

                                   φ=2πt+C4               t ≥2 sec   
 

                                      φ0=4π+2kπ
4

9π
−       

   
Απαιτώντας               0≤ φ0 <2π            προκύπτει    k=0 

 

Άρα η φάση της αποµάκρυνσης στην (40) και κατά συνέπεια στην εξίσωση κίνησης (39) 

που µας δίνουν είναι 
 

                              φ=
4

π9
πt2 −       µε         t ≥2 sec    

 

και η αρχική φάση είναι 

                                        φ0=
4

7π
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β΄ τρόπος: Με τη χρήση των σχέσεων (28) και (29) 
 

Την εξίσωση κίνησης που µας δίνουν, φέρνουµε στη µορφή και τους περιορισµούς της 

συνάρτησης (28): 
 

                        x=A·ηµ[2π(t‒2)+ φ0 ]           t ≥ 2 sec       A>0          0≤ φ0<2π                     (41)       
 

 

Τότε η φάση της αποµάκρυνσης θα είναι   
 

                                                φ=2π(t‒2)+ φ0                                                                   (41α) 
 

 

και η αρχική φάση της αποµάκρυνσης θα είναι  
 

                                                       φ0 
 

Εποµένως όλο το πρόβληµα εντοπίζεται στον υπολογισµό της φ0 .  
 

Ας τον κάνουµε: 
 

Μετασχηµατίζουµε την εξίσωση κίνησης (39) που µας δίνουν ώστε να αποκτήσει τη µορφή 

της σχέσης (41) 

                                   x=10
-1

·ηµ[2π(t‒2)+4π−
4

9π
]               t ≥ 2 sec                                             

και τελικά  

                                  x=10
-1

·ηµ[2π(t‒2)+
4

7π
]            (SI)          t ≥ 2 sec                             (42)                            

 

Άρα η φάση της αποµάκρυνσης στην εξίσωση κίνησης (42) και κατά συνέπεια στην εξίσω-

ση κίνησης (39) που µας έδωσαν είναι 
 

                          φ=2π(t‒2)+
4

7π
=

4

π9
πt2 −       µε         t ≥2 sec    

 

και η αρχική φάση της αποµάκρυνσης θα είναι  
 

                                                   φ0=
4

7π
 

 

Σηµειώσεις: 
 

α) Από το παραπάνω παράδειγµα φαίνεται η ευκολία µε την οποία λύνεται το πρόβληµα 

της φάσης και της αρχικής φάσης, αν φέρουµε τη εξίσωση κίνησης που µας δίνουν στη µορφή 

της συνάρτησης (28) µε τους περιορισµούς όµως µε τους οποίους ακολουθείται αυτή µορφή. 

Τον τρόπο αυτόν θα ακολουθήσουµε στο επόµενο παράδειγµα. 

Ίσως κάποιος πει, γιατί να τα κάνουµε όλα αυτά αφού θα µπορούσαµε και µόνο µε παρα-

τήρηση, σύγκριση και µε µια αντικατάσταση στην εξίσωση κίνησης (39) που µας δίνουν, να 

βρούµε αυτά που ζητάµε πολύ πιο εύκολα. 

Ο λόγος της ευκολίας που πιθανώς να διακρίνει κάποιος, οφείλεται στο γεγονός ότι η (39) 

ήταν σχέση «µαγειρεµένη». Είχε ετοιµαστεί από το πρώτο παράδειγµα. Τα πράµατα όµως δε 

θα είναι πάντα τόσο ευδιάκριτα. Θα το διαπιστώσουµε στο επόµενο παράδειγµα. 
 

β) Η εξίσωση κίνησης (39) που µας δώσανε  

                                x=10
-1

·ηµ(2πt 
4

9π
− )         (SI)      µε    t ≥2 sec                      

 

είναι µαθηµατικά ισοδύναµη µε την  
 

                                 x=10
-1

·ηµ(2πt 
4

π
− )         (SI)      µε    t ≥2 sec                   
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Κατά συνέπεια, αυτή η τελευταία θα µπορούσε κάλλιστα να δοθεί στη θέση της πρώτης. 

Μήπως αυτό θα επηρέαζε  τη φάση και την αρχική φάση που θα βρίσκαµε, γεγονός που θα 

καθιστούσε και τους ορισµούς και τις έννοιες άχρηστες; 
 

Η απάντηση είναι όχι. Όποια από τις δύο µαθηµατικά ισοδύναµες σχέσεις και να 

χρησιµοποιήσουµε, εφόσον ακολουθήσουµε µε συνέπεια όσα αναφέραµε, θα καταλή-

ξουµε στην ίδια σχέση για τη φάση και στην ίδια τιµή για την αρχική φάση. 
 
 

Το γεγονός αυτό δείχνει τη συνέπεια των ορισµών που δώσαµε για φάση και αρχική φάση. 

Συνεπώς αν τους υιοθετήσουµε, που τουλάχιστον βουβά µέχρι τώρα το έχουµε ήδη κάνει, δεν 

θα έχουµε αντιφάσεις. 
 

γ) Ο λόγος που στην εξίσωση (39) χρησιµοποιήσαµε το  
4

9π
−  και όχι το ισοδύναµο  

4

π
−  

ήταν για να δείξουµε ότι αυτός που θα µας δώσει µια εξίσωση κίνησης δεν είναι υποχρεωµέ-

νος να την έχει επεξεργαστεί και να έχει υιοθετήσει κάποιες φόρµες ή να έχει προσέξει τις 

µαθηµατικές ισοδυναµίες. 

Αυτός που θα µας δώσει την εξίσωση κίνησης είναι ελεύθερος να µας δώσει ό,τι 

θέλει (µαθηµατικά ισοδύναµο), αρκεί να δώσει όπως οφείλει να δώσει σε κάθε συ-

νάρτηση, το πεδίο ορισµού της. 

 

 
3ο παράδειγµα: 

 

 Υλικό σηµείο εκτελεί (απλή) αρµονική ταλάντωση που περιγράφεται από την εξίσωση κίνη-

σης 
 

                        x=10
-1

·ηµ(
4

π
t 

3

10π
+ )         (SI)         µε         t ≥ −3 sec                                (41) 

                                                       

Να βρεθεί η φάση και η αρχική φάση της αποµάκρυνσης στη δεδοµένη µορφή εξίσωσης κίνη-

σης. 
 

Λύση 
 

Μετασχηµατίζουµε τη σχέση (41) ώστε να αποκτήσει τη µορφή της σχέσης (28), δηλαδή 

να αποκτήσει τη µορφή  
   

                           x=A·ηµ[ω(t‒t0)+φ0 ]        t ≥ Rt0 ∈        A>0        0≤ φ0 <2π             
 

Πράγµατι η (41) γίνεται 
 

                              x=10
-1

·ηµ[
4

π
(t+3)− 

4

3π
 + 

3

10π
 ]             t ≥ -3 sec        

 

ή 

                               x=10
-1

·ηµ[
4

π
(t+3)+ 

12

31π
 ]                 t ≥ -3 sec        

 

Αφαιρώ (ή προσθέτω αν µε βολεύει) ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π προκειµένου να δη-

µιουργήσω θετική αρχική φάση 
 

                               x=10
-1

·ηµ[
4

π
(t+3)−2π+ 

12

31π
 ]                 t ≥ -3 sec        
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και τελικά  
 

                         x=10
-1

·ηµ[
4

π
(t+3)+ 

12

7π
 ]           (SI)        µε          t ≥ -3 sec                       (42) 

 

Άρα η φάση της αποµάκρυνσης στην εξίσωση κίνησης (42) και κατά συνέπεια στην εξίσω-

ση κίνησης (41) που µας έδωσαν είναι 
 

                                  φ=
4

π
(t+3)+ 

12

7π
=

4

π
t+

3

4π
      µε         t ≥-3 sec    

  

και άρα η αρχική φάση θα είναι               φ0=
12

7π
 

 

Σηµείωση: 
Στην ίδια ακριβώς σχέση για τη φάση και στην ίδια τιµή για την αρχική φάση θα είχαµε 

καταλήξει και αν αρχίζαµε από οποιαδήποτε ισοδύναµη µε τη δεδοµένη εξίσωση κίνησης 

όπως π.χ. την  

                                 x=10
-1

·ηµ(
4

π
t 

3

4π
+ )         (SI)         µε         t ≥ −3 sec        

 

 

                       

Αν είχαµε επιλέξει ως εξίσωση κίνησης τη συνάρτηση (18), τα 

πράµατα θα λειτουργούσαν ανάλογα, αλλά το ίδιο καλά 
 

              x=Α·συν(ωt + C6)            t ≥ Rt0 ∈     ,       Α>0         και          0≤ C6 <2π           (28) 
 

Οι ορισµοί σε αυτή την περίπτωση θα αφορούσαν το όρισµα του συνηµιτόνου, η σχέση που 

θα έδινε τη φάση θα βρισκόταν από το όρισµα του συνηµιτόνου και προφανώς θα ήταν δια-

φορετική από τη σχέση που βρήκαµε χρησιµοποιώντας το ηµίτονο, καθώς διαφορετική θα 

ήταν και η τιµή της αρχικής φάσης.  

 

Αν τέλος ως εξίσωση κίνησης είχαµε επιλέξει την συνάρτηση (16) 
 

                           x=C1·ηµωt + C2·συνωt                t ≥ Rt0 ∈  
 

δε θα ασχολιόµασταν καθόλου µε τις έννοιες φάση και αρχική φάση, µιας και στην µορφή 

αυτή δεν ορίζονται. 
 

Αυτό βέβαια δεν είναι και τίποτε σοβαρό, αφού οι δύο αυτές έννοιες, «φά-

ση» και «αρχική φάση» δε συνδέονται και δε γίνεται να συνδέονται με το 

φαινόμενο, αλλά με την εξίσωση κίνησης που επιλέξαμε.  
 

Στο θέµα αυτό θα αναφερθούµε και παρακάτω. 
 

Εδώ, ίσως πρέπει να µπει και κάποιο άλλο ερώτηµα, πολύ σηµαντικό 
 

Χρειάζεται τόσο πολύ να υιοθετήσουµε ορισµό για τη φάση και την αρχική φάση; Είναι 

τόσο σπουδαίες αυτές οι έννοιες που πρέπει να ταλαιπωρούµαστε για τους ορισµούς τους;  

Ανεξάρτητα από την προσωπική στάση του καθενός µας απέναντι στην αξία ή όχι των εν-

νοιών φάση και αρχική φάση, η διαφορά φάσης ανάµεσα σε µεγέθη του ίδιου φαινοµένου 

έχει κάποια αξία.  
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Το κυριότερο είναι ότι η διαφορά φάσης ανάµεσα σε δυο µεγέθη µιας ταλάντωσης, δεν αλ-

λάζει οποιοδήποτε δυνατότητα και αν υιοθετήσουµε, οποιοδήποτε ορισµό από τους δύο και 

αν δεχτούµε, οποιαδήποτε εξίσωση κίνησης και αν χρησιµοποιήσουµε. 

Θα το ένιωθα όµως τελείως αιωρούµενο να µιλάµε για διαφορές φάσης και να µην έχουµε, 

αν όχι ορίσει τη φάση, τουλάχιστον δει την «κούραση» µέχρι τον εντοπισµό των ορισµών. 

Τέλος πάντων! Αυτό είναι µια άλλη κουβέντα.... 
 

 

Παρατηρήσεις 
 

α)  Οι εξισώσεις και οι διαδικασίες για την εύρεση φάσης και αρχικής φάσης γίνονται σα-

φώς πιο απλές, αν τη χρονική στιγµή που αρχίζουµε να παρατηρούµε το φαινόµενο ονοµά-

σουµε χρονική στιγµή µηδέν.  

Κι αυτό νοµίζω ότι επιβάλλεται να το κάνουµε, αν έχουµε ένα µόνο κινητό να µελετή-

σουµε. Για την οικονοµία των κινήσεών µας, την ευκολία κατανόησης πιο δύσκολων σηµεί-

ων του φαινοµένου και για την καλύτερη παρουσίασή του παίρνουµε ως ελκτικό κέντρο της 

ταλάντωσης το σηµείο x=0 m και ως «αρχή των χρόνων» τη στιγµή t0=0 sec. 

Αν όµως είµαστε αναγκασµένοι να παρατηρήσουµε δύο ή περισσότερα κινητά που δεν 

ξεκίνησαν συγχρόνως (π.χ. κύµατα) τότε για κάποιο ή για κάποια κινητά η αρχική χρονική 

στιγµή δε θα είναι η µηδέν. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταφύγουµε σε όσα αναφέρθηκαν, έχοντας πάντα ό-

µως στο µυαλό µας ότι οι ορισµοί και οι περιορισµοί τους δεν πρέπει να αλλάξουν. Η σχέση 

που δίνει τη φάση θα προκύψει από τη διαδικασία που αναφέραµε και η τιµή της αρχικής 

φάσης, της κάθε αρχικής φάσης του κάθε ταλαντωτή και του κάθε φυσικού µεγέθους που τον 

συνοδεύει θα πρέπει να βρίσκεται µέσα σε ένα τριγωνοµετρικό κύκλο. 
 

β)  Με αφορµή κάποιες αναρτήσεις συναδέλφων, θα πρέπει στο σηµείο αυτό να διευκρινί-

σω ότι ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι θα πρέπει να διδάξουµε και τις τρεις µορφές 

στους µαθητές και µάλιστα έτσι όπως τις έδωσα. Ούτε είπα ποτέ να τους βά-

λουµε να επιλέξουν αυτοί ποια µορφή θέλουν να χρησιµοποιήσουν, ούτε να τους 

βάλουµε στα ψαξίµατα και τις δικές µας αναζητήσεις. 
 

Με τις αναρτήσεις µου προσπαθώ να συµµετάσχω σε συζητήσεις µε άλλους συναδέλφους 

και όχι µε µαθητές, που στο κάτω κάτω, οι δικές µου τουλάχιστον αναρτήσεις, δεν τους εν-

διαφέρουν. 

Όµως δε µπορώ να κρύψω το φόβο µου µπροστά στον κίνδυνο να εγκλωβι-
στούµε σε µια µορφή εξίσωσης κίνησης, να γυρνάµε γύρω γύρω από αυτή, να 
ξεχνάµε πως γεννήθηκε, να ξεχνάµε πόσο διαφορετική και πιο εύγλωττη θα 
µπορούσε να γίνει και να ψάχνουµε για γνώση µόνο σε αυτή τη συγκεκριµένη 
µορφή, όταν η ακριβώς διπλανή της ισοδύναµη εξίσωση κίνησης, µας παρέχει 
αυτή τη γνώση πλουσιοπάροχα. Αυτός ο εγκλωβισµός δεν είναι και ό,τι το κα-
λύτερο για ένα φυσικό.  
Ένα φυσικό φαινόµενο διδάσκεται πληρέστερα, όσο πιο καλά το γνωρίζουµε. 

Και το κυριότερο, όσο πιο καλά γνωρίζουµε τις διαστάσεις των ερωτήσεων που 
θα µας υποβάλλουν οι µαθητές, έστω κι αν οι ίδιοι οι µαθητές τις αγνοούν. 
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Αυτό δε σηµαίνει ότι θα διδάξουµε στους µαθητές το φαινόµενο µε όλη του 
την εννοιολογική και µαθηµατική δυσκολία, αλλά ότι θα το φέρουµε στο επίπεδό 
τους σωστά, µε σοβαρότητα, ευθύνη και διδακτική ηθική.  

 

Προκειµένου να λύσουµε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα, προκειµένου να διδάξουµε, να προ-

βληµατιστούµε, να «ανακαλύψουµε» καινούρια γνώση, να παρουσιάσουµε καλύτερα κάποιο 

συγκεκριµένο ζήτηµα ή να προχωρήσουµε κάποια µαθηµατική διαδικασία που αφορά την 

α.α.τ, θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσουµε µια ή και περισσότερες, από τις παραπάνω µορφές 

της εξίσωσης κίνησης. 
 

Ισχύει δηλαδή εδώ, έστω και σε αυτή την πολύ περιορισµένη κλίµακα, ό,τι ισχύει και σε 

βαρύτερους φορµαλισµούς. Ένας δεύτερος, διαφορετικός μαθηματικός και εννοιολο-

γικός εντοπισμός κάποιου συγκεκριμένου φαινομένου, έστω κι αν είναι μαθημα-

τικά ισοδύναμος με τον πρώτο, μπορεί να κάνει το φαινόμενο πιο διάφανο. 

Μια διαφορετική μαθηματική και εννοιολογική προσπάθεια ερμηνείας, έστω 

και μαθηματικά ισοδύναμη με την πρώτη, μπορεί να κάνει τον κόσμο πιο ανά-

γλυφο. 
 

Κατά την οµιλία µου στη Στοά του Βιβλίου, ο σκοπός της «διδακτικής ηθικής», ενός 

από τα τρία θέµατα µε τα οποία καταπιάστηκα, ήταν ακριβώς αυτός. 

 Να δείξω τη µεγάλη αξία της επιλογής της κατάλληλης εξίσωσης, προκειµένου να εξυπη-

ρετηθούν καλύτερα συγκεκριµένοι σκοποί, συγκεκριµένοι προβληµατισµοί, συγκεκριµένες 

συζητήσεις, όταν ασχολούµαστε µε την απλή αρµονική ταλάντωση. 

Πράγµατι επιλέγοντας άλλη µορφή της εξίσωσης κίνησης, κάποια πράµατα που αφορούσαν 

την α.α.τ. γινόντουσαν τελείως διάφανα. 

Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε και µε την εξίσωση της ευθύγραµµης οµαλής κίνησης. Αλλάζο-

ντας τη µορφή της, αλλά διατηρώντας την µαθηµατικά ισοδύναµη µε την πρώτη, τα πράµατα 

σκοτείνιαζαν απελπιστικά. Χανόταν κάθε διδακτική ηθική. Γινόντουσαν όλα ασκη-

σιολογία και απόλυτη εξάρτηση του µαθητή από τον καθηγητή του. 
 

Εδώ δηλαδή θα πρέπει να τονίσουµε, ότι ενώ οι τρεις παραπάνω µορφές της 

εξίσωσης κίνησης της απλής αρµονικής ταλάντωσης είναι µαθηµατικά ισοδύνα-

µες, δεν εξυπηρετούν τους εκάστοτε σκοπούς µας µε τον ίδιο τρόπο. 

Κατά συνέπεια χρηστικά και εννοιολογικά, οι τρεις παραπάνω µορφές ούτε ι-

σοδύναµες είναι, ούτε πρέπει να µας είναι αδιάφορο ποια από τις τρεις θα χρη-

σιµοποιήσουµε. 
 

Κι αυτό έχει µεγάλη σηµασία να το ξέρει, να το πιστεύει και να το έχει βιώσει 

ένας φυσικός. Αυτό ακριβώς είδαµε να αναδύεται από αυτό το κείµενο. 

Ενώ οι παραπάνω εξισώσεις είναι µαθηµατικά ισοδύναµες, δε µπορούν όλες να 

δώσουν την ίδια αφορµή για συζήτηση, προβληµατισµό και ορισµούς εννοιών. 
 

Για παράδειγµα, αφορµή για όλο τον προβληµατισµό µας σε αυτή τη συζήτηση και την α-

ναζήτηση των ορισµών «φάση» και «αρχική φάση», δίνουν µόνο οι εξισώσεις (17) και (18), 

αλλά όχι η (16) στην οποία δεν είναι δυνατό να οριστούν αυτές οι έννοιες. 

Η (16) όµως µπορεί να δώσει αφορµή για άλλους προβληµατισµούς, όπως π.χ. «τι είναι η 

σύνθεση απλών αρµονικών ταλαντώσεων». 
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γ)  ∆ε µπορώ επίσης να δεχτώ ότι ο ορισµός της φάσης πρέπει να γίνεται µέσα από έναν 

συγκεκριµένο τριγωνοµετρικό αριθµό, όπως για παράδειγµα το ηµίτονο. Γιατί αυτός ο περιο-

ρισµός; Ούτε στην ελληνική βιβλιογραφία, ούτε στην παγκόσµια, ούτε µεταξύ των φυσικών 

έχει επικρατήσει το ηµίτονο. Αλλά και να είχε επικρατήσει δε νοµίζω ότι θα πρέπει να µας 

ενδιαφέρει, µιας και είναι χωρίς λόγο η επικράτηση του ηµιτόνου έναντι του συνηµιτόνου. 

Μου φαίνεται πολύ αδύναµο το να περιορίζω χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο, τους ορισµούς 

φυσικών µεγεθών, απλά και µόνο γιατί κάποιος συγγραφέας ενός χωρίς υπόληψη σχολικού 

βιβλίου
(
*

)
, έκανε κάτι επιδερµικό. 

Για σκεφτείτε να ρωτήσουµε για τη φάση, ένα φυσικό που δε δουλεύει στην ελληνική δευ-

τεροβάθµια εκπαίδευση. Να µας απαντήσει έχοντας στο µυαλό του το συνηµίτονο και µεις να 

του πούµε ότι έκανε λάθος γιατί χρησιµοποίησε συνηµίτονο και όχι ηµίτονο. 

Γιατί θα πρέπει να του επιβάλλουµε να εξετάζει τις ταλαντώσεις µε ηµίτονα και όχι µε συ-

νηµίτονα; ∆ε το καταλαβαίνω... 

Γιατί να συνδέσουµε την έννοια της φάσης µε το ηµίτονο σώνει και καλά, όταν ούτε στην 

παγκόσµια, ούτε στην ελληνική βιβλιογραφία συµβαίνει αυτό, αλλά κάθε συγγραφέας µπορεί 

να χρησιµοποιεί όποια από τις ισοδύναµες µορφές θέλει.  

Και το σχολικό βιβλίο παραπαίει ανάµεσα στο ηµίτονο που εισάγει στη µηχανική ταλά-

ντωση και στο συνηµίτονο που δέχεται στην ηλεκτρική.  

Εν κατακλείδι νοµίζω ότι η δέσµευση στο ηµίτονο µόνο περιττούς περιορισµούς 

εισάγει και δέσµευση στη σκέψη προκαλεί. Δε πρέπει να βάζουµε όλους αυτούς 

τους περιορισµούς. Χάνεται η αξία των ορισµών. Οι µόνοι περιορισµοί που πρέ-

πει να δεχτούµε είναι αυτοί που επιβάλλονται από τη διαφορική εξίσωση και από 

την απαίτηση να κάνουµε Φυσική µε όλη τη δυνατή οικονοµία. 
 

δ)  Όπως ήδη έχουµε αναφέρει, υπάρχουν δύο δυνατότητες για να ορίσουµε τις έννοιες 

«φάση» και «αρχική φάση». Πιστεύω ότι µας ταιριάζει η δεύτερη δυνατότητα και µάλιστα ο 

εναλλακτικός τρόπος (σελ.5). 

Αν όµως έχουµε σκοπό να δεχτούµε τη δεύτερη αυτή δυνατότητα για την αποµάκρυνση 

µόνο, αλλά να εγκαταλείψουµε την επιλογή µας για τα υπόλοιπα φυσικά µεγέθη του φαινο-

µένου όπως είναι η ταχύτητα και η επιτάχυνση, καθώς και για φαινόµενα άλλης ποιότητας 

όπως είναι τα κύµατα, τότε, αν θέλουµε να είµαστε συνεπείς, ας τα εγκαταλείψουµε όλα και 

ας πάµε στην πρώτη δυνατότητα, όπου η φάση και η αρχική φάση µπορούν να παίρνουν ο-

ποιαδήποτε τιµή και όχι τιµή περιορισµένη σε ένα τριγωνοµετρικό κύκλο. 

∆εν είναι δυνατό τη µία φορά να λέµε ότι η αρχική φάση είναι περιορισµένη σε ένα τριγω-

νοµετρικό κύκλο, όταν αναφερόµαστε στην αποµάκρυνση και την άλλη να λέµε ότι παίρνει 

και άλλες τιµές όταν αναφερόµαστε στα υπόλοιπα µεγέθη του ίδιου φαινοµένου που επίσης 

εκτελούν «ταλάντωση». ∆εν είναι δυνατόν να λέµε ότι ακόµη και οι αποµακρύνσεις δεν έ-

χουν αρχική φάση περιορισµένη σε ένα τριγωνοµετρικό κύκλο, όταν οι ταλαντωτές βρίσκο-

νται σε διαφορετική θέση, όπως συµβαίνει στα κύµατα. 

∆ηλαδή όλη αυτή η αγωνία µας για να βρούµε τους ορισµούς φάσης και αρχικής φάσης 

προέρχεται από τη φάση και την αρχική φάση της αποµάκρυνσης στη µια µόνο ταλάντωση; 

∆ηλαδή αγωνία για ένα µόνο φυσικό µέγεθος, σε µια µόνο συγκεκριµένη ταλάντωση, όταν το 

ίδιο µέγεθος σε µια άλλη ταλάντωση λίγο πιο δίπλα παίρνει άλλες τιµές; 

Αν πρόκειται να υιοθετήσουµε τέτοιες στάσεις νοµίζω ότι είναι καλύτερα να εγκαταλεί-

ψουµε και φάση και αρχική φάση ή τέλος πάντων να υιοθετήσουµε τη πρώτη δυνατότητα 
 

 
(
*

) 
Αν οι συγγραφείς του σχολικού βιβλίου Φυσικής Κατεύθυνσης Γ΄  Λυκείου είχαν έστω και τη στοιχειώδη ευ-

αισθησία θα έπρεπε να είχαν βρει τρόπο να καταγγείλουν το γεγονός ότι οι ασκήσεις που περιέχει το βιβλίο τους 

είναι απόλυτα υποδεέστερες από αυτές που µπαίνουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τι χρειάζεται το βιβλίο τους και 

τι προσφέρει αφού όλα υπάρχουν και µε το παραπάνω στα φροντιστηριακά βοηθήµατα;   
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Σε µια ταλάντωση οι αρχικές φάσεις όλων των µεγεθών πρέπει να 

βρίσκονται σε διάστηµα ενός τριγωνοµετρικού κύκλου. 
 

Αλλιώς κινδυνεύουµε να µη συνεννοούµαστε µεταξύ µας και η προσπάθεια µας για τον ε-

ντοπισµό των εννοιών φάση και αρχική φάση να αποτύχει. Όχι γιατί θα φταίει η µέθοδος που 

ακολουθήσαµε, αλλά γιατί αθετήσαµε τις συµφωνίες µας, στους περιορισµούς που επιβάλλει 

η διαφορική εξίσωση. Αν ξεφύγουµε από τις συµφωνίες µας, από τους ορισµούς δηλαδή, οι 

έννοιες θα πάψουν να υπάρχουν. 

Ας αναφέρω ακόµη ένα επιχείρηµα γιατί η ταχύτητα, η επιτάχυνση κ.λ.π. σε µια ταλάντω-

ση  πρέπει να έχουν αρχική φάση περιορισµένη σε ένα τριγωνοµετρικό κύκλο: 
 

Στη ταλάντωση  x=Α�ηµ(ωt+φ0)  η ταχύτητα του υλικού σηµείου είναι  υ=Αω�συν(ωt+φ0). 
 

Προκειµένου να βρω τη φάση, την αρχική φάση ή τη διαφορά φάσης µεταξύ των x και υ 

συνηθίζεται να κάνω το εξής 
 

                              υ=Αω�συν(ωt+φ0)=Αω�ηµ(ωt+φ0+π/2) 
 

Σύµφωνα µε όσα αναφέραµε, η αρχική φάση της ταχύτητας δεν είναι η 
φ0+π/2, αλλά η τιµή που θα µείνει αν από το φ0+π/2 αφαιρέσω ακέραια πολλα-
πλάσια του 2π. Το ίδιο ισχύει και για την επιτάχυνση και τα υπόλοιπα µεγέθη. 
Δηλαδή στον περιορισµό  0≤ φ0 <2π που επέβαλε η διαφορική εξίσωση για την 
αποµάκρυνση (για τη λύση της δηλαδή), δε θα βάλω και τον 0≤ φ0+π/2 <2π για 
τη ταχύτητα. Απλά πρέπει να αφαιρέσω ακέραια πολλαπλάσια του 2π. 

  

Αλλιώς χάνεται η έννοια και της φάσης και της αρχικής φάσης. Ο λόγος είναι ότι η µετα-

τροπή από συνηµίτονο σε ηµίτονο µπορεί να γίνει µε χιλιάδες τρόπους.  

Μη µου πείτε ότι πρέπει να υποχρεώσουµε το Φυσικό να επιλέξει µόνο και αποκλειστικά 

το π/2 για τη µετατροπή του συνηµιτόνου σε ηµίτονο. ∆ηλαδή να τον υποχρεώνω στην αρχή 

να επιλέξει το ηµίτονο ως κυρίαρχο τριγωνοµετρικό αριθµό και µετά να του πω ότι τη µετα-

τροπή του συνηµιτόνου σε ηµίτονο θα την κάνεις µε το π/2.  

Στην περίπτωση αυτή δε νοµίζω ότι µιλάµε για ορισµό, αλλά για απόλυτη 

απώλεια. 
 

Μπορώ κάλλιστα να κάνω τη µετατροπή και ως εξής: 
 

                        υ=Αω�συν(ωt+φ0)=Αω�ηµ(ω0t+φ-3π/2) 
 

Κάποιος άλλος θα µπορούσε να γράψει 
 

                        υ=Αω�συν(ωt+φ0)=Αω�ηµ(ωt+φ0+9π/2) 
 

Τι να ρωτήσω τώρα για φάση ταχύτητας, για αρχική φάση ταχύτητας και ακόµη χειρότερα 

για διαφορά φάσης µεταξύ x και υ. 

 

 

Πρέπει να το πιστέψουµε:  
 

Ή ορίζουµε τις έννοιες «φάση» και «αρχική φάση» και κρατάµε 

τους ορισµούς σταθερούς ή δεν ορίζουµε τίποτε και αδιαφορούµε για 

τις έννοιες 
 

 

Ας τα δούµε και µε ένα παράδειγµα: 
  

Η εξίσωση κίνησης   x=Α�ηµ(ωt+5π/3)                t ≥0 sec 
 

συνδέεται µε ταχύτητα  υ=Αω�συν(ωt+5π/3)= Αω�ηµ(ωt+13π/6) = Αω�ηµ(ωt+π/6) 
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Αν θέλουµε να έχουµε ορισµούς και έννοιες «φάσης» και «αρχικής φάσης» πρέπει να δε-

χθούµε  
 

            φάση αποµάκρυνσης      ωt+5π/3 

αρχική φάση αποµάκρυνσης       5π/3 

                    φάση ταχύτητας      ωt+π/6 

        αρχική φάση ταχύτητας       π/6 

 

Η διαφορά φάσης µεταξύ των φυσικών µεγεθών ενός συγκεκριµένου φαινοµένου δε βρί-

σκεται µε µια απλή αφαίρεση, αλλά µε τον τρόπο που παρουσίασε ο Θοδωρής Παπασγουρί-

δης σε ανάρτηση του. 

 

Μετά από όλα αυτά, νοµίζω ότι µπαίνει ένα δίληµµα καθαρής επιλογής, για τον Φυσικό, 

παρά για το Μαθηµατικό. 

Όταν ο φυσικός «αγωνιά» να βρει και να µιλήσει για τα φαινόµενα µε τρόπο που θα κάνει 

το λόγο του πιο ανάγλυφο, πιο δυνατό και πιο υποσχετικό για την ερµηνεία του Κόσµου,        

ο µαθηµατικός απλά διώχνει το 2kπ µέσα από τον τριγωνοµετρικό αριθµό. 

 

ε) Το επισηµάναµε ήδη, ας το κάνουµε όµως πιο διάφανες 

Στη σελίδα 3 αναφέραµε ότι η γενική µορφή της εξίσωσης κίνησης ενός υλικού σηµείου 

που για χρονικές στιγµές t≥ Rt0 ∈  εκτελεί (απλή) αρµονική ταλάντωση, µπορεί να δοθεί µε 

τρεις ισοδύναµες µορφές 
 

 

1η µορφή: 
                                         x=C1·ηµωt + C2·συνωt               t ≥ Rt0 ∈                                  (43) 
 

                                   C1  και C2 πραγµατικοί αριθµοί 
 

 

2η µορφή: 
                                        x=Α·ηµ(ωt + C4)                         t ≥ Rt0 ∈                                 (44) 
 

                                 Α>0          και          0≤ C4 <2π 

 

3η µορφή: 
 

                                      x=Α·συν(ωt + C6)                         t ≥ Rt0 ∈                                   (45) 
 

                                Α>0          και          0≤ C6 <2π 
 

• Στην (43) δεν υπάρχουν οι έννοιες της φάσης και της αρχικής φάσης. Στις άλ-

λες δύο υπάρχουν 

• Αν επιλέξουµε για εξίσωση κίνησης την (44) η σχέση που θα προκύψει για τη 

φάση θα έχει διαφορετική µορφή από τη σχέση που θα προέκυπτε για τη φάση 

αν είχαµε επιλέξει την (45). Το ίδιο θα συνέβαινε και µε την τιµή της αρχικής 

φάσης. ∆ιαφορετική επιλογή εξίσωσης οδηγεί σε διαφορετική τιµή τόσο της 

φάσης όσο και της αρχικής φάσης. 

• Η ανάλυση που προηγήθηκε πιστεύω να έδειξε πόσο δεµένες είναι και οι δύο 

έννοιες µε τις σταθερές της κάθε εξίσωσης και πόσο θα αλλάξουν αν αλλάξει 

η εξίσωση 
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• Αν αφοπλίσω το παράδειγµα της σελίδας 6 από την εξίσωση κίνη-

σης όχι µαθητής, αλλά ούτε και φυσικός µπορεί να απαντήσει.  

Έστω κι αν η αρχή των χρόνων είναι µηδέν. Κοιτάξτε την άσκηση και απα-

ντήστε αν µπορείτε 

«Υλικό σηµείο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. 

Τη χρονική στιγµή t0=0 sec που αρχίζουµε να µελετάµε την κίνηση το υλικό ση-

µείο βρίσκεται στη θέση  m10
2

2
x

1
0

−
⋅−=  (αρχική θέση)  και έχει ταχύτητα 

sec

m
 10 2

1
0 πυ

−
=  (αρχική ταχύτητα). 

Αν η περίοδος της ταλάντωσης είναι Τ=1 sec, να βρεθεί η φάση και η αρχική 

φάση της .... ταλάντωσης» 
 

Να είστε σίγουροι ότι θα σχηµατιστούν 4 οµάδες φυσικών µε διαφορετική 

απάντηση. 

 

Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, πώς είναι δυνατό ένα ερώτηµα στο οποίο εµείς δε 

µπορούµε να απαντήσουµε γιατί είναι χωρίς νόηµα, να επιµένουµε να το διδά-

σκουµε σε ανθρώπους. Πώς γίνεται να υιοθετούµε διδακτικές µεθόδους διδα-

σκαλίας ενός λάθους; 
 

Η φράση ˝φάση ταλάντωσης˝ για ποσότητες της µορφής ωt+φ0 και ˝αρχική φάση ταλάντω-

σης˝  για το φ0  δεν είναι αποδεκτές. Αν είχαν νόηµα αυτές οι φράσεις θα έπρεπε στην παρα-

πάνω άσκηση να µπορεί να απαντήσει ο οποιοσδήποτε φυσικός. Οι φράσεις είναι λάθος και ο 

φυσικός δε µπορεί να απαντήσει. 

Αποδεκτές είναι π.χ. φράσεις του τύπου   

˝στην εξίσωση κίνησης  x(t)=Α�ηµ(ω0t+φ)   t ≥0   η φάση της αποµάκρυνσης είναι ωt+φ0,  

ενώ η αρχική φάση της αποµάκρυνσης είναι φ0 ˝ 
 

Οι έννοιες «φάση» και «αρχική φάση» είναι απόλυτα συνδεδεµένες µε την 

εξίσωση και όχι µε το φαινόµενο, την ταλάντωση δηλαδή. 
 

Όταν κάτι είναι εξόφθαλμα λάθος, ή κάτι χειρότερο, όταν κάτι είναι χωρίς 

νόημα, κανείς παιδαγωγικός λόγος δε μπορεί να αθωώσει τη διδασκαλία 

του σε μαθητές. 
 

Οι µαθητές το περνούν στην ψυχή τους από την οποία δε θα φύγει, ούτε όταν γίνουν φυσι-

κοί. Έτσι µεταβιβάζουµε σε επόµενες γενιές δασκάλων την χωρίς νόηµα δικιά 

µας φρασεολογία. 

Μα υπάρχει και κάτι ισάξια κακό κα για µας. Εγκλωβιζόµαστε στη χωρίς νόηµα φράση 

«φάση ταλάντωσης» και έρχεται στιγµή που ξεχνάµε και την ύπαρξη των ισοδύναµων εξισώ-

σεων κίνησης που µπορούν να περιγράψουν το φαινόµενο και το πόσο δεµένη είναι η έννοια 

της φάσης µε αυτές τις εξισώσεις. Τελικά ξεχνάµε πολλά.  

∆ε νοµίζω ότι το να πούµε στο παιδί «η φάση της αποµάκρυνσης στην εξίσωση κίνησης 

x(t)=Α�ηµ(ωt+φ0)   είναι  ωt+φ0» που στο κάτω κάτω είναι και η µόνη µε νόηµα, του κάνου-

µε κανένα κακό. Αντίθετα το µαθαίνουµε να εκφράζεται σωστά. Καταλαβαίνει ότι η φάση 

συνδέεται µε την εξίσωση. 

Γιατί δηλαδή πρέπει να πω στο µαθητή τη χωρίς νόηµα φράση «η 
φάση της ταλάντωσης είναι  ωt+φ0» και να τον αναγκάσω να τη µά-
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θει. Πότε θα την ξεµάθει; Πότε την ξεµάθαµε εµείς για να ελπί-

ζουµε ότι θα την ξεµάθει το παιδί. 

Να σας πω πότε; Ποτέ!!! 
 
Με την ένταση και τον πυρετό που έχουν για να περάσουν σε σχολή, πόσα παιδιά έχουν πια 

σκέψη για να ρωτήσουν γιατί τη φάση τη λέµε φάση της αποµάκρυνσης στην τάδε εξίσωση 

και όχι φάση της ταλάντωσης; Ελάχιστα έως κανένα!!!! 
 

Στο ελληνικό σχολείο δεν υπάρχει µηχανισµός µάθησης, αλλά µηχανισµοί απο-

βλάκωσης.  
 

Είµαι παθιασµένος µε αυτό που πάντα ισχυρίζοµαι. Και συγχωρέστε µου αυτό το πάθος: 

Αν κάτι είναι στις δυνατότητες του παιδιού να το δεχτεί και ακόµη καλύτερα να το κατα-

λάβει, πρέπει να του πούµε την αλήθεια. Αλλιώς πρέπει να βρούµε λόγια να µη του πούµε 

πράγµατα λανθασµένα ή χωρίς νόηµα. Γιατί αυτά που θα του πούµε µπορεί ποτέ να µη βγουν 

από µέσα του. 
 

Μόνο το όνειρο και το όραµα έχουµε υποχρέωση να συντηρούµε στα παιδιά. 

Όχι µια φυσική σε αδιέξοδα.  

 

στ)  Στα κύµατα θα εφαρµοστούν και πρέπει να εφαρµοστούν οι ίδιοι ορισµοί και άρα θα 

πρέπει να γίνουν τα ίδια πράγµατα.  
 

 

 

 

                                                                                                     (συνεχίζεται) 
 
 

 

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010 
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