Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Ταλαντώσεις

Δυναμική-Μηχανική-Ενέργεια Ταλάντωσης.
Κάνω µια προσπάθεια κωδικοποίησης της άποψης, που από την αρχή είχα εκφράσει ότι, δεν πρέπει να συγχέουµε τη µηχανική ενέργεια µε την ενέργεια ταλάντωσης.
1) ∆υναµική ενέργεια.
Αν µια δύναµη είναι συντηρητική, το έργο της είναι ανεξάρτητο της διαδροµής και εξαρτάται µόνο από την
αρχική και τελική θέση. Αλλά αυτό µας επιτρέπει να ορίσουµε µια ποσότητα, που ονοµάζουµε δυναµική
ενέργεια σε κάθε θέση, έτσι ώστε να ισχύει:
WΑ→Β= UΑ-UΒ.
Ο παραπάνω ορισµός, δεν µας λέει πού η δυναµική ενέργεια είναι µηδενική και πόση πραγµατικά είναι αυτή
η ενέργεια. Η δυναµική ενέργεια παίρνει µια αυθαίρετη τιµή, αφού αυτό που µας ενδιαφέρει δεν είναι η
τιµή της, αλλά η µεταβολή της.
Παράδειγµα. Όταν βρίσκοµαι στην Τρίπολη και πρόκειται να ανέβω στον Πάρνωνα κατά 500m, αυτό που
µε ενδιαφέρει είναι αυτή η υψοµετρική διαφορά και η βενζίνη που θα χρειαστώ για την ανάβαση και όχι πόσο υψόµετρο έχει από την επιφάνεια της θάλασσας η Τρίπολη ή ο Μαλεβός!!! (Μαλεβός=Πάρνωνας).
2) Μηδενική δυναµική ενέργεια.
Η προηγούµενη θέση µας επιτρέπει να θέσουµε το µηδέν της δυναµικής ενέργειας όπου εµείς θέλουµε και
µπορούµε να το κάνουµε. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιος σηµαντικός λόγος εξαίρεσης, ο ορισµός δεν πρέπει
να προσβάλλει τη φυσική µας διαίσθηση.
Τι θέλω να πω. Στο ηλεκτροστατικό πεδίο ενός σηµειακού φορτίου, µπορούµε να ορίσουµε όπου θέλουµε το
δυναµικό µηδέν, αλλά αυτό που στην πράξη κάνουµε, είναι να θεωρούµε V=0 στο άπειρο, όπου η δύναµη
µηδενίζεται. Γιατί; Γιατί αν εκεί αφεθεί ένα άλλο φορτίο, δεν θα δεχτεί δύναµη και δεν πρόκειται «να κάνει
την εµφάνισή της» καµιά κινητική ενέργεια. Στην πραγµατικότητα δηλαδή, η ενέργεια που µπορούµε να
παρατηρήσουµε και να µετρήσουµε είναι η κινητική, απλά η δυναµική ή η εν δυνάµει ενέργεια, όπως σε άλλη περίπτωση την έχουµε αποκαλέσει, είναι αυτή που θα δικαιολογήσει την εµφάνιση της κινητικής ενέργειας, µέσω του έργου της δύναµης.
Αυτό συµβαδίζει µε µια παλιά και εγκαταλελειµµένη θέση ότι ένα σώµα έχει ενέργεια, όταν µπορεί να παράγει έργο και µάλιστα η δυναµική του ενέργεια, στην περίπτωσή µας, είναι ίση µε το έργο που µπορεί να
παράγει (κάτω από προϋποθέσεις). Και µπορεί η τελευταία πρόταση να µην την υποστηρίζουµε πια (και καλά κάνουµε), αλλά είναι κάτι που ο µαθητής µπορεί να καταλάβει και που συνδέει νοητικά τις έννοιες. Έτσι
ταιριάζει πολύ µε την διαίσθησή µας ο ορισµός της µηδενικής ενέργειας, όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα.
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3) Εµείς όµως έχουµε το δικαίωµα;
Παρόλα αυτά εµείς έχουµε το δικαίωµα να ορίσουµε όπου θέλουµε τη δυναµική ενέργεια να έχει µηδενική
τιµή, αρκεί να υπάρχει λόγος να το κάνουµε και όχι απλά για να αποδείξουµε ότι µπορούµε!!! Το δεύτερο
είναι απλά ένα µαθηµατικό παιχνίδι, προς επιβεβαίωση και τίποτα περισσότερο.
Ας δούµε δυο παραδείγµατα.

Παράδειγµα 1ο:
Ένα σηµειακό σώµα µάζας m=30mg και φορτίου q=1µC βρίσκεται ακίνητο σε
σηµείο Α, σε απόσταση r1=1cm από ακλόνητο σηµειακό φορτίο Q=2µC. Να
βρεθεί η ταχύτητα του σώµατος µετά από µετατόπιση 3cm, φτάνοντας στο σηµείο Β. Kc=109Νm/C2.
Απάντηση:
1ος τρόπος:
Θεωρώντας το δυναµικό µηδέν στο άπειρο, οπότε ισχύει η γνωστή από το σχολικό βιβλίο σχέση του δυναµικού V = k c

Q
και εφαρµόζοντας το Θ.Μ.Κ.Ε. από τη θέση Α στην θέση Β παίρνουµε:
r

K B − K A = WFA→B →
1 1
2q
k c Q −
m
 rA rB

1
mυ 2 = q (V A − VB ) → υ =
2





Και µε αντικατάσταση υ=100m/s.
2ος τρόπος:
Θεωρώντας ότι το δυναµικό είναι µηδέν στο σηµείο Β, θα έχουµε για το δυναµικό στο Α:
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Οπότε και πάλι:

K B − K A = WFA→B →
1
mυ 2 = q (V A − VB ) → υ =
2

1 1
2q
k c Q − 
m
 rA rB 

Και µε αντικατάσταση υ=100m/s.
Τι µας λένε οι παραπάνω δύο διαφορετικοί τρόποι δουλειάς επί της ουσίας;
Το σώµα στη θέση Α, έχει κάποια δυναµική ενέργεια, η οποία µειώνεται καθώς κινείται προς το σηµείο Β.
Η µείωση αυτή της δυναµικής ενέργειας, εµφανίζεται µε τη µορφή της κινητικής και αυτή η ενέργεια, δεν
εξαρτάται από το σηµείο που έχουµε ορίσει µηδενική δυναµική ενέργεια, αφού η ταχύτητα που απέκτησε το
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σώµα είναι πάντα ίδια. Θα µπορούσε να υποστηρίξουµε ότι, το σώµα στη θέση Β βλέπουµε να έχει αποκτήσει κάποια κινητική ενέργεια, συνεπώς στην θέση Α είχε ενέργεια δυναµική ίση µε τη δυναµική στο Β συν
αυτή που εµφανίστηκε ως κινητική.
Αξίζει εδώ, και προς αποφυγή παρεξηγήσεων
παρεξηγήσεων, να τονισθεί ότι η δυναµική ενέργεια δεν είναι του φορτίου q,
αλλά είναι ενέργεια αλληλεπίδρασης των δύο φορτίων.

Παράδειγµα 2ο:
Ένα σώµα συγκρατείται στη θέση του σχήµατος έχοντας επιµηκύνει το ελατήριο κατά ∆ l 1 =0,1m, µε την επίδραση οριζόντιας δύναµης F=10Ν. Αυξάνουµε το µέτρο της δύναµης και µετακινούµε
το σώµα κατά x=0,2m. Πόσο είναι το έργο της δύναµης F για την
παραπάνω µετακίνηση, αν η τελική ταχύτητα είναι µηδενική, ενώ
το επίπεδο είναι λείο;
Απάντηση:
1ος τρόπος:
Το σώµα ισορροπεί στη θέση Α, οπότε ΣF=0 → k ⋅ ∆l 1 = F → k =

F
= 100 N / m .
∆l 1

Θεωρούµε ότι το ελατήριο δεν έχει δυναµική ενέργεια όταν έχει το φυσικό µήκος του και εφαρµόζουµε το
Θ.Μ.Κ.Ε. για την κίνηση του σώµατος από τη θέση Α στην Β (δεν σχεδιάσαµε και δεν ασχολούµαστε µε
βάρος και κάθετη αντίδραση του επιπέδου
επιπέδου, οι οποίες δεν παράγουν έργο):

K B − K A = WFA→B + WFελ / Α→Β →
0 − 0 = WFA→B + (U ελ / A − U ελ / B ) →
WFA→B = U ελ / B − U ελ / A →
WFA→B =

1
1
2
2
k (∆l 2 ) − k (∆l 1 )
2
2

Και µε αντικατάσταση WFA→B = 4 J .
Από άποψη ενεργειών, θα µπορούσαµε να σχολιάσουµε ότι στη θέση Α το ελατήριο έχει δυναµική ενέργεια
0,5J, επειδή έχει επιµήκυνση, του προσφέρουµε ενέργεια µέσω έργου ίση µε 4J, µε αποτέλεσµα στη θέση Β
να έχει δυναµική ενέργεια 4,5J.
2ος τρόπος:
Στην θέση Α το ελατήριο δεν έχει δυναµική ενέργεια ή ισοδύναµα ορίζουµε αυτή την θέση ως θέση µηδενικής δυναµικής ενέργειας. Εφαρµόζουµε ξανά το Θ.Μ.Κ.Ε. και παίρνουµε:

K B − K A = WFA→B + WFελ / Α→Β →
0 − 0 = WFA→B + (U ελ / A − U ελ / B ) →
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WFA→B = U ελ / B (1)
Ναι, αλλά πόση θα είναι τώρα η δυναµική ενέργεια του ελατηρίου στη θέση Β; Με βάση τον ορισµό της δυναµικής ενέργειας έχουµε:

WFελ / Α→Β = (U ελ / A − U ελ / B ) = −U ελ / B →
U ελ / B = −WFελ / Α→Β
Παίρνοντας το διπλανό διάγραµµα, του µέτρου της δύναµης του ελατηρίου σε

Fελ

συνάρτηση µε τη µετατόπιση x, το απόλυτο του έργου της δύναµης θα είναι

k∆l 2

αριθµητική ίσο µε το εµβαδόν του τραπεζίου, αλλά λαµβάνοντας υπόψη µας
ότι η δύναµη µε τη µετατόπιση σχηµατίζουν γωνία 180°, συνεπώς το έργο της
δύναµης του ελατηρίου θα είναι αρνητικό, παίρνουµε:

k∆l 1
0,0

s

x

 k∆l 2 + k∆l 1  k∆l 2 + k∆l 1
(∆l 2 − ∆l 1 ) →
U ελ / B = −WFελ / Α→Β = − −
s =
2
2



U ελ / B =

1
1
k∆l 22 − k∆l 12
2
2

Οπότε από την εξίσωση (1) παίρνουµε:

WFA→B = U ελ / B =

1
1
k∆l 22 − k∆l 12 = ... = 4 J
2
2

Από άποψη ενεργειών, θα µπορούσαµε να σχολιάσουµε ότι, στη θέση Α το ελατήριο δεν έχει δυναµική ενέργεια, του προσφέρουµε ενέργεια µέσω έργου ίση µε 4J, µε αποτέλεσµα στη θέση Β να έχει δυναµική ενέργεια 4J.
Και αν τώρα κάποιος προβοκάτορας βάλει το ερώτηµα, δηλαδή αν αφήσουµε το σώµα ελεύθερο, πόση είναι
η µέγιστη κινητική ενέργεια που θα αποκτήσει; Η απάντηση είναι 4,5J και όχι 4J! αφού η δύναµη θα παράγει θετικό έργο µέχρι τη θέση φυσικού µήκους του ελατηρίου.

Σχόλιο:
Είµαστε «ελεύθεροι» να ορίζουµε αυθαίρετα, πού θα αποδώσουµε µηδενική δυναµική ενέργεια, αλλά όποιος επιλέξει τους δεύτερους τρόπους, στα δυο παραπάνω παραδείγµατα ……να σηκώσει το χέρι του!

4) Ποια η τιµή της µηχανικής ενέργειας;
Η µηχανική ενέργεια ενός συστήµατος είναι το άθροισµα της κινητικής και της δυναµικής ενέργειας των
συστατικών του συστήµατος. Αλλά πριν προσπαθήσουµε να απαντήσουµε, ας προσέξουµε:
Η κινητική ενέργεια συνδέεται µε το σύστηµα αναφοράς µας, δεν έχει µια απόλυτη τιµή! Άρα αν δεν αναφερθούµε ως προς ποιο σύστηµα µιλάµε, δεν έχει νόηµα να µιλήσουµε για τιµή της κινητικής ενέργειας.
Αλλά, σύµφωνα µε τα προηγούµενα και η δυναµική ενέργεια παίρνει κάποια τιµή, αφού προηγούµενα έχουµε ορίσει, πού την θεωρούµε µηδενική! Συνεπώς το ερώτηµα, πόση είναι η µηχανική ενέργεια, είναι ένα εwww.ylikonet.gr
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ρώτηµα χωρίς απάντηση!!!
Για παράδειγµα, πάνω σε ένα τραπέζι, ένα σώµα δεµένο στο άκρο ελατηρίου,
εκτελεί ΑΑΤ πλάτους Α.
Πόση είναι η µηχανική του ενέργεια για έναν ακίνητο παρατηρητή στο έδαφος;
∆εν µπορεί να απαντηθεί το ερώτηµα, αν δεν ορίσουµε επίπεδο µηδενικής δυναµικής ενέργειας. Αν οριστεί
ότι η δυναµική ενέργεια στο έδαφος είναι µηδενική, τότε:

1
1
2
Εµηχ=mgh+ mυ max
= mgh + kA 2
2
2
Αν αντίθετα θεωρήσουµε ότι η θέση του σώµατος είναι και θέση µηδενικής βαρυτικής δυναµικής ενέργειας,
τότε:

1
1
2
Εµηχ= mυ max
= kA 2
2
2
Προφανώς θα µπορούσε κάποιος να ορίσει και δυναµική ενέργεια µηδέν στο άπειρο!!! Αλλά τότε:

Εµηχ= − G

M Γm 1
M m 1
2
+ mυ max
= −G Γ + kA 2
RΓ
2
RΓ
2

Τι λέτε συνάδελφοι, δεν είναι λογικό να µην τίθενται παρόµοιο ερώτηµα, παρά ερωτήµατα του είδους ποια
είναι η αύξηση ή ποια είναι η µείωση της µηχανικής ενέργειας;

5) Ποια η τιµή της ενέργειας ταλάντωσης;
Η ενέργεια ταλάντωσης ορίζεται ως το άθροισµα της κινητικής ενέργειας του σώµατος που εκτελεί την ΑΑΤ
και της δυναµικής του ενέργειας, η οποία συνδέεται µε το έργο της δύναµης επαναφοράς ΣF=-D·x, κατά την
µετακίνηση από την θέση 1 στη θέση 2, µε τη σχέση:

WF (1→ 2) = U 1 − U 2
Από τη στιγµή που ένα σώµα, λέω ότι εκτελεί ΑΑΤ:
i) Έχω ορίσει το σύστηµα αναφοράς. Είναι ένα σύστηµα ακίνητο ως προς ευθύγραµµο τµήµα πάνω στο
οποίο πραγµατοποιείται η ταλάντωση. Ως προς ένα τέτοιον παρατηρητή η κίνηση είναι ΑΑΤ.
ii) Είναι δεδοµένη η θέση ισορροπίας, στην οποία όταν βρεθεί ακίνητο το σώµα, θα παραµείνει ακίνητο
και τότε θα λέµε ότι έχει µηδενική ενέργεια. Αυτό δεν σηµαίνει ότι στη θέση ισορροπίας το σύστηµα
δεν έχει ενέργεια. Εµείς αποφασίζουµε να σβήσουµε όλες τις ενέργειες που µπορεί να υπάρχουν στη
θέση ισορροπίας και να πούµε ότι η ενέργεια του ταλαντωτή είναι µηδενική. Συνεπώς έχουµε ορίσει
(θέλουµε δεν θέλουµε, το έχουµε συνειδητοποιήσει ή όχι) ένα σηµείο, ως προς το οποίο δεν έχουµε
δυναµική ενέργεια.
iii) Ορίζουµε την ενέργεια ταλάντωσης, ως το ποσό της ενέργειας, που κάποιος δίνει στο σώµα για να το
εκτρέψει από την συγκεκριµένη θέση ισορροπίας, οπότε αν το αφήσει να κινηθεί, να πραγµατοποιηθεί
η ΑΑΤ. Η ενέργεια αυτή είναι ΠΑΝΤΑ:

www.ylikonet.gr
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Eτ =

1
DA 2
2

Έτσι στο προηγούµενο παράδειγµα, µε το σώµα πάνω στο τραπέζι, δεν είναι ανάγκη να πω, ως προς ακίνητο
παρατηρητή, αφού για οποιονδήποτε άλλον κινούµενο, αδρανειακό ή µη, η κίνηση του σώµατος δεν θα είναι ΑΑΤ. ∆εν χρειάζεται να αναφέρω αν το επίπεδο µηδενικής ενέργειας είναι το έδαφος ή το πάνω µέρος
του τραπεζιού. Η ενέργεια ταλάντωσης είναι δεδοµένη και σταθερή, για όσο χρόνο δεν θα συµβεί κάτι (που
θα «χαλάσει» την κατάσταση αυτή) και η ταλάντωση θα είναι, αυτή που είναι.
Αν όµως κάποια στιγµή συµβεί κάτι (µια κρούση, η σύνδεση µε ένα ακόµη ελατήριο…), που καταστρέψει
τη συγκεκριµένη ταλάντωση και εµφανιστεί κάποια άλλη, τι θα γίνει µε τις ενέργειες;
∆εν έχει καµιά σχέση η ενέργεια της πρώτης ταλάντωσης µε την ενέργεια της δεύτερης. Καµιά!
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν ισχύει η αρχή διατήρησης της ενέργειας, που προφανώς ισχύει, και ας συνέβη ως
και έκρηξη ή και «τροµοκρατική ενέργεια»!!!, ας δοκιµάσουµε µε βάση την αρχή διατήρησης της ενέργειας
να κάνουµε ισολογισµό ή αν ισχύει και η αδΜούλα, που λέει και ο Γιάννης, ας ψάξουµε µε βάση αυτή.
Αλλά όχι µε την αρχή διατήρησης της ενέργειας των ταλαντώσεων!!!! ∆εν υπάρχει τέτοιο πράγµα! Συνεπώς είναι χωρίς νόηµα το να ψάχνουµε να βρούµε, πού πήγε ένα µέρος της ενέργειας της πρώτης ταλάντωσης, όταν πραγµατοποιείται η δεύτερη. Είχα γράψει σε πρόσφατη ανάρτηση, µε αφορµή τη συζήτηση που
κάνουµε εδώ: «. Έτσι αν θέλουµε να διαπιστώσουµε τι συµβαίνει µε τις ενέργειες, πρέπει να δούµε «όλη την
εικόνα» και αυτό θα γίνει αν µελετήσουµε την µηχανική ενέργεια».

6) Η ενέργεια ταλάντωσης είναι µηχανική;
Από τον τρόπο ορισµού της, ως άθροισµα κινητικής και δυναµικής ενέργειας, ναι, είναι µηχανική ενέργεια.
∆εν είναι όµως η Μηχανική ενέργεια. Είναι ένα µέρος της, ένα υποσύνολο, που την έχουµε ξεχωρίσει
από κάθε άλλη δυνατή µορφή µηχανικής ενέργειας, την οποία δεν συνδέω µε πραγµατικές υπαρκτές δυνάµεις και δυναµικές ενέργειες (π.χ. στην περίπτωση κατακόρυφου ελατηρίου µε βαρυτική δυναµική και ελαστική δυναµική του ελατηρίου), αλλά µε την δύναµη επαναφοράς και το έργο της.
Ας δούµε την παρακάτω εικόνα. Τα δυο σώµατα έχουν ίδια µάζα και ταλαντώνονται µε το ίδιο πλάτος Α,
στο κάτω άκρο δύο ελατηρίων µε την ίδια σταθερά k.
Ορίστε, όπου θέλετε το επίπεδο µηδενικής δυναµικής ενέργειας και απαντήστε στο ερώτηµα:
Ποιο σώµα έχει µεγαλύτερη µηχανική ενέργεια και ποιο έχει µεγαλύτερη ενέργεια ταλάντωσης;
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Αλλά και επιστρέφοντας στο προηγούµενο παράδειγµα, αν το σώµα πάνω στο τραπέζι, τη στιγµή που περνά
από τη θέση ισορροπίας του, λυθεί από το ελατήριο και συνεχίζοντας πέσει στο έδαφος, τη στιγµή της πρόσκρουσης θα έχει κινητική ενέργεια, όχι

1
1
DA2 αλλά K = mgh + DA 2 και αυτή, είναι προφανώς η µη2
2

χανική του ενέργεια. Αν δε, επιπρόσθετα, στη θέση που θα έφτανε στο έδαφος, υπήρχε ένα πηγάδι βάθους
Η, θα αποκτούσε τελικά κινητική ενέργεια:

1
K = mgh + DA2 + mgH
2
Η ενέργεια ταλάντωσης ήταν

mgh +

1
1
DA2 η µηχανική ενέργεια µπορεί να ήταν mgh + DA2 ή και
2
2

1
DA 2 + mgH , αν κάποιος είχε ξεχάσει ξεσκέπαστο το πηγάδι!!!
2

7) Υπάρχουν και άλλα σηµεία;
Ναι, θα µπορούσαµε να επαναλάβουµε στο σηµείο αυτό, και όλα τα υπόλοιπα που συζητάµε εδώ και 4 χρόνια, που λειτουργεί το δίκτυο. Υπάρχουν θέµατα, όπως η µηχανική ενέργεια είναι ενός συστήµατος, η ενέργεια ταλάντωσης είναι του συστήµατος ή του σώµατος που εκτελεί την ΑΑΤ; Υπάρχει ένα σώµα που εκτελεί
ταλάντωση π.χ. δεµένο στο άκρο ελατηρίου ή ο απλός αρµονικός ταλαντωτής; Και αν το δεύτερο ποιος είναι αυτός; Πώς ορίζεται; Το ελατήριο είναι ιδανικό, υπαρκτό, µε µάζα, δηµιουργούνται κύµατα κατά µήκος
του, ή είναι ένας σύνδεσµος, αφού το σώµα εκτελεί την ΑΑΤ κινούµενο σε ένα πεδίο δυνάµεων της µορφής
F=-Dx; Αλλά αν είναι ένας σύνδεσµος, µήπως να το βγάζαµε από την συζήτηση; Και αν υπάρχουν και άλλες
δυνάµεις αυτές είναι επιβεβληµένες ή δεσµικές;…
Ένα σωρό τέτοια ερωτήµατα µε πολλές απορίες, συµφωνίες και διαφωνίες, τα οποία δεν νοµίζω ότι πρέπει
να µας απασχολήσουν τη στιγµή αυτή και σε αυτήν την συζήτηση.

8) Και τελικά τι απαντάς στο ερώτηµα, τι κάνουµε;
Στη προηγούµενη παρέµβασή µου είχα βάλει δυο µαθητές, ο ένας να δουλεύει µε ενέργεια ταλάντωσης και ο
άλλος µε µηχανική ενέργεια, για να απαντήσουν σε ένα ερώτηµα για την απώλεια της µηχανική ενέργειας.
Η δική µου απάντηση, δεν είναι να µην διδάξουµε την ενέργεια ταλάντωσης (που προτείνει ο Γιάννης Κυριακόπουλος), ένα µέγεθος σηµαντικότατο και ουσιαστικό στη µελέτη µας αλλά:

να πάψουµε να ονοµάζουµε την ενέργεια ταλάντωσης, µηχανική ενέργεια.
Είναι άλλο η µηχανική ενέργεια και άλλο η ενέργεια ταλάντωσης και στην πρώτη µου παρέµβαση είχα γράψει:
«Τονίζοντας εξ αρχής Θοδωρή, ότι άλλο µηχανική ενέργεια και άλλο ενέργεια ταλάντωσης.
Νοµίζω ότι είναι ίσως, το σηµαντικότερο σηµείο, διδάσκοντας την ενέργεια ταλάντωσης, που πρέπει να αναδείξουµε!»
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Μετά από πέντε σελίδες σχόλια, επανέρχοµαι στην πρώτη µου φράση!!!
Αν στη διάρκεια της διδασκαλίας µας αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν έχουµε να φοβηθούµε τίποτα και καµιά σύγχυση. Και προφανώς δεν µε βρίσκει σύµφωνο η άποψη του Θρασύβουλου, να µην µπερδεύουµε την ταλάντωση µε την κρούση. Να τις µπερδέψουµε όσο θέλουµε, αλλά µε καθαρό πλαίσιο.
Τώρα µελετάµε ταλαντώσεις και µας είναι βολικό να δουλεύουµε µε ενέργεια ταλάντωσης.
Τώρα µελετάµε κρούσεις και χρησιµοποιούµε τη µηχανική ενέργεια του συστήµατος.
Από εκεί και πέρα, αφού τα διδάξουµε και τα ξεχωρίσουµε, κατόπιν κάνουµε όποιον συνδυασµό θέλουµε…

Σχόλιο:
Η παραπάνω ανάλυση νοµίζω ότι έδειξε γιατί αρνήθηκα αρχικά να µπω στη λογική του Μανώλη Λαµπράκη
(την οποία ασπάστηκε και ο Βαγγέλης Κορφιάτης, αλλά και την οποία και ο Θρασύβουλος υπαινίχτηκε ), ο
οποίος έγραψε:
«Αν ως ενέργεια συστήµατος θεωρήσουµε το άθροισµα των δυναµικών και των κινητικών ενεργειών αυτό
δεν είναι µέγεθος εξαρτώµενο από το σύστηµα αναφοράς και από τις θέσεις αναφοράς των διαφόρων δυναµικών ενεργειών;
Αν είναι έτσι τότε δεν θα πρέπει όλες οι επί µέρους ενέργειες να αναφέρονται - υπολογίζονται ως προς το
ίδιο σύστηµα αναφοράς και ως προς τα ίδια σηµεία µηδενικών οµοειδών δυναµικών ενεργειών;»
Απαντώντας του:
«Στη γενικότητα Μανώλη, θα συµφωνήσω. Αλλά στην περίπτωση του ελατηρίου, νοµίζω ότι διαλύουµε τη
σκέψη των µαθητών µας, αν πάρουµε άλλο σηµείο, σαν σηµείο αναφοράς και όχι το φυσικό µήκος του.
Αλλά επιµένω ότι θα πρέπει να επιµένουµε στη διάκριση της µηχανικής ενέργειας, από την ενέργεια ταλάντωσης, σαν κάτι που ξεκαθαρίζει τα πράγµατα και να µην ψάχνουµε να βρούµε τρόπους ταύτισης.»
Το 2ο παράδειγµα δείχνει ότι θα µπορούσαµε να ορίσουµε µε τέτοιο τρόπο τη δυναµική ενέργεια του ελατηρίου, έτσι ώστε να προκαλέσουµε ισότητα τιµών, µηχανικής ενέργειας και ενέργειας ταλάντωσης.
Νοµίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουµε…

ΥΓ.
Και αν προσπαθώ!!! να γράφω σύντοµα, αποφεύγοντας τις θεωρίες και δίνοντας κάθε φορά ένα παράδειγµα
για να πω κάτι… Τώρα, όποιος άντεξε και έφτασε µέχρι εδώ, διαβάζοντας όλο αυτό το κατεβατό που βγήκε,
ελπίζω να µην έχασε τσάµπα το χρόνο του….
dmargaris@sch.gr
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