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Τα μαθηματικά και 

" Τα  µαθηµατικά  για τον Φυσικό δεν

κόπος του φυσικού είναι, όχι µόνο 

Αν ένα σώµα κινείται σε ένα πεδίο δυνάµεων

τική µηχανική, πράγµατι µπορώ να ορίσω

ενέργεια. 

Έτσι αν πάρουµε το παράδειγµα του

ται ένα σώµα και όπου ορίζουµε ότι

προφανώς. Το σώµα θα κινηθεί και θα

µα που σηµαίνει απλά ότι θα µεταβεί

ενέργειας.  Θα υπάρξει δηλαδή µείωση

στην φυσική µου ερµηνεία η ενεργειακή

έχει φυσική αξία είναι η µεταβολή της

Αλλά, ας πάρω ένα σηµείο Α, όπου

δύναµη µηδενική. Αφήνουµε το σώµα

Εδώ για µένα δηµιουργείται πρόβληµα

δυναµική ενέργεια; Βέβαια θα µπορο

ναµικό σε συνάρτηση µε το x να δίνεται

Οπότε µάλλον οδηγούµαι σε δυο καταστ

µικής ενέργειας. Και αυτό από θεωρητικ

ορίζουµε αυθαίρετα την τιµή του δυναµικο

Αλλά βλέποντας ένα σώµα σε µια θ

ακριβώς και όχι άλλης τιµής ή και µηδενική

Έδωσα στο κείµενο «∆υναµική-Μηχανική

σε ποιο σηµείο οι φυσικοί ορίζουν µηδενική
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Τα μαθηματικά και το διάβασμά τους, παρέα με τη φύση

Φυσικό δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ανέκφραστα. Ή

όνο να βγάλει τις εξισώσεις όπως ο µαθηµατικός, αλλά

µε τη Φύση παρέα." 

πεδίο δυνάµεων, τότε δεν έχω κανένα περιορισµό και σύµφωνα

µπορώ να ορίσω αυθαίρετα το σηµείο στο οποίο θα πάρω

παράδειγµα του βαρυτικού πεδίου, όπου στο σηµείο Α αφήνε-

ότι U=0. Την τιµή U=0 την δώσαµε αυθαίρετα 

κινηθεί και θα έχουµε εµφάνιση κινητικής ενέργειας, πράγ-

µεταβεί σε µια νέα θέση µε αρνητική τιµή δυναµικής 

δηλαδή µείωση της δυναµικής ενέργειας. ∆εν µου δηµιουργεί

ενεργειακή αντιµετώπιση του προβλήµατος. Άλλωστε

µεταβολή της δυναµικής ενέργειας και όχι  η ίδια η τιµή της.

όπου η δυναµική ενέργεια είναι διάφορη του µηδενός

σώµα στη θέση αυτή και δεν κινείται. 

όβληµα στη  φυσική µου διαίσθηση και λογική. Τι σηµαίνει

µπορούσε να αντιταχθεί ένα παράδειγµα ενός γραµµικο

ίνεται από µια από τις δύο παρακάτω γραφικές παραστ

δυο καταστάσεις ισορροπίας, µε µηδενική δύναµη και οποιαδ

θεωρητικής άποψης «πατάει καλά». Από εδώ αντλο

του δυναµικού (και της δυναµικής ενέργειας).  

µια θέση, πώς µπορώ να ξέρω ότι έχει δυναµική ενέργεια

και µηδενική; 

Μηχανική-Ενέργεια Ταλάντωσης» το παρακάτω σχήµα

ορίζουν µηδενική δυναµική ενέργεια. 
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παρέα με τη φύση. 

ανέκφραστα. Ή για να το πω αλλιώς, 

, αλλά και να τις διαβάσει 

Θρασύβουλος Μαχαίρας. 

και σύµφωνα µε την θεωρη-

πάρω µηδενική τη δυναµική 

αυθαίρετα 

δυναµικής 

δηµιουργεί κανένα πρόβληµα 

Άλλωστε γνωρίζω ότι αυτό που 

τιµή της. 

µηδενός και η 

λογική Τι σηµαίνει το σώµα έχει 

γραµµικού µέσου, που το δυ-

ές παραστάσεις. 

 

και οποιαδήποτε τιµή δυνα-

αντλούµε και το δικαίωµα να 

ναµική ενέργεια και µάλιστα τόση 

παρακάτω σχήµα, στο οποίο φαίνεται 
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∆εν είναι δική µου επιλογή. Αυτό κάνουµε

προσβάλουν τη φυσική µας διαίσθηση

U=0, αλλά τελικά βλέπουµε ότι χρησιµοποιούµε

φεθεί ελεύθερο το σώµα, δεν θα κινηθεί

δεν θα κινηθεί, αλλά αυτό θα οφείλεται

αντίδραση του επιπέδου). 

Νοµίζω ότι σε αυτά, µάλλον συµφωνούµε

ρουσιάζεται στην περίπτωση του ελατηρίου

Έχω την αίσθηση ότι ο Θρασύβουλος

για πεδίο δύναµης F=-Dx, για να µείνει

λείται µε δυναµικές ελαστικές ενέργειες

Θα ήθελα προς στιγµή λοιπόν, να αφήσουµε

Έτσι φαντάζοµαι Θρασύβουλε, ότι µπορώ

νάµεων. 

Ας πάρουµε το παράδειγµα των δύο

τησης. Και ας εφαρµόσουµε τη λογική

όσον αφορά την δυναµική ενέργεια του

Τα δυο σώµατα ηρεµούν και εµείς υπολογίζουµε

οριζόντιο επίπεδο. 

Στο (α) σχήµα, η µηχανική ενέργεια

Στο (β) σχήµα αντίστοιχα για την µηχανική

Εµ/2= ( )21 2
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Τι µας λέει η τελευταία σχέση; Το σύστηµα

Έχει κάποια φυσική σηµασία η παραπάνω

ντιο επίπεδο που έχουµε ορίσει ότι U=0, 
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Αυτό κάνουµε, αν θέλουµε να µην µείνουµε σε µαθηµατικές

διαίσθηση. Ναι µεν, έχουµε το δικαίωµα να ορίσουµε αυθαίρετα

ότι χρησιµοποιούµε το σηµείο εκείνο, όπου η δύναµη είναι

θα κινηθεί. Εξαίρεση το παράδειγµα µε την επιφάνεια

οφείλεται σε άλλο λόγο. Και αυτός είναι, ότι δέχεται

συµφωνούµε ή θα µπορούσαµε και να συµφωνήσουµε

του ελατηρίου. 

Θρασύβουλος επίτηδες βγάζει το ελατήριο από τη συζήτηση

να µείνει πιστός στη θεωρητική µηχανική, που από όσο

ενέργειες. 

να αφήσουµε στην άκρη την ΑΑΤ. 

ότι µπορώ να µιλάω για υπαρκτό πραγµατικό ελατήριο

των δύο ελατηρίων, που είχα δώσει στο 6) ερώτηµα της

τη λογική που λέει, όλες οι ενέργειες, ως προς το ίδιο

ενέργεια του ελατηρίου). 

 

εµείς υπολογίζουµε τις µηχανικές ενέργειες κάθε συστήµατος

ενέργεια του συστήµατος, είναι: 

Εµ/1=0. 

την µηχανική ενέργεια του συστήµατος έχουµε: 
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Το σύστηµα (β) έχει µικρότερη µηχανική ενέργεια από

παραπάνω τιµή; Ναι, έχει. Μας λέει ότι για να έρθει το

ότι U=0, θα πρέπει να του προσφέρουµε ενέργεια.  
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µαθηµατικές εξισώσεις που θα 

ορίσουµε αυθαίρετα το σηµείο όπου 

δύναµη είναι µηδενική και αν α-

επιφάνεια της Γης, που το σώµα 

δέχεται και άλλη δύναµη (την 

συµφωνήσουµε και το πρόβληµα πα-

συζήτηση και επιµένει να µιλάει 

από όσο γνωρίζω, δεν ασχο-

ελατήριο και όχι για πεδίο δυ-

ερώτηµα της προηγούµενης τοποθέ-

το ίδιο επίπεδο (και κυρίως 

συστήµατος, ως προς το ίδιο 

1
2
1 ykky ⋅∆− l → 

ενέργεια από το (α)!!!  

έρθει το σύστηµα στο οριζό-
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Μια χαρά τα λένε τα µαθηµατικά!!! Αυτό τα ρωτήσαµε και σωστά µας απάντησαν! 

Είναι ένας καλός τρόπος υπολογισµού της µηχανικής ενέργειας αυτός; ∆εν µας προσβάλει την φυσική µας 

διαίσθηση, που λέει ότι τα δύο ελατήρια έχουν αποθηκευµένο το ίδιο ποσό δυναµικής ελαστικής ενέργειας, 

ενώ στο (β) το σώµα είναι πιο ψηλά, άρα έχει µεγαλύτερη βαρυτική δυναµική ενέργεια; 

Να το πω αλλιώς; Το (β) σύστηµα βρισκόταν αρχικά στο ίδιο ύψος µε το (α) και προφανώς τα δυο συστήµα-

τα είχαν την ίδια ενέργεια. ∆εν απαιτείται να δώσουµε κάποια ενέργεια για να ανυψώσουµε κατά y1 το (β) 

σύστηµα; Συνεπώς το (β) σύστηµα δεν θα έχει τελικά µεγαλύτερη ενέργεια; 

Υπάρχει κάποια αντίρρηση ότι το σύστηµα (β) έχει µεγαλύτερη µηχανική ενέργεια; Αυτό δεν µας λέει η φύ-

ση; 

Και τώρα ∆ιονύση και Βαγγέλη (Ο Θρασύβουλος δεν θα δεχτεί ότι τα σώµατα θα εκτελέσουν ΑΑΤ µε υ-

παρκτό ελατήριο, οπότε δεν τον εµπλέκω…) ας έρθουµε και στα δυο σώµατα και ας τους ασκήσουµε µια 

κατακόρυφη δύναµη, εκτρέποντάς τα κατά Α. Για να το πετύχουµε αυτό, απαιτείται να προσφέρουµε ενέρ-

γεια ίση µε 2

2

1
kAWF =εξ  και στη συνέχεια τα αφήνουµε να εκτελέσουν ΑΑΤ. 

Πόση είναι η µηχανική ενέργεια κάθε συστήµατος; 

Στο (α) σύστηµα η µηχανική ενέργεια είναι: 

Εµ/1= Εµ/1αρχ
22
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Στο (β) σύστηµα: 

Εµ/2= Εµ/2αρχ+
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Πόση είναι η ενέργεια ταλάντωσης, αυτή δηλαδή που θα µετατρέπεται από δυναµική σε κινητική και αντί-

στροφα και που µπορεί να µετρηθεί µετρώντας την µέγιστη ταχύτητα του σώµατος που ταλαντώνεται;  

Πόση είναι η 2
max2

1
υmE = ; 

Νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε ότι η ενέργεια ταλάντωσης και στα δυο συστήµατα είναι: 

2
21 2

1
kAEE == ττ  

Είναι µηχανική ενέργεια, η ενέργεια ταλάντωσης; Είναι η µηχανική ενέργεια και απλώς πρέπει να την µε-

τρήσουµε ως προς το ίδιο σηµείο; 

Αλλά για να µην θεωρηθεί, ότι πήρα το ίδιο οριζόντιο επίπεδο και όχι το ίδιο σηµείο, σύµφωνα µε την θεω-

ρία, µπορείτε να αντικαταστήσετε το παραπάνω σχήµα, µε το παρακάτω, όπου το σηµείο Ρ, είναι το σηµείο 

αναφοράς µας, µε µηδενικές δυναµικές ενέργειες. Η µαθηµατική επεξεργασία είναι η ίδια. 
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Και τώρα επιστρέφω στην αρχική µου

Η ενέργεια ταλάντωσης είναι µηχανική

καλύτερο που έχουµε να κάνουµε για

να πάψουµε να ονοµάζουµε
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αρχική µου πρόταση. 

µηχανική ενέργεια, αλλά όχι η µηχανική ενέργεια. Είναι

κάνουµε για να µην δηµιουργούνται προβλήµατα κατά τη διδασκαλία

ονοµάζουµε την ενέργεια ταλάντωσης, µηχανική ενέργεια
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Είναι ένα µέρος της και το 

τη διδασκαλία µας είναι: 

µηχανική ενέργεια!!! 

dmargaris@sch.gr 

 

 


