Η ενέργεια ταλάντωσης.
Πως ξεκίνησε η ιστορία;
Σε κάθε γραµµική αρµονική ταλάντωση έχουµε ότι ω 2 ⋅ A2 = ω 2 ⋅ x 2 + υ 2 .
Καλή και χρήσιµη διότι µπορώ να βρω το µέτρο της ταχύτητας σε µια θέση. Όµως δεν αναγράφεται στο
βιβλίο και χρειάζεται να αποδειχθεί. Εκτός αν…..
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Εύκολα γράφεται m ⋅ ω 2 ⋅ A2 = m ⋅ ω 2 ⋅ x 2 + m ⋅υ 2 .
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Οι όροι της τελευταίας έχουν διαστάσεις ενέργειας.
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Ο όρος m ⋅υ 2 έχει διαστάσεις κινητικής ενέργειας. Κάποιες φορές είναι η κινητική ενέργεια του
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ταλαντευόµενου σώµατος (κάποιες όχι). Έτσι βολεύει να χαρακτηρισθεί ο όρος m ⋅ ω 2 ⋅ x 2 δυναµική
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ενέργεια ταλάντωσης και ο όρος m ⋅ ω 2 ⋅ A2 ολική ενέργεια ταλάντωσης.
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Τα παραπάνω παρουσιάζονται και διαγραµµατικά:
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Με τα εµβαδά υπολογίζεται το έργο της δύναµης
επαναφοράς από κάποια θέση σε άλλην.
Έτσι όταν έχουµε την µετάβαση από την − A ως την θέση
ισορροπίας το έργο-εµβαδόν είναι 1 D ⋅ A2 .
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Το ίδιο εµβαδόν-έργο έχουµε και κατά την µετάβαση από
την A στην θέση ισορροπίας.
Λέγεται µάλιστα ότι η δική µας δύναµη που «οπλίζει» τον
ταλαντωτή είναι συνεχώς αντίθετη της δύναµης
επαναφοράς.
Έτσι το έργο που εµείς προσφέρουµε για την µετάβαση από
την θέση ισορροπίας στην θέση A (όπλισµα) είναι και αυτό
1 D ⋅ A2 .
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Το έργο αυτό δεν χάνεται και αποτελεί την ενέργεια ταλαντωτή.
Η ενέργεια ταλάντωσης του ταλαντωτή είναι άθροισµα δύο ενεργειών.
Της κινητικής του ενέργειας.
Της δυναµικής του ενέργειας, η οποία σε µια θέση x είναι ίση µε το έργο που παράγει η δύναµη
επαναφοράς όταν µεταβαίνουµε από την θέση x στην θέση ισορροπίας.
Όλα αυτά µοιάζουν ωραία και ιδιαίτερα βολικά. Λειτουργικά σε ασκήσεις.
Πόσο έργο απαιτείται και πόσο το έργο της δύναµης επαναφοράς;
Είναι εύκολο το να αποδείξουµε ότι το κέντρο του κυλίνδρου
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εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση µε D = k .
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Η ενέργεια ταλάντωσής του είναι D ⋅ A2 = k ⋅ A2 ;;
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Όχι λέει ο ένας διότι όταν τεντώνω το ελατήριο, το κινώ µε
σταθερή ταχύτητα και η τριβή είναι µηδέν. Η δύναµή µου είναι
αντίθετη της δύναµης του ελατηρίου µόνο και παράγω έργο
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k ⋅ A2 . Αυτή είναι η ενέργεια ταλάντωσης.
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Όχι λέει ένας άλλος διότι η δύναµη επαναφοράς , κατά την µετάβαση από την A στην θέση ισορροπίας
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παράγει έργο D ⋅ A2 = k ⋅ A2 . Τόση είναι η ενέργεια ταλάντωσης.
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Ένας τρίτος διαφωνεί µε τον δεύτερο. Την δύναµη επαναφοράς αποτελούν δυο δυνάµεις. Η του ελατηρίου
και η τριβή. Κατά την µετάβαση από την A στην θέση ισορροπίας, η δύναµη του ελατηρίου παράγει έργο
1
1
k ⋅ A2 και το έργο της τριβής είναι µηδενικό, απουσία ολίσθησης. Η ενέργεια ταλάντωσης είναι k ⋅ A2 .
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D ⋅ A2 = k ⋅ A2 είναι το «ψευδοέργο» της δύναµης επαναφοράς.
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Μας δίνει την m ⋅υ 2 αλλά όχι την ολική κινητική ενέργεια m ⋅υ 2 + I ⋅ ω 2 .
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Η ολική κινητική ενέργεια είναι ίση µε k ⋅ x 2 + m ⋅υ 2 + I ⋅ ω 2 = k ⋅ A2 .
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Η θεώρηση της «άλλης» ενέργειας ταλάντωσης D ⋅ x 2 + m ⋅υ 2 = D ⋅ A2 δίνει την, ούτως ειπείν,
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κινητική ενέργεια του κέντρου µάζας. Προσάπτει δυναµική ενέργεια και στην µη συντηρητική τριβή.
Συνδέεται µε ψευδοέργα και όχι µε έργα.

Η ποσότητα

Μια ενέργεια που µεταβάλλεται.
Η ανισότητα των τριβών ολίσθησης κάνει την σανίδα της γνωστής
άσκησης να εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση.
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Η ποσότητα m ⋅ ω 2 ⋅ A2 = m ⋅ ω 2 ⋅ x 2 + m ⋅υ 2 παραµένει σταθερή.
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Την λέµε ενέργεια ταλάντωσης. Όµως τι ενέργεια έχει η σανίδα;
Οι µη συντηρητικές τριβές ολίσθησης δεν είναι σωστό να συνδέονται µε κάποια δυναµική ενέργεια.
Η σανίδα έχει µια αυξοµοιούµενη κινητική ενέργεια. Στις ακραίες θέσεις µηδενίζεται. Ο µηχανισµός
προσφέρει ενέργεια έτσι ώστε στην Θ.Ι. να µεγιστοποιηθεί η κινητική ενέργεια της σανίδας.
Τα ίδια ισχύουν και σε άλλες ταλαντώσεις, όπως σε µια
εξαναγκασµένη ή σε µια ταλάντωση σώµατος που
βρίσκεται πάνω σε ταλαντευόµενο υπόβαθρο.
Το δεύτερο έχει µόνο κινητική ενέργεια αυξοµοιούµενη.
Το πρώτο, αν δεν είναι σε συντονισµό, έχει δυναµική
ενέργεια αποδιδόµενη στο ελατήριο και µια κινητική.
Το άθροισµά τους όµως δεν είναι σταθερό χρονικά.
Άλλοτε ο διεγέρτης προσφέρει ενέργεια και άλλοτε όχι.
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m ⋅ ω 2 ⋅ A2 = m ⋅ ω 2 ⋅ x 2 + m ⋅υ 2 υπάρχει
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ο κίνδυνος να πιστέψουµε αυτήν την σταθερότητα. Τότε θα καταλήξουµε να πιστεύουµε ότι κάθε στιγµή ο
διεγέρτης προσφέρει τόση ενέργεια, όσες οι απώλειες. Αυτό όµως ισχύει µόνο σε κατάσταση συντονισµού.

Αν ονοµάσουµε ενέργεια ταλάντωσης την σταθερή ποσότητα

Ποιο το νόηµα;
Εν τούτοις γράφουµε για τους ταλαντωτές των σχηµάτων την σχέση:
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m ⋅ ω 2 ⋅ A2 = m ⋅ ω 2 ⋅ x 2 + m ⋅ υ 2
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Έχει νόηµα, ή µόνο για απλό αρµονικό ταλαντωτή έχει νόηµα;
Για τον κάτω η σχέση αυτή προκύπτει από Θ.Μ.Κ.Ε.
Βρίσκεται στην θέση + A , µε µηδενική ταχύτητα και µεταβαίνει
στην θέση x µε ταχύτητα υ. Τότε το έργο της τριβής είναι:
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m ⋅ ω 2 ⋅ A2 − m ⋅ ω 2 ⋅ x 2 και γίνεται κινητική ενέργεια.
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Για τον πάνω ταλαντωτή όταν αυτός µεταβαίνει από την θέση + A , µε µηδενική ταχύτητα στην θέση x µε
ταχύτητα υ, το έργο των τριβών είναι υπόθεση πολύπλοκη λόγω ολισθήσεων.
Μπορούµε να το δούµε ως ψευδοέργο. ∆ηλαδή συνισταµένη δύναµη επί µετατόπιση του κέντρου µάζας
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της σανίδας. Τότε το ψευδοέργο είναι m ⋅ ω 2 ⋅ A2 − m ⋅ ω 2 ⋅ x 2 και γίνεται κινητική ενέργεια.
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Η ενέργεια χάνεται ή γεννιέται από το µηδέν;
Οι δύο πιτσιρικάδες κρέµονται ακίνητοι από λάστιχο. Ισορροπεί ο ταλαντωτής
µας και η ενέργεια ταλάντωσής του είναι µηδενική.
Ο βαρύτερος πιτσιρικάς αφήνει το χέρι του και ο µικρότερος αρχίζει να
ταλαντεύεται. Η ενέργεια ταλάντωσής του δεν είναι µηδενική, παρά το ότι ο
εγκαταλείψας το σκάφος ουδεµία ενέργεια προσέφερε.
Ο ελαφρύς πιτσιρικάς έχει κάποια ενέργεια ταλάντωσης, έστω 200 J.
Τι σηµαίνει αυτό;
Πολύ απλά σηµαίνει ότι για να τον κατεβάσει ο άλλος από την Θ.Ι. του µέχρι εκεί
που κρεµόντουσαν παρέα, πρέπει να παράξει έργο 200J.
Το έργο αυτό θα µπορούσε να το προσφέρει η γη. Αρκεί ο βαρύς πιτσιρίκος να κρεµαστεί στον άλλο και
να αρχίσει η κοινή τους ταλάντωση. Κάποτε θα ηρεµήσει ο ταλαντωτής και θα αράξουν στην νέα θέση
ισορροπίας.
Όµως ας επανέλθουµε πάλι στο ότι µια ταλάντωση µε ενέργεια 200 J µοιάζει να διαδέχτηκε ανεξήγητα µία
άλλη µηδενικής ενέργειας ταλάντωσης. ∆εν είναι παράδοξο διότι πρόκειται για διαφορετικούς ταλαντωτές.
Επικαλούµαστε διατήρηση ενέργειας στον ίδιο ταλαντωτή και όχι κατά τον «µετασχηµατισµό» ενός
ταλαντωτή. Μια πρακτική συνταγή είναι πως πρέπει να διατηρείται η θέση ισορροπίας.
Είναι πιθανόν το να πει κάποιος ότι τέτοιες επισηµάνσεις είναι περιττές, διότι είναι όλα τόσο εµφανή ώστε
ουδείς θα επικαλεστεί διατήρηση της ενέργειας ταλάντωσης σε τέτοια περίπτωση.
Όµως το όνοµα σε οδηγεί κάποιες φορές στο να επικαλεστείς διατήρηση.
Οι δύο ταλαντωτές έχουν κάποιες ταχύτητες.
Πλαστική κρούση και το συσσωµάτωµα έχει µια προσδιοριστέα ταχύτητα.
Βρίσκουµε την ενέργεια που χάθηκε. Έστω ότι είναι 100J.
Η ενέργεια της πάνω ταλάντωσης ήταν 200J. Της κάτω 100J.
Σύνολο 300J. Χαθήκανε τα 100J.
Το συσσωµάτωµα θα έχει ενέργεια 200J .
Βρίσκουµε το νέο πλάτος αλλά την πατήσαµε χοντρά.

Εδώ οι δυο ταλαντευόµενοι µποµπιραίοι ίσα-ίσα
δώσανε τα χέρια τους. Ουδεµία απώλεια ενέργειας.
Όµως το συσσωµάτωµά τους παραµένει ακίνητο.
Τι έγιναν οι ενέργειες ταλάντωσής τους; Χάθηκαν;
Οι χαµένες ενέργειες ταλάντωσης έγιναν αύξηση της δυναµικής ενέργειας
του συστήµατος.
Πολύ πιο επικίνδυνο είναι το αντίστροφο. Βρίσκουµε σωστά την ταχύτητα του συσσωµατώµατος, τη
νέα θέση ισορροπίας, το νέο πλάτος και τη νέα ενέργεια ταλάντωσης. Στο τέλος ως κερασάκι υπάρχει
ερώτηση περί απωλειών ενέργειας. Λέµε τότε ότι είναι το άθροισµα των αρχικών ενεργειών
ταλάντωσης µείον την τελική ενέργεια ταλάντωσης. Λάθος δύσκολα ανιχνεύσιµο.
Σαν να λέµε ότι στην περίπτωση των πιτσιρικάδων παράχθηκε θερµότητα τόση όσο το άθροισµα
των ενεργειών ταλάντωσης. ∆ηλαδή ότι θα ανάψουν τα χέρια τους ή ότι θα τραυµατισθούν.
Το λάθος το έχουµε συναντήσει σε θέµατα.

Ονοµάζοντας την «ενέργεια ταλάντωσης» ,ενέργεια, κάποια στιγµή θα επικαλεστούµε κάποια
ανορθόδοξη διατήρησή της. Για να µην συµβεί αυτό θα στηθούν συνταγές του τύπου:
-Την διατήρηση της ενέργειας ταλάντωσης την επικαλούµαστε µόνο στην ίδια ταλάντωση, όπου παραµένει
ίδια η θέση ισορροπίας.
Τότε όµως γιατί να µην χρησιµοποιούµε την ω 2 ⋅ A2 = ω 2 ⋅ x 2 + υ 2 χωρίς ενεργειακούς µανδύες;
Αν είχε αναγραφεί στο σχολικό βιβλίο, µήπως πολλά θα είχαµε γλιτώσει;
Η γλώσσα γεννάει προβλήµατα;
Λέγαµε πριν χρόνια «απλός αρµονικός ταλαντωτής» και µαθαίναµε τι είναι.
Ένα σώµα δέχεται µια χωροεξαρτώµενη δύναµη F = − D ⋅ x . Αυτονόητα συντηρητική. Εκτελεί γραµµική
αρµονική ταλάντωση. Το σύστηµα έχει δυναµική ενέργεια 1 D ⋅ x 2 και εποµένως η ενέργεια του
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ταλαντωτή είναι 1 D ⋅ A .
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Η ενέργεια αποδίδεται στον ταλαντωτή και όχι στην ταλάντωση.
∆ηλαδή ο εν λόγω ταλαντωτής έχει την ενέργεια και όχι η κίνηση. Έτσι µια κίνηση πανοµοιότυπη µε
αυτήν του ταλαντωτή µπορεί να µην έχει δυναµική ενέργεια (σώµα πάνω σε σανίδα).
Μπορεί να µην έχει ούτε κινητική ενέργεια (η σκιά ενός ταλαντωτή ή ένας ταλαντωτής σε
κινηµατογραφική ταινία).
Τα πράγµατα είναι απλά τότε. Πάµε στην ανάρτηση του ∆ιονύση:
Ένας ταλαντωτής έχει ενέργεια 2J.
Φτάνει στο κάτω τέρµα και του φορτώνουµε ένα πορτοκαλί σώµα,
τέτοιο ώστε να κοκαλώσει.
Η ενέργεια του νέου ταλαντωτή είναι µηδέν.
Κανένα πρόβληµα, είναι άλλος ταλαντωτής και θα µπορούσε να έχει την
όποια ενέργεια. Θα µπορούσε να προκύψει και µη απλός αρµονικός
ταλαντωτής και να µην έχει δυναµική ενέργεια.
Όπως εγώ φοράω διαφορετικό νούµερο παπούτσι από κάποιον άλλο.
Θα µπορούσαµε εδώ να συµπεράνουµε ότι στο δεξί σύστηµα µειώθηκε η βαρυτική δυναµική
ενέργεια, αυξήθηκε η ελατηριακή, αλλά η δυναµική ενέργεια του συστήµατος αυξήθηκε κατά 2J.
Αυτό όµως είναι άλλο θέµα.
Πάµε στη γλώσσα. Αν αντί «ενέργεια ταλαντωτή», πούµε «ενέργεια ταλάντωσης» όχι δύσκολα
δηµιουργείται η σκέψη πως η κίνηση κουβαλάει ενέργεια, την οποία µεταβιβάζει στην διάδοχο κίνηση.
Οπότε πως χάθηκε ενέργεια;
Η κακοδαιµονία στη γλώσσα έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήµατα.
Αν λέγαµε ότι ο κάτω είναι απλός αρµονικός ταλαντωτής και ο πάνω
όχι, όλα θα ήταν πιο απλά.
Όµως δεν λέµε αυτό. Λέµε:
-Η κίνηση του κάτω είναι α.α.τ. ενώ του πάνω είναι γ.α.τ. Έτσι η
κάτω αρµονική ταλάντωση έχει δυναµική ενέργεια και η πάνω όχι.
Ο µαθητής (και όχι µόνον) βλέπει δύο κινήσεις πανοµοιότυπες.
Βλέπει ίδιες δυνάµεις να ασκούνται στα ίδια σώµατα. Η διακήρυξη
περί συντηρητικών και µη δυνάµεων παρέµεινε νεφελώδης, ως
«εγκαίρως εκτελεσθείσα» από δικές µας τσαχπινιές.
∆ιαφοροποιεί δύσκολα ή καθόλου τις δύο κινήσεις και προσάπτει δυναµική ενέργεια και στον πάνω.
Πέραν τούτου λέµε κάποιες φορές ότι «η ταλάντωση δεν είναι απλή αρµονική» και η άλλη η
πανοµοιότυπη είναι. Αυτό µοιάζει µε παραλογισµό.
Οι κινήσεις είναι και οι δύο γραµµικές αρµονικές ταλαντώσεις πανοµοιότυπες. Αν θέλετε είναι η ίδια
κίνηση. Την µία φορά υλοποιείται από έναν απλό αρµονικό ταλαντωτή, ενώ την άλλη από την σανίδα που

τρίβεται στους τροχούς. Τη µια φορά υλοποιείται από µια τρύπα στη γη και µια κοτρώνα, ενώ την άλλη
από τον µηχανικό παλµογράφο του ∆ηµήτρη Τσαούση, που φυσικά δεν είναι α.α.ταλαντωτής.
∆υο ταλαντωτές που υλοποιούν ίδιες κινήσεις διαφέρουν και στο ότι ο ένας έχει δυναµική ενέργεια και ο
άλλος όχι.
Η ενέργεια αναφέρεται στο σύστηµα και όχι στην κίνηση. Μιλώντας Ελληνικά αντιλαµβάνοµαι την
κίνηση ως την αλλαγή θέσης και όχι ως το φαινόµενο-αίτιο της κίνησης.
Οι συγχύσεις αυτές δεν υπήρχαν επί ∆εσµών όταν µιλούσαµε για γραµµικές αρµονικές ταλαντώσεις και
απλούς αρµονικούς ταλαντωτές. Σήµερα επί «απλών αρµονικών ταλαντώσεων» το πρόβληµα έχει ενταθεί.
Μια παρέα ονοµάζει α.α.τ. µια κίνηση που προκαλεί ένας α.α.τ. Ακούµε:
-Μα αυτή η κίνηση δεν είναι α.α.τ.
Ένας που δεν διαβάζει την παρέα γιατί να µυρίσει τα νύχια του και να καταλάβει τι εννοούν;
Μην παρεξηγηθώ.
Φυσικά η ενέργεια του απλού αρµονικού ταλαντωτή δεν είναι κάτι άχρηστο. Κοντέψαµε να το
καταστήσουµε άχρηστο εµείς. Όταν βάζουµε την ενέργεια του ταλαντωτή να µας βρίσκει πλάτη και
ταχύτητες διότι την ω 2 ⋅ A2 = ω 2 ⋅ x 2 + υ 2 δεν την βάλανε στο βιβλίο και εµείς….
-Α! ότι δεν έχει το βιβλίο θέλει απόδειξη!
Είναι χρήσιµη ποσότητα και κυκλοφορεί και στα βιβλία Κβαντοµηχανικής και στα Στατιστικής Φυσικής.
Οικοδοµήθηκαν πολλά πάνω της. Εµείς την καταντήσαµε δουλικό:
-Πήγαινε µωρή να µου πάρεις τσιγάρα.
Ή ακριβέστερα:
-Βρες µου µωρή το µέτρο της ταχύτητας όταν x = 0,1m .

