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Μία πρόταση για την επίδειξη της σχέσης ανάμεσα στην απλή αρμονική 

ταλάντωση και την ομαλή κυκλική κίνηση   

 
Εισαγωγή 
Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση (ΑΑΤ) όταν η τροχιά του είναι τμήμα ευθείας και η απομάκρυνση x 
του σώματος από τη θέση ισορροπίας δίνεται από τη σχέση:  
x=A∙cos(ωt+φ)  (1) 
όπου: Α είναι το πλάτος της ταλάντωσης (μέγιστη απομάκρυνση), 
ω είναι η γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης, 
φ is its angular position at t=0 
και η θέση ισορροπίας βρίσκεται στη θέση x0=0. 
Συχνά οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν πώς εμφανίζεται ένα μέγεθος όπως η γωνιακή συχνότητα σε 
ένα φαινόμενο που εξελίσσεται σε τμήμα ευθείας. Για τον λόγο αυτόν, αλλά και για την ευκολότερη επίλυση 
ορισμένων ασκήσεων, συχνά αναφέρεται η σχέση ανάμεσα στην κυκλική κίνηση και στην ΑΑΤ. Συγκεκριμένα, αν 
ένα σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με ακτίνα Α και γωνιακή ταχύτητα ω, τότε η προβολή του σε μία 
οριζόντια διάμετρο εκτελεί ΑΑΤ [1]. Έχουν υπάρξει αρκετές προτάσεις για την πειραματική επίδειξη αυτού του 
φαινομένου [2, 3].  
 
Ιδέα – Σχεδιασμός – Κατασκευή - Χρήση 
Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής οργάνων και διατάξεων για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών CENCO 
συμπερίλαβε σε εμπορικό της κατάλογο το 1941 [4] ένα αντικείμενο με κωδικό 75485 που ονόμαζε Simple 
Harmonic Motion Apparatus (εικόνα 1) και χρησίμευε στην επίδειξη της σχέσης ανάμεσα στην ΑΑΤ και την 
ομαλή κυκλική κίνηση. Στην περιφέρεια ενός περιστρεφόμενου δίσκου βρίσκεται σταθερά και κατακόρυφα 
τοποθετημένη μία ράβδος με μία μικρή σφαίρα στην κορυφή της. Στο άνω και στο κάτω άκρο της σφαίρας 
στηρίζονται δύο οριζόντια βέλη κάθετα μεταξύ τους. Το ένα φέρει το γράμμα A και το άλλο το γράμμα V και 
αντιστοιχούν στα μεγέθη επιτάχυνση και ταχύτητα. Το αντικείμενο φωτίζεται από προβολέα που δημιουργεί 
οριζόντια δέσμη και η σκιά του πέφτει σε πέτασμα που βρίσκεται σε μικρή απόσταση. Η σκιά της σφαίρας εκτελεί 
ΑΑΤ και επιπλέον οι σκιές από τα δύο διανύσματα έχουν τέτοιο μήκος και φορά ώστε να αντιστοιχούν κάθε 
χρονική στιγμή σε εκείνα των μεγεθών ταχύτητας και επιτάχυνσης. Για παράδειγμα, στην ακραία θέση το 
διάνυσμα της ταχύτητας δεν παράγει σκιά (V=0) ενώ εκείνο της επιτάχυνσης έχει μέγιστο μήκος (α=αmax) [5].  
Η συγκεκριμένη πρόταση της CENCO είναι, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, πρωτότυπη αλλά απουσιάζει από 
επόμενους καταλόγους της εταιρείας. Θεωρώντας πως είναι μία χρήσιμη διάταξη για τον εκπαιδευτικό 
αποφασίσαμε να τη σχεδιάσουμε (χωρίς τον δίσκο) στο ελεύθερο λογισμικό Tinkercad [6] και στο λογισμικό 
Blender [7] (εικόνα 2, αριστερά και μέση). Το σχέδιο μπορεί εύκολα να διαχυθεί στην κοινότητα των 
εκπαιδευτικών. Το εκτυπωμένο μοντέλο έχει συνολικό ύψος 12 cm, διάμετρο βάσης 5 cm και διάμετρο σφαίρας 4 
cm (εικόνα 2, δεξιά). Οι ακριβείς διαστάσεις, πάντως, δεν παίζουν σημαντικό ρόλο και θα μπορούσαν να είναι 
αρκετά διαφορετικές, αρκεί να εξυπηρετείται η ανάγκη για σωστή προβολή της σκιάς στο πέτασμα. 
Σημειώνεται πως στα αντικείμενα της εικόνας 2 οι σκιές των διανυσμάτων έχουν την κατάλληλη φορά για την 
αναπαράσταση της ΑΑΤ μόνο αν το αντικείμενο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Για την περίπτωση που είναι 
διαθέσιμος μόνο κάποιος αριστερόστροφος μηχανισμός έχει σχεδιαστεί αντίστοιχη διάταξη [8].  
Η χρήση της διάταξης είναι εξαιρετικά απλή και όμοια με εκείνη της διάταξης της CENCO, αρκεί να βρεθεί ένας 



μηχανισμός που να εξασφαλίζει περιστροφή με σταθερή γωνιακή ταχύτητα στη διάταξη, όπως π.χ. ένα πικάπ. Το 
πικάπ τοποθετείται κοντά σε ένα πέτασμα και φωτίζεται από κατάλληλη πηγή φωτός ώστε η σκιά να πέφτει στο 
πέτασμα. Η διάταξη στερεώνεται στην περιφέρεια του πλατό του πικάπ έτσι ώστε στην ακραία θέση της 
ταλάντωσης το διάνυσμα της επιτάχυνσης να παράγει σκιά μέγιστου μήκους ενώ το διάνυσμα της ταχύτητας να 
μην έχει σκιά (εικόνα 3). Μόλις το πικάπ τεθεί σε περιστροφή, η σκιά της διάταξης εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση και ταυτόχρονα φαίνεται η μεταβολή των διανυσμάτων της ταχύτητας και της επιτάχυνσης και η 
μεταξύ τους διαφορά φάσης.  

 

Εικόνα 1: Η διάταξη της CENCO. 

 

Εικόνα 2: Το αρχικό 3d σχέδιο στο λογισμικό Tinkercad, στο λογισμικό Blender και το τυπωμένο αντικείμενο 
(δεξιόστροφη έκδοση). 

Σημειώνεται πως υπάρχουν δύο πιθανοί τοποθέτησης των θεατών ως προς το πέτασμα. Στον πρώτο τρόπο οι 
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θεατές είναι μπροστά από το πέρασμα βλέποντας τόσο το περιστρεφόμενο αντικείμενο όσο και τη σκιά του 
(εικόνα 4). Σε αυτή την περίπτωση γίνεται ευκολότερα αντιληπτή ή όλη διάταξη και τι είναι αυτό που συμβαίνει 
αλλά παρατηρείται μία δυσκολία αντίληψης στο γεγονός πως η σκιά εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση (ΑΑΤ).  
Ο δεύτερος τρόπος προϋποθέτει ένα ημιδιαφανές πέτασμα (π.χ. ριζόχαρτο) και τον θεατή πίσω από το πέτασμα. Η 
συγκεκριμένη τοποθέτηση επιτρέπει την άμεση αντίληψη της ΑΑΤ. Στη συνέχεια ο θεατής μπορεί να αλλάξει θέση 
ώστε να έχει την γενική εικόνα της διάταξης και να αντιληφθεί καλύτερα τη σχέση ανάμεσα στην ομαλή κυκλική 
κίνηση και την ΑΑΤ. Μία άποψη της συνολικής διάταξης όπως την αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής στη δεύτερη 
περίπτωση φαίνεται  στην εικόνα 5. 
Για να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης σύγκρισης της κίνησης που εκτελεί η σκιά με μία απλή αρμονική ταλάντωση 
μπορεί να τοποθετηθεί ακριβώς μπροστά στο πέτασμα ένα εκκρεμές με κατάλληλο μήκος ώστε η περίοδός της 
ταλάντωσής του να είναι ίση με την περίοδο περιστροφής του πικάπ. Επίσης, το εκκρεμές και η κίνηση της σκιάς 
πρέπει να έχουν ίδια θέση ισορροπίας. Αν το εκκρεμές αφεθεί να κινηθεί τη στιγμή που η σκιά διέρχεται από μία 
ακραία θέση της κίνησής της και ενώ το ίδιο βρίσκεται στη θέση αυτή τότε παρατηρείται πως οι δύο κινήσεις είναι 
ίδιες.  

 

Εικόνα 3: Σχηματική αναπαράσταση της σωστής αρχικής τοποθέτησης της διάταξης πάνω στο πικάπ. 

 

Εικόνα 4: Η σκιά του αντικειμένου όταν η σκιά του διέρχεται από μία ακραία θέση της απλής αρμονικής 
ταλάντωσης. 



Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε έναν 3d εκτυπωτή τότε υπάρχει η εναλλακτική λύση 
κατασκευής ενός μοντέλου με απλά υλικά, όπως στην εικόνα 6. 

 

Εικόνα 5: Άποψη της συνολικής διάταξης. Διακρίνεται το εκκρεμές μπροστά από το πέτασμα. 

 

Εικόνα 6: Μοντέλο φτιαγμένο από απλά υλικά. Έχουν χρησιμοποιηθεί κομμάτια από ξύλινα καλαμάκια, μικρή 
σφαίρα από φελιζόλ, και κουτάκι από μικρή συσκευασία μαρμελάδας για τη βάση και τα γράμματα. 
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Συμπεράσματα 
Το συγκεκριμένο αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εποπτικό βοήθημα στη διδασκαλία της ΑΑΤ 
κυρίως για δύο λόγους.  Ο πρώτος είναι πως η συγκεκριμένη εφαρμογή εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες (3d 
σχεδίαση και εκτύπωση) συνδυάζοντάς τις με πιο παραδοσιακές μεθόδους. Ο δεύτερος και σημαντικότερος είναι η 
επίδραση που έχει στους μαθητές το συγκεκριμένο αντικείμενο καθώς αμέσως αναρωτιούνται τι είναι και σε τι 
μπορεί να χρησιμεύει, ενώ στη συνέχεια προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει με τη σκιά και στο τέλος 
εκπλήσσονται ευχάριστα μόλις αντιληφθούν «πού» μπορούν να εντοπίσουν την ΑΑΤ και πώς αυτή συνδέεται με 
την ομαλή κυκλική κίνηση. Επιπρόσθετα παρουσιάζεται με τρόπο εύληπτο και εποπτικό η σχέση της  μεταβολή 
του μέτρου και της κατεύθυνσης της ταχύτητας και της επιτάχυνσης με την απομάκρυνση. Η συναρμολόγηση της 
απαραίτητης διάταξης γίνεται σε λίγο χρόνο και η χρήση της είναι πολύ εύκολη. Το μοντέλο συνδυάζει, χαμηλό 
κόστος κατασκευής, εύκολη μεταφορά και ελάχιστο απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης. Ταυτόχρονα, μπορεί να 
αποτελέσει θέμα για μία διερευνητική διαθεματική εργασία σε σχολεία που διαθέτουν 3d εκτυπωτή. 
 
Ευχαριστούμε τον φοιτητή του Τμήματος Γραφιστικής στο ΠΑΔΑ, Ανδρέα Χανιώτη για τη βοήθειά του στην επίλυση 
αποριών μας σχετικά με το λογισμικό Blender. 
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Η διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα είναι πως έχουν αντίθετα  διανύσματα ταχύτητας. 
 
 


