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Είναι πλέον εδραιωµένη πεποίθηση ότι αιτία πολλών παρανοήσεων των µαθητών στη φυσική είναι οι 
πρωτογενείς αντιλήψεις που διαθέτουν οι µαθητές πριν διδαχθούν φυσική και οι οποίες αντιστέκονται σθεναρά 
ακόµα και σε µια εµπνευσµένη διδασκαλία1. Ωστόσο η σηµαντικότερη αιτία των συνηθισµένων παρανοήσεων 
στις ταλαντώσεις και τα κύµατα φαίνεται να είναι διαφορετική. Οι παρανοήσεις αυτές οφείλονται κυρίως στην 
τάση των µαθητών να αντιλαµβάνονται το νόηµα των εννοιών απλώς παραφράζοντας τους αντίστοιχους όρους 
και στο ότι οι µαθητές ολισθαίνουν προς αυθαίρετες γενικεύσεις και επεκτάσεις. Παράδειγµα γλωσσικής 
σύγχυσης είναι ότι πολλοί µαθητές θεωρούν ότι όταν ένα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση φθάνει 
στη θέση ισορροπίας ισορροπεί. Παράδειγµα αυθαίρετης γενίκευσης είναι ότι πολλοί µαθητές θεωρούν ότι σε 
κάθε περίπτωση η αποµάκρυνση του σώµατος από τη θέση ισορροπίας ταυτίζεται µε την επιµήκυνση του 
ελατηρίου. 

Α. Η δοµή του διερευνητή παρανοήσεων 
Για την καταγραφή των παρανοήσεων των µαθητών που αφορούν την έννοια της δύναµης επινοήθηκε και έχει 
εφαρµοσθεί εκτενώς το Force Concept Inventory (FCI)2 - ένα σύνολο από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
σωστού – λάθους που αφορά τις βασικές έννοιες της νευτώνειας µηχανικής. Αν και σε πολλές περιπτώσεις το 
FCI έχει αποδειχθεί αποτελεσµατικό, έχει επισηµανθεί ότι σε άλλες περιπτώσεις, ακόµα και όταν οι µαθητές 
απαντούν σωστά στις ερωτήσεις που περιέχονται σε αυτό, δεν είναι βέβαιο ότι κατανοούν πλήρως τις 
αντίστοιχες έννοιες3. Κατ’ αναλογία µε το FCI για να διερευνήσουµε τις αντιλήψεις των µαθητών σχετικά µε τις 
ταλαντώσεις και τα κύµατα επινοήσαµε και εφαρµόσαµε το ∆ιερευνητή Παρανοήσεων, δηλαδή ένα σύνολο 
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σωστού – λάθους. Για να ελαττώσουµε την πιθανότητα οι µαθητές να απαντούν 
στις ερωτήσεις τυχαία και να προσεγγίσουµε όσο το δυνατό περισσότερο τις πραγµατικές αντιλήψεις των 
µαθητών, δηµιουργήσαµε δύο οµάδες ερωτήσεων µε το εξής χαρακτηριστικό: κάθε απάντηση της µιας οµάδας 
είναι αντίθετη από την αντίστοιχη απάντηση της άλλης οµάδας. Για παράδειγµα στην πρώτη οµάδα αναφέρεται 
ότι ένα σώµα κρεµασµένο σε κατακόρυφο ελατήριο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση και ο µαθητής πρέπει να 
επιλέξει αν είναι σωστό ή λανθασµένο το ότι αν το πλάτος αυξηθεί η περίοδος µένει η ίδια. Στη δεύτερη οµάδα 
αναφέρεται η ίδια περίπτωση αλλά ο µαθητής πρέπει να επιλέξει αν είναι σωστό ή λανθασµένο το ότι η περίοδος 
αυξάνεται. Αν ο µαθητής λοιπόν απαντήσει λανθασµένα σε µια από τις δύο περιπτώσεις συµπεραίνουµε ότι δεν 
έχει κατανοήσει µε σαφήνεια το αντίστοιχο θέµα, δηλαδή ότι στην απλή αρµονική ταλάντωση η περίοδος δεν 
εξαρτάται από το πλάτος. 
Η πρώτη οµάδα ερωτήσεων περιλαµβάνεται στον ∆ιερευνητή 1 (Πίνακας 1) και η δεύτερη οµάδα στον 
∆ιερευνητή 2 (Πίνακας 2). 
Τα δύο τεστ δόθηκαν σε 55 µαθητές της Γ’ τάξης του Βαρβακείου Πειραµατικού Λυκείου το σχολικό έτος 2001 
– 2002. Αυτοί οι µαθητές είχαν επιλέξει τη Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Οι µαθητές που 
παρακολουθούν αυτές τις κατευθύνσεις διδάσκονται περισσότερες ώρες µαθήµατα θετικών επιστηµών από όσο 
οι µαθητές που έχουν επιλέξει άλλες κατευθύνσεις. Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τεστ µεσολάβησε 
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κάποιο χρονικό διάστηµα ώστε η συµπεριφορά των µαθητών στο ένα τεστ να είναι όσο το δυνατό περισσότερο 
ανεξάρτητη από τη συµπεριφορά τους στο άλλο.  

Στον Πίνακα 3 καταγράφονται οι ιδιότητες των ταλαντώσεων και των κυµάτων που διερευνήθηκαν. Στον 
Πίνακα 4 καταγράφονται οι παρανοήσεις που αναζητήθηκαν. Στον Πίνακα 5 καταγράφεται η συµπεριφορά των 
µαθητών στα δύο τεστ του ∆ιερευνητή.  
Στη συνέχεια αναλύουµε τις παρανοήσεις που εντοπίσαµε. 

Β. Αποτελέσµατα της εφαρµογής του διερευνητή παρανοήσεων 
Παρατηρούµε ότι αν και το πλήθος των µαθητών που απάντησαν σωστά στη µία από τις δύο συζυγείς ερωτήσεις 
των ∆ιερευνητών µπορεί να είναι υψηλό, ωστόσο το πλήθος των µαθητών που απάντησαν σωστά και στις δύο 
συζυγείς ερωτήσεις συχνά δεν είναι εξίσου υψηλό. Για να προκύψουν λοιπόν ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε 
τις αντιλήψεις των µαθητών πρέπει να συγκρίνουµε µεταξύ τους τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από κάθε 
∆ιερευνητή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα που αφορούν τις επόµενες περιπτώσεις. 
Όλοι οι µαθητές φαίνεται να απορρίπτουν (σωστά) ότι Η µέγιστη ταχύτητά του ταλαντωτή είναι πάντα ίση µε την 
αρχική ταχύτητά του (ερώτηση Α3 του 1ου τεστ). Συγχρόνως όµως µόνο το 56% δέχεται (σωστά) την άποψη ότι 
Η µέγιστη ταχύτητα είναι ίση µε την αρχική, όταν για t = 0 το σώµα περνούσε από τη θέση ισορροπίας (ερώτηση 
Α3 του 2ου τεστ). ∆ηλαδή περίπου οι µισοί µαθητές αν και απάντησαν σωστά στην πρώτη ερώτηση δεν 
αντιλαµβάνονται µε σαφήνεια τις έννοιες. 
Επίσης το 50% απορρίπτει (σωστά) την άποψη ότι στον τύπο Fελ = -kx το µέγεθος Fελ είναι η δύναµη του 
ελατηρίου και x είναι πάντα η αποµάκρυνση του σώµατος από τη θέση ισορροπίας (ερώτηση Α4 του 1ου τεστ). 
Πολύ περισσότεροι µαθητές (78%) δέχονται (σωστά) ότι στον τύπο Fελ = -kx το Fελ είναι η δύναµη του ελατηρίου 
και x είναι η επιµήκυνση του ελατηρίου (ερώτηση Α4 του 2ου τεστ). Ωστόσο µόνο το 33% των µαθητών 
απορρίπτουν την πρώτη άποψη και συγχρόνως δέχονται τη δεύτερη. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΩΝ 1 
Α. Σώµα κρεµασµένο σε κατακόρυφο ελατήριο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι 
σωστές; 
1. Όταν το σώµα βρίσκεται στη θέση ισορροπίας, η συνισταµένη των δυνάµεων µηδενίζεται στιγµιαία και κατόπιν 

αυξάνεται συνεχώς. Άρα το σώµα ισορροπεί στιγµιαία και κατόπιν επιταχύνεται. 
2. Το πλάτος της ταλάντωσης είναι ίσο µε την αρχική θέση του σώµατος όταν για t = 0 το σώµα βρισκόταν στην ακραία 

θέση στο θετικό ηµιάξονα. 
3. Η µέγιστη ταχύτητά του σώµατος είναι πάντα ίση µε την αρχική ταχύτητά του. 
4. Ισχύει Fελ = -kx, όπου Fελ είναι η δύναµη του ελατηρίου και x είναι πάντα η αποµάκρυνση του σώµατος από τη θέση 

ισορροπίας. 
5. Αν το πλάτος αυξηθεί η περίοδος µένει η ίδια. 
Β. Σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση. Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές; 
1. Η αποµάκρυνση είναι συνεχώς αρµονική συνάρτηση του χρόνου και η συχνότητα της ταλάντωσης συµπίπτει µε τη 

συχνότητα του διεγέρτη. 
2. Το πλάτος της αποµάκρυνσης γίνεται µέγιστο όταν η συχνότητα του διεγέρτη συµπέσει µε την ιδοσυχνότητα του 

ταλαντωτή.  
3. Το πλάτος της ταχύτητας παρουσιάζει µέγιστο σε ορισµένη συχνότητα του διεγέρτη (συχνότητα συντονισµού). Η 

συχνότητα συντονισµού εξαρτάται  από  τη σταθερά απόσβεσης: όσο µικρότερη είναι η σταθερά απόσβεσης τόσο η 
συχνότητα συντονισµού βρίσκεται πλησιέστερα προς την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή.  

4. Όταν η σταθερά απόσβεσης ξεπεράσει µια κρίσιµη τιµή, δεν εκδηλώνεται συντονισµός. Σε αυτή την περίπτωση όσο η 
συχνότητα του διεγέρτη αυξάνεται τόσο το πλάτος ελαττώνεται. 

5. Όταν η σταθερά απόσβεσης γίνει πολύ µεγάλη, η ταλάντωση γίνεται απεριοδική.  
6. Όλη η κινητική ενέργεια του ταλαντωτή µετατρέπεται διαδοχικά σε δυναµική και αντιστρόφως.  
Γ. Ποια από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές; 
1. Στην έκφραση «δηµιουργία κύµατος» υπονοείται πάντα η δηµιουργία ενός κυµατικού συρµού, δηλαδή ενός πλήθους 

µετώπων του κύµατος.  
2. Σε δύο διαδοχικές χρονικές στιγµές που διαφέρουν κατά µια περίοδο τα στιγµιότυπα ενός αρµονικού κύµατος 

διακρίνονται µεταξύ τους.  
3. Ο τύπος y = ymax ηµ ω (t – x/υ) ισχύει για κάθε χρονική στιγµή. 
Ο αριθµός των ταλαντώσεων ενός µορίου σε ορισµένο χρονικό διάστηµα είναι διαφορετικός από τον αριθµό των µετώπων 
του κύµατος που φθάνουν στο µόριο στο ίδιο χρονικό διάστηµα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΩΝ 2 
Α. Σώµα κρεµασµένο σε κατακόρυφο ελατήριο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι 
σωστές; 
1. Στη θέση ισορροπίας το σώµα κινείται µε µέγιστη ταχύτητα. 
2. Το πλάτος της ταλάντωσης είναι πάντα ίσο µε την αρχική αποµάκρυνση του σώµατος. 
3. Η µέγιστη ταχύτητα είναι ίση µε την αρχική, όταν για t = 0 το σώµα περνούσε από τη θέση ισορροπίας.  
4. Ισχύει Fελ = -kx, όπου Fελ είναι η δύναµη του ελατηρίου και x είναι η επιµήκυνση του ελατηρίου. 
5. Αν το πλάτος αυξηθεί, η περίοδος αυξάνεται. 
Β. Σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση. Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές; 
1. Με την πάροδο του χρόνου το σύστηµα τείνει προς µια κατάσταση όπου η αποµάκρυνση είναι αρµονική συνάρτηση του 

χρόνου και η συχνότητα της ταλάντωσης συµπίπτει µε τη συχνότητα του διεγέρτη. 

 309



2. Το πλάτος της αποµάκρυνσης παρουσιάζει µέγιστο σε ορισµένη συχνότητα του διεγέρτη (συχνότητα συντονισµού). Η 
συχνότητα συντονισµού εξαρτάται  από  τη σταθερά απόσβεσης: όσο µικρότερη είναι η σταθερά απόσβεσης τόσο η 
συχνότητα συντονισµού βρίσκεται πλησιέστερα προς την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. 

3. Το πλάτος της ταχύτητας γίνεται µέγιστο όταν η συχνότητα του διεγέρτη συµπέσει µε την ιδιοσυχνότητα του 
ταλαντωτή. 

4. Το φαινόµενο του συντονισµού εµφανίζεται ανεξάρτητα από την τιµή της σταθεράς απόσβεσης. 
5. Το σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση ανεξάρτητα από το πόσο µεγάλη είναι η σταθερά απόσβεσης. 
6. Όλη η κινητική ενέργεια του ταλαντωτή µετατρέπεται διαδοχικά σε δυναµική και αντιστρόφως µόνον όταν η συχνότητα 

του διεγέρτη συµπίπτει µε την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. 
Γ. Ποια από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστή; 
1. Στην έκφραση «δηµιουργία κύµατος» είναι δυνατό να υπονοείται η δηµιουργία ενός µετώπου ή η δηµιουργία ενός 

κυµατικού συρµού, δηλαδή ενός πλήθους µετώπων του κύµατος. 
2. Σε δύο διαδοχικές χρονικές στιγµές που διαφέρουν κατά µια περίοδο τα στιγµιότυπα ενός αρµονικού κύµατος δεν 

διακρίνονται µεταξύ τους. 
3. Ο τύπος y = ymax ηµ ω (t – x/υ) ισχύει µόνο για t > x / υ.. 
4. Ο αριθµός των ταλαντώσεων ενός µορίου σε ορισµένο χρονικό διάστηµα είναι ίσος µε τον αριθµό των µετώπων του 

κύµατος που φθάνουν στο µόριο στο ίδιο χρονικό διάστηµα. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΙΝΑΚΑΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ 
Ελεύθερη ταλάντωση 
Όταν ένα σώµα που εκτελεί ταλάντωση φθάσει στη θέση 
ισορροπίας του, η ταχύτητά του είναι µέγιστη.   (2.1) 
Το πλάτος της ταλάντωσης δεν είναι πάντα ίσο µε την αρχική 
αποµάκρυνση του σώµατος από τη θέση ισορροπίας. (1.2) 
Η µέγιστη τιµή της ταχύτητας δεν είναι πάντα ίση µε την 
αρχική τιµή της. (2.3) 
Η επιµήκυνση του ελατηρίου δεν είναι πάντα ίση µε την 
αποµάκρυνση του σώµατος. (2.4) 
Η περίοδος της ταλάντωσης δεν εξαρτάται από το πλάτος. 
(1.5) 
Εξαναγκασµένη ταλάντωση  
Με την πάροδο του χρόνου το σύστηµα τείνει προς µια κατάσταση 
όπου η αποµάκρυνση είναι αρµονική συνάρτηση του χρόνου και η 
συχνότητα της ταλάντωσης συµπίπτει µε τη συχνότητα του 
διεγέρτη. (2.1) 
Το πλάτος της αποµάκρυνσης παρουσιάζει µέγιστο σε ορισµένη 
συχνότητα του διεγέρτη (συχνότητα συντονισµού). Η συχνότητα 
συντονισµού εξαρτάται  από  τη σταθερά απόσβεσης: όσο 
µικρότερη είναι η σταθερά απόσβεσης τόσο η συχνότητα 
συντονισµού βρίσκεται πλησιέστερα προς την ιδιοσυχνότητα του 
ταλαντωτή. (2.2) 
Το πλάτος της ταχύτητας γίνεται µέγιστο όταν η συχνότητα του 
διεγέρτη συµπέσει µε την ιδοσυχνότητα του ταλαντωτή. (2.3) 
Όταν η σταθερά απόσβεσης ξεπεράσει µια κρίσιµη τιµή, δεν 
εκδηλώνεται συντονισµός. Σε αυτή την περίπτωση όσο η συχνότητα 
του διεγέρτη αυξάνεται τόσο το πλάτος ελαττώνεται. (1.4) 
Το σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση ανεξάρτητα από το 
πόσο µεγάλη είναι η σταθερά απόσβεσης. (2.5) 
Όλη η κινητική ενέργεια του ταλαντωτή µετατρέπεται διαδοχικά σε 
δυναµική και αντιστρόφως µόνον όταν η συχνότητα του διεγέρτη 
συµπίπτει µε την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. (2.6) 
Κύµατα  
Στην έκφραση «αριθµός κυµάτων» υπονοείται ο αριθµός των 
µετώπων. Στην έκφραση «δηµιουργία κύµατος» είναι δυνατό να 
υπονοείται η δηµιουργία ενός µετώπου ή η δηµιουργία ενός 
κυµατικού συρµού, δηλαδή ενός πλήθους µετώπων του κύµατος. 
(2.1) 
Σε δύο διαδοχικές χρονικές στιγµές που διαφέρουν κατά µια περίοδο 
τα στιγµιότυπα ενός αρµονικού κύµατος διακρίνονται µεταξύ τους. 
(2.2) 
Ο τύπος y = ymax ηµ ω (t – x/υ) ισχύει για κάθε χρονική στιγµή. (1.3) 
Ο αριθµός των ταλαντώσεων ενός µορίου σε ορισµένο χρονικό 
διάστηµα είναι ίσος µε τον αριθµό των µετώπων του κύµατος που 
φθάνουν στο µόριο στο ίδιο χρονικό διάστηµα. (2.4) 
 
Στην παρένθεση αναφέρεται ο αριθµός της αντίστοιχης 
ερώτησης του ∆ιερευνητή. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΩΝ 
Ελεύθερη Ταλάντωση 
Όταν ένα σώµα που εκτελεί ταλάντωση φθάσει στη θέση ισορροπίας 
του, ισορροπεί. (1.1) 
Σύγχυση µεταξύ της αρχική τιµής της αποµάκρυνσης και της 
µέγιστης τιµής της. (2.2) 
Σύγχυση µεταξύ  της αρχικής τιµής της ταχύτητας και της 
µέγιστης τιµής της. (1.3) 
Η επιµήκυνση του ελατηρίου είναι πάντα ίση µε την 
αποµάκρυνση του σώµατος από τη θέση ισορροπίας. (1.4) 
Εξάρτηση της περιόδου της απλής αρµονικής ταλάντωσης από το 
πλάτος της ταλάντωσης. (2.5) 
Εξαναγκασµένη Ταλάντωση  
Η αποµάκρυνση είναι συνεχώς αρµονική συνάρτηση του χρόνου και 
η συχνότητα της ταλάντωσης συµπίπτει µε τη συχνότητα του 
διεγέρτη. (1.1) 
Το πλάτος της αποµάκρυνσης γίνεται µέγιστο όταν η συχνότητα του 
διεγέρτη συµπέσει µε την ιδοσυχνότητα του ταλαντωτή. (1.2) 
Το πλάτος της ταχύτητας παρουσιάζει µέγιστο σε ορισµένη 
συχνότητα του διεγέρτη (συχνότητα συντονισµού). Η συχνότητα 
συντονισµού εξαρτάται  από  τη σταθερά απόσβεσης: όσο 
µικρότερη είναι η σταθερά απόσβεσης τόσο η συχνότητα 
συντονισµού βρίσκεται πλησιέστερα προς την ιδιοσυχνότητα του 
ταλαντωτή. (1.3) 
Το φαινόµενο του συντονισµού εµφανίζεται ανεξάρτητα από την 
τιµή της σταθεράς απόσβεσης. (2.4) 
Όλη η κινητική ενέργεια του ταλαντωτή µετατρέπεται διαδοχικά σε 
δυναµική και αντιστρόφως. (1.5) 
Κύµατα  
Στην έκφραση «αριθµός κυµάτων» υπονοείται ο αριθµός των 
µετώπων. Στην έκφραση «δηµιουργία κύµατος» υπονοείται πάντα η 
δηµιουργία ενός κυµατικού συρµού, δηλαδή ενός πλήθους µετώπων 
του κύµατος. (1.1) 
Σε δύο διαδοχικές χρονικές στιγµές που διαφέρουν κατά µια περίοδο 
τα στιγµιότυπα ενός αρµονικού κύµατος διακρίνονται µεταξύ τους. 
(1.2) 
Ο τύπος y = ymax ηµ ω (t – x/υ) ισχύει µόνο για t > x / υ.  (2.3) 
Ο αριθµός των ταλαντώσεων ενός µορίου σε ορισµένο χρονικό 
διάστηµα είναι διαφορετικός από τον αριθµό των µετώπων του 
κύµατος που φθάνουν στο µόριο στο ίδιο χρονικό διάστηµα. (1.4) 
 
Στην παρένθεση αναφέρεται ο αριθµός της αντίστοιχης ερώτησης του 
∆ιερευνητή. 
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Όλοι οι µαθητές δέχονται (λανθασµένα) την άποψη ότι στην εξαναγκασµένη ταλάντωση Το πλάτος της 
αποµάκρυνσης γίνεται µέγιστο όταν η συχνότητα του διεγέρτη συµπέσει µε την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή 
(ερώτηση Β2 του 1ου τεστ). Συγχρόνως το 83% δέχεται (σωστά) την αντίθετη άποψη, δηλαδή ότι Το πλάτος της 
αποµάκρυνσης παρουσιάζει µέγιστο σε ορισµένη συχνότητα του διεγέρτη (συχνότητα συντονισµού). Η συχνότητα 
συντονισµού εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης: όσο µικρότερη είναι η σταθερά απόσβεσης τόσο η συχνότητα 
συντονισµού βρίσκεται πλησιέστερα προς την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή (ερώτηση Β2 του 2ου τεστ). Μόνο το 
17% των µαθητών απορρίπτει (σωστά) την άποψη ότι στην εξαναγκασµένη ταλάντωση όταν η σταθερά 
απόσβεσης γίνει πολύ µεγάλη, η ταλάντωση γίνεται απεριοδική (ερώτηση Β5 του 1ου τεστ) και συγχρόνως δέχεται 
(σωστά) ότι το σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση ανεξάρτητα από το πόσο µεγάλη είναι η σταθερά 
απόσβεσης (ερώτηση Β5 του 2ου τεστ).  
Επίσης το 44% των µαθητών απορρίπτει (σωστά) την άποψη ότι στην εξαναγκασµένη ταλάντωση όλη η κινητική 
ενέργεια του ταλαντωτή µετατρέπεται διαδοχικά σε δυναµική και αντιστρόφως (ερώτηση Β6 του 1ου τεστ) και 
συγχρόνως δέχεται (σωστά) ότι όλη η κινητική ενέργεια του ταλαντωτή µετατρέπεται διαδοχικά σε δυναµική και 
αντιστρόφως µόνον όταν η συχνότητα του διεγέρτη συµπίπτει µε την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή (ερώτηση Β6 
του 2ου τεστ).  
Το 44% των µαθητών απορρίπτει (σωστά) την άποψη ότι στην έκφραση «δηµιουργία κύµατος» υπονοείται πάντα 
η δηµιουργία ενός κυµατικού συρµού, δηλαδή ενός πλήθους µετώπων του κύµατος (ερώτηση Γ1 του 1ου τεστ) και 
το 50% δέχεται (σωστά) ότι στην έκφραση «δηµιουργία κύµατος» είναι δυνατό να υπονοείται η δηµιουργία ενός 
µετώπου ή η δηµιουργία ενός κυµατικού συρµού, δηλαδή ενός πλήθους µετώπων του κύµατος (ερώτηση Γ1 του 2ου 
τεστ). Φαίνεται ωστόσο ότι πολλοί από τους µαθητές απαντούν τυχαία σε αυτές τις ερωτήσεις ακόµα και αν 
απαντούν σωστά, διότι µόλις το 22% απορρίπτει την πρώτη άποψη και συγχρόνως δέχεται τη δεύτερη. 
Τέλος για τη διάδοση του κύµατος αν και λίγοι µαθητές (33%) δέχονται (σωστά) ότι ο τύπος y = ymax ηµ ω (t – 
x/υ) ισχύει για κάθε χρονική στιγµή (ερώτηση Γ3 του 1ου τεστ), πολλοί µαθητές (88%) απορρίπτουν (σωστά) ότι 
ο τύπος y = ymax ηµ ω (t – x/υ) ισχύει µόνο για t > x / υ(ερώτηση Γ3 του 2ου τεστ). Επίσης λίγοι µαθητές (33%) 
δέχονται την πρώτη άποψη και συγχρόνως απορρίπτουν τη δεύτερη.  

Γ. Συζήτηση των αποτελεσµάτων 
Ελεύθερη Ταλάντωση 
Επειδή η χαλαρότητα και η ισορροπία παραπέµπουν συνειρµικά στην έννοια της ηρεµίας, οι µαθητές θεωρούν 
ότι όταν το ελατήριο είναι χαλαρό, το σώµα βρίσκεται πάντα στη θέση ισορροπίας. Αυτό ωστόσο δεν συµβαίνει 
όταν το σώµα εκτελεί ταλάντωση κρεµασµένο σε κατακόρυφο ελατήριο.  
Σε άλλες περιπτώσεις οι µαθητές ταυτίζουν λανθασµένα την επιµήκυνση του ελατηρίου µε την αποµάκρυνση 
του σώµατος από τη θέση ισορροπία4.∆ηλαδή παραγνωρίζουν ότι στη θέση ισορροπίας του σώµατος το 
ελατήριο είναι δυνατό να έχει επιµήκυνση όπως συµβαίνει όταν το σώµα εκτελεί ταλάντωση κρεµασµένο σε 
κατακόρυφο ελατήριο. Σε αυτή την περίπτωση η σύγχυση προέρχεται από το ότι τα δύο µεγέθη, η επιµήκυνση 
του ελατηρίου και αποµάκρυνση του σώµατος, εξαρτώνται γραµµικά µεταξύ τους. Η σύγχυση επιτείνεται από 
το ότι για τα δύο µεγέθη χρησιµοποιείται συνήθως το ίδιο σύµβολο x στο νόµο του Χουκ (Fελ = - k x) και στη 
συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα απλή αρµονική ταλάντωση (ΣF = - D x). 
Η ταύτιση της αποµάκρυνσης του σώµατος από τη θέση ισορροπίας µε τη µεταβολή του µήκους του ελατηρίου 
οδηγεί σε επιπλέον παρανοήσεις. Λόγου χάρη είναι υπεύθυνη για την ταύτιση της δύναµης του ελατηρίου µε τη 
δύναµη επαναφοράς και του έργου των δύο δυνάµεων µεταξύ τους. 
Μια ευρέως διαδεδοµένη λανθασµένη αντίληψη είναι η εξάρτηση της περιόδου της απλής αρµονικής 
ταλάντωσης από το πλάτος της ταλάντωσης. Οι µαθητές θεωρούν ότι επειδή αυξάνεται το µήκος της διαδροµής, 
ο αντίστοιχος χρόνος επίσης αυξάνεται. Σε αυτή την περίπτωση την αναλογία διαστήµατος – χρόνου που ισχύει 
στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση τη µεταφέρουν στην απλή αρµονική ταλάντωση. Στην απλή αρµονική 
ταλάντωση ωστόσο η περίοδος είναι ανεξάρτητη από το πλάτος: όταν αυξάνεται το πλάτος, αυξάνεται η δύναµη 
επαναφοράς, αυξάνεται η επιτάχυνση και τέλος αυξάνεται η ταχύτητα. Ο χρόνος λοιπόν είναι δυνατό µείνει ο 
ίδιος, όπως πραγµατικά συµβαίνει. 
Εξαναγκασµένη Ταλάντωση  
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξαναγκασµένη ταλάντωση διότι σε αυτή εµφανίζεται το φαινόµενο του 
συντονισµού. Στην παρουσίαση αυτών των θεµάτων τονίζουµε ότι όταν η δύναµη του διεγέρτη είναι αρµονική 
συνάρτηση του χρόνου, η αποµάκρυνση είναι επίσης αρµονική συνάρτηση του χρόνου και η συχνότητα της 
ταλάντωσης συµπίπτει µε τη συχνότητα του διεγέρτη. Ωστόσο αυτή είναι αδρή περιγραφή του φαινόµενου. Στις 
Εικόνες 1 και 2 φαίνεται η προσοµοίωση της εξαναγκασµένης ταλάντωσης σε τέσσερις διαφορετικές 
περιπτώσεις. Παρατηρούµε ότι αρχικά η ταλάντωση δεν είναι αρµονική. Αυτό το χαρακτηριστικό 
επιβεβαιώνεται από τη λύση της αντίστοιχης διαφορικής εξίσωσης5 και πειραµατικά6. 
Αναζητώντας την αιτία της σύγχυσης σχετικά µε την έννοια της ιδιοσυχνότητας διαπιστώσαµε ότι για αυτήν την 
έννοια υπάρχουν δύο διαφορετικοί µεταξύ τους ορισµοί: Ιδιοσυχνότητα είναι η συχνότητα του ταλαντωτή όταν 
αυτός εκτελεί αµείωτη ταλάντωση7. Ιδιοσυχνότητα είναι η συχνότητα του ταλαντωτή όταν αυτός εκτελεί 
αµείωτη ή φθίνουσα ταλάντωση8. Αν υιοθετήσουµε τον πρώτο ορισµό, η άποψη Το πλάτος της αποµάκρυνσης 
γίνεται µέγιστο όταν η συχνότητα του διεγέρτη συµπέσει µε την ιδοσυχνότητα του ταλαντωτή είναι λανθασµένη ενώ 
η άποψη Η συχνότητα συντονισµού εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης: όσο µικρότερη είναι η σταθερά 
απόσβεσης τόσο η συχνότητα συντονισµού βρίσκεται πλησιέστερα προς την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή είναι 
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σωστή. Αντιθέτως αν υιοθετήσουµε το δεύτερο ορισµό για την ιδιοσυχνότητα, τότε η πρώτη άποψη είναι σωστή 
και η δεύτερη λανθασµένη.  

Εικόνα 1: Προσοµοίωση εξαναγκασµένης ταλάντωσης µε το πρόγραµµα 
Interactive Physics για µικρή σταθερά απόσβεσης. Παρατηρούµε αρχικά η 
ταλάντωση δεν είναι αρµονική. Παρατηρούµε επίσης ότι όταν η συχνότητα 
αυξάνεται, το πλάτος επίσης αυξάνεται. 

Εικόνα 2: Προσοµοίωση εξαναγκασµένης ταλάντωσης µε το πρόγραµµα 
Interactive Physics για µεγάλη σταθερά απόσβεσης. Παρατηρούµε ότι αρχικά η 
ταλάντωση δεν είναι αρµονική. Παρατηρούµε επίσης ότι όταν η συχνότητα 
αυξάνεται το πλάτος της ταλάντωσης ελαττώνεται.  

Επίσης οι µαθητές δεν αντιλαµβάνονται µε σαφήνεια ότι υπάρχουν «πολύ συντονισµοί». Θεωρούν ότι το πλάτος 
της εξαναγκασµένης ταλάντωσης γίνεται µέγιστο όταν η συχνότητα του διεγέρτη συµπέσει µε την συχνότητα 
της ελεύθερης αµείωτης ταλάντωσης. Αυτό συµβαίνει µόνο όταν δεν υπάρχει απόσβεση. Όταν υπάρχει 
απόσβεση η συχνότητα της φθίνουσας ταλάντωσης εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης. Το πλάτος λοιπόν της 
εξαναγκασµένης ταλάντωσης γίνεται µέγιστο όταν η συχνότητα του διεγέρτη συµπέσει µε τη συχνότητα της 

ελεύθερης φθίνουσας ταλάντωσης που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη σταθερά απόσβεσης. Αντιθέτως το πλάτος 
της ταχύτητας γίνεται µέγιστο όταν η συχνότητα του διεγέρτη συµπέσει µε τη συχνότητα της ελεύθερης 
αµείωτης ταλάντωσης είτε υπάρχει σταθερά απόσβεσης είτε όχι. Σε αυτή την περίπτωση επειδή η ταχύτητα και 
η δύναµη του διεγέρτη έχουν την ίδια φάση, από το διεγέρτη εκτελείται έργο µε το µέγιστο ρυθµό. 
Πολλοί µαθητές µεταφέρουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της ελεύθερης αµείωτης ταλάντωσης στην 
εξαναγκασµένη. Στην ελεύθερη αµείωτη ταλάντωση η µεταβολή της δυναµικής ενέργειας είναι αντίθετη από τη 
µεταβολή της κινητικής. Στην εξαναγκασµένη ταλάντωση ωστόσο εκτός από τη µεταβολή αυτών των ενεργειών 
υπεισέρχεται και το έργο της δύναµης του διεγέρτη και της αντίστασης του µέσου στο οποίο εκτελείται η 
κίνηση. Στην ειδική περίπτωση που η συχνότητα του διεγέρτη συµπίπτει µε τη συχνότητα της ελεύθερης 
αµείωτης ταλάντωσης το έργο της δύναµης του διεγέρτη είναι αντίθετο από το έργο της αντίστασης και ο 
ταλαντωτής συµπεριφέρεται ενεργειακά όπως ο ελεύθερος. 
Στη φθίνουσα ταλάντωση η γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης ως προς το χρόνο για µεγάλη τιµή της 
σταθεράς απόσβεσης είναι παρόµοια µε τη γραφική παράσταση του πλάτους της  εξαναγκασµένης ταλάντωσης 
ως προς τη συχνότητα του διεγέρτη για µεγάλη τιµή της σταθεράς απόσβεσης. Επειδή οι δύο γραφικές 
παραστάσεις µοιάζουν µεταξύ τους οι µαθητές ταυτίζουν και τα αντίστοιχα φαινόµενα.  

Τέλος επειδή στην εξαναγκασµένη ταλάντωση τονίζεται κυρίως το φαινόµενο του συντονισµού, 
δηµιουργείται στους µαθητές η λανθασµένη εντύπωση ότι αυτό το φαινόµενο εµφανίζεται ανεξάρτητα από την 

 312 



τιµή της σταθεράς απόσβεσης. Οι µαθητές θεωρούν απλώς ότι όσο η σταθερά απόσβεσης αυξάνεται το «ύψος 
του συντονισµού» ελαττώνεται. Ωστόσο όταν η σταθερά απόσβεσης ξεπεράσει µια κρίσιµη τιµή, δεν 
εκδηλώνεται συντονισµός (Εικ.2). Σε αυτή την περίπτωση όσο η συχνότητα του διεγέρτη αυξάνεται τόσο το 
πλάτος ελαττώνεται. 
Κύµατα 
Στην περίπτωση των κυµάτων γλωσσική σύγχυση δηµιουργείται από το ότι συχνά η λέξη κύµα άλλοτε 
χρησιµοποιείται για όλο τον κυµατικό συρµό και άλλοτε για το ένα µόνο µέτωπο αυτού του συρµού. Ο µαθητής 
ωστόσο δεν ενηµερώνεται για αυτή τη µεταβολή στο νόηµα της λέξης. Λόγου χάρη στην έκφραση «αριθµός 
κυµάτων» υπονοείται ο αριθµός των µετώπων. Αντιθέτως στην έκφραση «δηµιουργία κύµατος» είναι δυνατό να 
υπονοείται η δηµιουργία ενός µετώπου ή η δηµιουργία ενός κυµατικού συρµού, δηλαδή ενός πλήθους µετώπων 
του κύµατος. 
Σε δύο διαδοχικές χρονικές στιγµές που το χρονικό διάστηµα µεταξύ τους είναι ίσο µε µια περίοδο τα 
στιγµιότυπα ενός αρµονικού κύµατος δε διακρίνονται µεταξύ τους. ∆ηλαδή σε αυτή την περίπτωση δεν φαίνεται 
σαφώς τι είναι αυτό που διαδίδεται. Επίσης στην περίπτωση του αρµονικού κύµατος οι µαθητές δυσκολεύονται 
να αντιληφθούν ότι είναι δυνατό το κύµα να είχε δηµιουργηθεί και να διαδιδόταν πριν αρχίσουµε να το 
παρατηρούµε τη στιγµή t = 0. 
Τέλος οι µαθητές αντιµετωπίζουν σηµαντική δυσκολία να αντιληφθούν πώς η ταλάντωση ενός σωµατιδίου του 
µέσου στο οποίο διαδίδεται το κύµα εξαρτάται από τη θέση αυτού του σωµατιδίου. Η κατάσταση απλουστεύεται 
αν θεωρήσουµε ότι το κύµα αρχίζει να δηµιουργείται τη χρονική στιγµή µηδέν στην αρχή των αξόνων και όταν 
φθάσει στο σωµατίδιο που µελετάµε τότε αυτό το σωµατίδιο αρχίζει να ταλαντώνεται. Ωστόσο όταν µελετάµε 
τη συµβολή των κυµάτων αυτή η προσέγγιση περιπλέκει το θέµα διότι σε αυτή την περίπτωση δεν 
ενδιαφερόµαστε για τη χρονική εξέλιξη του φαινοµένου αλλά για τη χωρική κατανοµή της έντασης του 
κύµατος. 

∆. Αντιµετώπιση των παρανοήσεων 
Ελεύθερη Ταλάντωση 
Αρχικά πρέπει να τονίσουµε στους µαθητές ότι στην µελέτη της ταλάντωσης ο όρος θέση ισορροπίας 
χρησιµοποιείται κατ’ οικονοµία για να αποφευχθεί η περίφραση: η θέση στην οποία όταν το σώµα τοποθετηθεί 
µε µηδενική ταχύτητα παραµένει συνεχώς. 
Τρόπος αντιµετώπισης των αυθαίρετων γενικεύσεων στις οποίες ολισθαίνουν οι µαθητές είναι η παρουσίαση 
κατάλληλου αντιπαραδείγµατος. Παρουσιάζοντας λοιπόν περιπτώσεις όπου η αρχική φάση του ταλαντωτή είναι 

διαφορετική από 0 ή π/2 κλονίζεται η (λανθασµένη) πεποίθηση των µαθητών ότι το πλάτος της ταλάντωσης είναι 
πάντα ίσο µε την αρχική αποµάκρυνση του σώµατος και ότι η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος είναι πάντα ίση µε 
την αρχική ταχύτητά του. 

Εικόνα 3: (α) Γραφική παράσταση σε τρεις διαστάσεις του πλάτους της εξαναγκασµένης ταλάντωσης ως προς τη 
συχνότητα του διεγέρτη και τη σταθερά απόσβεσης. (β) Ισοϋψείς καµπύλες του πλάτους της εξαναγκασµένης 
ταλάντωσης ως προς τη συχνότητα του διεγέρτη και τη σταθερά απόσβεσης. Οι φωτεινές περιοχές αντιστοιχούν 
σε µεγάλο πλάτος. Έχουµε περιλάβει και αρνητικές τιµές της συχνότητας αν και δεν έχουν φυσικό νόηµα για να 
φανεί ακριβέστερα η συµπεριφορά της συνάρτησης στο µηδέν. Και στις δύο περιπτώσεις η ιδιοσυχνότητα είναι 
10 Hz και χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Mathematica. 

Ο διδάσκων σε κάθε ευκαιρία πρέπει να τονίζει ότι αν και στην απλή περίπτωση που το σώµα είναι συνδεδεµένο 
µε οριζόντιο ελατήριο η αποµάκρυνση ταυτίζεται µε την παραµόρφωση του ελατηρίου, ωστόσο αυτή η ταύτιση 
δεν ισχύει γενικά. Από αυτή την άποψη ο διδάσκων πρέπει να επιλέξει µεταξύ δύο τρόπων παρουσίασης του 
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φαινόµενου της ταλάντωσης. Αν σκοπεύει περιορισθεί σε µια εισαγωγή που θα τον οδηγήσει σύντοµα στο κατ’ 
εξοχήν ενδιαφέρον φαινόµενο του συντονισµού τότε η περίπτωση του οριζόντιου ελατηρίου επαρκεί. Αντιθέτως 
αν σκοπεύει να επεκτείνει την παρουσίαση της απλής αρµονικής ταλάντωσης σε ποικίλα συστήµατα, τότε η 
εισαγωγή της απλής αρµονικής ταλάντωσης είναι χρήσιµο να γίνεται µε τη µελέτη του κατακόρυφου ελατηρίου, 
όπου η αποµάκρυνση δεν ταυτίζεται µε τη παραµόρφωση του ελατηρίου. Επίσης σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
αποφεύγεται το κοινό σύµβολο για την αποµάκρυνση και τη µεταβολή του µήκους του ελατηρίου. 
Τέλος είναι απαραίτητο ο διδάσκων να αναφερθεί διεξοδικά στο ότι ο χρόνος κίνησης εξαρτάται τόσο από το 
διάστηµα που διανύει το σώµα όσο και από την ταχύτητα του σώµατος. 
Εξαναγκασµένη Ταλάντωση  
Ανάλογα µε το επίπεδο των µαθητών µας και µε τα µέσα που διαθέτουµε είναι δυνατό να παρουσιάσουµε το 
µεταβατικό φαινόµενο που υπεισέρχεται στην εξαναγκασµένη ταλάντωση. 
Πριν προχωρήσουµε στη µελέτη του φαινόµενου του συντονισµού, είναι απαραίτητο να ορίσουµε µε σαφήνεια 
τον όρο ιδιοσυχνότητα, διότι όπως διαπιστώσαµε από τις απαντήσεις των µαθητών ο τρόπος που 
αντιλαµβάνονται αυτό το φαινόµενο εξαρτάται πολύ από το νόηµα που αποδίδουν στον όρο ιδιοσυχνότητα. 
Ωστόσο ίσως η καταλληλότερη προσέγγιση θα ήταν να αποφύγουµε τη χρήση αυτού του όρου και να 
αναφερθούµε περιφραστικά στη συχνότητα της αµείωτης ελεύθερης ταλάντωσης και στη συχνότητα της 
φθίνουσας ελεύθερης ταλάντωσης.  
Σε κάθε εγχειρίδιο φυσικής που διαπραγµατεύεται αναλυτικά το φαινόµενο του συντονισµού παρουσιάζονται οι 
καµπύλες συντονισµού9. Οι µαθητές λοιπόν πρέπει να παρατηρήσουν ότι όταν η σταθερά απόσβεσης είναι 
µικρότερη από µια κρίσιµη τιµή υπάρχουν δύο ακρότατα, ένα ελάχιστο που αντιστοιχεί σε µηδενική τιµή της 
συχνότητας του διεγέρτη και ένα µέγιστο σε τιµή µεγαλύτερη από το µηδέν. Επίσης πρέπει να παρατηρήσουν 
πώς µεταβάλλεται το ύψος και η θέση του µέγιστου καθώς µεταβάλλεται η σταθερά απόσβεσης. Τέλος πρέπει 
να παρατηρήσουν ότι όταν η σταθερά απόσβεσης είναι µεγαλύτερη από την κρίσιµη τιµή, υπάρχει µόνο ένα 
ακρότατο, στο µηδέν, που είναι µέγιστο. 
Συµπληρωµατικά είναι δυνατό να παρουσιάσουµε τη γραφική παράσταση σε τρεις διαστάσεις του πλάτους της 
εξαναγκασµένης ταλάντωσης ως προς τη συχνότητα του διεγέρτη και ως προς τη σταθερά απόσβεσης (Εικ. 3α). 
Σε αυτή την Εικόνα φαίνονται τα δύο «όρη», ένα στη θέση όπου η συχνότητα του διεγέρτη είναι µηδενική και η 
σταθερά απόσβεσης παίρνει µεγάλες τιµές και ένα άλλο όταν η συχνότητα του διεγέρτη πλησιάζει τη συχνότητα 
της ελεύθερης αµείωτης ταλάντωσης και η σταθερά απόσβεσης παίρνει µικρές τιµές. Στην Εικόνα 3β έχουµε 
σχεδιάσει τις ισοϋψείς καµπύλες του πλάτους της εξαναγκασµένης ταλάντωσης ως προς τη συχνότητα του 
διεγέρτη και ως προς τη σταθερά απόσβεσης. Με τη βοήθεια αυτών των εικόνων οι µαθητές αποκτούν καλύτερη 
εποπτεία της σχέσης µεταξύ των µεγεθών που χαρακτηρίζουν την εξαναγκασµένη ταλάντωση. 
 Αυτή η µελέτη πρέπει να επαναληφθεί στη γραφική παράσταση του πλάτους της ταχύτητας ως προς τη 
συχνότητα του διεγέρτη και οι µαθητές να συγκρίνουν τις δύο γραφικές παραστάσεις µεταξύ τους για να 
αντιληφθούν ότι υπάρχουν «πολλοί συντονισµοί». 
Για να κατανοήσουν την ενεργειακή συµπεριφορά του ταλαντωτή όταν αυτός εκτελεί εξαναγκασµένη 
ταλάντωση οι µαθητές είναι χρήσιµο να εφαρµόσουν το θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας τόσο στην 
εξαναγκασµένη όσο και στην ελεύθερη αµείωτη ταλάντωση.  
Κύµατα 
Κάθε φορά είναι απαραίτητο να ενηµερώνουµε τους µαθητές αν µε τη λέξη κύµα εννοούµε έναν ολόκληρο 
κυµατικό συρµό ή απλώς ένα µέτωπο αυτού του συρµού . 
Για την εισαγωγή της έννοιας του κύµατος είναι δυνατό να επιλέξουµε µεταξύ της µελέτης της διάδοσης ενός 
κυµατικού παλµού και της διάδοσης ενός κυµατικού συρµού (που συνήθως είναι αρµονικό κύµα)10. Αν 
ακολουθήσουµε την πρώτη προσέγγιση επειδή η µετατόπιση του παλµού είναι εµφανής, τα κύρια 
χαρακτηριστικά και τα σηµαντικότερα φαινόµενα που συνδέονται µε το κύµα αναδεικνύονται µε σαφήνεια. 
Αντιθέτως σε δύο διαδοχικές χρονικές στιγµές που το χρονικό διάστηµα µεταξύ τους είναι ίσο µε µια περίοδο τα 
στιγµιότυπα ενός αρµονικού κύµατος δε διακρίνονται µεταξύ τους. ∆ηλαδή σε αυτή την περίπτωση δεν φαίνεται 
σαφώς τι είναι αυτό που διαδίδεται. 
Είναι δυνατό να θεωρήσουµε ότι το κύµα αρχίζει να δηµιουργείται τη χρονική στιγµή µηδέν στην αρχή των 
αξόνων και όταν φθάσει στο σωµατίδιο που µελετάµε τότε αυτό το σωµατίδιο αρχίζει να ταλαντώνεται. Ωστόσο 
όταν µελετάµε τη συµβολή των κυµάτων αυτή η προσέγγιση περιπλέκει το θέµα διότι σε αυτή την περίπτωση 
δεν ενδιαφερόµαστε για τη χρονική εξέλιξη του φαινοµένου αλλά για τη χωρική κατανοµή της έντασης του 
κύµατος. Είναι απαραίτητο λοιπόν από την αρχή να εισάγουµε την έννοια της διάδοσης του κύµατος ανεξάρτητα 
από το πότε και που δηµιουργήθηκε αυτό το κύµα. 
Για να αποσαφηνίσουµε τη σχέση µεταξύ του κύµατος και της ταλάντωσης των σηµείων του µέσου διάδοσης 
είναι δυνατό να ακολουθήσουµε το εξής πρόγραµµα. Αρχικά µε κατάλληλα αριθµητικά παραδείγµατα δείχνουµε 
στους µαθητές ότι ο αριθµός των ταλαντώσεων ενός σηµείου σε ορισµένο χρονικό διάστηµα είναι ίσος µε των 
αριθµό των µετώπων του κύµατος που φθάνουν στο σηµείο στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Τέλος προχωράµε στην 
εξαγωγή της σχέσης που συνδέει το µήκος κύµατος µε τη συχνότητα και την ταχύτητα του κύµατος. 
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