נספחים למאמר בעיתון "תהודה" 'שרשרת מחליקה משולחן'
יפתח נבות ועמית זיו

נספחים
נספח  :1הפונקציות ההיפרבוליות.
מגדירים:

תכונות
לפי ההגדרה קל לראות ש

פונקציה סימטרית ו-

(זה דומה לזהות הטריגונומטרית,

פונקציה אנטי סימטרית ,ומתקיים:

 ,אבל בהיפוך סימן).

וגם:

(זה דומה לפונקציות הטריגונומטריות

ו

רק בלי שינוי הסימן).

מקור השם
נסתכל על מסילה במישור

המוגדרת בצורה פרמטרית על ידי:

לפי הזהות למעלה מתקיים:
וזו משוואת היפרבולה.
הקשר לפונקציות הטריגונומטריות
הקשר עובר במספרים המרוכבים .את הזהות
אפשר להציג גם כך:

1

ולכן,

גרפים
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איור  :01סינוס היפרבולי (באדום) וקוסינוס היפרבולי (בכחול).

נספח  :2הכוח הצנטריפטלי הפועל על שרשרת בסיבוב.
טענה :חישוב הכוח הצנטריפטלי שמתקבל עבור קטע שרשרת באורך
 ,הוא:

 ,כאשר

ועקמומיות ברדיוס  ,כאשר

המתיחות המקומית של השרשרת.

הסבר
לפי האיור הבא:

איור  :00קטע שרשרת מעוקם והכוחות הפועלים עליו.

אורך קטע השרשרת:

.

גודל ההיטל של המתיחות בכיוון הרדיאלי:
ובקירוב לזוויות קטנות,

.

 ,מקבלים:
.
2

נספח  :3הקשר בין החוק השני של ניוטון לעבודה ואנרגיה קינטית.
בעזרת "טריק" מתמטי אפשר לקבל את חוק שימור האנרגיה מהחוק השני של ניוטון כמתואר להלן:
נסתכל על חלקיק בעל מסה

.

הנע בשדה כוח התלוי במקום

משוואת התנועה לפי החוק השני של ניוטון
̈
נכפול את שני האגפים במהירות ונקבל:
̇

̇

̈

כעת נבצע בשני האגפים אינטגרציה לפי הזמן ,מזמן  1עד זמן :
̇

∫

̈

∫

̇

∫

כפי שקל לבדוק על ידי גזירה ,האינטגרל באגף שמאל הוא הפרש האנרגיה הקינטית:
̇

̇

̇

̈

∫

האינטגרל באגף ימין הוא אינטגרל של הכוח לאורך המסלול ,ולכן הוא מבטא את העבודה

שמבצע

הכוח לאורך הדרך .לכן מקבלים:

בהקשר של המאמר ,ביצענו את אותו "טריק" מתמטי כדי לקבל ביטוי לריבוע המהירות.
מתחילים ממשוואת התנועה (:)0
̈
מכיוון שהמהירות ההתחלתית היא  ,1מקבלים לאחר כפל ב ̇ -ואינטגרציה:
̇

נספח  :4על הפתרונות של משוואה דיפרנציאלית לינארית לא–הומוגנית.
נתונה משוואה לינארית לא-הומוגנית עבור הפונקציה

:

כאשר אופרטור דיפרנציאלי לינארי.
למשל ,במשוואה (:)0
(

)
המשוואה ההומוגנית המתאימה היא:
טענה  :0אם

פתרון של המשוואה הלא-הומוגנית ( )D1ו-

המתאימה ( ,)D2אז הסכום,

פתרון של המשוואה ההומוגנית

הוא פתרון של המשוואה (.)D1
3

אכן :מהלינאריות של האופרטור :

 ,אז כל פתרון אחר של המשוואה הלא-הומוגנית ( )D1ניתן להציג כסכום

טענה  :2בהינתן פתרון

הוא פתרון כלשהו של המשוואה ההומוגנית (.)D2

כאשר

פתרון כלשהו של ( ,)D1אז מהלינאריות של האופרטור :

אכן :אם

הוא פתרון של המשוואה ההומוגנית ו-

ולכן

.

הטענות  0ו 2-מביאות למרשם הבא לפתרון משוואה לינארית לא-הומוגנית בתנאי התחלה נתונים:
 .0מצאו ייצוג פרמטרי למרחב הפתרונות של המשוואה ההומוגנית.
 .2מצאו פתרון כלשהו של המשוואה הלא-הומוגנית (לאו דווקא פתרון מתאים לתנאי ההתחלה).
 .3הסתכלו על הסכום של הפתרון הפרטי מסעיף  2ופתרון של המשוואה ההומוגנית מסעיף  ,0וקבעו את
הפרמטרים לפי תנאי ההתחלה.
נראה איך זה פועל עבור משוואה (:)0
 .0מרחב הפתרונות של המשוואה ההומוגנית נתון על ידי הפונקציות:
𝜆 ו-

√

כאשר

 .2הפונקציה הקבועה

ו-

פרמטרים.

היא פתרון של המשוואה הלא-הומוגנית.

 .3הפתרון הכללי הוא:

והפרמטרים

ו-

נקבעים לפי תנאי ההתחלה.

נספח  :5החלקה
הנתונים של מיקום קצה השרשרת התקבלו ממעקב אחרי נקודת הקצה בסדרת תמונות בעזרת תוכנת
 .Trackerמכיוון שאין אפשרות להבחין במדויק בנקודה בתמונות המטושטשות ,הנתונים די רועשים.
כל עוד מתייחסים למקום בלבד ,זה לא נורא ,כי הרעשים קטנים למדיי .אולם כאשר מנסים לחשב את
המהירות על ידי חישוב שינוי המקום בתמונות עוקבות ,מתברר שהשינוי במקום הוא באותו סדר גודל של
הרעש ,ולכן המהירויות המחושבות כבר לא קרובות למהירות האמתית.
הדרך להתגבר על זה היא להחליק את נתוני המקום ,והשאלה היא איך מחליקים.
המודל הסטטיסטי הוא כדלהלן:
̃
כאשר ̃ הוא המקום שנמדד בתמונה (שצולמה בזמן ),
השרשרת בזמן
אם

(

אינו ידוע) ו-

הוא המקום האמתי של קצה

רעש אקראי עם תוחלת  ,1כאשר מניחים ש-

ו-

.

משיקולים פיזיקליים מניחים שהפונקציה

היא חלקה ,ולכן יש תוחלת להחלקה.
4

בלתי תלויים

ההחלקה הפשוטה ביותר היא על ידי מיצוע מקומי .למשל ,לכל מחליפים את ̃ בממוצע של הערכים
̃

̃

̃ בסביבתו .באופן כזה השגיאה האקראית קטנה בפקטור של

√ ,כאשר

הוא

מספר הערכים שעליהם ממצעים.
אבל החלקה כזאת נוטה לסדר את הנתונים על קו ישר.
לכן השתמשנו בהחלקה מעט יותר עדינה:
לכל מסתכלים על הערכים

̃

̃ ומחשבים את הפולינום

̃

̃
הוא מינימלי ,ואז מחליפים את ̃ ב-

∑

.

כדי להחליק עוד יותר חוזרים על הפעולה הזאת פעם נוספת.

5

ממעלה  3שעבורו הסכום

