העשרה

שרשרת מחליקה משולחן

יפתח נבות ועמית זיו ,בית המדרש ‘נקודת ארכימדס׳ למורים חוקרים בפיזיקה
במרכז אחר"ת ובית הספר הרב-תחומי עמל עמק חרוד

הקדמה
מאמר זה הוא חלק מעבודת הסיכום ללימודינו בבית המדרש למורים חוקרים במרכז אחר"ת בכברי.
מטרת עבודת הסיכום היא להדגים את המעבר מהתבוננות במערכת פיזיקלית לניסוח מתמטי המתאר את
הפיזיקה של המערכת ,וחזרה לבחינת המערכת
בהשוואה לניסוח המתמטי .יש לזכור כי התיאור
המתמטי הוא תמיד מקורב ,אבל חשוב שיתפוס
את

המאפיינים

הפיזיקליים

העיקריים

של

המערכת הפיזיקלית המורכבת .המאמר מנתח
תנועת שרשרת המחליקה מעבר לפינת שולחן.
בחירה בשרשרת נעשתה במטרה להציג מערכת
פשוטה מאוד .כפי שרואים במאמר ,וכפי שקורה
לעתים קרובות בעבודות חקר ,מתברר שהניסוח
המתמטי הפשטני של תנועת השרשרת שבו השתמשנו ,אינו מתאים למציאות ,ונדרשת הבנה מעמיקה יותר
ובעקבותיה ניסוח מתמטי עדין יותר של תנועת השרשרת

מבוא

L–x

המאמר בוחן את תנועתה של שרשרת
המשוחררת ממנוחה על פני שולחן ,כשחלקה
תלוי באוויר .נתבונן בשרשרת המונחת מתוחה

x

0

על שפת שולחן ונסמן ב L -את אורך השרשרת
וב x -את החלק של השרשרת התלוי מעבר
לשפת השולחן ,כמתואר בציור:
x

איור  :1תיאור השרשרת המונחת על השולחן.
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שאלת התנועה של השרשרת מופיעה כשאלה סטנדרטית בקורס במכניקה בלימודי תואר ראשון בפיזיקה ,ואנו
נבחן אם הפתרון המקובל שלה מתאים לניסוי.
בפרק א' נעקוב אחר הפתרון הסטנדרטי של הבעיה :ננסח ונפתור את משוואות התנועה של השרשרת בהנחה
שבמהלך התנועה השרשרת עוקבת אחרי עצמה וצמודה לפינת השולחן .בתחילה נחשב את התנועה
ללא חיכוך ,ולאחר מכן בתוספת חיכוך עם השולחן.
בפרק ב' נציג את התוצאות של ניסוי שבו צילמנו את השרשרת מחליקה מהשולחן .השוואת התוצאות לחישוב
התאורטי של פרק א' מראה חוסר התאמה לפיתוח המתמטי.
בפרק ג' מתואר ניסוי בלתי תלוי למדידת מקדם החיכוך של השרשרת עם השולחן .תוצאות הניסוי הזה ,ואי
התאמתן לתוצאות הניסוי הקודם ,רומזות שוב שמשהו בשיקול התאורטי השתבש.
בפרק ד' נחשב את מסלול מרכז הכובד של השרשרת ונגיע למסקנות תאורטיות לגבי תנועת השרשרת.
בפרק ה' נעמיק בדיון התאורטי ובהבנת אופי התנועה של השרשרת.
בפרק ו' מוצגת סדרת תמונות שצולמו במצלמה מהירה.

א .מהתבוננות בתופעה לניסוח מתמטי שלה
בחלק זה ננתח את תנועת השרשרת כתנועה חד-ממדית לאורך המסלול שמתווה השרשרת .כלומר ,מצב
השרשרת מתואר על-ידי משתנה יחיד המודד את מיקום השרשרת לאורך הציר המסומן בתרשים כציר .x
 .1חישוב עבור משטח חלק לחלוטין
בשלב ראשון נניח שאין חיכוך בין השרשרת לשולחן .הכוח הפועל על השרשרת הואF = tgx :
כאשר  tצפיפות המסה ליחידת אורך של השרשרת x ,הוא אורך החלק של השרשרת המשתלשל
מעבר לשולחן ו g -תאוצת הכובד .לכן ,משוואת התנועה לפי החוק השני של ניוטוןtLa = tgx :
כאשר מסת השרשרת היא  tLו a -היא התאוצה שלה.
על ידי העברת אגפים וייצוג התאוצה כנגזרת שנייה של המקום לפי הזמן ,מקבלים את המשוואה
הדיפרנציאלית:
g
xp - L x = 0
תנאי התחלה :נניח שבהתחלה השרשרת מונחת מעט מעבר לשפת השולחן,
(*) x (t = 0) = x 0 ; xo (t = 0) = 0
פתרון כללי למשוואה הדיפרנציאלית :קיימים קבועים  Aו B -כך ש:
x (t) = Ae mt + Be - mt
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כאשר ( m = g/Lקל לבדוק שזה פתרון על ידי גזירה פעמיים).
מהצבת תנאי ההתחלה (*) מקבלים ש , A = B = x 0 /2 -ולכןx (t) = x 0 cosh (mt) :
1
(כאשר משתמשים בפונקציית הקוסינוס ההיפרבולי ) . cosh (u) = 2 (e u + e -uראו נספח ).1
פתרון זה של הבעיה תקף עד שקצה השרשרת מגיע לשפת השולחן ,כאשר . x = L

 .2תוספת חיכוך
אפשר להוסיף למשוואת התנועה כוח חיכוך בין השרשרת לשולחן:
)tLa = tgx - ntg (L - x
כאשר  nמקדם החיכוך (הסטטי והדינמי) ו tg (L - x) -משקל החלק של השרשרת שמונח על השולחן.
על ידי העברת אגפים נקבל כעת:

g
xp - (1 + n) L x =- ng

)(1

זוהי משוואה לא הומוגנית .כלומר x (t) = 0 ,אינו פתרון של המשוואה (על פתרון משוואות לא הומוגניות,
ראו נספח .)4
n
ראשית ,קל למצוא פתרון פרטי למשוואהx (t) = x 1 = 1 + n L :
זהו פתרון שבו  xקבוע "על פי התהום" ,הנקודה שבה כוח החיכוך הסטטי המקסימלי מאזן בדיוק את
כוח הכובד.
כלומר ,אם  ,x 0 # x 1השרשרת תישאר במקומה בגלל החיכוך.
לכן נניח כעת שבמצב ההתחלתי  ,x 0 2 x 1והשרשרת מתחילה להחליק.
פתרון כללי למשוואה מתקבל מהפתרון הפרטי  +פתרון כללי למשוואה ההומוגנית:
x (t) = x 1 + A 1 e m 1 t + B 1 e - m 1 t
		

כאשר . m 1 = (1 + n) g/L

הפרמטרים  A 1ו B 1 -נמצאים שוב על ידי הצבת תנאי ההתחלה ,ומתקבל:
)x (t) = x 1 + (x 0 - x 1) cosh (m 1 t

)(2

גם הפעם הפתרון תקף עד שקצה השרשרת מגיע לשפת השולחן ,כאשר .x = L

ב .ניסוי והשוואת תוצאותיו לפיתוח התֵאורטי
הנחנו שרשרת באורך  70ס"מ על השולחן ,כך ש 20-ס"מ תלויים מעבר לשפה .היינוL = 70 cm ,
ו x 0 = 20 cm -מצב זה הוא מעט מעבר לנקודת פי התהום .כלומר ,מקדם החיכוך הוא כזה שx 1 1 20 cm -
אבל קרוב מאוד לזה.
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n
מפתרון המשוואה  x 1 = 1 + n Lנקבל שמקדם החיכוך  nקצת קטן מ. 0.4-
בעזרת צילום מהיר ( 210תמונות בשנייה) וניתוח התנועה באמצעות תוכנת  ,Trackerעקבנו אחרי התקדמות
קצה השרשרת עד נפילתה מהשולחן.

תוצאות הניסוי
הגרף הבא מתאר את מקום קצה השרשרת כפונקציה של הזמן .הראשית ) (x = 0היא בנקודת קצה השרשרת
כאשר כל אורך השרשרת מונח על השולחן.
)x(t

y
70
60
50
40
x (cm) 30
20
10

1.2 x

1

0.6
0.8
)t (sec

0.4

0.2

0

איור  :2מיקום קצה השרשת המונח על השולחן ,כתלות בזמן.

התאורטי לתוצאות הניסוי
התאמת פונקציית הפתרון ֵ
ניסינו להתאים את פונקציית הפתרון התאורטי (נוסחה [ )]2לתוצאות הניסוי .מתברר שפונקציה זו רגישה
מאוד לבחירת הפרמטרים ולקביעה העדינה של זמן התחלת המדידה ,כי בהתחלה התנועה אטית מאוד מאוד,
כיוון שנקודת ההתחלה קרובה לנקודה הסטטית (תאורטית ,כאשר  x 0קרוב מאוד ל ,x 1 -משך תהליך תחילת
התנועה שואף לאינסוף) .ע"י משחק עם הפרמטרים (מקדם החיכוך ורגע תחילת התנועה המשוער) ניתן להגיע
להתאמה ,הנראית כהתאמה טובה במבט שטחי.
הגרף הבא מראה את הקו של תוצאות המדידה בכחול ואת הקו התאורטי באדום ,עם הזזה של  0.2שניות בזמן
התחלת התנועה לצורך ההתאמה ,ו: n = 0.39 -
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x vs.t

y
70

xc
x

60
50
40
x (cm) 30
20
10
1.2 x

1

0.6
0.8
)t (sec

0.4

0

0.2

איור  :3מיקום קצה השרשרת המונח על השולחן ,כתלות בזמן — תֵאוריה (אדום) למול תוצאות ניסוי (כחול).

כדי לבדוק את ההתאמה לתאוריה יותר לעומק ובצורה שתלויה בפחות פרמטרים ,נבחן את התאוצה .את ערכי
התאוצה בניסוי ניתן לקבל על-ידי גזירה נומרית פעמיים של ערכי המקום  xלפי הזמן (איור  .)2הגרף באיור 4

מתאר בקו כחול את התאוצה כפונקציה של המקום ,מתוך הגזירה הנומרית.
עכשיו נסתכל על גרף התאוצה כפונקציה של המקום .לפי המשוואה התֵאורטית ( ,)1אנו מצפים לגרף לינארי:
g
xp = (1 + n) L x - ng
עבור מקדם חיכוך  ,n = 0.39ביחידות של ס"מ ושנייה ,מתקבל הקשרxp = 19.48x - 382.59 :
הקו האדום בגרף של איור  4הוא גרף הקשר התאורטי לפי נוסחה (.)1
)a(x

y

ac

6,000

a

5,000
4,000
a
)(cm/sec^2
3,000
2,000
1,000
80 x

60

40
)x (cm

20

0

איור  :4תאוצת קצה השרשרת המונח על השולחן ,כתלות במקום ,תאוריה (אדום) למול תוצאות הניסוי (כחול).
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הערה :לצורך חישוב הנגזרת הנומרית היה צורך "להחליק" את נתוני גרף המקום (לגבי ההחלקה ,ראו
נספח  ,)5ועדיין רואים שגרף התאוצה תנודתי מאוד.
בהתחלה ,אם מתעלמים מהתנודות ,הקו עוקב בקירוב אחרי הקו התאורטי .לקראת סוף התנועה ,התאוצה
גדלה בפראות ומגיעה ל 5g -ויותר.
הסבר אפשרי לתנודות — השרשרת עשויה מכדורים קטנים הקשורים ביניהם .הכדורים מקפצים קצת על שפת
השולחן (למרות שהיא מעוגלת ולא חדה).
הסבר לתאוצה הפרועה לקראת סוף הנפילה — כעת נאמר רק שהדבר קשור בכך שמדדנו את המקום של
קצה השרשרת העליון ולא את מיקום קצה השרשרת התחתון .לכאורה ,על פי ההנחה כי התנועה מתקיימת אך
ורק לאורך הממד המקביל לשרשרת (המסומן כציר,)x-שני הקצוות נעים בהתאמה זה לזה.

ג .מדידה בלתי תלויה של מקדם החיכוך.
מניחים את השרשרת על השולחן ומטים את השולחן עד שמגיעים לזווית קריטית שבה השרשרת מתחילה
להחליק .נסמן את הזווית הקריטית ב .a-בזווית זו מתקבל איזון בין כוח הכובד לכוח החיכוך:
mg sin a = nmg cos a
ולכן  .n = tan aבניסוי שערכנו התקבל . n = 0.2
תוצאה זו שונה מאוד מהחישוב לפי נקודת פי התהום ).(n b 0.4
הסבר אפשרי :לחיכוך עם פני השולחן נוסף חיכוך של השרשרת המחליקה עם פינת השולחן .תמיכה
בהסבר הזה בסעיף הבא.

ד .ניסוח מתמטי של מסלול מרכז הכובד ומגבלות החישוב על פי המודל החד-ממדי.
כדי להבין את מגבלות החישוב על פי המודל החד-ממדי לאורך השרשרת ,נסתכל על מסלול מרכז הכובד
של השרשרת ,מתוך הנחת ה"חד-ממדיות".
הערה :התנועה של כל חוליה בשרשרת מושפעת מהכוחות החיצוניים ומהכוחות שמפעילות עליה החוליות
הקשורות אליה .אולם לפי החוק השלישי של ניוטון ,הכוחות שמפעילות חוליות שכנות זו על זו שווים בגודלם
והפוכים בכיוונם ,ולכן מקזזים זה את זה בסיכום .לכן תנועת מרכז הכובד נקבעת על ידי הכוחות החיצוניים
בלבד.
נחשב את מיקום מרכז הכובד במערכת צירים דו-ממדית כאשר ראשית הצירים בפינת השולחן .מרכז הכובד
של השרשרת כולה הוא ממוצע משוקלל של מרכז הכובד של החלק המונח על השולחן ושל החלק התלוי.
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L–x

'x

x

'–y

x

איור  :5קואורדינטות דו-ממדיות.

1
עבור החלק המונח על השולחן :מסתו ) , m 1 = t (L - xומקום מרכז הכובד שלו הוא ). c 1 = (- 2 (L - x), 0
1
עבור החלק התלוי :מסתו  m 2 = txומקום מרכז הכובד שלו הוא ). c 2 = (0, - 2 x
המקום של מרכז הכובד של השרשרת כולה יהיה
m
m
1
1
)c = m1 c 1 + m2 c 2 = (- 2L (L - x) 2, - 2L x 2

)(3

נשים לב שמרכז הכובד עובר "דרך" השולחן ,כפי שרואים בגרף הבא ,המציג את הציר האנכי כפונקציה של
הציר האופקי של מרכז הכובד (קווי הקואורדינטות מתארים את השולחן):
מסלול מרכז הכובד
)x'(cm
–10

0

–20

–30

–40

'–x

–10
–20

)y'(cm

–30
–40
'–y

איור  :6מסלול מרכז הכובד של השרשרת ,על פי הנחת "חד-ממדיות" בתנועה.

כדי לקבל את התלות בזמן צריך להציב את תוצאת החישוב הקודם (נוסחה [ )]2בתוך נוסחה (.)3
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נסתכל למשל על התוצאה המתקבלת עבור הרכיב האופקי של מיקום מרכז הכובד כפונקציה של הזמן:
cx' vs.t
1.5

x

1

y
0.5

0
–5

cx' (cm) –10
–15
–20

איור  :7מיקום הרכיב האופקי של מרכז הכובד של השרשרת ,על פי הנחת "חד-ממדיות" ,כתלות בזמן.

על ידי גזירה לפי הזמן נקבל גם את המהירות האופקית של מרכז הכובד כפונקציה של הזמן:
vcx' vs.t

y
45
40
35
30
25
20
15
10
5

x

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

'vcx
)(sm/sec

0

איור  :8מהירות הרכיב האופקי של מרכז הכובד של השרשרת ,על פי הנחת "חד-ממדיות" כתלות בזמן.

וכאן נחשף האבסורד.
נראה בגרף שהמהירות האופקית של מרכז הכובד גדלה עד לערך מקסימלי ואז יורדת לאפס .עולות שתי
שאלות :איזה כוח גורם לתאוצה ימינה בהתחלה ,ואיזה כוח גורם להאטה בסוף?
תשובה לשאלה הראשונה :פינת השולחן היא הדוחפת את השרשרת כשהיא מונעת ממנה לחדור לתוך
השולחן .תשובה לשאלה השנייה :אין שום כוח שמאט את מרכז הכובד .כלומר ,ההאטה היא תוצאה של
הנחה שגויה .בניגוד להנחה של המודל החד-ממדי ,אין השרשרת עוקבת אחרי עצמה .למעשה ,כפי
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שרואים בתמונות שבפרק ו' ,כשקצה השרשרת מתקרב לשפת השולחן ,הוא "נזרק" הרחק בכיוון האופקי
ואינו נופל אנכית למטה .בשלב זה הרכיב האופקי של מרכז הכובד שומר על מהירות קבועה.
הערה :השפעתו של כוח החיכוך בשלב זה כבר קטנה מאוד ,כאשר רק "זנב" השרשרת מונח על השולחן.
הערה נוספת :הניסוי מאשר את התופעה הזאת ,וזה גם ההסבר להגדלה "השערורייתית" של תאוצת קצה
השרשרת שנמדדה לקראת סוף הניסוי.
לסיכום :תנועת השרשרת מורכבת משני שלבים .בשלב הראשון ,השרשרת מחליקה מעדנות על פינת השולחן.
בשלב השני השרשרת מתנתקת מפינת השולחן ו"נזרקת" קדימה .מבחינה פיזיקלית ,אפשר להבין את
התופעה הזאת בשתי צורות שונות .על פי הסבר אחד (המתאים להסתכלות על תנועת מרכז הכובד) ,ההתמדה
של תנועת השרשרת ברכיב האופקי אינה מאפשרת לה להיצמד לפינת השולחן ,כי היצמדות לפינת השולחן
משמעותה בסופה של התנועה מהירות אופקית אפס .ההסבר השני הוא שחוליות השרשרת צוברות במהלך
הנפילה מהירות שאינה מאפשרת להן "לקחת את הסיבוב" של פינת השולחן .בסעיף הבא נחשב את נקודת
ההינתקות של השרשרת מפינת השולחן בשתי שיטות שונות ,המתאימות לשני ההסברים האלה.
ה .חישוב תאורטי של נקודת ההינתקות בשתי שיטות
 .1לפי תנועת מרכז הכובד
כל זמן שהרכיב האופקי של מרכז הכובד מאיץ ,לא תהיה התנתקות ,כי הפינה היא זו שמפעילה את
הכוח שגורם לתאוצת מרכז הכובד בכיוון האופקי .לכן רגע ההינתקות הוא הרגע שבו מהירות הרכיב
האופקי של מרכז הכובד היא מקסימלית .ליתר דיוק ,אם יש חיכוך ,אז ההינתקות מתרחשת מעט מאוחר
יותר ,כאשר תאוטת מרכז הכובד התאורטית נעשית גדולה יותר מזו שיכול לגרום כוח החיכוך .קיבלנו
(L - x) 2
(ראו משוואה ( ))3עבור הרכיב האופקי של העתק מרכז הכובד:
2L
L-x
1
גזירה פעמיים לפי הזמן נותנתcp x = L xp - L xo 2 :

c x =-

משוואת התנועה של הרכיב האופקי של מרכז הכובד לפי החוק השני של ניוטון (כאשר  pLמסת
השרשרת) :חיכוך  - Fפינה tL cp x = F
ברגע ההינתקות  ,t cהכוח שמפעילה הפינה מתאפס .לכן ,עבור רגע זה מתקבל:
 (t c) =- tn (L - x (t c)) gחיכוך tLcp x (t c) =- F
אחרי הצבה ,צמצום והעברת אגפים נקבל את המשוואה הבאה עבור רגע ההינתקות :ברגע t = t c
מתקיים:
2
)(4
(L - x) xp - xo + n (L - x) g = 0
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פתרון המשוואה :ממשוואת התנועה ( )1אפשר לקבל את התאוצה:
g
xp = (1 + n) L x - ng
בנוסף ,בעזרת "טריק" מתמטי (ראו תיאור מפורט בנספח  ,)3על ידי כפל של שני האגפים בxo -
ואינטגרציה לפי הזמן ,אפשר לקבל ביטוי למהירות בריבוע:
g
)xo 2 = (1 + n) L (x 2 - x 20) - 2ng (x - x 0
הצבה של הביטויים ל xp -ו xo 2 -במשוואה לנקודת ההינתקות (  )4נותנת משוואה ריבועית עבור נקודת
ההינתקות :x
1 + 3n
2n
2
2x - 1 + n x - x 0 (x 0 - 1 + n L) = 0
מקרה פשוט :אם אין חיכוך ) (n = 0ומתחילים בהחלקה קרוב מאוד לקצה ) (x 0 , 0הפתרון של
המשוואה הוא  = L/2היתנתקות .xכלומר ,ההינתקות תתרחש באמצע הדרך ,כאשר אמצע השרשרת
מגיע לפינת השולחן.
המקרה בניסוי :נציב . x 0 = 20 cm , L = 70 cm , n = 0.39 cm
מקבלים מפתרון המשוואה הריבועית = 57.966 cm :היתנתקות ,xשזה כ 12 -סנטימטר לפני סיום
ההחלקה .זה מתאים למדיי למה שנראה בגרף התאוצה (איור .)4

 .2חישוב נקודת ההינתקות לפי הכוח הצנטריפטלי
כאשר השרשרת מחליקה על פינת השולחן ,חוליות השרשרת משנות את כיוון התנועה .אם נניח שפינת
השולחן מעוגלת ברדיוס  , Rאז הכוח הצנטריפטלי הדרוש כדי שחוליה בעלת מסה  mתבצע את התנועה
המעגלית במהירות  ,vהוא  . mv 2 /Rהמקור לכוח הצנטריפטלי הוא המתיחות בשרשרת .אפשר להראות
שהכוח הצנטריפטלי שמתקבל עבור קטע שרשרת באורך  ikועקמומיות ברדיוס  ,Rכאשר ,ik % R
הוא , FT = Tik/R :כאשר  Tמייצגת את המתיחות של השרשרת בנקודת הכיפוף (ראו איור והסבר בנספח
 .)2מסת קטע השרשרת באורך  ikהיא , tikולכן משוואת הכוחות של התנועה המעגלית (לאחר צמצום
 )ikהיא:
tv 2
T
R = R -N

)(5

כאשר  Nהוא הכוח הנורמלי ליחידת אורך שמפעילה פינת השולחן על השרשרת .ברגע ההינתקות הכוח
הנורמלי מתאפס ,ומתקבלת המשוואה:
2
)(6
tv = T
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אפשר גם לחשב את המתיחות של השרשרת בפינה על פי משוואת התנועה של קטע השרשרת התלוי
מעבר לפינה .מסת הקטע התלוי היא  , txותאוצתו היא  ,aולכן משוואת התנועה היאtxg - T = txa :
ולכן ). T = tx (g - a
הצבה של זה במשוואת ההינתקות ( )6נותנת (כאשר  v = xoו :(a = xp -ברגע  t = t cמתקיים:
 x (g - xp ) = xo 2על-ידי הצבת  xpממשוואת התנועה ( ,)1אפשר לראות שמשוואה זו שקולה למשוואה ()4
שהתקבלה מהשיקול של תאוצת מרכז הכובד .כלומר ,שני השיקולים ,שנראים שונים למדיי ,נותנים בדיוק
את אותה התוצאה.
הערה :בהתאם לנאמר לעיל נראה שצריך לתקן את משוואת התנועה ( )1ולהוסיף איבר מיוחד לכוח
החיכוך  ,F1הנוצר במעבר השרשרת סביב פינת השולחן .הכוח הנורמלי שמפעילה הפינה הוא
rR
בקירוב הכוח ליחידת אורך  Nכפול האורך המונח על הפינה ( 2האורך של רבע מעגל) ,ולכן ,על פי
משוואה (:)5
2
v
t
rR
rR T
r
)F1 = n 2 N = n 2 c R - R m = tn 2 (x (g - a) - v 2
הדבר מסבך כמובן את הפתרון האנליטי ,אך עדיין ניתן לבחון את הבעיה ע"י ניתוח נומרי.
שאלה :מה קורה בהמשך ,לאחר ההינתקות של השרשרת מפינת השולחן? לפי הניסוי ,כפי שמוצג
באיור  ,4קצה השרשרת נע בתאוצה הולכת וגדלה .לא ערכנו חישוב תאורטי מדויק ,כי קשה לחשב
איך תסתדר השרשרת בכל רגע לאחר שניתקה מפינת השולחן .אבל מכיוון שלאחר ההינתקות הרכיב
האופקי של מרכז הכובד שומר על מהירות קבועה (אם מזניחים את החיכוך) ,ומכיוון שזנב השרשרת
הנע בכיוון אופקי הולך ומתקצר ,ברור שהזנב צריך להגביר את מהירותו .לאחר שקצה השרשרת עובר
את פינת השולחן ,נראה שהשרשרת תמשיך ותתרחק מהשולחן וגם תסתובב סביב עצמה כי יש לה תנע
זוויתי.

סיכום
בתחילת הדרך רצינו להדגים ניתוח מתמטי תאורטי של בעיה פיזיקלית פשוטה של שרשרת מחליקה משפת
שולחן .אולם כשבחנו בפועל את תנועת השרשרת ,גילינו שהפיתוח המתמטי היה פשטני וחד-ממדי ופספס
ממד משמעותי של התהליך .כעת יכולנו להבין טוב יותר את התהליך ולשכלל את הפיתוח התאורטי בהתאם.
התהליך הזה מדגים את הקשר בין תאוריה למעשה בפיזיקה.

62

"תהודה" ,כרך  ,34חוברות מס' 2-1

ו .תמונות
סדרת התמונות הבאות נלקחה מתוך סרט של נפילת השרשרת סביב פינת השולחן ,שצולם בקצב של 210

תמונות בשנייה .רואים היטב כיצד לקראת סוף הנפילה השרשרת נזרקת הרחק משפת השולחן.

איור  :9תהליך ההינתקות

מקורות
ניתן לקרוא באתר — מאמר על מזרקת השרשרת:
 "Understanding the chain fountain", J.S. Biggins and M. Warnerבקישור
לנספחים למאמר "שרשרת מחליקה משולחן" באתר
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