העשרה

שרשרת בסיבוב
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 ממערכת פיזיקלית לניסוח מתמטי עבור שרשרת במצבים
שונים .במאמר הזה נדון בשרשרת בסיבוב.
כאשר דנים במטוטלת קונית מסתכלים על משקולת הקשורה בחוט חסר משקל לציר מסתובב .כתוצאה
מהסיבוב המשקולת פורשת בזווית כלשהי מהציר ומתייצבת כאשר נוצר איזון בין הרכיב האנכי של המתיחות
בחוט ובין כוח הכובד וכאשר הרכיב האופקי של המתיחות בחוט נותן את התאוצה הצנטריפטלית .בדיון זה
נחליף את המשקולת והחוט חסר המשקל בשרשרת שהמסה שלה מפוזרת לאורכה ,וננסה לחשב באיזה צורה
מסתדרת השרשרת בעקבות הסיבוב.
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על פי האינטואיציה ,אפשר לחשוב שמעוף השרשרת יהיה דומה לזה של המטוטלת הקונית .נצפה לתיקונים
קטנים לתיאור הקו המתוח של החוט ,הנובעים מכך שהמשקל מפוזר לאורך השרשרת ואינו מרוכז בקצה
המרוחק שלה .אולם הפתרון המפתיע שנקבל בהמשך מראה שהשרשרת מסתובבת באופן מעניין יותר
משהעלינו בדמיוננו .ניסוי יומיומי פשוט מאשר את הפתרון המחושב.

השאלה הפיזיקלית
בשאלון שלב א' באולימפיאדה לפיזיקה  2013הופיעה השאלה
הבאה:
שאלה מס' 8

מתקן לסיבוב מטוטלת קונית מורכב מעמוד אנכי ובתוכו ציר הניתן
לסיבוב באמצעות מנוע חשמלי .לראש הציר מחברים חוט ומשקולת
כבדה .כאשר הציר מסובב במהירות זוויתית ~ ,החוט המחובר
למשקולת יוצר זווית פריסה מסוימת עם הציר .מחברים למשקולת
שרשרת קלה ומסובבים את הציר שוב במהירות זוויתית ~.
בשל המשקולת הכבדה ,החוט המחבר את המשקולת לציר יוצר
שוב את אותה זווית פריסה כמו במקרה הקודם.
איזה מבין התרשימים הבאים מייצג באופן הטוב ביותר את צורת
השרשרת בזמן סיבוב הציר (לאחר התייצבות המערכת)?

איור  :1שאלה מס' 8
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א .ניסוח מתמטי דיסקרטי ומשוואות התנועה
בשלב ראשון נתאר את השרשרת על-ידי מודל בדיד של כדורים הקשורים זה לזה בחוטים חסרי משקל.
בהמשך נדון במעבר מהמודל הבדיד למודל רציף ובמשוואות המתקבלות בגבול הרצף.
הערה :כשחושבים על שרשרת ,חושבים על חוליות הקשורות זו לזו ,ולכן חושבים על מודל בדיד .אולם
אנו רוצים לחקור את התופעות בגבול שבו יש הרבה חוליות קטנות ,ואין בו חשיבות לסקלה של החוליה
הבודדת .כלומר ,בגבול הרצף .התיאור שניתן מתאים מבחינה פיזיקלית לסוג מסוים של שרשראות .יכול
להיות ששרשראות שבנויות אחרת ,למשל כאלו הבנויות מחוליות המחוברות זו לזו בציר ,יתנהגו אחרת.
מצד שני ,גבול הרצף שנקבל מתאים לסוגים שונים של שרשראות ולא בהכרח מוגבל לפרטים המצויים
בתיאור של המודל הבדיד.

נתאר אם כן את השרשרת כמורכבת מכדורים קטנים בעלי מסה  mכל אחד ,הקשורים זה לזה בחוט חסר
משקל באורך  .dנמספר את הכדורים מלמטה למעלה ,ונבחן את הכוחות הפועלים על כדור  kבשרשרת,
כמתואר באיור .2
d

ak
k

~

TK

TK-1

ak - 1
mg

rK

איור  :2הגיאומטריה והכוחות הפועלים על כדור  kבשרשרת.

כאשר  Tkהיא המתיחות ו a k -הזווית של חוט  kביחס לאנך - rk .המרחק של כדור  kמציר הסיבוב.
נחפש פתרון פסבדו-סטציונרי .כלומר ,פתרון סטציונרי במערכת המסתובבת בתדירות זוויתית קבועה המשותפת
לכל הכדורים (הם מסתובבים כגוף אחד) .כמו כן ,אנו מניחים שהשרשרת נמצאת כולה על מישור אחד שכולל
גם את ציר הסיבוב.
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הערה :כמובן ,ייתכנו גם פתרונות שאינם סטציונריים במערכת המסתובבת כמו תנודות סביב המצב
הסטציונרי ,ואז הם גם לא חייבים להיות מישוריים .במקרה כזה יתווספו איברים למשוואות התנועה.
בתנועה פסבדו-סטציונרית כזאת התאוצה של כדור  Kהיא תאוצה של גוף בתנועה מעגלית:
 ,a k =- ~ 2 rkבכיוון רדיאלי.
נרשום את משוואות התנועה לפי החוק השני של ניוטון בשני רכיבים ,אנכי ורדיאלי ,עבור הכדור הראשון
(מלמטה):
T1 cos a 1 - mg = 0
T1 sin a 1 = m~ 2 r1
ועבור הכדור השני:
T2 cos a 2 - T1 cos a 1 - mg = 0
T2 sin a 2 - T1 sin a 1 = m~ 2 r2

על ידי העברת אגפים ובעזרת המשוואות עבור הכדור הראשון נקבל עבור הכדור השני:
T2 cos a 2 = 2 mg
)T2 sin a 2 = m~ 2 (r1 + r2
אם נמשיך כך ,עבור הכדור ה k -נקבל:
Tk cos a k = kmg
)TK sin a k = m~ 2 (r1 + r2 + ... + rK
כעת נחלק את המשוואה השנייה במשוואה הראשונה כדי להיפתר מהמתיחות  ,ונקבל:
)~ 2 (r1 + r2 + ... + rk
~ 2 rk
= tan a k
= g
kg

)(1

כאשר  rk = (r1 + r2 + ... + rk) /kהוא הרדיוס הממוצע של זנב השרשרת מהקצה התחתון עד לחוליה ה.k -
בנוסף למשוואה זו ,כפי שרואים באיור  ,2יש קשר גיאומטרי בין הזוויות לרדיוסים של הסיבוב:
rk - rk + 1 = d $ sin a k

)(2

הערה :נשים לב שהמשוואות נשארות נכונות גם אם נוצר מצב שבו  rk + 1גדול מ , rk -אבל הזווית במקרה כזה
תהיה שלילית .כלומר ,הגדרת הזווית  a kבתור זווית הנטייה של חוט  kביחס לאנך כוללת סימן לפי כיוון הנטייה,
כאשר הכיוון החיובי הוא לנטייה לכיוון ציר הסיבוב.
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ב .תשובה לשאלה למעלה
ראשית נפסול את פתרון ד' .על פי הציור ,בפתרון זה  a k = 0לכל  ,kולכן ,לפי משוואה ( )1גם כל הרדיוסים
הממוצעים ולכן גם כל הרדיוסים יתאפסו .מצב כזה ייתכן רק כאשר השרשרת תלויה אנכית על ציר הסיבוב
(רדיוס  .)0אבל בציור של פתרון ד' היא תלויה אנכית במרחק מסוים מציר הסיבוב.
כדי להכריע בין האפשרויות א' עד ג' ,נסתכל על סדרת הרדיוסים המתקבלת כאשר עוקבים אחרי חוליות
השרשרת מלמטה למעלה ] . [r1 , r2 , r3 , ...נשים לב שעבור אפשרויות אלה מתקיים ש,rk + 1 1 rk -
כלומר ,הרדיוסים הולכים וקטנים .במצב כזה נקבל שגם הרדיוס הממוצע קטן ,כלומר .rrk + 1 1 rk ,לכן ,לפי
משוואה ( )1הזווית מהאנך הולכת וקטנה .למשל ,עבור הכדור השני מלמטה:
)~ 2 (r1 + r2
)~ 2 (r1 + r1
~ 2 r1
1
= tan a 2
= g = tan a 1
2g
2g
לכן גם  a 2 1 a 1ובאופן דומה ,לכל k

.ak + 1 1 ak

ולכן ,מבין התשובות הנתונות לשאלה רק תשובה ב' מתאימה.

ג .פתרון נומרי
כדי לראות איך מסתדרת השרשרת ,נתחיל ממצב כלשהו  r1עבור הכדור הראשון מלמטה .בהינתן  r1אפשר
לחשב את  a 1לפי נוסחה ( )1ואז אפשר לחשב את  r2לפי נוסחה ( )2ואז את  a 2וכך הלאה .הגובה של הכדור
ה k -מחושב לפי הגובה והזווית של הכדור שלפניו , y k = y k - 1 + d cos a k - 1 :כאשר מתחילי עם .y 1 = 0
באופן כזה החישוב מתווה את הגרף שעליו מסתדרת השרשרת צעד אחר צעד ,החל מהחוליה התחתונה וכלפי
מעלה ,עד לנקודת התלייה.
הערה :נשים לב שהאורך הכולל של השרשרת או המיקום של נקודת התלייה אינם משפיעים כלל על
הגרף המתקבל עבור זנב השרשרת .כלומר ,המיקום של החוליה התחתונה כבר קובע איך השרשרת חייבת
להסתדר בהמשך ,והאורך הכולל קובע רק היכן עלינו לעצור את החישוב ולקבוע את נקודת התלייה .היינו,
הזנבות של שרשרות באורכים שונים יסתדרו על אותו גרף.
בהתחלת תהליך החישוב מתקבל משהו דומה לתשובה ב' .אבל אפשר להמשיך .החישוב צעד אחר צעד של
המקום ) (rkוהזווית ) (a kשל החוליה ה( k -לפי המיקום של החוליות הקודמות ולפי משוואות ( )1ו )2( -כמתואר
למעלה) מראה שהשרשרת יכולה לחצות את הציר ) rkשלילי לא מבהיל אותנו ,אבל נשים לב שבמצב כזה גם
הזווית מחליפה סימן) ולחזור ולחצות ,כמתואר בגרף בעמוד הבא.
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איור  :3גרף המתאר את השרשרת בסיבוב כפי שהתקבל בחישוב .ציר  yהוא ציר הסיבוב.

חישוב הגרף נעשה בתוכנת אקסל ,עם הפרמטרים הבאים:
rad
m
~ = 4 sec , r1 = 1 m, d = 0.05 m, g = 9.8
sec 2
הציר האנכי בגרף מתאר את הגובה ,והציר האופקי מתאר את המרחק מציר הסיבוב ,כך שהגרף מתאר
למעשה את הצורה שבה מסתדרת השרשרת.
נראה שהשרשרת יוצרת מעין גלים סביב הציר ,כאשר הנקודות שבהן הרדיוס מתאפס הן נקודות צומת .דבר
זה דומה לגלים עומדים הנוצרים בחבל כאשר אוחזים בשני קצותיו ומנדנדים אותו בתנועה סיבובית ,אלא שכאן
אמפליטודת הגל קטנה ואורך הגל גדל ככל שעולים מעלה לכיוון נקודת התלייה.

ד .ניסוי
לוקחים שרשרת ומסובבים אותה במהירות .את הכיפוף הראשון קל לקבל.
בתמונה למטה מוצג פוטומונטאז' של שני צילומים של השרשרת המסתובבת ,ולצדו גרף מחושב בהתאם
rad
לפרמטרים של הניסוי המצולם~ = 14 sec , r1 = 0.25 m :
הערה :הפרמטרים התקבלו מניתוח הסרט של השרשרת המסתובבת.
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איור  :4פוטומונטאז' של צילומי השרשרת המסתובבת בשני מצבים ולצדו גרף מחושב מתאים.

כמו בגרף הקודם ,הציר האופקי בגרף זה מתאר את המרחק מציר הסיבוב ,והציר האנכי מתאר את הגובה ,כך
שהגרף מתאר את צורת השרשרת בהתאמה לענף השמאלי בצילום שלידו.

ה .מעבר לגבול הרצף
גבול הרצף הוא הגבול שבו הגודל של כל חוליה שואף לאפס ומספר החוליות שואף לאינסוף ,כאשר האורך
נשמר .מספר דרגות החופש במודל הרציף הוא אינסופי ,והמונח של חוליה בודדת מאבד את משמעותו.
באופן כללי ,אם משתמשים בקירוב של מודל בדיד עבור בעיה שבמקור הניסוח שלה הוא רציף ,אז צריך להוכיח
שבגבול הרצף המשוואות של המודל הבדיד נותנות את המשוואות המקוריות של המודל הרציף .בנוסף ,לכל
מודל רציף יש הרבה אפשרויות להגדיר מודלים בדידים המתכנסים אליו בגבול הרצף .במאמר זה התחלנו
ממודל בדיד ,שעבורו קל לכתוב את המשוואות ,וגם המשמעות הפיזיקלית של המשוואות פשוטה ומובנת .להלן
נבדוק מה מתקבל עבור מודל זה בגבול הרצף .לא נפתור את המודל הרציף עד תומו ,אבל ננסח את המשוואות
המתקבלות בגבול הרצף.
בגבול הרצף נתאר את הגרף של השרשרת בצורה פרמטרית על ידי הפונקציות ]) [y (s), r (sכאשר  sפרמטר
האורך .בסימון זה רדיוס הסיבוב של כדור  kהוא
)rk = r (s k
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כאשר  s k = kdהוא אורך קטע השרשרת עד כדור .k
(נזכיר ש d -הוא אורך החוט המחבר בין כדור לכדור במודל הבדיד).
טנגנס הזווית שווה לשיפוע גרף הפונקציה ,כלומר,
) rl (s
dr
tan a k = dy (s k) = l k
)y (s k
כאשר התג ( ') מסמן גזירה לפי הפרמטר.s
על ידי כפל ב k -של משוואה ( )1וחיסור משוואות לכדורים עוקבים נקבל:
~2
k $ tan a k - (k - 1) $ tan a k - 1 = g rk

)(3

ולאחר הצבה של הביטויים למעלה:
) rl (s
) rl (s
sk l k - sk - 1 l k - 1
)y (s k - 1
)y (s k
~2
=
)g r (s k
d

)(4

בגבול הרצף ,d " 0 ,צד שמאל יהפוך לנגזרת ,ולכן משוואה ( )4תהפוך למשוואה הבאה:

כמו כן מכיוון ש s -פרמטר האורך,

~2
rl
m
=
g r
yl

d
ds c s $

r l 2 + yl 2 = 1
ככל הידוע לנו אין למערכת המשוואות הזו פתרון אנליטי ,ולכן אנו נשארים עם הפתרון הנומרי כפי שהוצג
למעלה.
הערה :בספרו של פול גלוק [ ]1מובא פיתוח ופתרון יפה של המשוואה בקירוב לתנודות קטנות .בקירוב
זה פרמטר האורך  sשווה לגובה  .yלמעשה ,אם נחליף את פרמטר האורך  sבגובה  yנקבל בדיוק את
המשוואות שפיתח פול גלוק .כלומר ,אנו נוכחים שהמודל הבדיד שבו השתמשנו מתכנס בגבול הרצף למודל
הרציף שאותו פתר פול גלוק בקירוב לתנודות קטנות.

סיכום
התחלנו בשאלה על צורת המעוף של זנב שרשרת הקשור למטוטלת קונית מסתובבת .ציפינו לקבל תיקון קל
לקו הישר והמתוח שמתאר החוט של המטוטלת הקונית .בהתחלה (כאשר מתחילים לפתור מהקצה הרחוק
מנקודת הקשירה של השרשרת) אכן קיבלנו משהו מעין זה ,כפי שמתואר באפשרות ב' בשאלה שבראשית
המאמר .אבל כאשר המשכנו והארכנו את השרשרת ראינו שהקו המתאר את השרשרת יכול לחצות את ציר
הסיבוב ,ובהמשך מתקבל מעין גל עומד עם נקודות צומת .רק אז הבנו שהפתרון הזה מוכר לנו היטב מהניסיון
היומיומי.
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כדי לנסח את השאלה בניסוח מתמטי תיארנו את השרשרת בקירוב בדיד ,על ידי חוליות של כדורים הקשורים
זה לזה .מהחוק השני של ניוטון מקבלים את משוואות התנועה עבור כל חוליה בשרשרת ,ומכאן מתקבלות
משוואות הקובעות את צורת השרשרת .חישוב הצורה המתקבלת בקירוב הדיסקרטי נעשה על-ידי חישוב נומרי
צעד אחר צעד.

מקורות
1. Physics Project Lab, Paul Gluck and John King, Oxford University Press 2015 Chapter 5:
Rotating Vertical Chain (page 34).

 .2קישור לשאלון שלב א' באולימפיאדה לפיזיקה .2013
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