
Περί νηµάτων 
 
Ας κάνουµε την προσέγγιση στην ακριβή λύση ή τέλος πάντων στο ακριβές πρόβληµα. 
Μετά την παρέµβαση του Γιάννη Μήτση έστειλα την προσοµοίωση spring.IP. Εκεί 
µοιάζει ότι φτιάξαµε πλαστική κρούση µε αποκλειστικώς ελαστικά µέσα. 
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Τα σώµατα κινούνται µε αυτήν την ταχύτητα και ταυτόχρονα ταλαντώνονται µε πλάτος 
που εξαρτάται από το k. Η ταλάντωση έχει κάποια ενέργεια , ενέργεια την οποία το 
σύστηµα δεν έχασε. 
Με τεράστιο k φαίνεται ότι η ταλάντωση έχει αµελητέο πλάτος. Τι γίνεται µε την ενέργεια 
του ελατηρίου ; Τείνει στο µηδέν ; 
Είναι εκείνα τα περίεργα µαθηµατικά παιγνίδια όταν κάτι που τείνει στο άπειρο (k) 
πολλαπλασιάζεται µε κάτι που τείνει στο µηδέν ( A2 ).  Το γινόµενο πολλές φορές τείνει 
σε συγκεκριµένη τιµή. Αυτό συµβαίνει εδώ. 
Στον πίνακα φαίνεται ότι η κινητική ενέργεια πέφτει στο µισό. Το ελατήριο που έβαλα 
όµως είναι ιδανικό (δεν έχει αποσβεστήρα ή κάποια πλαστικότητα). 
Αυτό απορρόφησε  την χαµένη ενέργεια. Η ενέργεια δεν χάθηκε απλά δεν ανιχνεύεται στα 
σώµατα. Όσο συνεχίζεται η παρουσίαση θα υπάρχει κρυµµένη στο ελατήριο και δεν θα 
µπορούµε να την µετρήσουµε. Θα την θεωρούµε απώλεια. 
Αυτό συµβαίνει και µε την οριακή περίπτωση ελατηρίου ένα µη εκτατό , ιδανικό νήµα 
(άπειρο k µηδενικό Α , αλλά ενέργεια συγκεκριµένη). Κρατάει την ενέργεια όχι 
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συµπεριφέρεται σαν το νήµα της προσοµοίωσης nima.IP µε τη διαφορά ότι υπάρχουν 
µεταβατικά φαινόµενα τα οποία στο νήµα εξαφανίζονται. 
∆εν υπάρχει παραγωγή θερµότητας (ας µε συγχωρήσει ο Νίκος Ανδρεάδης) αλλά 
αποθηκευµένη (κρυµµένη) µηχανική. 
Και στις ασκήσεις δεν ασχολούµαστε µε το νήµα ( 0 επί άπειρο ) αλλά µε τα σώµατα. 
 
Αντιλαµβάνεστε φυσικά ότι πρόκειται για µοντέλα. Η ταλάντωση του ελατηρίου , της 
ράβδου , του νήµατος κ.λ.π. και τα κύµατα που διατρέχουν το σώµα µετά την τάνυση 
προκαλούν αύξηση της θερµοκρασίας του. 
Έχω ακούσει ότι υπάρχουν µαρτυρίες για υπερθέρµανση της χορδής των τόξων αισθητή 
στο χέρι του τοξότη. Πολλές χορδές κοβόντουσαν. Ίσως αυτό το πρόβληµα να έκανε 
ελκυστική την χρήση των πρώτων πυροβόλων (αρκεβουζίων) που δεν µπορούσαν να 
πετύχουν ελέφαντα στα 50 m , που λέει ο λόγος. 
 
Το νήµα της άσκησης του ∆ιονύση συµµετέχει σε πλαστική κρούση. Από κινούµενο 
ακινητοποιείται στον στύλο αλλά έχει αµελητέα µάζα. Αυτό εξασφαλίζει την καθετότητα 
για την οποία είµαι πλέον σίγουρος (την µέτρησα µε ακρίβεια). Η καταπληκτική αυτή 
διατήρηση της ταχύτητας µας δίνει στο πιάτο τον προσδιορισµό της θέσης κάθε στιγµή 
και τις πολικές συντεταγµένες (µέχρι εκεί έχω φτάσει). 
 
Κάτι άλλο που έµαθα από τον ∆ιονύση : µέχρι τώρα δεν είχα προσέξει ότι η ελαστικότητα 
των νηµάτων στο interactive Physics είναι ρυθµιζόµενη. Γηράσκω αεί διδασκόµενος. 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


