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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία αυτή µελετάµε τις µορφές που λαµβάνει µια ελαστική ταινία που ισορροπεί κάτω από τη 

δράση εξωτερικών δυνάµεων και δεδοµένων συνοριακών συνθηκών. Υπολογίζουµε θεωρητικά την 

αναλυτική έκφραση της καµπύλης που προσδιορίζει το σχήµα της ταινίας σε ορισµένες καταστάσεις 

ισορροπίας της, κάνοντας τις κατάλληλες προσεγγίσεις (Thomaszeewski B., Wacker M. (2006)). Στη 

συνέχεια υποβάλλουµε µια πραγµατική ελαστική ταινία σε συνθήκες ανάλογες µε εκείνες που θεωρήσαµε 

στο θεωρητικό µοντέλο. Αποτυπώνουµε το σχήµα που αποκτά στην κατάσταση ισορροπίας της και το 

µεταφέρουµε  σε αρχείο του εκπαιδευτικού λογισµικού MODELLUS. Στο ίδιο αρχείο έχουµε εισάγει την 

αναλυτική έκφραση της «καµπύλης ισορροπίας» της ταινίας, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του θεωρητικού 

µοντέλου και την απεικονίζουµε σε γράφηµα, ως προς το ίδιο σύστηµα αξόνων και µε την ίδια κλίµακα, µε 

το σχήµα -αποτύπωµα- της πραγµατικής ταινίας. Ελέγχουµε κατά πόσον οι δύο γραφικές απεικονίσεις της 

ταινίας –η θεωρητική και η πειραµατική- ταυτίζονται ή όχι (Παπαµιχάλης Κ. Καµπούρης Κ. (2008)). Ο 

εκπαιδευτικός στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει το κεντρικό χαρακτηριστικό της επιστηµονικής 

µεθόδου: Την αξιολόγηση των θεωρητικών µοντέλων που συνθέτουµε για να κατανοήσουµε το φυσικό 

κόσµο, µέσω της σύγκρισης θεωρητικών προβλέψεων και πειραµατικών δεδοµένων (Ν. Αυγελής (1998)_ 

Holton G. (2002)_ Thornton R. K. (1995)).  

 

1. ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Θεωρώ µια ευθύγραµµη ελαστική ταινία πλάτους α και µήκους L. Το πάχος β της ταινίας είναι µικρό σε 

σχέση µε το πλάτος της α και το µήκος της L. Όταν πάνω στην ταινία δεν ασκείται καµιά εξωτερική δύναµη, 

τότε το σχήµα της είναι ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο (σχήµα 1). Υποθέτω ότι η ταινία είναι ελαστική: 

Αν εξωτερικές δυνάµεις ασκηθούν στην ταινία, το σχήµα της αλλάζει -η ταινία παραµορφώνεται. Το νέο 

σχήµα προσδιορίζεται από τις δυνάµεις που ασκούνται πάνω της. Ωστόσο, µετά την άρση των εξωτερικών 

δυνάµεων η ταινία λαµβάνει το αρχικό σχήµα της.   

Θα µελετήσουµε παραµορφώσεις όπου οι ακµές ΑΒ, Α΄Β΄ και Γ∆, Γ΄∆΄ µετασχηµατίζονται σε επίπεδες 

καµπύλες (διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα, χωρίς βέβαια να λαµβάνονται υπόψη οι στερεές κινήσεις της 

ταινίας). Υποθέτουµε ότι κατά την παραµόρφωση, το πάχος β και το πλάτος α της ταινίας διατηρούνται 

αναλλοίωτα. Επίσης, το επίπεδο συµµετρίας ΟΜΝΡ της ταινίας, παραµορφώνεται έτσι ώστε η ευθεία ΟΜ 

να µετασχηµατίζεται σε µια επίπεδη καµπύλη (σ) (σχήµα 1) (Thomaszeewski B., Wacker M. (2006)): 

OM : y y(x)→ σ =  

Σε κάθε παραµόρφωση, το µήκος της 

καµπύλης σ διατηρείται αναλλοίωτο και 

ίσο µε το αρχικό µήκος  L της ταινίας.  

Η αναλυτική έκφραση της καµπύλης σ 

προσδιορίζει την παραµόρφωση της 

ταινίας. Πώς όµως θα βρούµε την 

αναλυτική έκφραση της καµπύλης σ, όταν 

η ταινία βρίσκεται σε µια κατάσταση 

στατικής ισορροπίας;  

Θεωρούµε ότι αν στην ταινία δεν 

ενεργούν εξωτερικές δυνάµεις, η 

δυναµική ενέργεια της ταινίας είναι ίση µε 

το µηδέν. Όταν η ταινία παραµορφωθεί 

κάτω από τη δράση εξωτερικών δυνάµεων 

και βρεθεί σε µια νέα κατάσταση στατικής ισορροπίας, τότε το σχήµα που αποκτά (η καµπύλη σ), πρέπει να 

ικανοποιεί τις ακόλουθες δύο απαιτήσεις:  

(Α) Η καµπύλη σ είναι συµβατή µε τους εξωτερικούς περιορισµούς (συνθήκες) που έχουµε επιβάλει στην 

ταινία. 

(Β) Από το σύνολο των καµπύλων κ που ικανοποιούν τη συνθήκη (Α), η καµπύλη σ είναι εκείνη που 

ελαχιστοποιεί την τιµή της ελαστικής δυναµικής ενέργειας V[κ] της ταινίας (Lanczos C. (1970)): V[κ]≥ 

V[σ] για κάθε κ που ικανοποιεί τη συνθήκη (Α).   

 
Σχήµα 1 
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Ώστε για να εκφράσουµε θεωρητικά την παραµόρφωση της ταινίας, πρέπει να υπολογίσουµε τη δυναµική 

ενέργειά της, ως συναρτησοειδές κάθε καµπύλης που ικανοποιεί τους εξωτερικούς περιορισµούς που έχουµε 

επιβάλει στην ταινία και να βρούµε την καµπύλη σ που αντιστοιχεί στην ελάχιστη τιµή της δυναµικής 

ενέργειας. [Υποθέτουµε ότι η δυναµική ενέργεια λόγω του βάρους της ταινίας είναι αµελητέα σε σχέση µε 

την ελαστική ενέργειά της.] 

 

1Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ HOOK  

Για να υπολογίσουµε τη δυναµική 

ενέργεια ολόκληρης της ταινίας, θα 

εκφράσουµε τη δυναµική ενέργεια (∆V) 

ενός στοιχειώδους παραµορφωµένου 

τµήµατός της σε συνάρτηση µε τα 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά του και στη 

συνέχεια θα αθροίσουµε όλα τα ∆V κατά 

µήκος της ταινίας.  

Έστω ότι η ταινία βρίσκεται στην αρχική 

κατάσταση ισορροπίας της. Θεωρούµε 

ένα τµήµα της [∆p], σχήµατος 

ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου, 

απειροστού µήκους ∆s, ύψους β και 

πλάτους α (σχήµα 2α). Η δυναµική 

ενέργεια του [∆p] είναι, εξ ορισµού, ίση 

µε το µηδέν. Έστω ότι η ταινία υφίσταται 

παραµόρφωση -συµβατή µε τις 

προδιαγραφές που θέσαµε στην 

προηγούµενη παράγραφο- και ισορροπεί 

σε µια νέα κατάσταση. Το [∆p] υφίσταται 

και αυτό παραµόρφωση και αποκτά  το 

σχήµα του χωρίου [∆pσ] που εικονίζεται 

στο σχήµα 2β. Το παραλληλόγραµµο 

[ΖΗΘΙ], που βρίσκεται πάνω στο επίπεδο 

συµµετρίας του [∆p], έχει κυρτωθεί: 

Σύµφωνα µε το µοντέλο µας, τα 

ευθύγραµµα τµήµατα ΗΘ και ΙΖ, 

διατηρούν το σχήµα και το µήκος τους α 

αναλλοίωτα. Τα ΖΗ και ΘΙ 

µετασχηµατίζονται σε τόξα, αλλά 

διατηρούν το αρχικό τους µήκος ∆s 

αναλλοίωτο. Το µήκος ∆s είναι το µήκος 

στοιχειώδους τόξου της ζητούµενης 

καµπύλης σ, η οποία προσδιορίζει το 

σχήµα της παραµορφωµένης ταινίας, στη 

νέα κατάσταση ισορροπίας της.   

Θεωρούµε δύο παραλληλόγραµµα του [∆p], παράλληλα και συµµετρικά ως προς το [ΖΗΘΙ], που απέχουν 

από αυτό απόσταση z. Τα αντίστοιχα τµήµατα Ζ΄Η΄, Θ΄Ι΄ και Ζ΄΄Η΄΄, Θ΄΄Ι΄΄ έχουν µετασχηµατιστεί σε τόξα, 

και τα νέα µήκη τους (∆s΄, ∆s΄΄) έχουν διαφοροποιηθεί ως προς την αρχική τιµή τους ∆s. Σύµφωνα µε το 

σχήµα 2β, ισχύουν οι σχέσεις:  

s R

s (R z)

s (R z)

∆ = ⋅ φ

′∆ = + ⋅ ∆φ

′′∆ = − ⋅ ∆φ

 (1) 

όπου R η ακτίνα καµπυλότητας της καµπύλης σ, στην περιοχή του χωρίου της ταινίας, που έχουµε επιλέξει.  

Η επιµήκυνση ή η συµπίεση των απειροστών στρωµάτων της ταινίας εξασφαλίζεται µε τη δράση δυνάµεων 

από γειτονικά της στρώµατα (σχήµα 2β). Οι δυνάµεις αυτές είναι ελαστικές, δηλαδή ικανοποιούν το νόµο 

του Hook (Fetter A., Walecka J. (2003)_Craggs J.W. (1973)). Έτσι, η δύναµη dF+z, που ασκείται στο 

παραµορφωµένο παραλληλεπίπεδο, που ορίζεται από την επιφάνεια [Ζ΄Η΄Θ΄Ι΄] και έχει ύψος (πάχος) dz, 

 
Σχήµα 2: Παραµόρφωση ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 

στοιχειώδους µήκους ∆s, της ελαστικής ταινίας  
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είναι ανάλογη της επιµήκυνσης (∆s΄-∆s) που έχει υποστεί το µήκος του από την αρχική του κατάσταση. 

Στην περίπτωσή µας, ο νόµος του Hook λαµβάνει τη µορφή : 

( )s s Y T(z) s′∆ − ∆ ⋅ = ⋅ ∆  (2) 

∆ηλαδή: Η επιµήκυνση του µήκους ∆s ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου που έχει βάση το ορθογώνιο 

Ζ΄Η΄Θ΄Ι΄ και ύψος dz: (Α) Είναι ανάλογη της τάσης Τ(z) που ασκείται κάθετα στην επιφάνεια του 

παραλληλεπιπέδου, την κάθετη στο Ζ΄Η΄. Η επιφάνεια αυτή είναι ορθογώνιο διαστάσεων dz, α, (Β) Είναι 

ανάλογη του αρχικού µήκους ∆s, του Ζ΄Η΄, (Γ) Η σταθερά Y εξαρτάται από το υλικό της ταινίας.  

Η τάση Τ(z) είναι ίση µε τη δύναµη ανά µονάδα επιφάνειας, επί της οποίας ασκείται:  

z
dF

T(z)
dz

=
α ⋅

 (3) 

Από το συνδυασµό των σχέσεων 1-3 και το σχήµα 2β, προκύπτουν οι εξισώσεις: 

z

z

Y
dF z dz

R

Y
dF z dz

R

+

−

⋅ α
= ⋅ ⋅

⋅ α
= − ⋅ ⋅

 (4) 

Οι δυνάµεις dF+z και dF-z αποτελούν ζεύγος. Όλα αυτά τα στοιχειώδη ζεύγη, για z από 0 έως β/2 έχουν 

προκαλέσει την καµπύλωση του τµήµατος [∆p] της ταινίας κατά γωνία ∆φ. Το έργο όλων αυτών των ζευγών 

έχει αποθηκευτεί ως ελαστική δυναµική ενέργεια ∆V στο παραµορφωµένο χωρίο [∆pσ] της ταινίας.  

Κατά την καµπύλωση του παραλληλεπιπέδου [∆p], η γωνία καµπυλότητας φ µεταβάλλεται σταδιακά από 

την τιµή 0 έως τη ∆φ. Η αντίστοιχη ακτίνα καµπυλότητας R είναι συνάρτηση της φ, αλλά το µήκος 

s R∆ = ⋅ φ  διατηρείται αµετάβλητο. Σύµφωνα µε την επισήµανση αυτή, το έργο του ζεύγους των 

δυνάµεων dF+z και dF-z υπολογίζεται από τις ακόλουθες διαδοχικές ισότητες: 

( ) ( )

( )

z z z

0 0

2

0

2

0

2

2

dW dF R z d dF R z d

d
2Y z dz

R

2Y z dz
d

s

Y z dz
s

∆φ ∆φ

+ −

∆φ

∆φ

= + ⋅ φ + − ⋅ φ =

φ
= α ⋅ ⋅ =

α ⋅
= ⋅ φ ⋅ φ =

∆

∆φ
= α ⋅ ⋅

∆

∫ ∫

∫

∫

 

Το έργο όλων των ζευγών dF+z και dF-z για 0<z<β/2, υπολογίζεται µε ολοκλήρωση του dWz από 0 έως β/2. 

Οπότε η ελαστική δυναµική ενέργεια ∆V που έχει παγιδευτεί στο παραµορφωµένο χωρίο [∆pσ], είναι: 

( )2 2z /2 3 3

z

z 0

Y Y
V dW s

24 s 24 s

=β

=

∆φαβ αβ ∆φ 
∆ = − = − ⋅ = − ⋅ ⋅ ∆ ∆ ∆ ∫  (5) 

Η συνολική δυναµική ενέργεια της ταινίας προκύπτει από το άθροισµα των δυναµικών ενεργειών όλων των 

παραµορφωµένων χωρίων της [∆pσ]:  
23s L s L

s 0 s 0

Y
V[ ] V s

24 s

= =

= =

αβ ∆φ 
σ = ∆ = − ⋅ ⋅ ∆ ∆ 

∑ ∑  

Η τελευταία σχέση, για και για s 0∆ → , γράφεται: 

( )
s L

2

s 0

V[ ] (s) ds
=

=

σ = −µ ⋅ κ ⋅∫  (6) 

όπου 
1 d

(s)
R(s) ds

φ
κ = =  είναι η καµπυλότητα της καµπύλης σ (Kuhnel W. (2006)) και  

3Y

24

αβ
µ ≡ . 

Καταλήξαµε στο γνωστό από τη βιβλιογραφία συµπέρασµα ότι η ελαστική δυναµική ενέργεια της ταινίας 

εκφράζεται ως το ολοκλήρωµα του τετραγώνου της καµπυλότητας της καµπύλης σ, που προσδιορίζει την 

παραµόρφωση του επιπέδου συµµετρίας της ταινίας (Thomaszeewski B., Wacker M. (2006)_ Hoffman K. 

(2009)_ Sagan H. (1992)).  
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1Β. ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΠΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ Η ΚΑΜΠΥΛΗ σ  

Σύµφωνα µε το πρόγραµµά µας, η καµπύλη σ: y=y(x), που προσδιορίζει αναλυτικά το σχήµα της ελαστικής 

ταινίας, που ισορροπεί κάτω από τους εξωτερικούς περιορισµούς που έχουµε επιβάλει σε αυτή, είναι εκείνη 

που ικανοποιεί τις εξωτερικές συνθήκες και ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί το συναρτησοειδές της δυναµικής 

ενέργειας της ταινίας (σχέση 6). Το πρόβληµά µας ανάγεται σε ένα πρόβληµα µεταβολών συναρτησοειδούς 

υπό συνθήκες. Για την επίλυσή του 

χρησιµοποιούµε µια τροποποιηµένη τεχνική 

πολλαπλασιαστών Lagrange (Sagan H. 

(1992), paragraph 6.6). Σύµφωνα µε την 

τεχνική αυτή, οι περιορισµοί που ικανοποιεί 

κάθε υποψήφια καµπύλη, προσδιορίζονται 

από τις θέσεις των άκρων της καµπύλης σ 

και την προβολή της στους άξονες Ox και 

Oy. Με τη βοήθεια του σχήµατος 3, 

εκφράζουµε αναλυτικά τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες θα απαιτήσουµε την 

ελαχιστοποίηση του συναρτησοειδούς της 

δυναµικής ενέργειας της ταινίας: 
L

0

L

0

0

cos ds a

sin ds y

θ ⋅ =

θ ⋅ =

∫

∫
 (7) 

όπου ds το στοιχείο µήκους της καµπύλης σ και θ η γωνία που σχηµατίζει το εφαπτόµενο διάνυσµα της σ µε 

τον άξονα Ox (σχήµα 3).  

Η ζητούµενη καµπύλη προκύπτει ως λύση της εξίσωσης µεταβολών: 
L L

1 2

0 0

V[ ] cos ds sin ds 0
 

δ σ − λ ⋅ θ ⋅ − λ ⋅ θ ⋅ = 
 

∫ ∫   (8) 

όπου το συναρτησοειδές V[σ] δίνεται από τη σχέση 6 και οι σταθερές λ1, λ2 είναι πολλαπλασιαστές 

Lagrange, που θα υπολογιστούν από τις συνοριακές συνθήκες του προβλήµατος.  

Η καµπυλότητα εκφράζεται µέσω της γωνίας θ, από την εξίσωση (σχήµα 4): 

d d
(s)

ds ds

φ θ
κ = = −  (9) 

Οπότε, η εξίσωση µεταβολών 8, ανάγεται στην:  
2L

1 2

0

d
cos sin ds 0

ds

  θ  δ µ ⋅ + λ ⋅ θ + λ ⋅ θ ⋅ =       
∫  (10) 

όπου η ζητούµενη καµπύλη σ εκφράζεται σε συντεταγµένες θ, s, µε τη µορφή θ=θ(s). 

Η εξίσωση Euler-Lagrange, που προκύπτει από 

τη 10 έχει τη µορφή (Logan J. D. (2002)_ 

Lanczos C. (1970)): 
2

1 22

d
sin cos

ds

θ
= µ ⋅ θ + µ ⋅ θ  (11) 

όπου οι σταθερές µ1=-λ1/2µ, µ2=λ2/2µ, θα 

υπολογιστούν από τις συνοριακές συνθήκες.  

Με βάση την 9 και τις σχέσεις:  

dy sin ds, dx cos ds= θ ⋅ = θ ⋅ , 

από την 11 συνάγεται η εξίσωση: 

1 2
[ ] y x Cκ σ = −µ ⋅ − µ ⋅ +   (12) 

Αν η αναλυτική έκφραση της καµπύλης σ, 

δίνεται σε Καρτεσιανές συντεταγµένες, µε τη 

µορφή y=y(x), τότε η καµπυλότητα κ ικανοποιεί 

 
Σχήµα 3: Η προβολή της καµπύλης σ στον άξονα Oy 

προσδιορίζεται από τα σηµεία (0,0) και (0,y0), ενώ στον άξονα 

Ox από τα (0,0) και (0,a). 

 
Σχήµα 4 
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τις σχέσεις (Kuhnel W. (2006)):  

( ) ( )3 /2 1 /2
2 2

y d y
[ ]

dx1 y 1 y

 ′′ ′ κ σ = =
 ′ ′+ + 

, όπου: 
dy

y
dx

′ ≡  

Αντικαθιστώντας στη 12, έχουµε τη διαφορική εξίσωση, της οποίας λύση είναι η «καµπύλη ισορροπίας» σ: 

( )
1 23 /2

2

y
y x C

1 y

′′
= −µ ⋅ − µ ⋅ +

′+
  (13) 

όπου C σταθερά.  

 

1Γ. ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Η εξίσωση 12 ή η ισοδύναµή της 13, είναι µη γραµµική εξίσωση, που λύνεται δύσκολα. Οι σταθερές µ1, µ2 

και C, καθορίζονται από τις συνοριακές συνθήκες που επιβάλλουµε στην ταινία και ουσιαστικά 

προσδιορίζουν το σχήµα της, στο πλαίσιο των εξισώσεων 12, 13. Για παράδειγµα, στην αρχική κατάσταση 

ισορροπίας της ταινίας, όπου η ελαστική δυναµική ενέργειά της είναι µηδέν, η καµπύλη σ είναι µια ευθεία. 

Αν το ένα άκρο της ταινίας είναι το σηµείο (0,0) και το άλλο το σηµείο (L,0), τότε η ευθεία y=0 πρέπει να 

προκύπτει ως λύση της 12-13. Πραγµατικά, αν η σ είναι ευθεία, τότε κ=0 και από τη 12 προκύπτει ότι η 

εξίσωση της σ είναι η: 

1 2
y x C 0−µ ⋅ − µ ⋅ + =  

Από τις συνοριακές συνθήκες x=0, y=0 και x=L, y=0, προκύπτει ότι C=0, µ2=0, οπότε η λύση της 12 είναι η 

ευθεία y=0, όπως περιµέναµε,.  

Ας επιχειρήσουµε να βρούµε µια 

προσεγγιστική -µη τετριµµένη- λύση της 13, 

την οποία, καθώς και τα όρια της 

προσέγγισης, θα ελέγξουµε πειραµατικά.  

Αναζητούµε λύση, η οποία αντιστοιχεί στην 

κατάσταση ισορροπίας της ταινίας που 

εικονίζεται στο σχήµα 5. Μια τέτοια λύση, 

εµφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

α) Το x λαµβάνει τιµές στο διάστηµα [0,a], 

όπου 0<(L-a)/L<<1. Το µήκος της καµπύλης 

σ είναι σταθερό, και ίσο µε L:  
a

0

ds L=∫  (14) 

β) Το τετράγωνο της κλίσης της καµπύλης σ 

είναι πολύ µικρότερο της µονάδας: 
2

2 dy
y 1

dx

 ′ = << 
 

 

γ) Οι συνοριακές συνθήκες της σ εκφράζονται µε τις σχέσεις: y(0)=0, y΄(0)=θ0, y(a)=0, y΄(a)= -θ0. 

δ) Η σ έχει άξονα συµµετρίας τον y=a/2. ∆ηλαδή υποθέτω ότι ισχύει: y(x)=y(a-x) για κάθε x∈[0,a].  

Για x=ε>0, ε→0 και αναπτύσσοντας τη συνάρτηση y(x) σε σειρά Taylor, στα σηµεία x=0 και x=a 

προκύπτει: 
2 2

y(0) y (0) y (0) y(a) y (a) y (a)
2 2

ε ε′ ′′ ′ ′′+ ε ⋅ + ⋅ = − ε ⋅ + ⋅  

και σύµφωνα µε τις συνοριακές συνθήκες της υπόθεσης (γ), έχουµε τη συνθήκη: 

y (a) y (0)′′ ′′=  (15) 

Από την εφαρµογή της συνθήκης 15 στην εξίσωση 13, λαµβάνουµε 
2

0µ = . Προσεγγίζουµε το αριστερό 

µέρος της 13 κάνοντας χρήση της υπόθεσης β, καταλήγουµε στη µη οµοιογενή γραµµική διαφορική 

εξίσωση:  

1
y y C′′ + µ ⋅ =  (16) 
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όπου τα µ1 και C, καθώς και οι δύο σταθερές που απαιτούνται για τον καθορισµό µονοσήµαντης λύσης της 

16 θα υπολογιστούν από τις  τρεις εναποµείνασες ανεξάρτητες συνοριακές συνθήκες της υπόθεσης (γ) και τη 

σχέση 14.   

Η λύση της 16, που είναι συµβατή µε τις απαιτήσεις του µοντέλου, επιτυγχάνεται για 
2

1
k 0µ ≡ > . 

Ακολουθώντας τυπικές διαδικασίες επίλυσης εξισώσεων του είδους της 16 και για την περίπτωση θ0=0 

(όπου η ταινία εφάπτεται στον άξονα Ox τόσο στο x=0, όσο και για x=a), λαµβάνουµε την ακόλουθη 

αναλυτική έκφραση της καµπύλης σ:  

( ) ( )1 2 a
y x a L a cos x 1

a 2

  π  
= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − +   π    

 (17) 

Ώστε σύµφωνα µε το θεωρητικό µοντέλο µας, και εφόσον ισχύουν οι υποθέσεις (α-δ), το σχήµα της 

ελαστικής ταινίας στην κατάσταση ισορροπίας της, προσδιορίζεται από την καµπύλη σ, της οποίας η 

αναλυτική έκφραση περιγράφεται από τη σχέση 17.  

 

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΟΥ 

ΙΣΟΡΡΟΠΕΙ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MODELLUS - 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η σχέση 17 περιγράφει αναλυτικά τη µορφή που λαµβάνει µια ελαστική ταινία µήκους L, όταν ισορροπεί, 

κάτω από τις συγκεκριµένες προσεγγίσεις και συνοριακές συνθήκες, που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1. 

Στην παράγραφο 2 ελέγχουµε κατά πόσον το µοντέλο µας µπορεί να περιγράψει µε αξιοπιστία καταστάσεις 

ισορροπίας µιας πραγµατικής ελαστικής ταινίας. Στην ταινία επιβάλλουµε εξωτερικές συνθήκες τέτοιες, 

ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση τόσο του πλαισίου της προσέγγισης, όσο και των συνοριακών 

συνθηκών, κάτω από τις οποίες προέκυψαν οι καταστάσεις ισορροπίας που προβλέπονται από το θεωρητικό 

µοντέλο µας. Επιπλέον ελέγχουµε τα όρια της προσέγγισης, που εκφράζεται µε τη σχέση 17, µεταβάλλοντας 

την τιµή του a στο διάστηµα (0,L]. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται σε αρχεία του εκπαιδευτικού 

λογισµικού Modellus, µε απευθείας σύγκριση της θεωρητικής καµπύλης που εκφράζεται µε τη σχέση 17, µε 

το αποτύπωµα της µορφής της πραγµατικής ταινίας. Τα δύο γραφήµατα παρατίθενται σε κοινό σύστηµα 

αξόνων, µε την ίδια κλίµακα και µε κοινές τις τιµές των παραµέτρων a και L, καθώς και τις συνοριακές 

συνθήκες (Παπαµιχάλης Κ., Παληός Γ., Χρονόπουλος Χ. (2002)_ Παπαµιχάλης Κ., Παπαευσταθίου Ε., 

Βαλλιάνος ∆. (2009)_ Παπαµιχάλης Κ., Ψυχάρης Σ., Φραγκάκης Κ. (2007)). Τα αποτελέσµατα φαίνονται 

στις εικόνες 6, 7, 8 και 9. Η ταύτιση της θεωρητικής καµπύλης µε τη µορφή της ταινίας στην κατάσταση της 

ισορροπίας της είναι πολύ ικανοποιητική για τιµές του a, τέτοιες ώστε (L-a)/L≤10%.  Η απόκλιση 

θεωρητικού - πραγµατικού συστήµατος είναι εµφανής στο 4
ο
 γράφηµα, όπου L=28,15cm και a=24cm, οπότε 

(L-a)/L=15%.  

Επιπρόσθετα, η παρούσα εργασία αποσκοπεί να αναδείξει στο µαθητή του Λυκείου που έχει έφεση προς τις 

φυσικοµαθηµατικές επιστήµες, την πεµπτουσία της επιστηµονικής µεθόδου: Τα φαινόµενα που 

παρατηρούµε στο φυσικό κόσµο, επιδιώκουµε να τα περιγράψουµε µε µαθηµατικά µοντέλα (Holton G. 

(2002)_ Bisdikian G & Psillos D. (2005)_ Thornton R. K. (1995)). Τα µοντέλα αυτά δεν είναι πάντοτε απλά. 

Ακόµα και ένα τόσο κοινό φαινόµενο, όπως η ισορροπία µιας ελαστικής ταινίας, περιγράφεται από 

πολύπλοκες εξισώσεις. Για να κάνουµε ένα µοντέλο πιο κατανοητό, εφαρµόσιµο σε πραγµατικά συστήµατα 

και ελέγξιµο, πολλές φορές καταφεύγουµε σε προσεγγίσεις. Η σύγκριση µε αντίστοιχα πραγµατικά φυσικά 

συστήµατα, τα οποία φιλοδοξούµε να περιγράψουµε µε το µαθηµατικό µοντέλο µας, είναι ο κριτής, τόσο για 

τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες έχει δοµηθεί όλο το λογικό-µαθηµατικό οικοδόµηµα, όσο και για την 

εµβέλεια των προσεγγίσεων που έχουµε επιβάλει. 
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