
Problem ruchu ze stałą szybkością po zadanej krzywej

Rozpatrujemy problem wyliczenia zależności współrzędnych x,y od czasu dla punktu
poruszającego się ze stałą prędkością v, wzdłuż krzywej zadanej równaniem y=f(x). Jako
przykład zostanie omówiony ruch ze stałą prędkością po sinusoidzie.

Dla uproszczenia zakładamy, że w chwili początkowej ciało rusza z początku układu
współrzędnych, tzn. x(t=0)=0 oraz y(t=0)=0. Jeżeli zdefiniujemy dodatkową funkcję S(xk),
która oznacza drogę przebytą przez ciało od momentu ruszenia do momentu kiedy
współrzędna x tego ciała stanie się równa xk. 

Rozważmy drogę ds przebytą w odcinku czasu dt,  w przedziale (t, t+dt):

Wykorzystanie tych relacji daje:

Z drugiej strony droga przebyta jest równa v⋅dt , bo ciało porusza się ze stałą
prędkością.  Łącząc te dwie relacje dostaje się równanie wiążące zmianę dx z przyrostem
czasu dt. Dla otrzymania relacji współrzędnej x o czasu t, konieczne jest scałkowanie tego
równania w zakresie od początku ruch do jego aktualnego stanu:

Całka ta daje się niestety jawnie wyliczyć dla bardzo niewielkiej liczby funkcji. Należy do
nich np. funkcja paraboliczna.

Przykład 1:

Wtedy z dowolnych tablic całek można otrzymać:

Po odwróceniu funkcji dostajemy:

Drugą współrzędną y(t) wyliczamy z x(t), na podstawie równania y=bx2/2.
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Przykład 2:

Funkcją bardziej typową jeżeli chodzi o stopień komplikacji rozwiązania jest zwykła
sinusoida, czyli funkcja y(x) = A sin(x). Mamy wtedy:

Całka na drogę przebytą przyjmuje wtedy postać:

Wykorzystanie jedynki trygonometrycznej daje:

Zerknięcie do dobrego poradnika matematycznego w bibliotece lub w Internecie (np. do
artykułu  http://mathworld.wolfram.com/EllipticIntegraloftheSecondKind.html  pozwala nam
skojarzyć otrzymany wynik z tzw. funkcjami eliptycznymi i napisać:

gdzie k2=m  jest tzw. modułem odpowiedniej funkcji eliptycznej. Niestety nie pozwala to na
analityczne wyznaczenie t(xk). Odpowiednie podprogramy numeryczne znajdują się w
wielu bibliotekach, jak choćby “Numerical Recipes” ( http://www.nr.com ). 

Namiastkę rozwiązania problemu może być przybliżone rozwiązanie dla małych amplitud
sinusoidy, tzn. gdy A << 1. Oznacza to, że wartość parametru k jest bliska zeru. Wtedy
funkcja podcałkowa może być rozwinęta w szereg Taylora (jako funkcja k !) wokół
wartości k=0, gdy wartość x traktowana jest jako parametr. 

Wtedy całkowanie prowadzi do funkcji, które można znaleźć w tablicach całek. 

No niestety już pierwszy rzut oka wskazuje, że nawet przy ograniczeniu się do pierwszego
wyrazu w rozwinięciu nie będziemy w stanie wyliczyć xk(t), gdyż równanie jest równaniem
tzw. przestępnym. Tak więc tak czy inaczej mamy problem. Jednak w przeciwieństwie do
pełnego rozwiązanie teraz jesteśmy w stanie wykonać wykres x(t) i y(t) za pomocą
kalkulatora lub MS Excel, bez odwoływania się do specjalistycznych proc. numerycznych.
Możemy x (czyli xk w całce) potraktować jako zmienną niezależną, a następnie wyliczyć
odpowiadające im t(x) oraz y(x). Daje to np. tabelkę wartości w Excelu, a tym samym
możliwość wykonania wykresu tych funkcji.
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