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    WC Rol - De oplossing      Ph.J.Roussel

In PCXJV14N3 wordt uitgebreid ingegaan op de oplossing van het ‘spiraal-
lengte’ probleem, dat door onze PCX voorzitter in PCX Info V6N1 eerder
oneerbiedig maar wel treffend naar ‘WC Rol probleem’ werd omgedoopt. De
PCX Info lezers hebben vanzelfsprekend ook recht op de oplossing, vandaar
onderhavige ingekorte versie.

Een opgerolde strook toiletpapier kan geometrisch met goede benadering be-
schreven worden als een spiraal. De eenvoudigste spiraal definitie is deze in
polaire coördinaten:

waarin de polaire hoek ï (in radialen) de onafhankelijke veranderlijke en de straal
r (in m) de afhankelijke veranderlijke voorstelt, met als parameters r0, de aan-
vangsstraal van de spiraal (in m) en m, de toename van de straal in m

rad
eenheden. M.b.v. deze definitie kan de spiraalfiguur ook aangemaakt worden op
de HP48G, zoals in de 151*151 PICT hieronder:

Pas eerst de PICT afmetingen aan via de commandolijn #151d #151d om de iso-
lineariteit te behouden bij het uittekenen op een vierkant raster. Definieer tevens
de parameters van de vergelijking (en meteen de gereserveerde veranderlijke
PPAR):
'r0=.4' DEFINE 'm=1/(5*á)' EVAL DEFINE

Nu kan de plot gemaakt worden m.b.v. volgende PLOT en PLOT OPTIONS INFORM

invoervensters:
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Het is makkelijker de bovengrens voor het hoekinterval in te voeren via de CALC
softkey van het PLOT OPTIONS NXT menu:

Deze invoer stemt overeen met 5 volledige omwentelingen van de spiraal.
Expliciete definitie van de as benamingen is nodig omdat het polar plot type
(tenminste tot ROM revisie M) een klein bugske vertoont: de default horizontale
as label is niet X maar ï: {. "X" "Y" } AXES LABEL

De spiraallengte stemt overeen met volgende lijnintegraal (dit wordt in het meer
uitgebreide PCXJ artikel aangetoond):

Na definitie van de bovenste integratiegrens 'ïe=10*á' m.b.v. DEFINE kan de
lengte van de spiraal berekend worden via numerieke integratie:

⇒

De waarde 4.40392311086E-10 van de gereserveerde veranderlijke IERR geeft de
hoge nauwkeurigheid ervan aan.

De integraal kan ook symbolisch worden uitgewerkt. Op de HP48G is dit echter
een bewerkelijk klusje, waarvoor ik opnieuw verwijs naar PCXJ. Ik beperk me
hier dus tot het resultaat (in EquationWriter formaat):

Deze spiraallengte uitdrukking kan eveneens met çNUM uitgerekend worden:

⇒
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Dit in overeenstemming met het resultaat bekomen via numerieke integratie.

Tijdens de PCX meeting van juni jl. stelde Hubert De Mulder volgende elegante
benaderingsformule voor de spiraallengte voor:

 of , met en .

Hij kwam tot dit resultaat door in eerste instantie een spiraal te beschouwen met
een geheel aantal omwentelingen. Mits verwaarlozing van de toename van straal
voor de eerste en de laatste omwenteling, wordt het oppervlak beschreven door
de spiraal dan begrensd door twee cirkels. De spiraallengte is eenvoudig te
benaderen als het verschil tussen de oppervlakten van beide cirkels, gedeeld
door de breedte d van de “serpentine”. De tweede benadering, die ik voorstelde,

beantwoordt aan de lengte van een cirkelboog met gemiddelde straal .
Deze benadering bleek bij nader inzien equivalent met de eerste en leidt tot
s=43.9823 voor hogervermelde parameterwaarden. Dit is slechts -0.13% naast de
exacte spiraallengte. Noteer dat de benaderingsformule onnauwkeuriger wordt
voor kleine ïe, kleine r0 en grote m waarden (snel toenemende straal, m.a.w.
brede serpentines). Uitgaande van de exacte spiraallengte formule kan echter
een veel nauwkeuriger benaderingsformule afgeleid worden. Ook hiervoor
verwijs ik naar PCXJ. Het resultaat

leidt tot s=44.03933 voor hogervermelde parameterwaarden, en dit is slechts
0.00022 % fout. Ik ga er van uit dat dit voldoende nauwkeurig is voor Benny
Vanrutten, de aanbrenger van het vraagstuk :-)


