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VRTENJE JE tUDNA REt

Kaj se zgodi , če telo zavrtimo za 360° okoli izbrane osi? Na prvi pogled je

zadeva jasna: nič. Pa vendar! Temelj znanstvenega dela je, da se nobena

stvar ne zdi samoumevna.

Razmislimo torej o vprašanju vrtenja za polni kot. Le zadevo gledamo

z očmi geometra, je pravzaprav res isto, če telo (ali kakršen koli geometrijski

objekt) zavrtimo za 360°, ali pa ga pustimo kar pri miru . Učeno bi temu

rekli , da je rotacija za polni kot ekvivalentna identiteti . Namesto geometri

jskega vzemimo fizikalno telo. Geometrijsko telo je kar precejšnja idealizacija.

Fizikalno telo pa ima dve pomembni lastnosti:

U sestavlja ga več točkastih pod-teles (recimo molekul ali atomov), ki ne

spreminjajo svoje medsebojne razdalje;

L2 v prostor med posameznimi točkastimi podtelesi ni mogoče vdreti z

drugim telesom brez hudih posledic, kot so deformacije ali celo razpad .

Te lo z lastnostjo (U) imenujemo togo telo. Togemu telesu z dodatno last

nostjo (L2) pa bomo rekli trdno telo.
Zahtevajmo od trdnega telesa še več , namreč da ni izoli rano, ampak je

povezano z realno okolico . Za naravna telesa je to razumljivo . Tud i Zemlja,
ki " visi" v praznem prostoru, ni ločena od okolice, saj je s sončnim sistemom
povezana z gravitacijsko silo . Naredimo model: trikotna ploščica naj bo s
tremi elastičnimi nitmi privezana na fiksno okolico, kot je to prikazano na

sliki l.
Zavrtimo ploščice za polni obrat okrog simetrijske osi . Rezultat: ploščica

je res v prvotni legi, dve vrvici pa sta brezupno prepleteni . Naj počnemo

karkoli , vrvic ni mogoče razplesti , razen če bi šli z eno vrvico skozi ploščice ,

kar pa ni združljivo s predpostavko, da je ploščica trdno telo; prav tako
tudi ne dovolimo, da bi šla vrvica preko točk A, B in C, ki predstavljajo

okolico . Ta poskus nam jasno pokaže, da za trdno telo zavrtitev za polni

kot ni enakovredna mirovanju . Povezave telesa z okolico se pri takem vrtenju

spremenijo .
Sedaj pa, s to novo izkušnjo, postavimo izzivalno vprašanje: kaj se zgodi ,

če telo zavrtimo za 2.360° = 720°. Prva misel je , da se odnos (f iziki pravijo

raje interakcija, to je medsebojno vplivanje) telesa in okolice še bolj zaplete.

Ampak, ali nismo rekli na začetku, da ni nič res samoumevnega! Ponovimo ist i
poskus kot prej in sledimo slikam 1 - 6. Izid poskusa je res prese ne t ljiv, vrvice

se popolnoma razpletejo . Z nekaj tuhtanja in praskanja po gla vi ugotovimo
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