Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κρούσεις

Αρχή διατήρησης της ορµής. Πότε ισχύει;

Συνήθως λέµε ότι σε κάθε κρούση ισχύει η Α∆Ο και ξεχνάµε να πούµε ότι το σύστηµα των σωµάτων είναι
µονωµένο. Είναι «λογικό» να γίνεται αυτό; Η αλήθεια είναι ότι στην συντριπτική πλειονότητα των κρούσεων είναι σωστό. Ας δούµε όµως τα πράγµατα από πιο κοντά…

Παράδειγµα 1°:
Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται µια σφαίρα Α και συγκρούεται µετωπικά µε ακίνητη σφαίρα Β. Ισχύει
η Α.∆.Ο.;

Στο σχήµα φαίνονται οι δυνάµεις που ασκούνται οι δυνάµεις που ασκούνται σε κάθε σφαίρα στη διάρκεια
της κρούσης. Στον κατακόρυφο άξονα y κάθε σφαίρα ισορροπεί και ΣFy=0. Συνεπώς για κάθε σφαίρα η συνισταµένη των εξωτερικών δυνάµεων είναι µηδενική, οπότε και το διανυσµατικό άθροισµα όλων των εξωτερικών δυνάµεων του συστήµατος είναι ίσο µε µηδέν. Το σύστηµα είναι µονωµένο και οι µεταβολές της
ορµής κάθε σφαίρας, οφείλονται στις εσωτερικές δυνάµεις F1-F2. Έτσι ισχύει η Α.∆.Ο και µπορούµε να γράψουµε:

Παράδειγµα 2°:
Ένα σώµα Α κατεβαίνει κατά µήκος ενός λείου κεκλιµένου επιπέδου και σε µια στιγµή συγκρούεται µε σώµα Β, που ελάχιστα πριν τη κρούση δεν είχε ταχύτητα. Ισχύει η Α.∆.Ο.;
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Στο παραπάνω σχήµα φαίνονται οι δυνάµεις που ασκούνται στα δύο σώµατα. Στη διάρκεια της κρούσης,
στην διεύθυνση την παράλληλη στο επίπεδο, εκτός των εσωτερικών δυνάµεων F1-F2 ασκούνται και οι συνιστώσες των δύο βαρών W1x και W2x που είναι εξωτερικές δυνάµεις για το σύστηµα. Όµως οι ωθήσεις αυτών
των δυνάµεων είναι αµελητέες σε σχέση µε τις ωθήσεις των εσωτερικών δυνάµεων F1-F2. Έτσι εφαρµόζουµε για το σύστηµα την Α.∆.Ο…..
(Ώθηση µιας σταθερής δύναµης ονοµάζεται το διανυσµατικό µέγεθος που έχει την κατεύθυνση της δύναµης
και µέτρο Ω=F·∆t, όπου ∆t ο χρόνος που ασκείται σε ένα σώµα).

Παράδειγµα 3°:
Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένα σώµα Α µάζας Μ. Ένα βλήµα µάζας m που κινείται µε ταχύτητα υ
που σχηµατίζει γωνία θ=45° µε την οριζόντια διεύθυνση, σφηνώνεται στο σώµα Α. Να βρεθεί η ταχύτητα
του συσσωµατώµατος µετά την κρούση.

Προφανώς το βλήµα έχει ορµή στην διεύθυνση της ταχύτητας υ, ενώ µετά την κρούση το συσσωµάτωµα θα
κινηθεί οριζόντια. Η ορµή λοιπόν του συτήµατος δεν διατηρείται για την κρούση αυτή. Στο (β) σχήµα έχουµε σχεδιάσει τις εξωτερικές δυνάµεις που ασκούνται στα σώµατα στη διάρκεια της κρούσης. Για να µηδενιστεί η ορµή στον κατακόρυφο άξονα, θα πρέπει η κάθετη αντίδραση του επιπέδου να είναι πολύ µεγαλύτερη
του βάρους!!!
∆εν υπάρχουν όµως εξωτερικές δυνάµεις στον οριζόντιο άξονα, οπότε µπορούµε να εφαρµόσουµε την διατήρηση της ορµής για τον άξονα x:
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Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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