Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Ορµή

Ένα σύστηµα σωµάτων σε πτώση.
∆ύο σώµατα Α και Β µε µάζες m1=0,3kg και m2=0,5kg αντίστοιχα, είναι δεµένα στα
άκρα ενός ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k=40Ν/m και φυσικού µήκους l0=0,4m.
Συγκρατούµε µε το χέρι µας το Α σώµα, ενώ το Β ταλαντώνεται σε κατακόρυφη
διεύθυνση. Κάποια στιγµή αφήνουµε ελεύθερο και το σώµα Α, οπότε το σύστηµα των
σωµάτων πέφτει.
i) Σε µια στιγµή t1 που το µήκος του ελατηρίου είναι l1=0,6m να βρεθούν:
α) Ο ρυθµός µεταβολής της ορµής του σώµατος Α
β) Ο ρυθµός µεταβολής της ορµής του Β σώµατος.
ii) ∆ιατηρείται η συνολική ορµή του συστήµατος των σωµάτων;
Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
∆ίνεται g=10m/s2.
Απάντηση:
i) Στο σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στα σώµατα, όπου:
F1=F2=k∆l=40·0,2Ν=8Ν.
α) Για το Α σώµα έχουµε (θεωρούµε θετική την προς τα κάτω κατεύθυνση):

r
r
∆P1
= ∑F
∆t
∆P1
= ∑ F = w1 + F1 = m1 g + F1 = (0,3 ⋅10 + 8)kg ⋅ m / s 2 = 11kg ⋅ m / s 2
∆t
β) Αντίστοιχα για το Β σώµα:
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∆P2
= ∑F
∆t
∆P2
= ∑ F = w2 − F2 = m2 g − F1 = (0,5 ⋅10 − 8)kg ⋅ m / s 2 = −3kg ⋅ m / s 2
∆t
ii) Οι εξωτερικές δυνάµεις που ασκούνται στο σύστηµα των δύο σωµάτων, είναι τα βάρη w1 και w2,
όπου και οι δύο δυνάµεις έχουν φορά προς τα κάτω. Συνεπώς η συνισταµένη των εξωτερικών
δυνάµεων είναι διάφορη του µηδενός και το σύστηµα των σωµάτων δεν είναι µονωµένο, οπότε και η
συνολική ορµή, δεν παραµένει σταθερή.

Σχόλια:
1) Για την παραπάνω θέση, ας βρούµε το συνολικό ρυθµό µεταβολής της ορµής του συστήµατος:

∆Poλ ∆P1 ∆P2
=
+
= w1 + F1 + w2 − F2 = w1 + w2 = 8kg ⋅ m / s 2
∆t
∆t
∆t
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Παρατηρούµε δηλαδή ότι η συνολική ορµή του συστήµατος µεταβάλλεται, πράγµα αναµενόµενο, αφού
η ορµή δεν διατηρείται, µιας και ασκούνται στο σύστηµα εξωτερικές δυνάµεις µη µηδενικής
συνισταµένης.
2) Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µεταβολή της συνολικής ορµής, οφείλεται µόνο στις εξωτερικές δυνάµεις, που
ασκούνται στα σώµατα του συστήµατος και όχι στις εσωτερικές. Έτσι στον παραπάνω υπολογισµό
µπορούµε να δούµε, ότι ο ρυθµός µεταβολής της ορµής του συστήµατος, είναι ίσος µε το άθροισµα των
δύο βαρών:

∆Poλ ∆P1 ∆P2
=
+
= w1 + w2
∆t
∆t
∆t
Χωρίς να παίζουν κάποιο ρόλο (για το σύστηµα) οι εσωτερικές δυνάµεις, εδώ οι δυνάµεις που ασκεί το
ελατήριο στα δυο σώµατα.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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