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โมเมนตัมและการชน

การชน(collision)
การชน(collision) คือ การที่วตั ถุเคลือ่ นที่กระทบกันในช่วงเวลาสันๆการชนกั
้
นของวัตถุใดๆ ถ้ าแรง
ลัพธ์ ภายนอกที่กระทากับระบบมีคา่ เป็ นศูนย์ (  F  0 ) แล้ ว ผลรวมของโมเมนตัมของระบบ จะมีคา่ คง
ตัวเสมอ และผลรวมของโมเมนตัมก่อนการชนของระบบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังการชนของระบบ
เสมอ
 P = ค่ าคงตัว

P  P
1

2

เมื่อ  P1 = ผลรวมของโมเมนตัมของระบบก่อนชน
 P2 = ผลรวมของโมเมนตัมของระบบหลังการชน
การชนใน 1 มิติ( One Dimension Collision) คือ การชนที่แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทงสองจะ
ั้
อยู่ในแนวเส้ นตรงเดียวกันทังก่
้ อนการชนและหลังการชน การชนในแนวเส้ นตรงจะเกิดขึ ้นได้ เมื่อแนวการ
เคลือ่ นที่ของศูนย์กลางมวลของวัตถุที่จะเข้ าชนจะต้ องผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุที่ถกู ชนเท่านัน้
การชนใน 1 มิติ แบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
2. การชนแบบยืดหยุ่น (Elastic Collision) คือ การชนแบบไม่สญ
ู เสียพลังงานจลน์เลย เช่น การ
ชนของอนุภาคเล็กๆ การวิเคราะห์การชนแบบยืดหยุน่ ของวัตถุ 2 ก้ อน ในแนวตรง
สมมติให้ m1 แทนมวลของวัตถุที่วิ่งด้ วยความเร็ วก่อนชน u1 ชนกับวัตถุอีกก้ อน ( m2 ) ทาให้
ความเร็ วหลังการชนเป็ น v1 m2 แทนมวลของวัตถุที่วิ่งด้ วยความเร็ วก่อนชน u2 ชนกับวัตถุอีกก้ อน ( m1 )
ทาให้ ความเร็ วหลังชนเป็ น v2

รูปที่ 2 วัตถุ m1 ชนวัตถุ m2 ทาให้ ความเร็ วเปลีย่ นแปลง
จากกฎการอนุรักษ์ โมเมนตัม  P1   P2
m1u1  m2u2  m1v1  m2v2
m1u1  m1v1  m2u2  m2v2
m1  u1  v1   m2  v2  u2  .................1

การชนแบบยืดหยุน่ จะได้  Ek1   Ek 2
1
1
1
1
m1u12  m2u22  m1v12  m2v22
2
2
2
2
m1u12  m2u22  m1v12  m2v22
m1u12  m1v12  m2v22  m2u22

m1  u12  v12   m2  v22  u22 
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m1  u1  v1  u1  v1   m2  v2  u2  v2  u2  ..................  2 

2
นา   จะได้
1

m1  u1  v1  u1  v1  m2  v2  u2  v2  u2 

m1  u1  v1 
m2  v2  u2 

u1  v1  u2  v2

 E = ผลรวมพลังงาจลน์ของระบบก่อนชน
 E = ผลรวมพลังงานจลน์ของระบบหลังการชน

เมื่อ

k1

k2

ดังนัน้ การชนแบบยืดหยุน่ จะได้ วา่
1. จากกฎการอนุรกษ์ โมเมนตัม

P  P
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m1u1  m2u2  m1v1  m2v2

2. สมการพลังงานจลน์

E

k1

  Ek 2
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1
1
1
m1u12  m2u22  m1v12  m2v22
2
2
2
2

u1  v1  u2  v2

2. การชนแบบไม่ ยืดหยุ่น (Inelastic Collision) คือ การชนแบบสูญเสียพลังงานจลน์ไปบางส่วน
พลังงานที่สญ
ู เสียไปบางส่วนอาจจะเปลีย่ นไปเป็ นเสียง, แสง, เปลีย่ นรูปทรง การชนโดยทัว่ ไปจะเป็ นการ
ชนแบบนี ้
3. การชนแบบไม่ ยืดหยุ่นโดยสมบูรณ์ (Completely Inelastic Collision) คือ การชนแบบสูญเสีย
พลังงานจลน์ไปมากที่สดุ โดยภายหลังการชนวัตถุจะติดกันไป
การคานวณการชนแบบไม่ยืดหยุน่ และการชนแบบไม่ยืดหยุน่ โดยสมบูรณ์
1. กฎการอนุรักษ์ โมเมนตัม

P  P
1

2

m1u1  m2u2  m1v1  m2v2

สาหรับการชนแบบไม่ยืดหยุน่ โดยสมบูรณ์ จะได้ วา่
m1u1  m2u   m1  m2  v
2. ผลรวมของพลังงานจลน์ก่อนชน > ผลรวมของพลังงานจลน์หลังชน เสมอ
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แบบทดสอบเรื่องการชน
คาชี้แจง :: จงทาเครื่องหมาย X ทับคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. จากแถบกระดาษที่ได้จากเครื่องเคาะสัญญาณเวลาชนิดเคาะ 50 ครั้ง ปรากฏข้อมูลดังรูป จงหาขนาดของ
ความเร็ว ในช่วงเวลา 3 ช่วงจุด คือ จากช่วงจุดเวลาที่ 4 ถึงช่วงจุดเวลาที่ 7

ก. 1.13 m/s
ค. 2.15 m/s

ข. 1.50 m/s
ง. 2.25 m/s

2. วัตถุมวล 10 kg เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 m/s พุ่งเข้าชนวัตถุมวล 10 kg ซึ่งอยู่นิ่ง ถ้าการชนเป็นแบบ
ยืดหยุ่น พลังงานจลน์หลังการชนเป็นเท่าใด
ก. 125 จูล
ข. 250 จูล
ค. 500 จูล
ง. 1,000 จูล
3. ในรูป (1),(2) และ (3) แสดงการชนกันของมวล 2 มวล ซึ่งขนาดบอกด้วยตัวเลขในวงกลม มีหน่วยเป็น
กิโลกรัม รูปใดเป็นการชนกันแบบยืดหยุ่น

ก. 1 และ 2

ข. 2 และ 3

ค. 2

ง. 1 และ 3

4. พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ในการชนกันระหว่างวัตถุสองชิ้น ผลรวมของโมเมนตัมของวัตถุทั้งสอง ก่อนชนและหลังชน
มีค่าเท่ากันเสมอ
2. ในการชนกันระหว่างวัตถุสองชิ้น ผลรวมของพลังงานจลน์ของวัตถุทั้งสอง ก่อนชนและหลัง
ชนมีค่าเท่ากันเสมอ
3. ถ้ามีแรงกระทาต่อวัตถุที่กาลังเคลื่อนที่ พลังงานจลน์ของวัตถุนั้นจะเปลี่ยนไปเสมอ
4. ตัวอย่างการชนแบบยืดหยุ่น ได้แก่ รถยนต์ชนกัน การตอกเสาเข็ม เป็นต้น
ก. ข้อ 1 ถูก
ค. ข้อ 1,2 และ 3 ถูก

ข. ข้อ 1 และ 2 ถูก
ง. ข้อ 1,3 และ 4 ถูก
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5.

ในการทดลองเพื่อศึกษาการชนกันของรถทดลอง 2 คัน รถคันที่ 1 มีมวล m วิ่งชนรถคันที่ 2 ซึ่งมีมวล
2m ดังรูป (ก) อัตราเร็วของรถทั้งสองวัดได้จากรอยจุดบนแถบกระดาษ ดังรูป (ข) จากการทดลองนี้ ข้อความ
ใดต่อไปนี้ถูกต้อง
กาหนดให้
PI คือ ขนาดของโมเมนตัมรวมก่อนการชนกัน
PF คือ ขนาดของโมเมนตัมรวมหลังการชนกัน
EkI คือ พลังงานจลน์รวมก่อนการชนกัน
EkF คือ พลังงานจลน์รวมหลังการชนกัน
ก. PF  PI และ EkF  EkI
ข. PF  PI และ EkF = EkI
ค. PF = PI และ EkF = EkI
ง. PF = PI และ EkF  EkI

