Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κρούσεις

Κρούση στον µικρόσκοσµο- Σκέδαση.
Σε ένα πείραµα του Rutherford ένα σωµάτιο α κινούµενο µε ταχύτητα υ0=106m/s αλληλεπιδρά µε έναν ακίνητο πυρήνα δεκαπλάσιας µάζας. Μετά τη κρούση το σωµάτιο α κινείται σε διεύθυνση κάθετη προς την αρχική.
i) Ποια η τελική ταχύτητα του σωµατίου α;
ii) Ποιο το µέτρο και ποια η διεύθυνση κίνησης του πυρήνα µετά τη κρούση;
Απάντηση:
Μόλις το σωµάτιο α µπει στο Ηλεκτροστατικό πεδίο του πυρήνα, δέχεται απωστική δύναµη Coulomb. Αυτή είναι η δύναµη που µεταβάλλει την ορµή του
σωµατίου α, ενώ η αντίδρασή της θα κινήσει τον πυρήνα. Επειδή οι δυνάµεις
αυτές είναι εσωτερικές και χωρίς να µπορούµε, αλλά και χωρίς να ενδιαφερόµαστε, να ασχοληθούµε µε τις δυνάµεις, εφαρµόζουµε για το σύστηµα την αρχή
διατήρησης της ορµής και τη διατήρηση της Κινητικής ενέργειας και έχουµε:
Ραxρχ = Ρτxελ ή mυ0=ΜVx

(1)

<Ραρχ = <Ρτελ
Ραyρχ = Ρτyελ ή 0=mυ1-ΜVy (2)
Και:
1
1
1
0 m υ02 = 0 m υ12 + 0 Μ V2 (3)
2
2
2
Όπου υ1 και V οι ταχύτητες του σωµατίου α και το πυρήνα αντίστοιχα, µετά την αλληλεπίδρασή τους.
Από την (1) έχουµε: mυ0 =10mVx ή Vx= 105m/s (4),

i)

ενώ από την (2) mυ1=10mVy ή υ1 = 10Vy. (5)
Λαµβάνοντας υπόψη ότι V2 = Vx2 + Vy2, (6) µε αντικατάσταση στην (3) παίρνουµε:
mυ02 = mυ12 + 10m (Vx2+Vy2) ή
υ02 = υ12+ 10(1010 +0,01υ12)
ή 1,01υ12=1012-1011 ή
1,01υ12 = 9L1011
οπότε υ1= 9,4L105 m/ s =0,94L106m/s και
ii) Από την (5) Vy=0,94L105 m/s και από την (6) βρίσκουµε την ταχύτητα του πυρήνα:
V= Vx2 + Vy2 = 1010 + (0,94 ⋅ 105 ) 2 = 1,94 ⋅ 1010 = 1,4L105m/s.
Για τη διεύθυνση έχουµε εφθ=
Απορίες:

Vy
Vx

= 0,94 οπότε θ= 43°.

1) Τι χρώµα έχει το σωµάτιο α και τι ο πυρήνας;
2) Βρείτε το επί % ποσοστό απώλειας της κινητικής ενέργειας του σωµατίου α κατά τη κρούση;
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3) Αν ο ακίνητος πυρήνας ήταν βαρύτερος, το ποσοστό θα ήταν µεγαλύτερο ή µικρότερο;
4) Η παραπάνω κρούση ήταν κεντρική ή όχι;

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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