Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κρούση

Κρούσεις. Ερωτήσεις θεωρίας.
1) Τι ονοµάζουµε κρούση στην φυσική; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της;
2) Μπορούµε στον µικρόκοσµο να µιλάµε για κρούση; ∆ώστε εξηγήσεις. Πώς ονοµάζεται το φαινόµενο
αυτό στη σύγχρονη φυσική;
3) Σε ποιες κατηγορίες χωρίζουµε τις κρούσεις µε κριτήριο τις διευθύνσεις των ταχυτήτων που έχουν τα
σώµατα που συγκρούονται; Τι συµβαίνει σε κάθε κατηγορία;
4) Πότε ένα σύστηµα είναι µονωµένο; Γιατί στις κρούσεις ισχύει πάντα η διατήρηση της ορµής; (Αλήθεια,
τι είναι οι «ωθήσεις» των εξωτερικών δυνάµεων;)
5) Μεταβάλλεται σε µια κρούση η ταχύτητα του κέντρου µάζας των σωµάτων;
6) Σε ποιες κατηγορίες χωρίζουµε τις κρούσεις µε κριτήριο την διατήρηση της µηχανικής ενέργειας; Τι
συµβαίνει σε κάθε κατηγορία και γιατί;
7) Συµβαίνουν ελαστικές κρούσεις στον µακρόκοσµο; Από τι καθορίζεται το είδος (ελαστική / ανελαστική)
ανάµεσα σε δύο σώµατα; Στο µικρόκοσµο συµβαίνουν ελαστικές κρούσεις; Να δώσετε παραδείγµατα σε
κάθε περίπτωση.
8) Σε τι διαφέρει η ανελαστική από την τελείως ανελαστική ή πλαστική κρούση; Στην πλαστική κρούση
χάνεται όλη η κινητική ενέργεια των σωµάτων;
9) Πότε έχουµε σε πλαστική κρούση 100% απώλεια της κινητικής ενέργειας στο σύστηµα των δύο σωµάτων;
10) ∆ύο σφαίρες m1 και m2 κινούνται µε ταχύτητες υ1 και υ2 και συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Να
υπολογίσετε τις αλγεβρικές τιµές των ταχυτήτων τους υ1΄ και υ2΄ µετά την κρούση.
11) Κατά τον πιο πάνω υπολογισµό χρειάστηκε να διαιρέσετε κατά µέλη µε τη σχέση:
m1(υ1–υ1΄)=m2(υ2΄–υ2).
Τι γίνεται στην περίπτωση που υ1–υ1΄=0 και υ2΄–υ2=0;
12) Τι προκύπτει για τις ταχύτητες των δύο σφαιρών µετά την κεντρική ελαστική τους κρούση, αν έχουν
ίσες µάζες (m1═m2);
13) Να προσαρµόσετε τις πιο πάνω σχέσεις των ταχυτήτων των δύο σφαιρών µετά την κεντρική ελαστική
τους κρούση, για την περίπτωση κατά την οποία το ένα από τα δύο σώµατα πριν από την κρούση ήταν
ακίνητο (π.χ. υ2═0). Να σχολιάσετε τις περιπτώσεις m1<m2, m1═m2, m1>m2.
14) Ας θεωρήσουµε ότι το κινούµενο σώµα έχει πολύ µικρότερη µάζα από το ακίνητο (m1<<m2). Τότε
m1/m2 → 0, ο λόγος λ δηλαδή του µικρού προς το µεγάλο σώµα τείνει στο µηδέν. Με τη βοήθεια του
λόγου αυτού να υπολογίσετε στην περίπτωση αυτή τις ταχύτητες υ1΄ και υ2΄. Να αναφέρετε ένα παράδειγµα. Τι θα άλλαζε αν η κρούση ήταν πλαστική;
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15) Να µελετήσετε την περίπτωση πλάγιας κρούσης σώµατος σε ακλόνητο λείο τοίχωµα στην περίπτωση που
η κρούση είναι (α) ελαστική, (β) πλαστική.
16) Ας θεωρήσουµε τώρα ότι το κινούµενο σώµα έχει πολύ µεγαλύτερη µάζα από το ακίνητο (m1>>m2).
Τώρα, είναι ο αντίστροφος από πριν λόγος που τείνει πάλι στο µηδέν, m2/m1 → 0. Με τη βοήθεια του
λόγου αυτού να υπολογίσετε και στην περίπτωση αυτή τις ταχύτητες υ1΄ και υ2΄. Να αναφέρετε ένα παράδειγµα. Τι θα άλλαζε αν η κρούση ήταν πλαστική;
17) Στην κεντρική ελαστική κρούση κινούµενου µε ακίνητο σώµα (υ2═0) να υπολογιστεί το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Να γίνει διερεύνηση για m1═m2, m1<<m2,
m1>>m2.
18) Στην κεντρική πλαστική κρούση κινούµενου µε ακίνητο σώµα (υ2═0), να υπολογιστεί το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που χάνεται σε θερµότητα, σε συνάρτηση µε τις µάζες m1, m2 των δύο σωµάτων. Να
γίνει κι εδώ διερεύνηση για m1═m2, m1<<m2, m1>>m2.
19) Ας επανέλθουµε στην κεντρική ελαστική κρούση κινούµενου µε ακίνητο σώµα (υ2═0). Αν το κινούµενο
σώµα έχει ορισµένη µάζα m1 και ορµή p1 και p1΄ πριν και µετά την κρούση αντίστοιχα, τότε ισχύει
p1+p2 = p1΄+p2΄ και το δεύτερο σώµα, µετά την κρούση, αποκτά ορµή p2΄= p1−p1΄. Προηγουµένως είδαµε ότι:
(α) Αν m1═m2, τότε υ1΄= 0 (άρα p1΄= 0) και υ2΄= υ1
(β) Αν m2 → ∞ τότε υ1΄= −υ1 (άρα p1΄= −p1) και υ2΄= 0
(γ) Αν m2 → 0 τότε υ1΄= υ1 (άρα p1΄= p1) και υ2΄= 2υ1
Από τη διατήρηση της ορµής τώρα, προκύπτουν για κάθε περίπτωση, µε αντικατάσταση της p1΄, τα εξής:
Για την περίπτωση (α): p2΄= p1−p1΄ → p2΄= p1
Για την περίπτωση (β): p2΄= p1−p1΄ → p2΄= −2p1
Για την περίπτωση (γ): p2΄= p1−p1΄ → p2΄= 0
Είναι για την περίπτωση (β) συµβατές οι τιµές υ2΄= 0 και p2΄= −2p1;
Είναι επίσης για την (γ) συµβατές οι τιµές υ2΄= 2υ1 και p2΄= 0;
Να δώσετε εξηγήσεις λαµβάνοντας υπ’ όψιν και την ακραία τιµή της µάζας m2.

Επιµέλεια
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