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Φυσική  Β΄ Λυκείου  Προσανατολισμού 

 

Εργαστηριακή   Δραστηριότητα :  στη  Δύναμη  κατά  την  Κρούση  και  στη   

                                                             σχέση  της  με  τη  χρονική  διάρκεια  της   

                                                             Κρούσης 

Εισαγωγή – Επισημάνσεις 

Ονομάζουμε ορμή  p , ενός σώματος μάζας m που κινείται με ταχύτητα υ, το  γινόμενο   

m ∙ υ.                   Δηλαδή :     p = m ∙ υ       

Πρόκειται για  διανυσματικό  φυσικό  μέγεθος . Το διάνυσμα της ορμής ενός κινούμενου 

σώματος έχει ίδια κατεύθυνση με την ταχύτητά του. 

 

 

 

Αν ένα σώμα δεχθεί δύναμη, π.χ επειδή συγκρούστηκε με άλλο,  η ορμή του μεταβάλλεται.                               

Η ορμή είναι ένα φυσικό μέγεθος απαραίτητο στη μελέτη συγκρούσεων σωμάτων ή διάσπασης  

- έκρηξης  σώματων σε θραύσματα. 

Αν το παραπάνω σώμα συγκρουστεί με ένα εμπόδιο δεξιά του και σταματήσει, θα έχει ορμή 

0, αφού δε θα έχει ταχύτητα. Η μεταβολή της ορμής του λόγω της σύγκρουσης θα είναι:   
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Δp = pτελ. – pαρχ. = 0 - pαρχ. =  - m  ∙ υ   δηλαδή,  θα είναι διάνυσμα, με κατεύθυνση 

αντίθετη της ταχύτητας υ. Αν  Δt , είναι η διάρκεια της σύγκρουσής του με το εμπόδιο, τότε 

αν διαιρέσουμε την παραπάνω ισότητα με το Δt, 

  

  
  

    

  
 

      

  
  

Όμως, το πηλίκο  : 
  

  
  είναι η μέση επιτάχυνση α του σώματος στη διάρκεια της 

σύγκρουσής του με το εμπόδιο. Που καταλήξαμε; 

  

  
     

Αλλά το δεύτερο μέλος της παραπάνω, είναι η  μέση συνισταμένη δύναμη  στο σώμα -κατά το 

Θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής (2ο Ν. Νewton). 

Άρα:                        που λέγεται : 2ος Νόμος Νewton με τη γενικότερη  

                                                    Διατύπωσή του. 

Παρατηρούμε στον παραπάνω τύπο,  ότι η χρονική διάρκεια μέσα στην οποία μεταβάλλεται η 

ορμή ενός σώματος σχετίζεται με τη μέση δύναμη που του ασκείται. 

Στη Δραστηριότητα που ακολουθεί θα δούμε τη σχέση Δύναμης και Χρονικής 

Διάρκειας. Αυτό θα γίνει , με το να βάλουμε το ίδιο σώμα υπό τις ίδιες συνθήκες να 

συγκρουστεί με διαφορετικά εμπόδια. 

 

Υλικά και Διάταξη  του πειράματος  

 

 

- Κεκλιμένο επίπεδο με ήπια κλίση 

- Ξύλινες  ράβδοι  και σφικτήρες G για την οριοθέτηση της διαδρομής 

- Αμαξίδιο  με καλή  κύλιση  

 

ΣF = 
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- Αισθητήρας  Μέτρησης Δύναμης με τον επικρουστήρα του  - Μονάδα σύνδεσή του με 

Υ/Η και λογισμικό Multilog 

- Δύο –τρία  υλικά διαφορετικής σκληρότητας και 

παραπλήσιου πάχους 

για προσαρμογή τους  

στο πέτασμα 

σύγκρουσης. π.χ 

ξύλο,φελιζόλ,αφρολέξ 

  

 

      Προετοιμασία  του πειράματος  και  υλοποίηση 

- Στερεώνουμε  καλά  κεκλιμένο επίπεδο και τα όρια της κίνησης του αμαξιδίου. 

- Προσαρμόζουμε τον αισθητήρα Δύναμης  στο αμαξίδιο και επιλέγουμε σε αυτόν το 

όριο μετρούμενης δύναμης στα 50Ν.  

 

  

 

 

- Αφού συνδέσουμε τη μονάδα του Μultilog στον υπολογιστή  και στον αισθητήρα , 

ανοίγουμε το λογισμικό του Μultilog – μεταβαίνουμε στον πίνακα ελέγχου 

αισθητήρων και βρίσκουμε αυτόν που έχουμε συνδέσει (Δύναμη 0-50Ν). 

- Επιλέγουμε 100μετρ./s και σύνολο 500 μετρήσεις τουλάχιστον, ώστε να έχουμε 5s 

χρονική διάρκεια τουλάχιστον στη διάθεσή μας. 

- Βάζουμε ένα υλικό στο κάτω άκρο της διαδρομής, ξεκινάμε τη διαδικασία λήψης 

μετρήσεων και αφήνουμε το αμαξίδιο από το ανώτατο όριο του κεκλιμένου επιπέδου 

να κινηθεί και να προσκρούσει στο υλικό που βάλαμε (κάτω άκρο της διαδρομής). 

Προσέχουμε να μην υπερβαίνει τα 50Ν η καταγραφόμενη δύναμη στο σκληρό υλικό. 

Αλλιώς, αλλάζουμε τη γωνία κλίσης του κεκλιμένου επιπέδου σε μικρότερη. 

-  Αφού εξασφαλίσουμε ,ότι στο σκληρότερο υλικό δεν υπερβαίνει η δύναμη τα 50Ν, 

 εκτελούμε μια φορά το πείραμα μία φορά για κάθε υλικό. (Πρέπει να αποθηκεύουμε    

το αρχείο της μέτρησης κάθε φορά, πριν κάνουμε το πείραμα με άλλο υλικό) 

- Στη συνέχεια ανοίγουμε ένα αρχείο από τα τρία, καλύτερα αυτό που έγινε με το 

μαλακό υλικό π.χ 
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Αποτελέσματα – Συζήτηση του Φαινομένου 

1. Αφού  προσέξουμε τα μεγέθη των αξόνων, βρίσκουμε με τη βοήθεια των δεικτών της 

γραφικής παράστασης (εμφανίζονται με δεξί κλικ) , μετράμε – αναφερόμαστε : 

- στη χρονική διάρκεια Δt της κρούσης  

- στη μέγιστη δύναμη κατά την κρούση  

- Ξεχωρίζουμε τις δύο φάσεις κατά την κρούση προσέγγισης και απομάκρυνσης του 

αμαξιδίου που ξεχωρίζουν τη  στιγμή της μεγιστοποίηση της Δύναμης κρούσης. 

- Στο φυσικό περιεχόμενο του εμβαδού κάτω από τη γραφική παράσταση Δύναμης – 

χρόνου 

 

2. Στη συνέχεια ανοίγουμε και τα τρία αρχεία δύναμης – χρόνου που πήραμε και τα 

μορφοποιούμε έτσι, ώστε να έχουν παρόμοιες κλίμακες στους άξονες και να 

επιδέχονται άμεσης  σύγκρισης.  

- Αναρωτιόμαστε, για τη μεταβολή ορμής του αμαξιδίου στις τρεις περιπτώσεις από 

καθαρά κινηματική σκοπιά – δεδομένου ότι το ίδιο αμαξίδιο φθάνει στα υλικά έχοντας 

διανύσει την ίδια ήπια κατηφορική διαδρομή και παρατηρώντας, ότι ανακρούεται και 

στις τρεις περιπτώσεις. 

- Επαναλαμβάνουμε το παραπάνω, αυτή τη φορά αναφερόμενοι στα εμβαδά των 

γραφικών παραστάσεων. Υπάρχει ή δυνατότητα, επιλέγοντας ένα διάγραμμα να  
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εμφανίσουμε τη συνάρτηση του εμβαδού του για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό μπορούμε 

να το κάνουμε για το κάθε διάγραμμα δύναμης – χρόνου που πήραμε. Παράδειγμα για 

το διάγραμμα που παρουσιάσαμε παραπάνω, είναι: 

 

 
 

- Συγκρίνουμε άμεσα τις μέσες δυνάμεις μεταξύ τους (πως θα τις βρούμε; Μην ξεχνάτε 

ότι μπορούμε να έχουμε το εμβαδόν του κάθε διαγράμματος σε κάποιο χρονικό 

διάστημα με την εφαρμογή «ολοκλήρωσης» που δίνει το λογισμικό).  

- Στη συνέχεια συγκρίνουμε τους χρόνους κρούσης μεταξύ τους  και καταλήγουμε σε 

συμπέρασμα για τη σχέση δύναμης – χρονικής διάρκειας για δεδομένη μεταβολή ορμής. 

 

Γενίκευση – Εφαρμογές 

Τα  συμπεράσματα της παραπάνω δραστηριότητας – έχουν εφαρμόζονται σε πολλές 

εκφάνσεις στην καθημερινή ζωή.  

Χαρακτηριστικά στην οδική ασφάλεια και ειδικότερα στην παθητική ασφάλεια των 

οχημάτων και των μέσων προστασίας επιβατών.(χρήση αεροσάκων – μαλακών υλικών στις 

καμπίνες των οχημάτων ή στα κράνη των μοτοσυκλετιστών). Στη χρήση αφρωδών υλικών 

στις πίστες αγώνων. 

Επίσης στα αθλήματα που περιλαμβάνουν πτώσεις από ύψος (άλμα επι κοντώ ,άλμα σε ύψο 

κ.α ) η ευρεία χρήση στρωμάτων κτλ.  

 

 

 


