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Φυσική  Β΄ Λυκείου  Προσανατολισμού 

Εργαστηριακή Δραστηριότητα για τη Διατήρηση της Ολικής  Ορμής  σε  μία 

«Έκρηξη» 

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, η ορμή του μεταβάλλεται. Αυτή είναι η μόνη αιτία που μπορεί να 

μεταβάλλει την ορμή  ενός σώματος.                                

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

- έκρηξης σώματων σε θραύσματα. 

Σε πολλές περιπτώσεις στη φυσική μπορούμε, να μελετήσουμε μαζί δύο ή περισσότερα 

σώματα που αλληλεπιδρούν, οπότε λέμε,  ότι τα  θεωρούμε ένα σύστημα σωμάτων. Σε μία  
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τέτοια περίπτωση, ονομάζουμε ολική ορμή του συστήματος σωμάτων, το διανυσματικό 

άθροισμα των ορμών των σωμάτων  που αποτελούν το σύστημα σωμάτων. Π.χ 

Αν θεωρήσουμε τα δύο παρακάτω σώματα, ένα σύστημα σωμάτων,  

                

 

 

 Η ολική ορμή του συστήματος αυτού θα είναι:  pολ = m1∙ υ1 + m2∙ υ2 

Τα έντονα γράμματα παριστάνουν διανύσματα. 

Επειδή τα διανύσματα των παραπάνω σωμάτων βρίσκονται στη ίδια διεύθυνση, ορίζοντας μία 

θετική κατεύθυνση π.χ προς τα δεξιά, η αλγεβρική τιμή της ολικής ορμής είναι:  

pολ = m1∙ υ1  +  m2∙(-υ2)  όπου υ1 και υ2 τα μέτρα των διανυσμάτων των ταχυτήτων τους. 

Σημείωση: Η ολική ορμή του παραπάνω συστήματος μπορεί να  είναι θετική , αρνητική ή και 

μηδέν. 

 

Υλικά και Διάταξη  του πειράματος  

Η  διάταξη  του πειράματος :  

 

Υλικά: 

 

m1 m2 
Δx2 Δx1 
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-Δύο   αμαξίδια  του εργαστηρίου – το ένα με έμβολο και ελατήριο που οπλίζει και εκτινάσσει     

 το έμβολο,  (τα αμαξίδια να έχουν καλή  και  παραπλήσια  κύλιση)  

-Τραπέζι που έχουμε φροντίσει να είναι οριζόντιο 

-  Δύο Ράβδοι στερεωμένες καλά  στα  άκρα του τραπεζιού 

- Μετροταινία 

- Ράβδος για το κτύπημα του πείρου που απελευθερώνει το έμβολο  

-Πλαστελίνη και κόλλα τύπου πλαστελίνης για την εξίσωση των μαζών των δύο αμαξιδίων  

 

Εκτέλεση  του πειράματος και επεξεργασία 

 Ζυγίζουμε τα αμαξίδια και κολλάμε όση πλαστελίνη χρειάζεται στο ελαφρύτερο,  ώστε 

να έχουν τελικά ίσες μάζες:  m1 = m2.  

 Συσπειρώνουμε το έμβολο του  αμαξιδίου ,  φέρνουμε τα αμαξίδια σε επαφή  

 Φροντίζουμε με τη μετροταινία τα αμαξίδια να απέχουν την ίδια απόσταση από τα άκρα 

δηλαδή από τις ράβδους του τραπεζιού. Δηλαδή  Δx1 =Δx2. Επίσης, να είναι ακίνητα. 

 

1) Θεωρώντας τα δύο σώματα σαν σύστημα σωμάτων υπολογίστε την ολική ορμή τους τώρα 

που είναι ακίνητα .Χρησιμοποιείστε το σύμβολο ( pολ)πριν  , εννοώντας πριν την «έκρηξη» . 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Χτυπάμε με ράβδο ξαφνικά τον πείρο και γίνεται η «έκρηξη» . 

 

2) Υπάρχει κάποιο αμαξίδιο που έφθασε πρώτο στο άκρο του τραπεζιού ή έφθασαν και τα 

δύο ταυτόχρονα; (Από τους ήχους θα κρίνουμε ή από το στιγμιότυπο που δείχνει 

ταυτόχρονη  άφιξη στις άκρες του τραπεζιού)  

 

Δείτε το ηχητικό απόσπασμα και το στιγμιότυπο σχεδόν ταυτόχρονης άφιξής τους στα 

άκρα του τραπεζιού.  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Τι σημαίνει αυτό για τα μέτρα των ταχυτήτων των  αμαξιδίων μετά την «έκρηξη»; 

Σκεφθείτε ότι οι αποστάσεις που διάνυσαν μετά την έκρηξη είναι ίσες.  

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4) Να υπολογίσετε την ολική ορμή του συστήματος των δύο αμαξιδίων μετά την έκρηξη. 

Χρησιμοποιείστε το σύμβολο ( pολ)μετά . Μην ξεχάσετε να λάβετε υπόψη σας,  ότι τα 

αμαξίδια κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5) Συγκρίνετε την ολική ορμή του συστήματος πριν και μετά την «έκρηξη». Άλλαξε ή ολική 

ορμή του συστήματος των αμαξιδίων λόγω της έκρηξης ή διατηρήθηκε η ίδια; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Συμπεράσματα – Συζήτηση του Φαινομένου 

 

Αυτό στο οποίο καταλήξατε λέγεται Αρχή Διατήρησης της Ορμής συστήματος σωμάτων. 

 

Το φαινόμενο της «έκρηξης»  αναλύεται ως εξής: Το ένα αμαξίδιο ασκεί μεγάλη δύναμη 

στο άλλο και το αντίστροφο κατά την απελευθέρωση του εμβόλου. Αυτή η δύναμη που 

δέχεται το κάθε αμαξίδιο, αλλάζει την ορμή του σε σχέση με πριν. Την Ολική Ορμή του 

συστήματος όμως ,ΟΧΙ. Γενικά οι δυνάμεις που ασκούνται από το ένα σώμα στο άλλο σε 

ένα σύστημα σωμάτων λέγονται εσωτερικές δυνάμεις και δεν αλλάζουν την ορμή του 

συστήματος. Επειδή, είναι πάντα αντίθετες(έχουν σχέση Δράσης – Αντίδρασης), η 

συνισταμένη τους για το σύστημα είναι 0. Για αυτό, δεν αλλάζουν την ολική ορμή του 

συστήματος. 

 

Τι γίνεται με τις άλλες δυνάμεις που ασκούνται στα δύο αμαξίδια – από άλλα σώματα έξω 

από το σύστημα των δύο αμαξιδίων; π.χ βάρος στο καθένα , δύναμη από το τραπέζι στο 

καθένα κτλ;  

Αυτές οι δυνάμεις- που λέγονται εξωτερικές δυνάμεις - μπορούν να αλλάξουν την ολική 

ορμή του συστήματος. Όμως, στο πείραμά μας , αν τις σχεδιάσουμε σε κάθε σώμα – θα 

δούμε ότι και αυτές έχουν συνισταμένη 0. Με άλλα λόγια αναιρούνται και δεν αλλάζουν την 

ολική ορμή των αμαξιδίων.  

Για ένα σύστημα σωμάτων – αν οι εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα του 

συστήματος έχουν συνισταμένη μηδέν – τότε το σύστημα σωμάτων λέγεται Μονωμένο και 

η ολική του ορμή διατηρείται η ίδια.  

Σημείωση:  Σε φαινόμενα όπως είναι μία έκρηξη- διάσπαση σώματος   ή  συγκρούσεις σωμάτων ,  η χρονική 

διάρκεια τους είναι πολύ - πολύ μικρή. Οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης των σωμάτων αυτών είναι πολύ μεγάλες σε 

σχέση με άλλες δυνάμεις που τους ασκούνται(εξωτερικές). Αυτό  μας  επιτρέπει να μπορούμε να ισχυριστούμε, 

ότι η ολική ορμή του συστήματος διατηρείται μιάς και σε τόσο λίγο χρόνο οι εξωτερικές δυνάμεις, ακόμα και αν 

δεν αναιρούνται πλήρως, δεν μπορούν να αλλάξουν αισθητά την ορμή του συστήματος . 


