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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ύλη: Όρμή – Αρχή Διαηήρηζης Ορμής 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………    ΤΜΗΜΑ…..…  

 

Σύνηομη Θεωρία 
Σύζηημα Σωμάηων: Ολνκάδνπκε δύν ή πεξηζζόηεξα ζώκαηα ηα νπνία κειεηάκε ζαλ 

έλα. 

Εζωηεπικέρ δςνάμειρ: Ολνκάδνπκε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη κεηαμύ ζωκάηωλ πνπ 

αλήθνπλ ζην ίδην ζύζηεκα. 

 Η ζπληζηακέλε ηωλ εζωηεξηθώλ δπλάκεωλ είλαη πάληα ίζε κε ην κεδέλ. 

Εξωηεπικέρ δςνάμειρ: Ολνκάδνπκε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη κεηαμύ ζωκάηωλ πνπ 

δελ αλήθνπλ ζην ίδην ζύζηεκα. 

Μονωμένο ζύζηημα: Ολνκάδνπκε ην ζύζηεκα ζην νπνίν ε ζπλνιηθή εμωηεξηθή 

δύλακε είλαη ίζε κε κεδέλ. 

 

Οπμή    ⃗⃗  ) ελόο ζώκαηνο νλνκάδεηαη ην θπζηθό δηαλπζκαηηθό κέγεζνο πνπ ηζνύηαη κε 

ην γηλόκελν ηεο κάδαο ηνπ ζώκαηνο m επί ηελ ηαρύηεηά ηνπ  ⃗ . 
 ⃗⃗      ⃗⃗  

Η θαηεύζπλζε ηεο νξκήο είλαη ίδηα κε ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο 

Μνλάδα κέηξεζεο (S.I.) 1Kg∙m/s.  

 Η νξκή ελόο ζπζηήκαηνο ζωκάηωλ ππνινγίδεηαη δηαλπζκαηηθά. (Αο ζπκεζνύκε 

ηνλ ηξόπν πνπ ππνινγίδνπκε ηε ζπληζηακέλε δύλακε ) 

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ……. 

Μεηαβολή ηηρ οπμήρ (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗) 

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

Γενίκεςζη ηος 2
ος

 Νόμος ηος Νεύηωνα 

Απόδεημε: 

   
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗     

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗   
 ⃗    ⃗⃗⃗⃗ 

  
     

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  
  ⃗     ⃗⃗⃗⃗ 

  
      

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  
    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

  
   

 

    
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗

  
 

 

Απσή Διαηήπηζηρ ηηρ Οπμήρ (Α.Δ.Ο.) 

Η νξκή ελόο κνλωκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαηεξείηαη ζηαζεξή. 

    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

 Η Α.Γ.Ο. ηζρύεη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο κπούζηρ, έκπηξηρ θαη διάζπαζηρ, όπνπ 

ε ζπληζηακέλε ηωλ εμωηεξηθώλ δπλάκεωλ δελ είλαη ίζε κε κεδέλ! 

 

Κπούζειρ: είλαη αιιειεπηδξάζεηο ζωκάηωλ 

 Οη θξνύζεηο αλάινγα κε ηηο δηεπζύλζεηο ηωλ ηαρπηήηωλ πξηλ ηελ θξνύζε, ηωλ 

ζωκάηωλ πνπ αιιειεπηδξνύλ δηαθξίλνληαη ζε: 

Α) Μεηωπηθέο ή θεληξηθέο: Οη ηαρύηεηεο ηωλ ζωκάηωλ πνπ αιιειεπηδξνύλ, 

πξηλ ηελ θξνύζε, έρνπλ ηελ ίδηα δηεύζπλζε. 

Β) Έθθεληξεο: Οη ηαρύηεηεο ηωλ ζωκάηωλ πνπ αιιειεπηδξνύλ, πξηλ ηελ 

θξνύζε, έρνπλ παξάιιειεο δηεπζύλζεηο. 

Γ) Πιάγηεο: Οη ηαρύηεηεο ηωλ ζωκάηωλ πνπ αιιειεπηδξνύλ, πξηλ ηελ θξνύζε, 

έρνπλ ηπραίεο δηεπζύλζεηο. 
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 Ελαζηικέρ κπούζειρ: νλνκάδνληαη νη θξνύζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε θηλεηηθή ελέξγεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηεξείηαη ζηαζεξή. 

Κολ (πριν) = Κολ(μεηά) 
 Ανελαζηικέρ κπούζειρ: νλνκάδνληαη νη θξνύζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε θηλεηηθή 

ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο  δεν δηαηεξείηαη ζηαζεξή, κεηώλεηαη. 

Κολ (πριν) > Κολ(μεηά) 

 Μηα εηδηθή πεξίπηωζε ηεο αλειαζηηθήο θξνύζεο, είλαη ε πιαζηηθή, ζηελ νπνία 

ηα ζώκαηα κεηά ηελ θξνύζε, ζρεκαηίδνπλ ζπζζωκάηωκα, θηλνύληαη ζαλ έλα 

ζώκα κε κάδα m=m1+m2. 

 

Αζκήζειρ 

1. Έλα ζώκα εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε κε π=0,5m/s. Αλ ε αθηίλα ηεο θπθιηθήο 

ηξνρηάο είλαη R=0,5m θαη ην κέηξν ηεο θεληξνκόινπ δύλακεο Fθ=25Νλ λα 

ππνινγίζεηε: 

Α) Τε κάδα ηνπ ζώκαηνο 

Β) Τν κέηξν ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο 

Γ) Τν κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο γηα ρξόλν ίζν κε: i) Τ/4  ii) Τ/2  

iii) T 

 

2. Έλα βιήκα κάδαο m=5Kg πνπ θηλείηαη κε ηαρύηεηα π, δηαζπάηαη ζε δύν θνκκάηηα 

κε κάδεο m1, m2 κε ιόγν καδώλ 
  

  
 

 

 
 θαη θηλνύληαη ζε θάζεηεο δηεπζύλζεηο κε 

ηαρύηεηεο πνπ έρνπλ κέηξα π1=80m/s θαη π2=40m/s αληίζηνηρα. Πνηα είλαη ε 

αξρηθή νξκή ηνπ βιήκαηνο; Πνηα είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ βιήκαηνο πξηλ ηελ θξνύζε; 

 

3. Βιήκα κάδαο m=1Kg πνπ θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ π=60m/s 

ζθελώλεηαη ζε αθίλεην κάδαο M=9Kg πνπ ηζνξξνπείζε νξηδόληην δάπεδν. Αλ ν 

ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμύ ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο θαη ηνπ επηπέδνπ είλαη κ=0,2, λα 

βξείηε: 

Α) ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε 

Β) ζε πόζν ρξόλν ζα ζηακαηήζεη ην ζπζζωκαηώκα; Πόζν δηάζηεκα ζα έρεη 

δηαλύζεη κέρξη ηόηε; 

Γ) ηε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ βιήκαηνο 

Γίλεηαη g=10m/s
2
 

 

4.  Πάλω ζε κηα παγωκέλε ιίκλε βξίζθνληαη αθίλεηα δύν παηδηά κε κάδεο m1=40Kg 

θαη m2=60Kg. Αλ ην έλα παηδί ζπξώμεη ην άιιν, ζα αξρίζνπλ λα απνκαθξύλνληαη 

κεηαμύ ηνπο. Μεηά από 10s ηα παηδηά απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 50m. Αλ δελ ππάξρνπλ 

ηξηβέο, λα βξείηε: 

Α) ηηο ηαρύηεηεο ηωλ παηδηώλ 

Β) ηελ κεηαηόπηζε ηνπ θάζε παηδηνύ ζηα 10s 

 

 

 

 

 


