
Αρχή διατήρησης της ορµής. Πότε ισχύει; 

Συνήθως λέµε ότι σε κάθε κρούση ισχύει η Α∆Ο και ξεχνάµε να πούµε ότι το σύστηµα των 

σωµάτων είναιο µονωµένο. Είναι «λογικό» να γίνεται αυτό; Η αλήθεια είναι ότι στην συντρι-

πτική πλειονότητα των κρούσεων είναι σωστό. Ας δούµε όµως τα πράγµατα από πιο κοντά… 

Παράδειγµα 1°: 

Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται µια σφαίρα Α και συγκρούεται µετωπικά µε ακίνητη 

σφαίρα Β. Ισχύει η Α.∆.Ο.; 

 

Στο σχήµα φαίνονται οι δυνάµεις που ασκούνται οι δυνάµεις που ασκούνται σε κάθε σφαίρα 

στη διάρκεια της κρούσης. Στον κατακόρυφο άξονα y κάθε σφαίρα ισορροπεί και ΣFy=0. Συνε-

πώς για κάθε σφαίρα η συνισταµένη των εξωτερικών δυνάµεων είναι µηδενική, οπότε και το 

διανυσµατικό άθροισµα όλων των εξωτερικών δυνάµεων του συστήµατος είναι ίσο µε µηδέν. 

Το σύστηµα είναι µονωµένο και οι µεταβολές της ορµής κάθε σφαίρας, οφείλονται στις εσωτε-

ρικές δυνάµεις F1-F2. Έτσι ισχύει η Α.∆.Ο και µπορούµε να γράψουµε: 

  

  

 

Παράδειγµα 2°: 

Ένα σώµα Α κατεβαίνει κατά µήκος ενός λείου κεκλιµένου επιπέδου και σε µια στιγµή συ-



γκρούεται µε σώµα Β, που ελάχιστα πριν τη κρούση δεν είχε ταχύτητα. Ισχύει η Α.∆.Ο.; 

 

Στο παραπάνω σχήµα φαίνονται οι δυνάµεις που ασκούνται στα δύο σώµατα. Στη διάρκεια της 

κρούσης, στην διεύθυνση την παράλληλη στο επίπεδο, εκτός των εσωτερικών δυνάµεων F1-F2 

ασκούνται και οι συνιστώσες των δύο βαρών W1x και W2x που είναι εξωτερικές δυνάµεις για το 

σύστηµα. Όµως οι ωθήσεις αυτών των δυνάµεων είναι αµελητέες σε σχέση µε τις ωθήσεις των 

εσωτερικών δυνάµεων F1-F2. Έτσι εφαρµόζουµε για το σύστηµα την Α.∆.Ο….. 

(Ώθηση µιας σταθερής δύναµης ονοµάζεται το διανυσµατικό µέγεθος που έχει την κατεύθυνση 

της δύναµης και µέτρο Ω=F·∆t, όπου ∆t ο χρόνος που ασκείται σε ένα σώµα). 

 

Παράδειγµα 3°: 

Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένα σώµα Α µάζας Μ. Ένα βλήµα µάζας m που κινείται 

µε ταχύτητα υ που σχηµατίζει γωνία θ=45° µε την οριζόντια διεύθυνση, σφηνώνεται στο σώµα 

Α. Να βρεθεί η ταχύτητα του συσσωµατώµατος µετά την κρούση. 

 

Προφανώς το βλήµα έχει ορµή στην διεύθυνση της ταχύτητας υ, ενώ µετά την κρούση το συσ-



σωµάτωµα θα κινηθεί οριζόντια. Η ορµή λοιπόν του συτήµατος δεν διατηρείται για την κρούση 

αυτή. Στο (β) σχήµα έχουµε σχεδιάσει τις δυνάµεις που ασκούνται στο συσσωµάτωµα στη 

διάρκεια της κρούσης. Για να µηδενιστεί η ορµή στον κατακόρυφο άξονα, θα πρέπει η κάθετη 

αντίδραση του επιπέδου να είναι πολύ µεγαλύτερη του βάρους!!! 

∆εν υπάρχουν όµως εξωτερικές δυνάµεις στον οριζόντιο άξονα, οπότε µπορούµε να εφαρµό-

σουµε την διατήρηση της ορµής για τον άξονα x: 

 

------------------------- 

Και τώρα ένα παράδειγµα που απευθύνεται µόνο σε καθηγητές και όχι σε υποψήφιους… 

 

Παράδειγµα 4°: 

Σε ένα οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένα σώµα Α µάζας Μ, το οποίο παρουσιάζει µε το επίπεδο συ-

ντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,5. Ένα βλήµα µάζας m που κινείται µε ταχύτητα υ που σχηµα-

τίζει γωνία θ=45° µε την οριζόντια διεύθυνση, σφηνώνεται στο σώµα Α. Να βρεθεί η ταχύτητα 

του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την κρούση. 

 

 

Και στο παράδειγµα αυτό ισχύει η ίδια, µε το προηγούµενο παράδειγµα, κατάσταση στον άξονα 

y. Η διαφορά υπάρχει στο τι συµβαίνει στον οριζόντιο άξονα x, όπου τώρα θα εµφανιστεί τρι-



βή, η οποία είναι εξωτερική δύναµη. Και το ερώτηµα είναι. Μπορεί η ώθηση της τριβής να θε-

ωρηθεί αµελητέα και να εφαρµόσουµε την Α.∆.Ο. για τον άξονα x; Στα φροντιστηριακά βιβλία 

που έχουν αντίστοιχες ασκήσεις εφαρµόζεται. Είναι σωστό; 

Παίρνουµε το θεώρηµα ώθησης ορµής για τον άξονα y: 

 

Αν η ώθηση του βάρους θεωρηθεί αµελητέα,
***

 όπως κάναµε και στο δεύτερο παράδειγµα, α-

φού η χρονική διάρκεια της κρούσης t1 θεωρείται αµελητέα, παίρνουµε από την σχέση (1), θε-

ωρώντας θετική την προς τα κάτω κατεύθυνση: 

 

Όπου η ώθηση της Ν µαθηµατικά υπολογίζεται από την εξίσωση: 

 

όπου t1 η χρονική διάρκεια της κρούσης. 

Ας εφαρµόσουµε τώρα το θεώρηµα ώθησης-ορµής για τον οριζόντιο άξονα: 

 

όπου ΩΤ το µέτρο της ώθησης της τριβής  που είναι ίσο µε: 

 

και λαµβάνοντας υπόψη την σχέση (2): 

 



Οπότε η σχέση (3)  δίνει: 

   

λαµβάνοντας δε υπόψη µας ότι ηµθ=συνθ τελικά παίρνουµε: 

 

 

∆ηλαδή η κοινή ταχύτητα έχει µέτρο το µισό από αυτό που …… συνήθως υπολογίζεται!!! 

Συµπέρασµα: Ασκήσεις όπως το τελευταίο παράδειγµα πρέπει να αποφεύγονται… 

 

***
 Σχόλιο: Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων: Στο 4

ο
 παράδειγµα δεχτήκαµε ότι η κρούση είχε 

διάρκεια 0-t1. Τότε πώς «αγνοήσατε την ώθηση του βάρους θεωρώντας τη διάρκεια αµελητέ-

α;;;» 

∆εν θεώρησα τη διάρκεια ∆t αµελητέα, αλλά την ώθηση του βάρους Β·∆t αµελητέα, σε σύ-

γκριση µε την ώθηση της Ν. Προσπάθησα δε, στο σχήµα να φανεί ότι η Ν είναι πολύ µεγαλύτε-

ρη του βάρους… 
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