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Η  μεταβολή της ορμής και  η δύναμη. 

Δύο ερωτήσεις που συνδέουν τη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα και τη μεταβολή τη ορμής που προκαλεί: 

1) Μια σφαίρα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με αρχική ταχύτητα �⃗�. Κάποια 

στιγμή δέχεται μια δύναμη �⃗, για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα (ένα κτύ-

πημα), με αποτέλεσμα να κινηθεί στη συνέχεια με ταχύτητα  �⃗�.   Να συ-

μπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας, όπου στην αριστερή στήλη δίνονται οι τα-

χύτητες της σφαίρας, πριν και μετά την άσκηση της δύναμης, στην μεσαία 

σχεδιάζουμε την ορμή και τη μεταβολή της ορμής της σφαίρας και στη δεξιά το διάνυσμα της ασκούμενης 

μέσης δύναμης F.  

 

 

 

 

Για παράδειγμα στην πρώτη γραμμή η σφαίρα κινείται στη διεύθυνση x με αρχική ταχύτητα �⃗�, ασκείται 

πάνω της μια δύναμη  �⃗ και αποκτά ταχύτητα �⃗� της ίδιας κατεύθυνσης, αλλά μικρότερου μέτρου. Στη 

μεσαία στήλη, παίρνουμε ένα σημείο Α και σχεδιάζουμε τα διανύσματα της αρχικής ορμής  �⃗1 και της 

τελικής �⃗2 με κοινή αρχή. Από το γενικευμένο νόμο του Νεύτωνα έχουμε: 
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Πράγμα που σημαίνει ότι η  δύναμη έχει την κατεύθυνση της μεταβολής της ορμής. Αλλά για τη μεταβολή 

της ορμής ισχύει: 
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Δηλαδή το διάνυσμα p
�

όταν προστίθεται (καθίσταται διαδοχικό) του διανύσματος 1p
�

, μας δίνει το διά-

νυσμα 2p
�

.  

Απάντηση: 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορμή έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας και την τελευταία «υπόδειξη», ότι: 

2 1p p p 
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Σχεδιάζουμε τα αντίστοιχα διανύσματα στη μεσαία στήλη και το διάνυσμα της ασκούμενης δύναμης στην 

δεξιά στήλη του πίνακα: 

 

 

 

F

Σημείωση: Παραπάνω σχεδιάσαμε την ασκούμενη δύναμη, χωρίς να υπολογίσουμε το μέτρο της, το οποίο 

εκτός από την μεταβολή της ορμής, εξαρτάται και από το χρονικό διάστημα Δt, δράσης της δύναμης. Αν 

θεωρήσουμε όμως τον ίδιο χρόνο δράσης της, τότε το μέτρο της ασκούμενης δύναμης, θα είναι ανάλογο της  

μεταβολής της ορμής…  

 

2)  Ένα σώμα εκτοξεύεται οριζόντια και μετά από λίγο, τη 

στιγμή t1 περνά από μια θέση Α με ταχύτητα �⃗�, όπως στο 

σχήμα. Αν τη στιγμή t2 φτάνει στη θέση Β, τότε η μετα-

βολή της ορμής του μεταξύ των δύο θέσεων, είναι το διά-

νυσμα: 

α) �⃗,       β) �⃗,      γ) 	⃗ 
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Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Απάντηση: 

Στη διάρκεια της κίνησης από το σημείο Α στο σημείο Β, η μόνη δύναμη που δέχεται 

το σώμα, είναι το βάρος, δύναμη κατακόρυφη. Αλλά τότε, κατακόρυφη θα είναι και η 

μεταβολή της ορμής του σώματος, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, όπου έχουν επί-

σης σχεδιαστεί τα διανύσματα των ορμών  �⃗1 και  �⃗2 στις θέσεις Α και Β αντίστοιχα. 

Σωστό το β). 

 

dmargaris@gmail.com 

 

 


