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ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Εργαστηριακή άσκηση 8:  

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΡΗΞΗ 
 (Προσαρµογή του εργαστηριακού οδηγού - Βαγγέλης ∆ηµητριάδης, 4

ο
 ΓΕΛ Ζωγράφου) 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Να επαληθεύσετε, ότι δύο αρχικώς ακίνητα και σε επαφή σώµατα, µετά από µία 

ξαφνική αµοιβαία ώθηση -µία «έκρηξη»- αποµακρύνονται µε αντίθετες ορµές. 

• Να διαπιστώσετε ότι η ορµή ενός µονωµένου συστήµατος σωµάτων, διατηρείται 

σταθερή. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Α. Τα δύο αµαξίδια της εικόνας είναι αρχικώς ακίνητα και 

βρίσκονται σε επαφή. Το ένα από αυτά φέρει έµβολο που 

συνδέεται µε ένα συµπιεσµένο ελατήριο. 

Αν το συµπιεσµένο ελατήριο αφεθεί απότοµα ελεύθερο, το 

έµβολο θα εκτιναχθεί προς τα έξω και θα προκαλέσει ξαφνική 

αµοιβαία ώθηση - µία "έκρηξη". Με την αµοιβαία αυτή 

ώθηση, τα δύο αµαξίδια θα αποχωριστούν και θα κινηθούν 

προς αντίθετες κατευθύνσεις. 

Οι ορµές των αµαξιδίων µετά την έκρηξη έχουν αντίθετες κατευθύνσεις και τα µέτρα 

τους είναι p1=m1υ1 και p2=m2υ2.  

Για µία κατάλληλη θέση 

εκκίνησης, τα αµαξίδια φθάνουν 

ταυτόχρονα στα ξύλινα εµπόδια 

(οπότε από τις συγκρούσεις τους 

µε αυτά ακούγεται µόνο ένας ήχος 

και όχι δύο ξεχωριστοί ήχοι). Στην 

περίπτωση αυτή, οι αποστάσεις x1και x2 διανύονται από τα δύο αµαξίδια στο ίδιο χρονικό 

διάστηµα t. Τα µέτρα των ταχυτήτων των αµαξιδίων θα είναι τότε �� �
��

�
 και �� �

��

�
 και 

τα µέτρα των ορµών τους 	� � 
�
��

�
 και 	� � 
�

��

�
 

Για να δείξουµε λοιπόν ότι για τα µέτρα τους ισχύει p1=p2 δηλαδή m1υ1 = m2υ2 αρκεί να 

δείξουµε ότι m1x1 = m2x2. (∆ιανυσµατικά θα είναι 	����� � 	������ ⇔ 	����� � 	������ � 0). 

Β. Τα δύο αµαξίδια, τα οποία αλληλεπιδρούν και εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο 

σωµάτων, αποτελούν ένα σύστηµα σωµάτων. Οι δυνάµεις που ασκεί το κάθε αµαξίδιο στο 

άλλο, επειδή είναι δυνάµεις που ασκούνται από ένα σώµα σε άλλο σώµα του συστήµατος, 

ονοµάζονται εσωτερικές δυνάµεις. 

Επάνω σε κάθε αµαξίδιο ασκούνται και δυνάµεις από σώµατα που δεν ανήκουν στο 

σύστηµα. Έτσι σε κάθε αµαξίδιο εξασκείται το βάρος του που προέρχεται από τη Γη και η 

κατακόρυφη αντίδραση προς τα επάνω από το τραπέζι. Οι δυνάµεις αυτές ονοµάζονται 

εξωτερικές. Επειδή είναι αντίθετες, αλληλοεξουδετερώνονται (∑�� � 0). Στο σύστηµα 

λοιπόν των δύο αµαξιδίων, η συνισταµένη των εξωτερικών δυνάµεων είναι µηδέν. Ένα 

τέτοιο σύστηµα ονοµάζεται µονωµένο. 

Η ολική ορµή ενός συστήµατος είναι ίση µε το διανυσµατικό άθροισµα των ορµών των 

σωµάτων που το αποτελούν. 

 

ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

• Αµαξίδιο εργαστηριακό απλό 

• Αµαξίδιο εργαστηριακό µε έµβολο. 

• Τέσσερις (4) σφιγκτήρες (τύπου G). 
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• ∆ύο (2) ξύλινα εµπόδια αµαξιδίων (περίπου 3cm×3cm×60cm). 

• Μετροταινία. 

• Ζυγός. 

• Ένα ή δύο βαρίδια αµαξιδίων (µεταλλικές πλάκες). 

• Αεροστάθµη (αλφάδι). 

• Μολύβι 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. Προετοιµάστε το τραπέζι πειραµάτων. 

α. Στερεώστε µε σφιγκτήρες τα ξύλινα εµπόδια των αµαξιδίων στις άκρες του τραπεζιού, 

ώστε να είναι παράλληλα. 

β. Ελέγξετε µε την αεροστάθµη, αν το τραπέζι είναι οριζόντιο, ιδίως κατά τη µεγάλη του 

διάσταση. (Αν όχι, φροντίστε να το οριζοντιώσετε, είτε ρυθµίζοντας τα πόδια του είτε 

βάζοντας κάτω από κάποια πόδια του διπλωµένα κοµµάτια χαρτιού). Ο όρος αυτός είναι 

ουσιώδης για την επιτυχία του πειράµατος. 

2. ∆οκιµάστε το µηχανισµό εκτίναξης του εµβόλου του αµαξιδίου. 

Κρατήστε σταθερά µε το ένα χέρι το αµαξίδιο επάνω στο τραπέζι 

και πιέστε το έµβολο προς τα µέσα µέχρις ότου σφηνωθεί 

(συγκρατηθεί στην πρώτη ή στη δεύτερη εγκοπή) πίσω από το 

µεταλλικό κάλυµµα. Μετά τον οπλισµό του µηχανισµού εκτίναξης, 

αφήστε το αµαξάκι. Χτυπήστε κατόπιν ελαφρά και απότοµα τον πίρο 

κατά την κατακόρυφη διεύθυνση (µε στερεό αντικείµενο, λ.χ. ένα 

από τα βαρίδια των αµαξιδίων) για να ελευθερώσετε το έµβολο. 

(Προσέξτε, ώστε τα δάκτυλά σας να είναι µακριά από το 

εκτινασσόµενο έµβολο). Τι παρατηρείτε; Το αµαξίδιο εξακολουθεί να 

παραµένει ακίνητο ή όχι; Μεταβλήθηκε η ορµή του αµαξιδίου; 

3. Πιέστε το έµβολο προς τα µέσα για να οπλίσετε το µηχανισµό εκτίναξης. 

Τοποθετήστε στη µέση του τραπεζιού τα δύο αµαξίδια αντιµέτωπα και σε επαφή µεταξύ 

τους. Φροντίστε να είναι ευθυγραµµισµένα και κάθετα στα δύο παράλληλα εµπόδια. 

Χτυπήστε τώρα τον πίρο εκτίναξης του εµβόλου. Τι συµβαίνει; Ακούτε έναν ή δύο 

χτύπους κατά την πρόσκρουσή τους στα ξύλινα εµπόδια; Με άλλα λόγια, τα αµαξίδια 

φθάνουν ταυτόχρονα στα ξύλινα εµπόδια ή όχι; Αν όχι, µετακινήστε κατάλληλα το σηµείο 

εκκίνησης και επαναλάβετε. Έπειτα από µερικές δοκιµές, προσδιορίστε τη θέση εκκίνησης 

(σηµειώστε την µε το µολύβι σας) από την οποία τα δύο αµαξίδια θα χρειαστούν τον ίδιο 

χρόνο για να φθάσουν στα εµπόδια. 

Μετρήστε τις αποστάσεις x1 και x2 για τις οποίες εκπληρώνεται ο όρος αυτός. 

4. Ζυγίστε τα δύο αµαξίδια και σηµειώστε τις µάζες τους m1 και m2. 

5. Υπολογίστε τα γινόµενα m1x1 και m2x2 και συγκρίνετέ τα. Τι διαπιστώνετε; Τι 

συµπεραίνετε για τις ορµές των αµαξιδίων; 

6. Ζυγίστε ένα βαρίδι. Φορτώστε στο ένα αµαξίδιο το βαρίδι. και ασφαλίστε το 

περνώντας τον πίρο ασφάλισης από την τρύπα του βαριδιού. Επαναλάβετε τις διαδικασίες 3 

και 5, αφού λάβετε υπόψη σας ότι η µάζα του ενός αµαξιδίου έχει αυξηθεί κατά ποσότητα 

ίση µε τη µάζα του βαριδιού. 

7. Αν τοποθετούσατε και δεύτερο βαρίδι στο ίδιο αµαξίδιο και επαναλαµβάνατε το 

πείραµα, τι νοµίζετε; Θα ίσχυε το ίδιο συµπέρασµα για τις ορµές των αµαξιδίων µετά την 

«έκρηξη»; Πραγµατοποιήστε το πείραµα για να επαληθεύσετε την πρόβλεψή σας. 

8. Είναι το σύστηµα των δύο αµαξιδίων µονωµένο; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

Έχοντας ως δεδοµένο, ότι η ορµή είναι διανυσµατικό µέγεθος, µπορείτε να βγάλετε 

κάποιο συµπέρασµα για την ολική ορµή του συστήµατος πριν και µετά την «έκρηξη»; 
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Εργαστηριακή άσκηση 8:  

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΡΗΞΗ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ………………. ΟΝΟΜΑ …………………………………………… 

ΟΜΑ∆Α ………………. ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………… 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

2. Παρατηρούµε, ότι .............................................................................................................................  

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

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

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

 

Η ορµή του αµαξιδίου µεταβλήθηκε / δεν µεταβλήθηκε (κυκλώνουµε το σωστό) επειδή ...................  

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

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

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

 

3  x1=……….…….m   x2=................m 

 

4.  m1=…………….kg   m2=………..kg 

 

5. m1x1=……….…kg·m   m2x2=………kg·m 

 

∆ιαπιστώνουµε, ότι ...............................................................................................................................  

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

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

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

 

Συµπεραίνουµε, ότι: Οι ορµές των αµαξιδίων……………………………………………………….. 

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

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

………………………………………………………………………………………………….…….. 
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6. Μάζα βαριδιού  mβ= ....................... kg  m1+mβ=…………kg 

m2=……………….kg (γνωστή από προηγουµένως) 

x1΄ =……………m                        (ml+mβ) x1΄ =…………..kg·m 

x2΄ =……………m    m2.x2΄= ……………kg·m 

∆ιαπιστώνουµε, ότι:………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

Συµπεραίνουµε, ότι: Οι ορµές των αµαξιδίων………………………………………………………. 

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

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

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

 

7       x1΄΄ =……………m    (ml+2mβ) x1΄΄ =…………..kg·m 

x2΄΄ =……………m    m2.x2΄΄= ……………kg·m 

 

8. Το σύστηµα των δύο αµαξιδίων είναι / δεν είναι µονωµένο. (κυκλώνουµε το σωστό) Αυτό συµβαίνει 

επειδή ……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Η ολική ορµή του συστήµατος των δύο αµαξιδίων…………………………………………………. 

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

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

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

9. ∆ιαστηµόπλοιο συνολικής µάζας 10
4
 kg κινείται στο διάστηµα µε ταχύτητα 8 km/s. Κάποια στιγµή, 

µε πυροδότηση κατάλληλου µηχανισµού εκτοξεύει όχηµα µάζας 10
3
 kg, το οποίο ήταν αρχικά 

συνδεδεµένο µε το διαστηµόπλοιο, µε ταχύτητα 1 km/s και κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση 

κίνησης του διαστηµοπλοίου. Πόση είναι η ταχύτητα του τµήµατος του διαστηµοπλοίου που 

αποµένει; Θεωρείστε ότι στο διαστηµόπλοιο δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάµεις. 

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

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

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

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

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

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


