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Θεωρία και Μεθοδολογία 

Oρμή – Μεταβολή Ορμής – Ρυθμός μεταβολής Ορμής 
Εσωτερικές δυνάμεις για ένα σύστημα σωμάτων (σώματα που αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους) ονομάζονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται μεταξύ των σωμάτων 

που απαρτίζουν το σύστημα.  

Εξωτερικές δυνάμεις ονομάζονται για ένα σύστημα σωμάτων ονομάζονται οι 

δυνάμεις οι οποίες ασκούνται στα σώματα του συστήματος αλλά προέρχονται από 

σώματα τα οποία δεν ανήκουν στο σύστημα. 

Ένα σύστημα σωμάτων ονομάζεται μονωμένο όταν δεν ασκούνται στα σώματα του 

συστήματος εξωτερικές δυνάμεις ή, αν ασκούνται τέτοιες δυνάμεις, η συνισταμένη 

τους ισούται με μηδέν. 

 

Η ορμή p ενός σώματος μάζας m ονομάζεται το φυσικό διανυσματικό μέγεθος που 

εξαρτάται από τη μάζα m, καθώς και από την ταχύτητα του σώματος και δίνεται 

από τον τύπο:    

   𝒑 = 𝒎𝝊                                         m           �⃗⃗�      �⃗⃗�  

 

Είναι ένα διάνυσμα που έχει την ίδια κατεύθυνση με την ταχύτητα του σώματος 

και η μονάδα μέτρησης στο S.I. είναι το 1 
𝒌𝒈∙𝒎

𝒔
. 

 

Η μεταβολή της ορμής 𝛥𝑝  ενός σώματος είναι το διάνυσμα που προκύπτει αν 

αφαιρέσουμε την αρχική ορμή 𝑝𝛼𝜌𝜒⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ από την τελική ορμή 𝑝𝜏𝜀𝜆⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ του σώματος. 

 

𝛥𝑝 = 𝑝𝜏𝜀𝜆⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝑝𝛼𝜌𝜒⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

Όταν η αρχική και η τελική ορμή είναι συγγραμικές (στην ίδια ευθεία) η αφαίρεση 

τους είναι απλή αλλά εξαρτάται όχι μόνο από το μέτρο αλλά και από την 

κατεύθυνση των δύο διανυσμάτων που αφαιρούνται. 
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Πρέπει κατ’ αρχήν να ορίζουμε πάντα τη θετική φορά αν δεν έχει ήδη οριστεί από 

την εκφώνηση της άσκησης. Έτσι θα διαχωρίζουμε τις ορμές σε θετικές και 

αρνητικές. 

Παράδειγμα 1:         (+) 

                          𝑝𝛼𝜌𝜒⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗               𝑝𝜏𝜀𝜆⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

Στην περίπτωση αυτή θα ισχύει:  
𝛥𝑝 = 𝑝𝜏𝜀𝜆⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝑝𝛼𝜌𝜒⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

                 𝛥𝑝 = (+𝑝𝜏𝜀𝜆) − (+𝑝𝛼𝜌𝜒)        {και οι δύο έχουν κατεύθυνση προς τα δεξιά} 

𝛥𝑝 = 𝑝𝜏𝜀𝜆 − 𝑝𝛼𝜌𝜒 

Παράδειγμα 2: 

 (+) 

 𝑝𝜏𝜀𝜆⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗                                   𝑝𝛼𝜌𝜒⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

Σε αυτή την περίπτωση θα ισχύει:  

𝛥𝑝 = 𝑝𝜏𝜀𝜆⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝑝𝛼𝜌𝜒⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

       𝛥𝑝 = (−𝑝𝜏𝜀𝜆) − (+𝑝𝛼𝜌𝜒)      {η pαρχ προς τα δεξιά, αλλά η pτελ προς τα αριστερά} 

𝛥𝑝 = −𝑝𝜏𝜀𝜆 − 𝑝𝛼𝜌𝜒 

Παράδειγμα 3: 

             𝑝𝛼𝜌𝜒⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

 𝑝𝜏𝜀𝜆⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 −𝑝𝛼𝜌𝜒⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗      𝛥𝑝  

Στην περίπτωση που η αρχική και τελική ορμή δεν είναι συγγραμμικές αλλά κάθετες 

και πρέπει να υπολογίσουμε τη διανυσματική διαφορά 𝛥𝑝 = 𝑝𝜏𝜀𝜆⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝑝𝛼𝜌𝜒⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

κάνουμε το εξής:  𝛥𝑝 = 𝑝𝜏𝜀𝜆⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + (−𝑝𝛼𝜌𝜒⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) και εφαρμόζουμε κανόνα 

παραλληλογράμμου και πυθαγόρειο θεώρημα σε pτελ και –pαρχ. 

 



Σημειώσεις Φυσικής                                                         Β’ Λυκείου 

 

Δημήτριος Γ. Φαδάκης Σελίδα 3 
 

Δηλαδή: 𝛥𝑝 = √𝑝𝜏𝜀𝜆
2 + 𝑝𝛼𝜌𝜒

2   (το πρόσημο – απαλοίφεται λόγω του τετραγώνου) 

 

Για να μεταβληθεί η ορμή ενός σώματος, απαιτείται να ασκηθεί σε αυτό κάποια 

δύναμη, αφού έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ταχύτητας του σώματος. Η 

συνισταμένη δύναμη ΣF που δέχεται το σώμα ισούται με το ρυθμό μεταβολής της 

ορμής του 
𝜟𝒑

𝜟𝒕
. Ισχύει δηλαδή: 

𝛴𝐹 =
𝛥𝑝 

𝛥𝑡
 

Συνεπώς όποτε μας ζητείται να υπολογίσουμε το ρυθμό μεταβολής της ορμής, 

ουσιαστικά θα βρίσκουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων ΣF. 

Απόδειξη:  

Από 2ο Νόμο του Νεύτωνα ισχύει :    𝛴𝐹 = 𝑚𝑎   

𝛴𝐹 = 𝑚
𝛥𝜐 

𝛥𝑡
 

𝛴𝐹 = 𝑚
(𝜐𝜏𝜀𝜆⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝜐𝛼𝜌𝜒⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  )

𝛥𝑡
 

𝛴𝐹 =
𝑚𝜐𝜏𝜀𝜆⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝑚𝜐𝛼𝜌𝜒⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

𝛥𝑡
 

𝛴𝐹 =
𝑝𝜏𝜀𝜆⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝑝𝛼𝜌𝜒⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

𝛥𝑡
 

𝛴𝐹 =
𝛥𝑝 

𝛥𝑡
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Κρούσεις – Αρχή Διατήρησης Ορμής 

 

Τα σώματα που συγκρούονται αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, άρα αποτελούν σώματα 

του ίδιου συστήματος. Το σύστημα των σωμάτων αυτών μπορούμε να θεωρήσουμε 

ότι είναι μονωμένο (μερικές φορές αγνοούμε τη δράση όλων των εξωτερικών 

δυνάμεων στη Φυσική Λυκείου…!!) 

 

 

Άμεση συνέπεια του 3ου νόμου του Νεύτωνα είναι η αρχή διατήρηση της ορμής 

(Α.Δ.Ο.), δηλαδή ότι η συνολική ορμή ενός μονωμένου συστήματος σωμάτων 

παραμένει σταθερή. Ισχύει λοιπόν: 

𝒑𝝄𝝀(𝜶𝝆𝝌)
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝒑𝝄𝝀(𝝉𝜺𝝀)

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

 

 

 

Απόδειξη: 

 𝑝1𝛼𝜌𝜒
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗                            𝑝2𝛼𝜌𝜒

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

 (αρχικά) 

 m1                                 m2 

     

     𝐹1
⃗⃗  ⃗                            𝐹2

⃗⃗  ⃗ 

 (στιγμή της σύγκρουσης) 

 

 𝑝1𝜏𝜀𝜆
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗                     𝑝2𝜏𝜀𝜆

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 (τελικά)  

 m1 m2 
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𝐹1
⃗⃗  ⃗ = −𝐹2

⃗⃗⃗⃗  

𝛥𝑝1⃗⃗⃗⃗ 

𝛥𝑡
= −

𝛥𝑝2⃗⃗⃗⃗ 

𝛥𝑡
 

𝛥𝑝1⃗⃗⃗⃗ = − 𝛥𝑝2⃗⃗⃗⃗  

𝛥𝑝1⃗⃗⃗⃗ +  𝛥𝑝2⃗⃗⃗⃗ = 0 

(𝑝1𝜏𝜀𝜆
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝑝1𝛼𝜌𝜒

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ) + (𝑝2𝜏𝜀𝜆
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝑝2𝛼𝜌𝜒

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ) = 0 

𝑝1𝜏𝜀𝜆
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝑝2𝜏𝜀𝜆

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑝1𝛼𝜌𝜒
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  + 𝑝2𝛼𝜌𝜒

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

𝒑𝝄𝝀(𝝉𝜺𝝀)
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝒑𝝄𝝀(𝜶𝝆𝝌)

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

Προσοχή: όταν παραμένει σταθερή η ορμή ενός μονωμένου συστήματος δύο 

σωμάτων, η μεταβολή της ορμής του ενός σώματος είναι πάντα αντίθετη της 

μεταβολής της ορμής του άλλου σώματος. 

 

Ενώ η ορμή του συστήματος δύο σωμάτων παραμένει σταθερή σε κάθε κρούση των 

σωμάτων, η κινητική ενέργεια του συστήματος δεν παραμένει σταθερή σε κάθε 

κρούση. Η κρούση στην οποία η κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει 

σταθερή ονομάζεται ελαστική, ενώ η κρούση στην οποία η κινητική ενέργεια 

μειώνεται ονομάζεται ανελαστική.  

 

 Κινητική ενέργεια σώματος:                𝛫= 1
2𝑚𝜐2 

 Κινητική ενέργεια συστήματος δύο σωμάτων:      𝛫𝜊𝜆 = 𝛫1 + 𝛫2 

 

Μια σημαντική υποκατηγορία των ανελαστικών κρούσεων που θα μας απασχολήσει 

ιδιαίτερα είναι η πλαστική κρούση, δηλαδή η κρούση που εξαιτίας της 

δημιουργείται συσσωμάτωμα (τα σώματα κολλάνε και κινούνται ως ένα σώμα μετά 

την κρούση αποκτώντας κοινή ταχύτητα). 
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Εκτός από τις κλασσικές κρούσεις, Α.Δ.Ο. επίσης χρησιμοποιούμε και για εκρήξεις 

ή διασπάσεις σωμάτων (απλά έχουμε αρχικά το συσσωμάτωμα και μετά 

διαχωρισμό των σωμάτων), όπως και για εκπυρσοκροτήσεις όπλων που 

εκτοξεύουν βλήματα.  

 

 Όταν μας ζητείται η απώλεια ενέργειας σε μια κρούση, ουσιαστικά μας 

ζητείται απώλεια κινητικής ενέργειας, μιας και η δυναμική ενέργεια 

θεωρούμε ότι δε μεταβάλλεται. Δηλαδή ισχύει: 

 

𝛦𝛼𝜋𝜔𝜆 = 𝛫𝜊𝜆𝛼𝜌𝜒
− 𝛫𝜊𝜆𝜏𝜀𝜆

 

 
 Όταν μας ζητείται το ποσοστό μεταβολής της κινητικής ενέργειας ενός 

σώματος, κάνουμε: 

 

𝛱% =
𝛫𝜏𝜀𝜆 − 𝛫𝛼𝜌𝜒

𝛫𝛼𝜌𝜒
∙ 100% 

 
 Όταν μας ζητείται το ποσοστό της ενέργειας του ενός σώματος που 

μεταφέρθηκε στο άλλο (πχ από το 1 στο 2), κάνουμε: 

 

𝛱% =
|𝛫2𝜏𝜀𝜆

− 𝛫2𝛼𝜌𝜒
|

𝛫1
∙ 100% 

 
 Σε διάγραμμα p-t, η κλίση της καμπύλης ισούται με την αλγεβρική τιμή της 

συνισταμένης δύναμης που δέχεται το σώμα. 

Σε διάγραμμα ΣF-t, το εμβαδόν που περικλείεται από τη γραφική 

παράσταση και τον άξονα των χρόνων ισούται αριθμητικά με τη μεταβολή 

της ορμής του σώματος. 
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Παράδειγμα εφαρμογής Α.Δ.Ο. 

Σώμα μάζας m1=3 kg και σώμα μάζας m2=2 kg κινούνται στο ίδιο λείο οριζόντιο 

επίπεδο έχοντας ταχύτητες ίδιας κατεύθυνσης μέτρου υ1=6 m/s και υ2=1 m/s 

αντίστοιχα και συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά. Να υπολογιστεί η ταχύτητα του 

συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. 

    𝜐1⃗⃗  ⃗                                                    𝜐2⃗⃗  ⃗                         (+) 

                                      m1                                                    m2 

 

 

Στα δύο σώματα ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις που έχουν συνισταμένη μηδέν, 

συνεπώς η ολική ορμή του συστήματος των δύο σωμάτων διατηρείται σταθερή. 

Εφαρμόζω Α.Δ.Ο. για την κρούση των δύο σωμάτων: 

 

𝒑𝝄𝝀(𝝉𝜺𝝀)
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝒑𝝄𝝀(𝜶𝝆𝝌)

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

                                          𝒑𝟏⃗⃗ ⃗⃗ + 𝒑𝟐⃗⃗ ⃗⃗ = 𝒑𝜮⃗⃗ ⃗⃗      (ορμή του συσσωματώματος) 

                                  𝒑𝟏 + 𝒑𝟐 = 𝒑𝜮   (ορίσαμε θετική φορά προς τα δεξιά) 

𝒎𝟏𝝊𝟏 + 𝒎𝟐𝝊𝟐 = (𝒎𝟏 + 𝒎𝟐)𝝊𝜮 

𝟑 ∙ 𝟔 + 𝟐 ∙ 𝟏 = (𝟑 + 𝟐) ∙ 𝝊𝜮 

𝟐𝟎 = 𝟓 ∙ 𝝊𝜮 

𝝊𝜮 = 𝟒 𝒎 𝒔⁄  

 

 Παρατηρούμε ότι η ταχύτητα του συσσωματώματος έχει θετικό 

πρόσημο (και πρέπει πάντα να ελέγχουμε το πρόσημο της 

ταχύτητας), δηλαδή το συσσωμάτωμα θα κινείται προς τα δεξιά. 

 


