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Όπου χρειαστεί θεωρείστε g=10 m/s
2
. 

Στόχοι των ασκήσεων 1-3: Κατανόηση της έννοιας της 

ορμής. 

1. Ένα σώμα κάνει ομαλή κυκλική κίνηση. 

Σημειώστε στις θέσεις Α, Β, Γ, Δ τα διανύσματα της 

ορμής. 

 

 

 

 

 

 

2. Ένα σώμα μάζας 200 g κάνει ομαλή κυκλική 

κίνηση στρεφόμενο κατά την φορά των δεικτών του 

ρολογιού με ταχύτητα 2 m/s. Υπολογίστε στις θέσεις A 

και Γ την αλγεβρική τιμή της ορμής του σώματος και 

σημειώστε πάνω στο σχήμα τα διανύσματα της ορμής. 

 

 

 

3. Δύο σώματα με μάζες m1=2 kg και m2=3 kg  

κινούνται αντίθετα με ταχύτητες μέτρου 4 m/s και 2 

m/s αντίστοιχα. Υπολογίστε την ορμή του συστήματος 

των δύο σωμάτων (θεωρείστε θετικά προς τα δεξιά). 

Απ p= -2 kg.m/s 

 

Στόχοι των ασκήσεων 4-11 : Κατανόηση 

της γενικευμένης μορφής του Β νόμου του 

Νεύτωνα. 

4. Ένα σώμα με μάζα 500 g κινείται 

ευθύγραμμα. Η γραφική παράσταση της 

ορμής του σε σχέση με τον χρόνο είναι η 

πιο δίπλα. Υπολογίστε : 

α) Την συνισταμενη δύναμη που ασκείται 

στο σώμα. 

β) Την επιτάχυνσή του 

 Απ. ΣF= 4 N, a=8 m/s
2 

Γ 

Φορά περιστροφής 

Β 

Δ 
Α 

Α 

Γ 

m2 m1 υ1 υ2 
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5. Ένα σώμα με μάζα 200 g 

κινείται ευθύγραμμα. Η γραφική 

παράσταση της ορμής του σε σχέση 

με τον χρόνο είναι η πιο δίπλα. 

Υπολογίστε : 

α) Την συνισταμενη δύναμη που 

ασκείται στο σώμα. 

β) Την επιτάχυνσή του 

 Απ. ΣF= 4 N, ΣF= 0 N, ΣF=-2 N, a=20 

m/s
2
 , a=0 m/s

2
 a=-10 m/s

2 

 

 

 

 

6. Στην πιο δίπλα γραφική 

παράσταση φαίνεται η δύναμη που ασκεί 

ένα μπαστούνι του μπέιζμπωλ σε μία 

μπάλλα του μπέιζμπωλ σε συνάρτηση με 

τον χρόνο. Υπολογίστε : 

α) Την μεταβολή της ορμής της μπάλλας. 

β) Την μέση δύναμη που δέχεται η 

μπάλλα. 

γ) Την επιτάχυνση της μπάλλας αν η 

μάζας της είναι 150 g.  

 Απ. ΔP=13,6 kgm/s, ΣF= 3400 N, a=22667 

m/s
2
. 

 

 

 

7. Στην ταινία «Η επιστροφή του 

Σούπερμαν» ο Σούπερμαν σταματάει ένα 

Μπόϊγκ 777 το οποίο μετά από 

διαδοχικές βλάβες πέφτει κατακόρυφα 

(βλ. φωτογραφία). Το αεροπλάνο έχει 

μάζα 200.000 kg και  αρχική ταχύτητα 

270 m/s. Ο Σούπερμαν σταματά το 

αεροπλάνο σε 30 s. Υπολογίστε : 
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α) Την μεταβολή της ορμής του αεροπλάνου. 

β) Την μέση δύναμη που δέχεται το αεροπλάνο. 

γ) Την δύναμη που ασκεί ο Σούπερμαν. 

δ) Την επιβράδυνση του αεροπλάνου. 

ε) Την απόσταση που χρειάστηκε ο Σούπερμαν για να σταματήσει το αεροπλάνο  

 Απ. ΔP=-54.000.000 kgm/s, ΣF= -1.800.000 N, FS = 3.800.000 N !!!,  a=-9 m/s
2
, smax =4050 m.

 

 

8. Στις 30/5/2007 η τεννίστρια Venus Williams έκανε ένα σερβίς από το οποίο η μπάλλα 

έφυγε με ταχύτητα 58 m/s. Η ταχύτητα αυτή είναι η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη ταχύτητα για τις 

γυναίκες τεννίστριες. Υποθέστε ότι η οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας της μπάλλας ήταν μηδέν 

και ότι η τελική ταχύτητα ήταν οριζόντια. Η μπάλλα του τέννις ζυγίζει 60 g και ο χρόνος επαφής 

της μπάλλας με την ρακέττα ήταν 4 ms. Υπολογίστε : 

α) Την μεταβολή της ορμής της μπάλλας. 

β) Την μέση δύναμη που δέχτηκε η μπάλλα από την ρακέτα. 

γ) Την επιτάχυνση της μπάλλας.  

 Απ. ΔP=3,48 kgm/s, ΣF= 870 N, a=14500 m/s
2
. 

 

 

9. Ένας παίκτης του γκόλφ χτυπά με το μπαστούνι του ένα ακίνητο μπαλάκι του γκόλφ και 

του προσδίδει ταχύτητα 40 m/s. Το μπαλάκι έχει μάζα 45 g. O χρόνος επαφής του μπαστουνιού με 

το μπαλάκι είναι 0,5 ms.Υπολογίστε : 

α) Την μεταβολή της ορμής για το μπαλάκι. 

β) Την μέση δύναμη που δέχτηκε το μπαλάκι απο το μπαστούνι. 

γ) Την επιτάχυνση που απέκτησε το μπαλάκι.  

 Απ. ΔP=1,8 kgm/s, ΣF= 3600 N, a=80000 m/s
2
. 

 

 

10. Μία μπάλλα του μπάσκετ έχει μάζα 600 g. Ένας παίκτης χτυπά την μπάλλα στο έδαφος 

και αυτή αναπηδά. Η ταχύτητα της μπάλλας είναι 20 m/s όταν χτυπά το έδαφος και 15 m/s όταν 

αναπηδά. Ο χρόνος επαφής της μπάλλας με το δάπεδο είναι 0,1 s. Υπολογίστε : 

α) Την μεταβολή της ορμής για την μπάλλα. 

β) Την μέση δύναμη που δέχτηκε  η μπάλλα απο το έδαφος. 

γ) Την επιτάχυνση της μπάλλας.  

 Απ. ΔP=21 kgm/s, N=216 N, a=350 m/s
2
. 

 

 

11. Μία μπάλλα ποδοσφαίρου έχει μάζα 450 g. Μία μπάλλα έρχεται προς έναν παίκτη με 

οριζόντια ταχύτητα 10 m/s. Ο παίκτης κλωτσά την μπάλλα στην αντίθετη κατεύθυνση απο αυτήν 

που ερχόταν. Ο χρόνος επαφής του ποδιού με την μπάλλα είναι 6 ms και η μπάλλα απομακρύνεται 

από τον παίκτη με ταχύτητα 25 m/s. Υπολογίστε : 

α) Την μεταβολή της ορμής για την μπάλλα. 
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β) Την μέση δύναμη που δέχτηκε  η μπάλλα απο το πόδι του παίκτη.. 

γ) Την επιτάχυνση της μπάλλας.  

 Απ. ΔP=15,75 kgm/s, F=2625 N, a=6250 m/s
2
. 

 

 

 

12. Σε ένα crash test ένα αυτοκίνητο μάζας 

1230 kg προσπίπτει σε ακίνητο εμπόδιο με 

ταχύτητα 18 m/s. Ο χρόνος μέχρι την 

ακινητοποίηση του αυτοκινήτου είναι 0,1 s. 

Υπολογίστε : 

α) Την μεταβολή της ορμής για το αυτοκίνητο. 

β) Την μέση δύναμη που δέχτηκε  το αυτοκίνητο 

απο το εμπόδιο. 

γ) Την επιβράδυνση του αυτοκινήτου. 

δ) Το μήκος του αυτοκινήτου που παραμορφώθηκε μέχρι να σταματήσει.  

 Απ. ΔP=22140 kgm/s, F=221400 N, a=180 m/s
2
, x=0,9 m.

 

 

Στόχοι των ασκήσεων 13-17 : Κατανόηση της αρχής της διατήρησης της ορμής. 

13. Μία σφαίρα απο ντουφέκι 

χτυπά ένα κομμάτι ξύλου και 

καρφώνεται σε αυτό. Η σφαίρα έχει 

μάζα 50 g και όταν χτυπά το ξύλο έχει 

ταχύτητα 500 m/s. Το ξύλο έχει μάζα 2450 g και κατά την διάρκεια της ενσφήνωσης της σφαίρας 

θεωρούμε ότι δεν κινείται. Υπολογίστε : 

α) Την ταχύτητα του συσσωματώματος σφαίρα-ξύλο μετά την σύγκρουση. 

β) Την μέση δύναμη που δέχτηκε  το ξύλο απο την σφαίρα αν η διάρκεια ενσφήνωσης ήταν 0,1 ms. 

γ) Την επιβράδυνση της σφαίρας. 

δ) Την απόσταση που σφηνώθηκε η σφαίρα μέσα στο ξύλο(Θεωρείστε ότι η σφαίρα κάνει ομαλά 

επιβραδυνόμενη κίνηση).   

 Απ. υ=10 m/s, F=245.10
3
 N,  α=4,9.10

6
 m/s

2
,  x=2,55 cm. 

 

Mετά την σύγκρουση το ξύλο κινείται πάνω στο δάπεδο με το οποίο παρουσιάζει 

συντελεστή τριβής 0,2. Υπολογίστε  

ε) Τον χρόνο και την απόσταση που χρειάζεται για να σταματήσει. 

Απ. t=5 s,  x=25 m. 
 

 

14. Ένα μικρό φορτηγό με μάζα 2500 kg κινείται με ταχύτητα 15 m/s. Το φορτηγό συγκρούεται 

μετωπικά με ένα αυτοκίνητο που έχει μάζα 1000 kg και κινείται με ταχύτητα 20 m/s. Τα δύο 

αυτοκίνητα υφίστανται μία πλαστική κρούση η οποία διαρκεί 0,2 s. Υπολογίστε : 

υ1 
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α) Την ταχύτητα του συσσωματώματος που δημιουργείται μετά την κρούση. 

β) Την μέση δύναμη που ασκήθηκε στα αυτοκίνητα. 

Απ. υ=5 m/s, F=125000 N. 
 

 

15. Ο πύραυλος Απόλλων αποτελείται από τρία τμήματα. Το 

πρώτο (κατώτερο) τμήμα ονομαζόταν S-IC και χωρίς καύσιμα είχε 

μάζα 131000 kg. Ο υπόλοιπος πύρυλος είχε μάζα 599000 kg. Όταν 

ο πύραυλος βρισκόταν σε ύψος 67 km το τμήμα S-IC είχε 

καταναλώσει όλα τα καύσιμά του και ο πύραυλος είχε αποκτήσει 

ταχύτητα 9920 km/h. Τότε οκτώ κινητήρες στερεού καυσίμου 

ενεργοποιούντο και χώριζαν το S-IC από τον υπόλοιπο πύραυλο. 

Αμέσως μετά τον αποχωρισμό το S-IC είχε ταχύτητα 3300 km/h 

ομόρροπη με την αρχική ταχύτητα.Υπολογίστε : 

α) Την ταχύτητα που απέκτησε ο υπόλοιπος πύραυλος μετά την αποκόλληση του S-IC. 

β) Σε ποιό ύψος έφτασε το S-IC πριν μηδενιστεί η ταχύτητά του; 

γ) Πόσο χρόνο χρειάστηκε   το S-IC μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητά του. 

(θεωρείστε ότι το g=10 m/s
2
 και χρησιμοποιείστε αριθμομηχανή) 

Απ. v=11367,78 km/h, h=109014 m, tmax =91,67 s 
 

 

16. Ένας πύραυλος αποτελείται απο δύο τμήματα. Το ανώτερο τμήμα έχει μάζα 400000 kg και 

το  κατώτερο 200000 kg. Κάποια στιγμή όταν ο πύραυλος έχει ταχύτητα 3600 km/h, με ειδικό 

μηχανισμό, το κατώτερο τμήμα αποκολλάται. Η διαδικασία της αποκόλλησης διήρκεσε 2 s. Μετά 

την αποκόλληση το κατώτερο κομμάτι αποκτά ταχύτητα 1800 km/h. Υπολογίστε : 

α) Την ταχύτητα που απέκτησε ο υπόλοιπος πύραυλος μετά την αποκόλληση του κατώτερου 

τμήματος. 

β) Πόση απόσταση κάλυψε το κατώτερο τμήμα πριν μηδενιστεί η ταχύτητά του; 

γ) Πόσο χρόνο χρειάστηκε  το κατώτερο τμήμα μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητά του; 

Απ. υ=1250 m/s=4500 km/h, h=12500 m, tmax =50 s 
 

 

17. Ένα κανόνι με μάζα 3850 kg ρίχνει βλήματα 42 λιβρών (1 λίβρα=0,453 kg) δηλ. περίπου 19 

kg. Τα κανόνια αυτά κατασκευάζονταν γύρω στο 1800 και χρησιμοποιούντο για πολιορκίες και από 

την παραλία γιά άμυνα εναντίον επιτιθέμενων πλοίων. Το κανόνι κανονιοβολεί από ένα λόφο και 

όταν το βλήμα εγκαταλείπει την κάννη έχει οριζόντια ταχύτητα 400 m/s. Υπολογίστε : 

α) Την ταχύτητα ανάκρουσης του κανονιού (στρογγυλοποιείστε στον 

πλησιέστερο ακέραιο). 

β) Πόση απόσταση καλύπτει το κανόνι πριν σταματήσει αν ο συντελεστής 

τριβής με το έδαφος είναι 0,2; 

γ) Πόσο χρόνο χρειάζεται το κανόνι πριν σταματήσει; 
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Απ. υ=1,97 m/s2 m/s, s=0,5 m, tmax =0,5 s 
 

 


