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Φύλλο Εργασίας 
Διατήρηση της Ορμής σε μια Έκρηξη  

 
Λύκειο: ………………………………   Όνομα:………………………… 

 
Τμήμα:……………………………….    Επώνυμο: ……………………… 

 
  Ομάδα:……….. 

 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
1. Οπλίστε το αμαξίδιο (πιέστε το έμβολο, έτσι ώστε να συγκρατηθεί στην 1η εγκοπή) και ελευθερώστε 

το έμβολο χτυπώντας τον πίρο εκτίναξης του εμβόλου. Τι παρατηρούμε;  
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Η ορμή του αμαξιδίου μεταβλήθηκε / δεν μεταβλήθηκε επειδή 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Ζυγίστε τα παρακάτω σώματα και συμπληρώστε τον πίνακα 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Τοποθετείστε στη μέση του τραπεζιού τα δύο αμαξίδια αντιμέτωπα και σε επαφή μεταξύ τους. 

Φροντίστε να είναι ευθυγραμμισμένα και κάθετα στα δύο παράλληλα εμπόδια. Οπλίστε το ένα 
αμαξίδιο και ελευθερώστε το έμβολο.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Σώμα Μάζα(kg) 

Αμαξάκι απλό m1= 

Αμαξάκι με έμβολο m2= 
Μεταλλική μάζα 1 M1= 

Μεταλλικά μάζα 2 M2= 
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Αν, τα αμαξίδια δεν φθάνουν ταυτόχρονα στα ξύλινα εμπόδια μετακινήστε κατάλληλα το σημείο 
εκκίνησης και επαναλάβετε. 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. 
 
4. Μετρήστε τις αποστάσεις x1 και x2 για τις οποίες τα δύο αμαξίδια θα χρειαστούν τον ίδιο χρόνο για 

να φθάσουν στα εμπόδια και καταγράψτε τις τιμές στη 3η στήλη (Απόσταση) του πίνακα 2. Με τη 
χρήση των μαζών του πίνακα 1, συμπληρώστε την 2η στήλη (Ολική μάζα) του πίνακα 2.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Σύστημα Ολική μάζα m 
(kg) 

Απόσταση (x) 
(m) 

Ορμή (m x/τικ) 
(kg m/τικ) 

Αμαξάκι απλό    

Αμαξάκι με έμβολο    

 
Αν υποτεθεί ότι η κίνηση του κάθε αμαξιδίου μετά την «έκρηξη» είναι Ευθύγραμμη Ομαλή, να 
συγκρίνετε τις ταχύτητες των αμαξιδίων: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Συγκρίνετε τις ορμές των αμαξιδίων μετά την «έκρηξη»: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
5. Φορτώστε τη μεταλλική μάζα 1 στο απλό αμαξίδιο και αφού προσδιορίστε τη νέα θέση εκκίνησης 

από την οποία τα δύο αμαξίδια θα χρειαστούν τον ίδιο χρόνο για να φθάσουν στα εμπόδια, 
συμπληρώστε τον πίνακα 3. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Σύστημα Ολική μάζα m 
(kg) 

Απόσταση (x) 
(m) 

Ορμή (m x/τικ) 
(kg m/τικ) 

Αμαξάκι απλό + 
Μεταλλική μάζα 1 

   

Αμαξάκι με έμβολο    

Συγκρίνετε τις ταχύτητες των αμαξιδίων μετά την «έκρηξη»: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Συγκρίνετε τις ορμές των αμαξιδίων μετά την «έκρηξη»: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Φορτώστε και τη μεταλλική μάζα 2 στο απλό αμαξίδιο και αφού προσδιορίστε τη νέα θέση εκκίνησης 
από την οποία τα δύο αμαξίδια θα χρειαστούν τον ίδιο χρόνο για να φθάσουν στα εμπόδια, 
συμπληρώστε τον πίνακα 4. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Σύστημα Ολική μάζα m 
(kg) 

Απόσταση (x) 
(m) 

Ορμή (m x/τικ) 
(kg m/τικ) 

Αμαξάκι απλό + 
Μεταλλική μάζα 1+ 
Μεταλλική μάζα 2 

   

Αμαξάκι με έμβολο    

 
Συγκρίνετε τις ταχύτητες των αμαξιδίων μετά την «έκρηξη»: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Συγκρίνετε τις ορμές των αμαξιδίων μετά την «έκρηξη»: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
7. Διατυπώστε ένα γενικό συμπέρασμα για τη σχέση μαζών και ταχυτήτων των αμαξιδίων μετά την 

«έκρηξη»: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Διατυπώστε ένα γενικό συμπέρασμα για τη σχέση των ορμών των αμαξιδίων μετά την «έκρηξη»: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
8.  Η ολική ορμή του συστήματος των δύο αμαξιδίων πριν την  «έκρηξη» είναι :  
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Η ολική ορμή του συστήματος των δύο αμαξιδίων μετά την  «έκρηξη» είναι : 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Το σύστημα των αμαξιδίων είναι / δεν είναι μονωμένο. Αυτό συμβαίνει επειδή  
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Διατυπώστε ένα γενικό συμπέρασμα σχετικά με την ολική ορμή του συστήματος των αμαξιδίων: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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