
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ 3 Ορμή και δύναμη

Το μέτρο της ταχύτητας, v, ενός σώματος ορίζεται ως ο ρυθ-
μός μεταβολής της θέσης του. Η ταχύτητα, v, ορίζει την κα-
τεύθυνση της κίνησης καθώς και τον ρυθμό κίνησης. Σώματα 
που κινούνται με ίδιο μέτρο ταχύτητας προς διαφορετικές 
κατευθύνσεις έχουν διαφορετικές ταχύτητες. Όπως φαίνεται 
στο παρακάτω σχήμα, η ταχύτητα μπορεί να αναπαρασταθεί 
με ένα διάνυσμα στην κατεύθυνση της κίνησης, με μήκος που 
εκφράζει το μέτρο v της ταχύτητας και συνιστώσες vx, vy, και 
vz κατά μήκος τριών ορθογώνιων αξόνων. Οι συνιστώσες αυ-
τές είναι προσημασμένες: π.χ. το vx = +5 m s−1, δηλώνει ότι ένα 
σώμα κινείται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα x, ενώ το  
vx = −5 m s−1 δηλώνει ότι το σώμα κινείται προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. Το μήκος του διανύσματος (το μέτρο της ταχύ-
τητας) σχετίζεται με τις συνιστώσες μέσω του πυθαγόρειου 
θεωρήματος: v2 = vx
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Οι αρχές της κλασικής μηχανικής εκφράζονται συνήθως μέ-
σω της γραμμικής ορμής, p, η οποία ορίζεται ως 

p mv=  Γραμμική ορμή 
[ορισμός]

Η ορμή έχει και αυτή κατεύθυνση όπως και η ταχύτητα. σώ-
ματα ίσης μάζας που κινούνται με ίδιο μέτρο ταχύτητας αλλά 
προς διαφορετικές κατευθύνσεις έχουν διαφορετικές γραμ-
μικές ορμές.

Επιτάχυνση, a, είναι ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας. 
Ένα σώμα επιταχύνει αν αλλάζει το μέτρο της ταχύτητάς του 
ή και η κατεύθυνση της κίνησής του. Σύμφωνα με τον δεύτε-
ρο νόμο του Νεύτωνα, η επιτάχυνση ενός σώματος μάζας m 
είναι ανάλογη της δύναμης, F, που του ασκείται:

F am=  Δύναμη

Επειδή το γινόμενο mv είναι η γραμμική ορμή και το a είναι ο 
ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας, το γινόμενο ma ισούται με 
τον ρυθμό μεταβολής της ορμής. Επομένως, μια εναλλακτι-
κή διατύπωση του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα είναι ότι η 
δύναμη ισούται με τον ρυθμό μεταβολής της ορμής. Ο νόμος 
του Νεύτωνα υποδεικνύει ότι η επιτάχυνση συμβαίνει στην 
κατεύθυνση προς την οποία δρα η δύναμη. Αν, για ένα απο-
μονωμένο σύστημα, δεν δρα καμία εξωτερική δύναμη, τότε η 
επιτάχυνση είναι μηδέν. Η διατύπωση αυτή είναι η αρχή δια-
τήρησης της ορμής: η ορμή ενός σώματος διατηρείται σταθε-
ρή αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώ-
μα είναι μηδέν.


