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ΣΧΟΛΕΙΟ………………………………………                  Ηµεροµηνία ………………….. 
 
ΤΑΞΗ Β΄ Οµάδα  ….   Ονοµατ/µο µαθητ. …………………………………………………….. 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HOOKE 
 

 
Όργανα – Υλικά 
Ελατήριο, Ορθοστάτης, άγκιστρο, χάρακας 0-40cm,  4 βαρίδια 50g, βαρίδι  Pb (ή άλλο 
αντικείµενο) 
Πειραµατική διαδικασία 
-Κρεµάω το ελατήριο από τον ορθοστάτη. Χωρίς βαρίδι  δεν υπάρχει επιµήκυνση του 
ελατηρίου. 
-Προσαρµόζω το χάρακα παράλληλα µε τον ορθοστάτη ώστε το µηδέν του χάρακα να 
δείχνει το ελεύθερο άκρο του ελατηρίου. 
-Κρεµάω διαδοχικά τα βάρη που αναγράφονται στον πίνακα 1 και καταγράφω τις 
επιµηκύνσεις του ελατηρίου από την αρχική του θέση. 
     ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Μάζα βαριδίου 
m ( gr) 

Βάρος F (N) Επιµήκυνση ∆l (cm) 

0 0 0 
50 0,5  

100 1,0  
150 1,5  
200 2,0  

 
-Χρησιµοποιώντας τις πειραµατικές τιµές του πίνακα σχεδιάζω τη γραφική παράσταση 
της δύναµης  F ( βάρους)  σε σχέση µε την επιµήκυνση ∆l  που προκαλεί. 
 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

Στόχοι: 1) Να ελέγξω πειραµατικά αν η επιµήκυνση ενός ελατηρίου είναι ανάλογη της 
δύναµης που την προκαλεί. Να σχεδιάζω την αντίστοιχη γραφική παράσταση 
πειραµατικών τιµών επιµήκυνσης-δύναµης. 
2) Να υπολογίζω τη σταθερά του ελατηρίου, από το γράφηµα επιµήκυνσης – 
δύναµης. 
3) Να επαληθεύσω το νόµο του Hooke: F= k. ∆l 
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Κλίση ,  k = -------- 

                                                   
-Τι µορφή έχει η γραφική παράσταση που προέκυψε; Τι σηµαίνει αυτό για τη σχέση των 
µεγεθών  F  και  ∆l; 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
-Υπολογίζω την κλίση της ευθείας της γραφικής παράστασης:  

 
 
 
 
 
 

Η κλίση εκφράζει τη δύναµη που πρέπει να εφαρµόσουµε στο ελατήριο για να το 
επιµηκύνουµε κατά 1m. Το µέγεθος αυτό ονοµάζεται σταθερά του ελατηρίου. 
Συµβολίζεται µε το γράµµα k. 
 
ΕΥΡΕΣΗ  ΒΑΡΟΥΣ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
-Χρησιµοποιώ  το βαρίδι  Pb (ή άλλο σώµα)   για να µετρήσω το βάρος του . 
- Το  κρεµάω από το ελατήριο και µετράω την επιµήκυνσή του . Βρίσκω    ∆l = ……. cm    
Από τη γραφική παράσταση ή από τη σταθερά ελατηρίου που υπολόγισα µπορώ να 
βρω το βάρος του  βαριδιού. 
 
α) Από τη σταθερά του ελατηρίου: 
 
 
Β = k. ∆l =.................................... 
 
 
 
β)  Από το διάγραµµα  F – ∆l  .  Περιγράφω τις ενέργειές µου : 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Ερώτηση : Γιατί δεν προσπαθούµε να επιµηκύνουµε πάρα πολύ το ελατήριο ; Τι θα 
πάθει ; 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 


