
 

O ΝΟΜΟ ΣΟΤ ΗΟΟΚE 

ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 

 

 

1. υνήθως τα ελατήρια εμφανίζουν κάποια «υστέρηση» και χρειάζονται 

κάποιο αρχικό «βαράκι» ώστε να «ξεκολλήσουν» οι σπείρες τους (να μπει, όπως 

λέμε, το ελατήριο στη γραμμική περιοχή του). την αρχή λοιπόν 

προσθέτουμε μια μάζα των 50g (που υπάρχουν διαθέσιμες στο εργαστήριο) 

έτσι ώστε οι σπείρες του ελατηρίου να μην είναι «κολλημένες». Θεωρούμε ότι 

αυτό είναι το φυσικό μήκος του ελατηρίου. υμπληρώνουμε όλες τις στήλες 

του  παρακάτω πίνακα προσθέτοντας βαράκια  50, 100, 150, 200 g  και 

μετρώντας κάθε φορά την επιμήκυνση του ελατηρίου από το φυσικό του 

μήκος.  Για να συμπληρώσουμε τη δεύτερη στήλη του πίνακα πρέπει να 

λάβουμε  υπόψη μας ότι μια μάζα 100 g έχει βάρος 1Ν. 

 

 



 

 

      Με βάση το πείραμα που κάναμε στο εργαστήριο, είχαμε τις παρακάτω 

μετρήσεις (δεν μετράμε την αρχική μάζα των 50g που χρησιμοποιούμε για να 

«ξεκολήσουν» οι σπείρες του ελατηρίου): 

Μάζα σε  (g) 
(Κάθε βαρίδι έχει μάζα 
50 g) 
 

 Βάρος βαριδιών = 
Δύναμη F που επιμηκύνει 
το ελατήριο  σε (Ν) 
 

Επιμήκυνση του 
ελατηρίου ΔL σε  (cm) 
 

           50            21 

          100            43 

          150            65 

          200            86 
  

 υμπληρώστε λοιπόν το βάρος στη μεσαία στήλη. Σο βάρος αυτό είναι και η 

δύναμη που επιμηκύνει το ελατήριο. το μάθημα δεν χρησιμοποιήσαμε μάζα 

ίση με 200 g (τέσσερα βαράκια). Θεωρήστε όμως ότι η επιμήκυνση που 

αντιστοιχεί είναι 86 cm. 

 2. Σοποθετείστε τα πειραματικά σημεία (ζευγάρια) δύναμης (F) – 

επιμήκυνσης (ΔL) στο παρακάτω σύστημα αξόνων (αν διαθέτετε μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε ένα δικό σας μιλλιμετρικό χαρτί).  

         Ελέγξτε με το χάρακα αν αυτά τα σημεία βρίσκονται (περίπου) σε μια 

ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων. χεδιάστε στη συνέχεια την 

ευθεία που περνάει πλησιέστερα από το σύνολο των σημείων και περνάει και 

από την αρχή των αξόνων. (Θυμηθήτε αυτά που είπαμε για το πως 

«επιλέγουμε» την ευθέια ώστε να είναι κατά το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπολογείστε την κλίση της ευθείας που σχεδιάσατε: 

                                   Κλίση = ……………….  Ν/cm 

 

(Η κλίση εκφράζει τη δύναμη, που πρέπει να εφαρμόσουμε στο ελατήριο, για 
να το επιμηκύνουμε κατά 1 cm. Από τα μαθηματικά επίσης, η κλίση της 
ευθείας είναι η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία με τον 
οριζόντιο άξονα, δηλαδή τον άξονα των x, όπως τον ονομάζουν οι 
μαθηματικοί, ενώ εμείς στην άσκησή μας τον ονομάσαμε άξονα των ΔL) . 
 
Δεν γνωρίζετε τι είναι η  κλίση ευθείας (όπως και η εφαπτομένη γωνίας)  μιας και  θα 

τη μάθετε λίγο αργότερα στα Μαθηματικά. Για την άσκησή μας όμως είναι αρκετά αυτά 

που είπαμε  στο εργαστήριο για το  πως υπολογίζουμε την κλίση μιας ευθείας. 

 

     

 
F (N) 

ΔL  (cm) 



 

 

ύμφωνα με το νόμο του Ηooke:    

                                                   .F k L  

Η σχέση αυτή μπορεί να γραφεί: 

                                                   .F k L  

                                                     
F

k
L  

Η σταθερά λοιπόν k του ελατηρίου που χρησιμοποιήσαμε είναι ίση με την 

κλίση της ευθείας που βρήκαμε (από τη γραφική παράσταση), οπότε: 

                                       k =………………   N/cm  

Έτσι ο νόμος του Hooke για το ελατήριο που χρησιμοποιήσαμε στην 

πειραματική διαδικασία εκφράζεται από τη σχέση: 

                                              F=……………..          

   

    3.   Τποθέστε τώρα πως για κάποιο άλλο ελατήριο, πήραμε τις παρακάτω 

μετρήσεις: 

Μάζα σε  (g) 
(Κάθε βαρίδι έχει μάζα 
50 g) 
 

 Βάρος βαριδιών = 
Δύναμη F που επιμηκύνει 
το ελατήριο  σε (Ν) 
 

Επιμήκυνση του 
ελατηρίου ΔL σε  (cm) 
 

           50            15 

          100            31 

          150            44 

          200            60 
     

 

 

 



 

 

        υμπληρώστε το βάρος στη μεσαία στήλη. Σο βάρος αυτό είναι και η 

δύναμη που επιμηκύνει το ελατήριο. 

        Σοποθετείστε τα πειραματικά σημεία (ζευγάρια) δύναμης (F) – 

επιμήκυνσης (ΔL) στο ίδιο διάγραμμα (σύστημα αξόνων), που τοποθετήσατε 

τις μετρήσεις σας για το πρώτο ελατήριο.  

      Ελέγξτε και πάλι  με το χάρακα αν αυτά τα σημεία βρίσκονται (περίπου) 

σε μια ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων. χεδιάστε στη συνέχεια 

την ευθεία που περνάει πλησιέστερα από το σύνολο των σημείων και περνάει 

και από την αρχή των αξόνων.            

        Τπολογείστε την κλίση της ευθείας που σχεδιάσατε: 

                                   Κλίση = ……………….  Ν/cm 

          Η σταθερά λοιπόν του δεύτερου ελατηρίου (ας την πούμε k΄) είναι ίση 

με την κλίση της ευθείας που βρήκατε (από τη γραφική παράσταση), οπότε: 

                                       k΄ =………………   N/cm  

         Έτσι ο νόμος του Hooke για το ελατήριο αυτό εκφράζεται από τη 

σχέση: 

                                              F=…………….. 

 

    4. Από τις μετρήσεις (και τις γραφικές παραστάσεις) για τα δύο ελατήρια 

μπορείτε να πείτε πιο από τα δύο είναι πιο «σκληρό» ; (Δικαιολογώντας φυσικά 

την επιλογή σας). 

    5. Προσπαθήστε να εκφράσετε τις δύο σταθερές που βρήκατε σε  Ν/m 

(Θυμηθείτε αυτά που είπαμε στο εργαστήριο): 

 

 



 

k = …………….N/m 

k΄ = …………….N/m 

                                            

               Ο Ρόμπερτ Χουκ (Robert Hooke, 18 

Ιουλίου 1635 - 3 Μαρτίου 1703) ήταν Άγγλος 

φυσικός και αρχιτέκτονας, ο οποίος 

διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στην 

επιστημονική επανάσταση τόσο με το 

πειραματικό όσο και με το θεωρητικό έργο 

του. 

 

 

 

 

6. Από την εγκυκλοπαίδεια ή το διαδίκτυο βρήτε πληροφορίες για τον Robert 

Hooke και για τη συνεισφορά του στην επιστήμη. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ-ΑΝΑΥΟΡΕ 

1. Φυσική Β΄Γυμνασίου, Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδης, Κ. Καμπούρης, Κ. 

Παπαμιχάλης, Λ. Παπατσίμπα, ΟΕΔΒ. 

2. Ρόμπερτ Χουκ, άρθρο στη Βικιπαίδεια. 

 

 

                                                                                                      ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΟ ΓΙΑΝΝΗ 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%A7%CE%BF%CF%85%CE%BA

