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ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΗΟΟΚ 
Α) Θεωρητικές επισηµάνσεις στο νόµο του ΗΟΟΚ 
Μπορούµε να αντιληφθούµε µια δύναµη που ασκείται σε κάποιο σώµα από τα 
αποτελέσµατα της, δηλαδή: 
α) Τη µεταβολή της κίνησης του σώµατος και  
β) Την παραµόρφωση του. 
Εδώ θα µελετήσουµε το β) δηλαδή την παραµόρφωση. 
Υπάρχουν δύο ειδών παραµορφώσεις σε ένα σώµα που του ασκείται δύναµη: 
1)Μόνιµες που µετά την παύση της δύναµης το σώµα δεν επανέρχεται στο 
αρχικό σχήµα (πλαστελίνη). 
2)Ελαστικές που µετά την παύση της δύναµης το σώµα επανέρχεται στο 
αρχικό σχήµα (Λάστιχο, ελατήριο). 
Θα αποδείξουµε µε ένα πείραµα ότι στις ελαστικές παραµορφώσεις η δύναµη 
είναι ανάλογη µε την παραµόρφωση. 
Κατόπιν θα χρησιµοποιήσουµε την γνώση αυτή για να κατασκευάσουµε 
δυναµόµετρο. 
Γνωρίζουµε ότι σώµα µάζας 100g έχει στην 
επιφάνεια του πλανήτη µας βάρος 1Ν.  

Β) Πειραµατική διαδικασία 
Απαιτούµενα όργανα και υλικά 
1) Ελατήριο προφορτισµένο µε αρχικό 

βαρίδι. 
2) Βάση 
3) Ορθοστάτη και ράβδο. 
4) Σύνδεσµο 
5) Βαρίδια 250g,500g,1000g. 
6) Μετροταινία. 
Εκτέλεση 
1)Θα βρεις στον πάγκο σου έτοιµη τη 
διάταξη της εικόνας.  
2)Κρέµασε διαδοχικά βαρίδια στο ελατήριο 
συνδυάζοντας τα για να πετύχεις τις µάζες 
της 1ης στήλης του πίνακα.  
3)Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Μάζα πρόσθετων 
βαριδιών (g) 

∆ύναµη F που 
επιµηκύνει το 
ελατήριο (N)  

Ολικό µήκος 
ελατηρίου L(cm)  
 

Επιµήκυνση από το 
αρχικό µήκος (∆L) 
(cm) 

0 0  
 

250 2,5   

500    

750    

1000    

1250    

1500    

  

 



 
Με βάση τις τιµές της 2ης και της 4ης στήλης του πίνακα  να κάνεις την 
γραφική παράσταση F-∆L. 
α)Βαθµολόγησε κατάλληλα τον κατακόρυφο άξονα (ψ) σε Ν και τον οριζόντιο 
(χ) σε cm, λαµβάνοντας υπόψη τις µεγαλύτερες τιµές των µεγεθών F και 
∆L.Μην ξεχάσεις τα υποµνήµατα των αξόνων. 
β)Τοποθέτησε τα σηµεία στο διάγραµµα σύµφωνα µε τις τιµές του πίνακα. 
γ) Τράβηξε την γραµµή που περνάει από τα σηµεία. 
 
 
 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
 
 
Είναι τα ποσά ανάλογα; 
______________________________________________________________________ 
 
Με το χέρι σου τέντωσε το ελατήριο και µέτρα το µήκος του. (Του 
ελατηρίου):___________ 
Από την τιµή που µέτρησες και µε τη βοήθεια του διαγράµµατος να βρεις τη 
δύναµη που έβαλες στο ελατήριο για να το τεντώσεις. 
Επιµήκυνση:__________ 
 
∆ύναµη:______________ 
 
Μην ξεχάσεις τις µονάδες 
Η σταθερά του ελατηρίου είναι ένα µέγεθος που µας δείχνει τη σκληρότητα 
του και συµβολίζεται µε k.Όσο πιο σκληρό τόσο µεγαλώνει η σταθερά του. 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα ποσά είναι ανάλογα αν διαιρέσουµε δύο 
αντίστοιχες τιµές δύναµης F και επιµήκυνσης ∆L θα βρούµε την κλίση της 
ευθείας που ισούται µε την σταθερά του ελατηρίου.  
Υπολογίστε το k (σταθερά) του ελατηρίου µας (µε τις µονάδες του). 
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