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ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣ 
(με εικονικό πείραμα) 

 
Πειραματίζομαι – Μετρώ 

Στην άσκηση αυτή θα επαναλάβουμε το πείραμα μέτρησης μάζας με ελατήριο με την βοήθεια της 
προσομοίωσης που φαίνεται τον παρακάτω σύνδεσμο.  

Να ανοίξεις το εικονικό εργαστήριο 
https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs-basics/latest/masses-and-springs-basics_el.html 

 
 
Πριν αρχίσεις τις μετρήσεις 

 Να επιλέξεις, στο μενού πάνω δεξιά, να φαίνεται με διακεκομμένη γραμμή το 
αρχικό μήκος και η θέση ισορροπίας του ελατηρίου κάθε φορά. 

 Να μετακινήσεις το χάρακα έτσι ώστε να μετράς κάθε φορά την επιμήκυνση του ελατηρίου από το 
αρχικό του μήκος. 

 Για να σταματήσεις την ταλάντωση του ελατηρίου και να το φέρεις σε ισορροπία πατάς το κόκκινο 
κουμπί, πάνω δεξιά του σημείου στήριξης. 

 

1. Να αναρτήσεις το πορτοκαλί  βαρίδι στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου.  

2. Να επιλέξεις  διαδοχικά  μάζα 50g, 90g, 120g, 180g, 200 g, 260 g  

3. Να μετρήσεις  και να  καταγράψεις για κάθε μάζα της πρώτης στήλης στον πίνακα Α 
την αντίστοιχη επιμήκυνση Δ L του ελατηρίου στη δεύτερη στήλη του πίνακα.  

 
 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Μάζα βαριδιών  m(g) 
Επιμήκυνση του 

ελατηρίου ΔL (cm) 

0 0 

50  

90  

120  

180  

200  

260  
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Συμπεραίνω - Υπολογίζω - Εφαρμόζω 

4. Με βάση τις πειραματικές τιμές του πίνακα Α τοποθέτησε τα πειραματικά σημεία Μάζας (g) – 
επιμήκυνσης (cm), στο εικονιζόμενο σύστημα αξόνων, αφού επιλέξεις κατάλληλη κλίμακα. Σχεδίασε 
ευθεία που περνάει όσο το δυνατό πλησιέστερα στα σημεία.  

 

  

 

5. Να περιγράψεις τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις ώστε με τη βοήθεια του διαγράμματος να 
υπολογίσεις τη μάζα των 3 άλλων σωμάτων ( Πράσινο, Μπλε και Κόκκινο). 
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6. Καταχώρησε τις μετρήσεις σου στον πίνακα Β και συμπλήρωσε τον, εκτελώντας τους απαραίτητους 
υπολογισμούς. 

 

           * Για τον υπολογισμό του βάρους να θεωρήσετε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας στη Γη είναι : 

g = 10 m/s2. 

 

 

Προέκταση 

Στο εικονικό αυτό εργαστήριο  υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της σκληρότητας του ελατηρίου με τη βοήθεια 

ενός  επιλογέα που φαίνεται στη διπλανή εικόνα. 

 

 Να χρησιμοποιήσεις το πορτοκαλί βαρίδι με μάζα 100 g. Κρέμασε το 

βαρίδι στο ελατήριο και μετακίνησε  διαδοχικά τον επιλογέα από την πιο 

αριστερά θέση στην πιο δεξιά. 

Γράψε συνοπτικά τι παρατηρείς. 

 

 

Αν κατασκευάζαμε ένα ζυγό με το πιο μαλακό ελατήριο και έναν δεύτερο ζυγό με το πιο σκληρό ελατήριο ποιος 
από τους δύο ζυγούς κατά τη γνώμη σου : 

 α. Θα μπορούσε να ζυγίσει μεγαλύτερη μάζα  

β. Θα είχε μεγαλύτερη ακρίβεια 

Να θεωρήσετε ότι και τα δύο ελατήρια μπορούν να επιμηκυνθούν με ασφάλεια μέχρι 50 cm  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Σώματα Επιμήκυνση (cm) Μάζα σωμάτων  (g) 
Μάζα σωμάτων  (Κg) Βάρος σωμάτων  (Ν) 

Πράσινο  
   

Μπλε  
   

Κόκκινο   
   


