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ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ - ΝΟΜΟΣ ΗΟΟΚE 
(με εικονικό πείραμα) 

 
Βασικές έννοιες : Δύναμη - ελαστική παραμόρφωση - επιμήκυνση και συσπείρωση ελατηρίου - σταθερά 
ελατηρίου - δυναμόμετρο 

Παρατηρώ - Πληροφορούμαι - Γνωρίζω 

Στην άκρη ενός ελατηρίου κρεμάμε ένα βαρίδι , οπότε το ελατήριο επιμηκύνεται. 
Όταν αφαιρέσουμε το βαρίδι, το ελατήριο αποκτά το αρχικό του μήκος και σχήμα: 
λέμε ότι η παραμόρφωση του ελατηρίου είναι ελαστική. Όσο μεγαλύτερη είναι η 
δύναμη που επιμηκύνει το ελατήριο, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιμήκυνσή του: στις 
ελαστικές παραμορφώσεις η δύναμη είναι ανάλογη με την επιμήκυνση που 
προκαλεί. 
Η σχέση αυτή είναι γνωστή ως νόμος του Hooke.  
Στη γλώσσα των μαθηματικών ο νόμος του Hook εκφράζεται από τη σχέση:  

                                                                     F = k . ΔL                                                           
όπου: F η δύναμη που ασκείται στο ελατήριο, ΔL η επιμήκυνση του ελατηρίου από το αρχικό του 
μήκος και k μια σταθερά, που ονομάζεται «σταθερά του ελατηρίου».                   
 
Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα μελετήσουμε τη μεταβολή του μήκους του ελατηρίου σε 
σχέση με τη δύναμη που την προκαλεί, για να επιβεβαιώσουμε το νόμο του Hooke. Στη συνέχεια, θα 
χρησιμοποιήσουμε το νόμο του Hooke για να μετράμε δυνάμεις και να κατασκευάζουμε 
δυναμόμετρα. 

Πειραματίζομαι – Μετρώ 

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 κίτρινο βαρίδι στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου.  

2. Να επιλέξεις  διαδοχικά  μάζα 0,05kg, 0,1kg, 0,15kg, 0,2kg, 0,25 kg, 0,30 kg  

3. Να μετρήσεις  και να  καταγράψεις  στον πίνακα Α την αντίστοιχη επιμήκυνση Δ L του 
ελατηρίου.  

ΔL 

https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs-basics/latest/masses-and-springs-basics_el.html
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4. Να υπολογίσεις τη δύναμη που ασκείται κάθε φορά στο ελατήριο δεδομένου ότι το πείραμα γίνεται στη 
ΓΗ.  [g=10m/s2] και να συμπληρώσεις τη 2η στήλη του πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Μάζα βαριδιών  m(Kg) 
Δύναμη που επιμηκύνει το 

ελατήριο F (N) 
Επιμήκυνση του ελατηρίου ΔL (cm) 

0,00   

0,05   

0,10   

0,15   

0,20   

0,25   

0,30   

 

Συμπεραίνω - Υπολογίζω - Εφαρμόζω 

5. Με βάση τις πειραματικές τιμές του πίνακα Α τοποθέτησε τα πειραματικά σημεία δύναμης (F) – 
επιμήκυνσης (ΔL), στο εικονιζόμενο σύστημα αξόνων. Σχεδίασε ευθεία δια του μηδενός που περνάει όσο 
το δυνατό πλησιέστερα στα σημεία.  

 

6. Σύμφωνα με τα πειραματικά σου αποτελέσματα , ισχύει ο νόμος του Hooke για το συγκεκριμένο 
ελατήριο; δικαιολόγησε την απάντησή σου  

 
 
 
 

7.  Από το γράφημα που σχεδίασες υπολόγισε τη σταθερά k του ελατηρίου. 
 

 

 

 

8. Μπορεί το συγκεκριμένο ελατήριο να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή δυναμόμετρου; 
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9. Να περιγράψεις τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις ώστε να μετρήσεις τη μάζα των 3 άλλων 
σωμάτων ( Πράσινο, Μπλε και Κόκκινο). 

 
 
 

 
 

10. Καταχώρησε τις μετρήσεις σου στον πίνακα Β και συμπλήρωσε τον, εκτελώντας τους απαραίτητους 
υπολογισμούς. 

 

Προέκταση 

Τα ελατήρια έχουν ένα όριο (όριο ελαστικότητας) στο πόσο μπορούν να παραμορφωθούν ελαστικά και αυτό 
εξαρτάται από το σχήμα, το υλικό και τη θερμοκρασία τους. Όταν ασκηθεί μεγαλύτερη δύναμη από το όριο η 
παραμόρφωση μένει μόνιμα και για ακόμα μεγαλύτερη δύναμη το ελατήριο μπορεί να σπάσει (όριο θραύσης). 
Ανάλογα λοιπόν τη χρήση επιλέγουμε το κατάλληλο ελατήριο.  
Η σταθερά ελατηρίου k, γνωστή και σαν σταθερά του Hooke, εκφράζει τη σκληρότητα ενός  ελατηρίου και 

εξαρτάται από: 

1. το μήκος του ελατηρίου, 

2. το πάχος του σύρματος του ελατηρίου, 

3. το άνοιγμα (διάμετρο) των σπειρών του ελατηρίου, 

4. το υλικό και τη θερμοκρασία του σύρματος του ελατηρίου και 

5. την απόσταση μεταξύ των σπειρών («βήμα») του ελατηρίου 

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

ενός  επιλογέα. 

 Χρησιμοποίησε το κατάλληλο βαρίδι ώστε να ασκηθεί στο 

ελατήριο δύναμη F=1Ν και να μετακινήσεις  διαδοχικά τον 

επιλογέα από την πιο αριστερά θέση στην πιο δεξιά. 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις σου: 

α) σε τι διαφέρουν ένα σκληρό από ένα μαλακό ελατήριο; 

 

β) προκειμένου να κατασκευάσουμε ένα δυναμόμετρο για τη μέτρηση δυνάμεων 0,1Ν έως 0,5Ν πρέπει να 

επιλέξουμε ένα ελατήριο μικρής ή μεγάλης σκληρότητας; 

 

γ) προκειμένου να κατασκευάσουμε ένα δυναμόμετρο για τη μέτρηση δυνάμεων 3Ν έως 10Ν πρέπει να 

επιλέξουμε ένα ελατήριο μικρής ή μεγάλης σκληρότητας; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Σώματα ……………………………… ……………………………….. Μάζα σωμάτων  m(Kg) 

Πράσινο   
 

Μπλε   
 

Κόκκινο    
 


