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ΣΟΧΟΙ 

 Η εξοικείωση του μαθητή με το ελατήριο και η κατανόηση των ιδιοτήτων του.  

 Η κατασκευή γραφικών παραστάσεων και η χρήση τους για υπολογισμό μεγεθών  

 Η σύγκριση των πειραματικών δεδομένων με τις θεωρητικές προβλέψεις.  

 Η πειραματική απόδειξη ότι η επιμήκυνση ενός ελατηρίου είναι ανάλογη της δύναμης που την 

προκαλεί.  

 Ο υπολογισμός της σταθεράς  ενός ελατηρίου με βάση τα πειραματικά δεδομένα 

 Ο υπόγισμός του βάους άγνωστης μάζας με βάση την επιμήκυνση που προκελεί σε συγκεκριμένο 

ελατήριο 

 Να γίνει γνωστή η αρχή λειτουργίας των δυναμόμετρων 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΚΕΤΕ 
 

 Ράβδος 0,8m  - Ράβδος 0,3m -Βάση στήριξης - φικτήρας ακινητοποίησης της βάσης 

στήριξης , απλός σύνδεσμος. 

 Μετροταινία  

 Κασετίνα διαφανής με κυλινδρικά βαρίδια μάζας 50 g  , 100gr , 150 gr, 200gr .  

 Ελατήριο που παραδίδεται απο τον εκπαιδευτικό 

 
 

ΘΕΩΡΗΣΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
Σ’ αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα μελετήσουμε τη μεταβολή του μήκους του ελατηρίου σε σχέση με τη δύναμη που την 
προκαλεί, προσέχοντας να μη φθάσουμε το όριο ελαστικότητας του ελατηρίου.  
Η σχέση μεταξύ της δύναμης και της επιμήκυνσης στις ελαστικές παραμορφώσεις είναι γνωστή ως νόμος του Hooke : « η 
επιμήκυνση ΔL ενός ελατηρίου μέσα στην περιοχή ελαστικότητάς του είναι ανάλογη με τη δύναμη F που την προκαλεί, δηλαδή F ~ 
ΔL »  
Αυτό σημαίνει ότι το πηλίκο F / ΔL είναι σταθερό μέσα στην περιοχή ελαστικότητας του ελατηρίου : F = k ΔL όπου k είναι η 
σταθερά της αναλογίας.  
Η σταθερά k ονομάζεται σταθερά του ελατηρίου και χαρακτηρίζει τη σκληρότητα του υλικού του ελατηρίου. Το βάρος F(Β ) κάθε 
μάζας m υπολογίζεται από τη σχέση : F = m g όπου m η μάζα σε  

( kg ) και g =10 m / s 
2 
.  

 

ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 υναρμολογούμε τη διάταξη του παρακάτω  σχήματος  

 Κατακόρυφα στηρίζουμε τη μεγάλη ράβδο. Με τη βοήθεια του συνδέσμου τοποθετούμε τη 

μικρή ράβδο οριζοντια. 

 την άκρη της μικρής ράβδου κρεμάμε ένα ελατήριο που παραδίει ο καθηγητής. 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ  
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 την άκρη του ελατηρίου κρεμάμε  ένα βαράκι, ώστε να «ανοίξουν» οι σπείρες του και να μην 

έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.  

 Μετράμε με τη μετροταινία την απόσταση απο την 1η σπείρα του ελατηρίου μέχρι την 

τελeυταία. Σο μήκος αυτό το ονομάζουμε L0 =9,3 cm ή 0,093m 

 
                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 

1. την άκρη του ελατηρίου κρεμάμε ένα βαράκι των 50 g και σημειώνουμε την τιμή της 

επιμήκυνσης στον ΠΙΝΑΚΑ 1.  

2. Επαναλαμβάνουμε με άλλα βαράκια και σημειώνουμε τις αντίστοιχες επιμηκύνσεις στον 

ΠΙΝΑΚΑ 1. 

ΠΙΝΑΚΑ 1 – ΜΕΣΡΗΕΙ   

Μάζα 
m  

( g )  

 
Μαζα m 

(Kg) 
 

Βάρος  
m×g(N) 

g=9.8m/s2 

Μήκος 
ελατηρίου 

L(m) 

Επιμήκυνση 

ελατηρίου 

ΔL=L-L0 (m) 

 

 

B/ΔL (N/m) 

50  0,05 0,49 0,106 0,013 37,69 

100 0,1 0,98 0,121 0,028 35 

150 0,15 1,47 0,133 0,04 36,75 

200 0,2 1,96 0,144 0,051 38,4 

250 0,25 2,45 0,159 0,066 37,12 

300 0,3 2,94 0,171 0,078 37,69 
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3.Να υπολογίσετε τη μέση τιμή των μετρήσεων της τελευτάιας στήλης (Β/ΔL) 
 
Μέση τιμή :        37,1 N/m          ( 1 ) 
 
 

4.ε ορθογώνιο σύστημα αξόνων τοποθετούμε τα πειραματικά σημεία απο τον Πίνακα 1. τον 

οριζόντιο άξονα(τετμημένη ) η επιμήκυνση ΔL(m) και στον κατακόρυφο ( τεταγμένη) το βάρος Β 

της μάζας (Ν). 

 

5. Να φέρεται τη βέλτιστη <<καμπύλη>> που περνάει απο αυτά τα σημεία. 
 
 

6. Τπολογίστε την κλίση από τη γραφική παράσταση Β – ΔL και καταχωρήστε την τιμή της στον 

ΠΙΝΑΚΑ 2. 
 

Ορίζουμε σαν σταθερά ελατηρίου το πηλίκο: Δύναμης (Ν) /Επιμήκυνση(m) 
 

7.Καταχωρούμε τη σταθερά του ελατηρίου k από την κλίση που υπολογίσαμε προηγουμένως  
στον ΠΙΝΑΚΑ 2.  
 
 

ΠΙΝΑΚΑ 2– ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ  

                Μ Ε Γ Ε Θ Ο                                                                       Σ Ι Μ Η  (Ν/m) 
                                               

Μέση τιμή (1) Β/ΔL  37,1  N/m 

ταθερά ελατηρίου από την κλίση της 
ευθείας k = εφω  

36 Ν/m 

Να συγρίνετε τις δυο τιμές:  H μέση τιμή είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από την κλίση, αλλά οι 
δύο αυτές τιμές είναι σχεδόν ίδιες. 

 

 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Διατυπώνουμε στον ΠΙΝΑΚΑ 3 τα συμπεράσματα από τις μετρήσεις και τους υπολογισμούς 
επιλέγοντας ΝΑΙ ή ΟΦΙ   - ΩΣΟ Ή ΛΑΘΟ 
 

ΠΙΝΑΚΑ 3 – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

1. Με βάση τη μορφή της γραφικής παράστασης που προέκυψε, η επιμήκυνση είναι  
ανάλογη της δύναμης       NAI     -  OXI 
 
2. Με βάση τη μορφή της γραφικής παράστασης που προέκυψε, η μαθηματική σχέση που 
συνδέει την εφαρμοζόμενη δύναμη F με την επιμήκυνση ΔL του ελατηρίου είναι  F = k ΔL. 
                                              ΝΑΙ   -   ΟΦΙ  
 
3. Η μέση τιμή F / ΔL του ΠΙΝΑΚΑ 2 και η σταθερά k που βρήκαμε από την κλίση της 
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ευθείας F – ΔL έχουν  διαφορετικές μονάδες     ΝΑΙ    - ΟΦΙ .  
 
4. Με βάση τη γραφική παράσταση F / ΔL δεν μπορούμε να προβλέψουμε την επιμήκυνση 
του ελατηρίου για δύναμη 7,5 Ν.   ΩΣΟ   -  ΛΑΘΟ 
 
5. Για να μετρήσουμε το βάρος του βιβλίου Υυσικής αρκεί  η γραφική παράσταση F – ΔL και 
ένας κανόνας.   ΝΑΙ   - ΟΦΙ  
 
 
6.Να υπολογίσετε απο τη γραφική παράσταση που σχεδιάσατε το βάρος ενός άγνωστου 
σώματος το οποίο κρεμάσαμε στο άκρο του ελατηρίου μας και προξένησε επιμήκυνση ίση με 
ΔL= 6cm 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


