
Νόμος Hooke 

 

Μας είναι γνωστή η εικόνα του σχήματος. Τα στιγμιότυπα  (α), (β) και (γ) θα 

«ζωντανέψουμε» στο εργαστήριό μας. 

Πράξη 1η :  Οι μαθητές γνωρίζουν το ελαστικό σώμα ελατήριο και τα 

δυναμόμετρα, τα οποία έχουν ως βασικό υλικό το ελατήριο. 

 

Πράξη 2η :  Οι μαθητές  αναρτούν στο ελατήριο βάρη (το βάρος είναι δύναμη !...) 

και αφού συμπληρώσουν τον πίνακα, απαντούν στις ερωτήσεις.  

 

 

Δύναμη Μήκος ελατηρίου Παραμόρφωση       
      

           
 

0 
Έχει το φυσικό του 

μήκος  Lo=              cm 
0 Αόριστο  το κλάσμα 0/0 

F    

2F    

3F    

4F    

 

1. Ποιες παρατηρήσεις μπορείτε να κάνετε σχετικά με τις τιμές που εμφανίζονται στον πίνακα ύστερα από την 

συμπλήρωσή του  ; …………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Είναι τα ποσά δύναμη και παραμόρφωση ανάλογα ; …………………    Ποια εξίσωση συνδέει δυο ποσά (y,x), τα 

οποία είναι ανάλογα ; ……………………………………………………………. 

 

3. Να γίνει το διάγραμμα δύναμη-παραμόρφωση : 

Δύναμη 
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                                                                  Παραμόρφωση (cm) 

Το ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

Δυο ποσά -όπως η δύναμη και η 

παραμόρφωση, είναι ανάλογα, 

όταν σε διάγραμμα δίνουν πλάγιο 

ευθύγραμμο τμήμα που περνά 

από την αρχή των αξόνων 



Πράξη 3η 

ΓΕΝΙΚΑ :  Κάθε υλικό αντικείμενο (κάθε μάζα δηλαδή) έλκεται από τη Γη με μια δύναμη 

που λέγεται βάρος.  Υπάρχει σχέση που συνδέει τη μάζα και το βάρος. Αυτή η σχέση  

λέει ότι : 

Βάρος  ≈ περίπου δεκαπλάσια αριθμητική τιμή  από αυτή της μάζας 

Με μαθηματική έκφραση :   B ≈ 10 . m      (1) 

Παραδείγματα  

 Μάζα 60 Kg δέχεται από τη Γη δύναμη έλξης  -πιο απλά «έχει βάρος»-  600 Ν 

 Μάζα 250 gr    Δηλαδή  0,250 Kg    2,5  Ν 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Θα μελετήσουμε στη συνέχεια των μαθημάτων την σχέση μάζας και βάρους.  

 

ΑΣΚΗΣΗ :  Κρεμάστε στο ελατήριο μια γνωστή μάζα m1  που διαθέτει το εργαστήριο.  

Στη συνέχεια κρεμάστε μια άλλη μάζα –μικρότερη, της οποίας δεν γνωρίζετε τιμή της.   

Με τη βοήθεια του δυναμόμετρου (βλέπε σχήμα) να συμπληρώσετε τον πίνακα  

Δίνεται m1 =              gr 

 

 Μάζα Βάρος ( B≈10 . m) Παραμόρφωση 

Γνωστή μάζα m1 
 

m1 =          Kg B1 ≈              N ΔL1 =               cm 

Άγνωστη μάζα mx 
 

mx =         Kg Bx ≈              N ΔLx =             cm 

 

Ποια είναι η τιμή των παραμορφώσεων  ΔL1    και     ΔLx  ;  ……………………………………………………………………………. 

Ποια η τιμή του βάρους Bx ;   …………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ποια η τιμή της μάζας mx ;  ………………………………… 

 

 

…Ηθικόν δίδαγμα   «Τα δυναμόμετρα –έμμεσα- μπορούν να μετρήσουν μάζες»… 

 

                                              Ο/Η  μαθητής (-τρια) 

                                                            …………………………………………………………………………………………… 
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