
ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  

Κ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HOOKE  
Στόχοι:  

2) Να σχεδιάζεις την αντίστοιχη γραφική παράσταση πειραματικών τιμών επιμήκυνσης-
δύναμης. 
3) Να υπολογίζεις τη σταθερά του ελατηρίου, από το γράφημα  

1) Να ελέγξεις πειραματικά αν η επιμήκυνση ενός ελατηρίου είναι  
ανάλογη της δύναμης που την προκαλεί. 

επιμήκυνσης – δύναμης. 
4) Να επαληθεύσεις την ισχύ του νόμου του Hooke: F= k*Δl 
Όργανα – Υλικά 
Ελατήρια όχι πολύ σκληρά , ορθοστάτης και σφιγκτήρας τύπου G, σύνδεσμος, χάρακας 
0-40cm,  βαρίδια 50gr, 100gr, 150gr 
 

 
Πειραματική διαδικασία 

1. Στερέωσε τον ορθοστάτη με τον σφιγκτήρα στην άκρη του πάγκου εργασίας.  
 

2.  Προσάρμοσε το χάρακα κατακόρυφα  και παράλληλα με τον ορθοστάτη ώστε 
να μπορείς να διαβάσεις τις επιμηκύνσεις του ελατηρίου. 
 

3. Κρέμασε το ελατήριο από τον ορθοστάτη.  
 

4. Κρέμασε αν χρειαστεί  κάποιο βάρος  ώστε μόλις  να αρχίσει η επιμήκυνση του 
ελατηρίου (Οι σπείρες του ελατηρίου να μην ακουμπούν μεταξύ τους). 
 

5. Κρέμασε διαδοχικά τα βάρη που αναγράφονται στον πίνακα 1  
και κατέγραψε τις επιμηκύνσεις του ελατηρίου από την αρχική του θέση. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

Μάζα βαριδίου m ( 
gr) 

Βάρος W (N) Επιμήκυνση ΔL 
(cm) 

Σταθερά 
ελατηρίου k  

(N/m) 
0 0 0  
50    
100    
150    
200    

 
6. Χρησιμοποιώντας τις τιμές του πίνακα που συμπλήρωσες σχεδίασε τη γραφική 

παράσταση της δύναμης( βάρους) σε συνάρτηση με την επιμήκυνση του 
ελατηρίου. 
 

7. Αναγνώρισε τη  μορφή της γραφικής παράστασης που προέκυψε. Μοιάζει με 
την αναμενόμενη ευθεία που προβλέπει ο νόμος του Ηοοke; 

 
 



ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  

Κ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ 

8. Η κλίση της ευθείας τι εκφράζει ; Υπολόγισε την κλίση της ευθείας της 
γραφικής παράστασης:  
 
Κλίση  k =.......... 
 
 
Η κλίση της ευθείας εκφράζει τη δύναμη που πρέπει να εφαρμόσουμε στο  
ελατήριο για να το επιμηκύνουμε κατά 1m. Το μέγεθος αυτό  
ονομάζεται σταθερά του ελατηρίου. Συμβολίζεται με το γράμμα k και 
χαρακτηρίζει το υλικό και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του ελατηρίου. 
 
 
ΕΥΡΕΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Χρησιμοποίησε ένα αντικείμενο  για να μετρήσεις το βάρος του . 
 

 
 

2.  Κρέμασέ το από το ελατήριο και μέτρα την επιμήκυνση του ελατηρίου. 
 

3.  Βρες το βάρος του αντικειμένου από τη γραφική παράσταση ή από τη σταθερά 
k του  ελατηρίου που βρήκες πιο πριν. 
 

 


