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Θεωρητικές επισηµάνσεις 
 
   Τα διάφορα υλικά µπορούµε να τα χωρίσουµε σε ελαστικά και πλαστικά. Όταν σε ένα 
σώµα ενεργεί ορισµένη δύναµη, το σώµα παραµορφώνεται. Αν ξαναπάρει την αρχική 
µορφή του µόλις πάψει να ασκείται η δύναµη, ονοµάζουµε το σώµα ελαστικό. Λόγου χάρη 
ένα χαλύβδινο ελατήριο είναι ελαστικό σώµα. Αντίθετα, ένα ελατήριο από χάλκινο σύρµα 
ή ένα κοµµάτι πλαστελίνης είναι πλαστικό σώµα, γιατί παραµορφώνεται µόνιµα ακόµα και 
µε την επίδραση µικρής δύναµης. 
   Ένα ελαστικό σώµα θα πάθει µόνιµη παραµόρφωση, όταν η δύναµη που το 
παραµορφώνει ξεπερνάει το όριο ελαστικότητας του σώµατος. Σπάζει δε, όταν ξεπεράσει 
το όριο θραύσης του. 
   Ο νόµος του Hooke ή νόµος των ελαστικών παραµορφώσεων λέει ότι η επιµήκυνση x 
ενός ελατηρίου µέσα στην περιοχή ελαστικότητας του είναι ανάλογη της δύναµης F που 
την προκαλεί δηλαδή F~x. Αυτό σηµαίνει ότι το πηλίκο F/x είναι σταθερό, µέσα στην 
περιοχή ελαστικότητας του ελατηρίου 
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όπου k είναι η σταθερά της αναλογίας. 
  Ονοµάζουµε τη σταθερά k σταθερά του ελατηρίου, ενώ η τιµή της χαρακτηρίζει τη 
σκληρότητα του υλικού του σώµατος (σε N/cm). 
  
Σήµερα θα δείξετε τις ικανότητές σας και θα αξιολογηθείτε αν: 
• αποδείξετε πειραµατικά ότι η επιµήκυνση ενός ελατηρίου είναι ανάλογη της δύναµης 

που την προκαλεί. 
• Υπολογίσετε τη σταθερά k (σκληρότητα) των ελατηρίων που σας δίνονται. 
• Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι το νόµο του Hooke δεν ακολουθούν όλα τα ελαστικά 

σώµατα. 
 

Ε.Κ.Φ.Ε. 
ΑΙΓΑΛΕΩ 
      

 
Προκριµατικός διαγωνισµός  
για την 11th EUSO 2013 

στην Φυσική 
 

Ονοµατεπώνυµα 
µελών οµάδας 

 

1)…………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………… 

Σχολείο: 
 
 
 

Ηµεροµηνία: Σάββατο 8/12/2012 

 Ο νόµος του Hooke 

∆ιάρκεια: 45 λεπτά 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
 
Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραµα 

• Βάση παραλληλόγραµµη 
• Ράβδος µεταλλική 0,80 m 
• ∆ύο απλοί σύνδεσµοι (σταυροί) 
• Άγκιστρο 
• Λαβίδα απλή 
• ∆ύο χαλύβδινα ελατήρια µε διαφορετική σκληρότητα 
• Ένα λαστιχάκι 
• Τέσσερις µάζες 50 g (βαράκια 0,5 Ν) 
• ∆υναµόµετρο 0-10 Ν 
• Χάρακας 40 cm και χαρακάκι 20 cm 
• Πλαστελίνη 
• Καρφίτσα 
 

∆ιεξαγωγή 

 
1. Συναρµολογήστε την πειραµατική διάταξη του Σχ. 1: φτιάξε τον ορθοστάτη και 
βίδωσε ένα σταυρό στη βάση της ράβδου και έναν άλλο στο πάνω άκρο της. Στον κάτω 
στερέωσε τη λαβίδα και σ’αυτήν όρθιο το χάρακα. Στον πάνω σταυρό στερέωσε το 
άγκιστρο. 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχ. 1 
 

2. Κρέµασε στο άγκιστρο το ένα από τα ελατήρια, αφού πρώτα στην κάτω άκρη κάθε 
ελατηρίου έχεις στερεώσει ένα κοµµάτι πλαστελίνης. Στη συνέχεια, διαπέρασε µε µια 
καρφίτσα την πλαστελίνη. Η καρφίτσα πλέον χρησιµεύει σαν δείκτης στην άκρη του 
ελατηρίου. 
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3. Ρύθµισε κατά τέτοιο τρόπο το ύψος του χάρακα, ώστε η ένδειξη µηδέν της κλίµακας του 
να είναι στην ίδια ευθεία µε το δείκτη (καρφίτσα). 
4. Στην άκρη του ελατηρίου κρέµασε ένα βαράκι του 0,5 Ν. Τι παρατηρείς; Πόσο 
επιµηκύνθηκε το ελατήριο; Σηµείωσε την τιµή της επιµήκυνσης x1 στον Πίνακα 1 του 
φύλλου αξιολόγησης. 
5. Χωρίς να αφαιρέσεις το βαράκι του 0,5 Ν πρόσθεσε ένα ακόµα, ώστε η συνολική 
δύναµη να γίνει 1 Ν. Σηµείωσε τη νέα επιµήκυνση του ελατηρίου στην κατάλληλη στήλη 
του Πίνακα 1. 
6. Επανέλαβε τη διαδικασία 4 προσθέτοντας διαδοχικά βαράκια του 0,5 Ν µέχρι η 
συνολική δύναµη να γίνει 2 Ν. Σηµείωσε τις αντίστοιχες τιµές της επιµήκυνσης x1 στον 
Πίνακα 1. 
7. Υπολόγισε το πηλίκο F/x1 για κάθε ζευγάρι τιµών δύναµης - επιµήκυνσης και 
συµπλήρωσε αντίστοιχα τον Πίνακα 1. Τι παριστάνει αυτό το πηλίκο; Συµβόλισε το.  
8. Επανέλαβε τις διαδικασίες από 3 έως 7 για το άλλο ελατήριο, συµπληρώνοντας 
κατάλληλα τον Πίνακα 2 του φύλλου αξιολόγησης. Γράψε τι παρατηρείς. 
9. Κάνε τη γραφική παράσταση επιµήκυνση (x1) – δύναµη (F) για το πρώτο ελατήριο 
χρησιµοποιώντας τις τιµές του Πίνακα 1. 
10. Στους ίδιους άξονες (στο ίδιο χαρτί µιλιµετρέ) κάνε µαζί και τη γραφική παράσταση  
επιµήκυνση (x2) – δύναµη (F) για το δεύτερο ελατήριο. 
11. Από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις και την τιµή των κλασµάτων F/x1 και F/x2 
επαλήθευσες πειραµατικά το νόµο του Hooke για τα ελατήρια; ∆ιατύπωσε τον. 
12. Ποιο από τα δύο ελατήρια είναι περισσότερο σκληρό; ∆ώσε το µέτρο της σκληρότητας 
τους σε µονάδες S.I. Σηµείωσε στις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις ποια γραµµή αντι-
στοιχεί στο σκληρό ελατήριο και ποια στο µαλακό ελατήριο. 
13. Μπορείς να προβλέψεις την επιµήκυνση καθενός ελατηρίου για δύναµη 2,5 Ν; ∆ικαιο-
λόγησε την απάντησή σου. 
14. Αντικατέστησε το ελατήριο µε ένα λαστιχάκι και επανέλαβε τις διαδικασίες 3 ως 6. 
Συµπλήρωσε αντίστοιχα τον Πίνακα 3. 
15. Κάνε τη γραφική παράσταση επιµήκυνση (x3) – δύναµη (F) και για το λαστιχάκι. 
16. Από τις τιµές του Πίνακα 3 και την παραπάνω γραφική παράσταση  τι διαπιστώνεις; 
Ισχύει ο νόµος του Hooke και για το λάστιχο; ∆ικαιολόγησε την απάντησή σου. 
17. Κρέµασε το δυναµόµετρο από το άγκιστρο. Άρχισε να κρεµάς διαδοχικά σ’αυτό βάρη 
0,5 Ν, 1 Ν, 1,5 Ν, 2 Ν. Παρατήρησε αν οι αποστάσεις πάνω στην κλίµακα του είναι ίσες 
για κάθε διπλασιασµό, τριπλασιασµό κτλ. της δύναµης. 
18. Το δυναµόµετρο είναι φτιαγµένο από χαλύβδινο σπειροειδές ελατήριο ή από κάποιο 
άλλο υλικό; ∆ικαιολόγησε την απάντησή σου. 
19. Γιατί δε µετράµε µε το δυναµόµετρο βάρη (δυνάµεις) µεγαλύτερα από την αντοχή του; 
Τι αντοχή έχει το δυναµόµετρο που χρησιµοποίησες; 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

1. Νίκος Σ. Παπασταµατίου: «Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής Β΄ Γυµνασίου», ΟΕ∆Β, Αθήνα, 1994 

2. Νίκος Σ. Παπασταµατίου: «Τετράδιο εργαστηριακών ασκήσεων φυσικής Β΄ Γυµνασίου», ΟΕ∆Β, Αθήνα, 

1994 



 4

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
∆ύναµη F (N) 0 0,5    
Επιµήκυνση x1 (cm) 0     
F (N) / x1 (cm)      

 
Α. Από τις διαδικασίες 4 ως 6 της πειραµατικής δραστηριότητας και τις τιµές του Πίνακα 1 
τι συµπεραίνεις; Πώς αυξάνεται η επιµήκυνση για κάθε διπλασιασµό, τριπλασιασµό κτλ., 
της δύναµης; 
            
            
              
 
7.             
              
              
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

∆ύναµη F (N) 0 0,5    
Επιµήκυνση x2 (cm) 0     
F (N) / x2 (cm)      

 
8.             
            
          
 
9-10 
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11.             
            
          
12.             
            
          
13.             
            
          
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 
∆ύναµη F (N) 0 0,5    
Επιµήκυνση x3 (cm) 0     
F (N) / x3 (cm)      

 
15.                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.            
            
          
17.             
            
          
18.            
            
          
19.            
            
            
         

Καλή επιτυχία!!! 


