
Φύλλο εργασίας εργαστηριακών ασκήσεων    Μάζα – Βάρος    Νόμος του Hooke 
 
Στους πάγκους 1, 2 και 3    Μάζα – Βάρος 
 
 Με τη ζυγαριά θα μετρήσετε τις μάζες των 4 βαριδιών (το ένα είναι άγνωστο) και θα 

συμπληρώσετε τη δεύτερη στήλη του πίνακα (σε kg). 
 Με το δυναμόμετρο θα μετρήσετε τα βάρη των 4 βαριδιών και θα συμπληρώσετε την 

τρίτη στήλη του πίνακα. 
 

m (g) m (kg) B (N) 

50   

100   

   

200   

Παρατηρείτε κάποια σταθερά αναλογίας ανάμεσα 
στις τιμές της δεύτερης και της τρίτης στήλης που 
συμπληρώσατε; 
Δηλαδή με ποιο (στρογγυλοποιημένο) αριθμό αν 
πολλαπλασιάσουμε τις τιμές της πρώτης στήλης 
θα μας δώσουν τις τιμές της δεύτερης στήλης;   
Με το  .......... 
Αν τα καταφέρατε, έχετε ανακαλύψει 
προσεγγιστικά την επιτάχυνση της βαρύτητας g 
στη Γη.  

Γράψτε τον τύπο που συνδέει το βάρος με τη μάζα ....................................................................... 

Γράψτε τον τύπο που συνδέει το βάρος με τη μάζα όπως το βρήκατε......................................................... 

Αν κάνετε το ίδιο πείραμα στη Σελήνη τι θα άλλαζε και γιατί; 

............................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................. 

   
Στους πάγκους 4, 5 και 6    Nόμος του Hooke 

 Στην αρχή προσθέστε μια μάζα των 150g ώστε οι σπείρες του ελατηρίου να μην είναι 
κολλημένες. Θεωρήστε ότι αυτό είναι το φυσικό μήκος του ελατηρίου L0.  

 Συμπληρώστε τις στήλες του  παρακάτω πίνακα προσθέτοντας βαράκια  100 g, 200 g, 
300 g και 500 g, μετρώντας κάθε φορά την επιμήκυνση του ελατηρίου από το φυσικό 
του μήκος L0. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ το μήκος του ελατηρίου που μετράτε είναι σε εκατοστά, ενώ το μήκος του 
ελατηρίου στον πίνακα είναι σε μέτρα, χρειάζεται μετατροπή. 

 
μάζα m 

πρόσθετων 
βαριδιών (Kg) 

δύναμη F των 
βαριδιών που 
επιμηκύνει το 
ελατήριο (Ν) 

 
μήκος ελατηρίου   

L (m) 

 
Επιμήκυνση ελατηρίου 

ΔL (m) 

  L0 =  

0,1 1 L1 = ΔL1 = L1- L0 = 

0,2 2 L2 = ΔL2 = L2- L0 = 

0,3 3 L3 = ΔL3 = L3- L0 = 

0,5 5 L4 = ΔL4 = L4- L0 = 

 
 



 
Ποια είναι η δύναμη που επιμηκύνει το ελατήριο;  ............................................................... 
Αν η δύναμη ήταν οριζόντια θα ίσχυε ο νόμος του Hooke;      .................................... 
Παρατηρείτε κάποια σταθερά αναλογίας ανάμεσα στις τιμές της στήλης της δύναμης F και 
των επιμηκύνσεων ΔL; 
Δηλαδή με ποιο (στρογγυλοποιημένο) αριθμό αν πολλαπλασιάσουμε τις τιμές της τέταρτης 
στήλης θα μας δώσουν τις τιμές της δεύτερης στήλης;  (Δοκιμάστε το 25 ή το 27). Με το  ............ 
Αν τα καταφέρατε, έχετε ανακαλύψει προσεγγιστικά την τιμή της σταθεράς k του 
συγκεκριμένου ελατηρίου.  
 

 F (N) 
 
Συμπληρώστε τις τιμές των δυνάμεων 
και των αντίστοιχων επιμηκύνσεων και 
βρείτε στη γραφική τα αντίστοιχα 
σημεία. 

6 

5 
 
Τραβήξτε την ευθεία που περνάει 
προσεγγιστικά από τα σημεία αυτά και 
από την αρχή των αξόνων.  

4 

3 
 
Βρείτε γραφικά πόση θα ήταν η 
επιμήκυνση του ελατηρίου αν βάζαμε 

2 

 1 
 μάζα 400g .   ................................ 
 

0  ΔL (m)0,10 0,25 0,20 0,15 0,05 
 

 
Βρείτε γραφικά (με στρογγυλοποίηση) την κλίση της ευθείας   ................................ 

Γράψτε το νόμο του Hooke      .................................................................. 

Γράψτε το νόμο του Hooke όπως ισχύει για την άσκηση.   .................................................................. 

Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της σταθεράς του ελατηρίου k ;    ................................ 
 
Επέλεξε τις προτάσεις που θεωρείς σωστές: 
 
Αν είχαμε άλλο ελατήριο, 

1. θα άλλαζε η δύναμη F που επιμηκύνει το ελατήριο. 
2. θα άλλαζε η σταθερά k του ελατηρίου. 
3. η επιμήκυνση δεν θα ήταν ανάλογη της δύναμης. 
4. θα άλλαζε η μονάδα μέτρησης της σταθεράς του ελατηρίου. 
5. θα άλλαζε η επιτάχυνση της βαρύτητας g. 
6. θα άλλαζε η κλίση της γραφικής παράστασης. 

 
 
 
 
 
 
 


