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ΖΥΓΙΣΗ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ 

 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ 
 

Οι παραµορφώσεις  των  σωµάτων όταν  δέχονται δυνάµεις  διακρίνονται σε  
ελαστικές και πλαστικές. 

Η παραµόρφωση  ενός  σώµατος  λέγεται  ελαστική, όταν το  σώµα επανέρχεται 
στην αρχική του  κατάσταση µόλις  πάψει να ενεργεί πάνω του  η δύναµη που  το  
παραµόρφωσε, ενώ αν η παραµόρφωση  παραµένει και µετά την κατάργηση της  
δύναµης  ονοµάζεται πλαστική .  

Οι ελαστικές  παραµορφώσεις  περιγράφονται από τον Νόµο  του Hooke ο 
οποίος  διατυπώνεται  ως  εξής :  «Οι  ελαστικές  παραµορφώσεις  είναι ανάλογες  µε τις  
δυνάµεις  που  τις  προκάλεσαν». Παράδειγµα σώµατος  που  παραµορφώνεται  
ελαστικά είναι το ελατήριο. Σύµφωνα µε το νόµο του  Hooke «η  παραµόρφωση  
ενός ελατηρίου  είναι ανάλογη µε  τη  δύναµη που  ασκείται σε αυτό». 
 Η δύναµη που  ασκείται  σε ένα ελατήριο και η παραµόρφωσή του  (δηλαδή η 
αλλαγή  του  µήκους  του) συνδέονται µαθηµατικά µε την σχέση αναλογίας : 
 

     F k x= ⋅          Νόµος  του Hooke 
 
όπου   F η δύναµη  που  ασκείται στο  ελατήριο, 
 x η παραµόρφωσή του  και 
 k η σταθερά του  ελατηρίου  (σχετίζεται µε το πόσο σκληρό είναι το ελατήριο  
 και στο S.I.  µετριέται σε N/m).   
 
Ταλάντωση συστήµατος µάζας – ελατηρίου: 
 

 Ένα ελατήριο σταθεράς k που έχει δεµένη στην άκρη του συνολική µάζα mολ αν τεθεί σε 
ταλάντωση, θα ταλαντώνεται µε περίοδο: 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι:  
Α) να υπολογίσουµε την άγνωστη µάζα ενός σώµατος µε την χρήση ενός ελατηρίου και 

βαριδιών µε γνωστές µάζες και 
Β) να υπολογίσουµε την επιτάχυνση της βαρύτητας g µε µέτρηση της περιόδου ταλάντωσης 

συστήµατος ελατηρίου και γνωστής µάζας. 
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Α ΜΕΡΟΣ: ΕΥΡΕΣΗ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΖΑΣ 
 

 1. Τοποθετήστε στο άκρο του ελατηρίου το πρώτο βαράκι των 50g και µετρήστε την 
επιµήκυνσή του x.  Επαναλάβετε µε τα επόµενα βάρη προσθέτοντας ένα βαράκι των 50g κάθε 
φορά, χωρίς να αφαιρείτε τα προηγούµενα και µετρήστε την συνολική επιµήκυνση κάθε φορά 
(µε ακρίβεια χιλιοστού του µέτρου). Συµπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Μάζα (m) σε Kg Επιµήκυνση (x) σε m 

0,050  

0,100  

0,150  

0,200  

 
2. Στο µιλιµετρέ χαρτί να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση της µάζας στην άκρη του 

ελατηρίου σε συνάρτηση µε την επιµήκυνσή του. 
 
3.   Στην συνέχεια µε την βοήθεια της γραφικής παράστασης να υπολογίσετε την άγνωστη 

µάζα του φιαλιδίου: 
x = ……………….  m = ………………… 

 
 

Β ΜΕΡΟΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
 

 1. Τοποθετήστε στο άκρο του ελατηρίου (όπου ήδη έχουµε τοποθετήσει ένα βαράκι των 
100g) το πρώτο βαράκι των 50g και µετρήστε την περίοδο 10 ταλαντώσεων (10Τ).  Επαναλάβετε µε 
τα επόµενα βάρη προσθέτοντας ένα βαράκι των 50g κάθε φορά, χωρίς να αφαιρείτε τα προηγούµενα 
και µετρήστε την περίοδο 10 ταλαντώσεων (10Τ) κάθε φορά. Συµπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα 2 

µε την βοήθεια του πίνακα 1, και των σχέσεων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Μάζα m 
(kg) 

Συνολική 
µάζα mολ (kg) 

Επιµήκυνση 
x (m) 

10T (sec) Τ (sec) T2 (sec2) k (N/m) g (m/s2) 

0,050 0,150       

0,100 0,200       

0,150 0,250       

0,200 0,300       

 
Υπολογίστε την επιτάχυνση της βαρύτητας ως µέσο όρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας g 

του πίνακα 2. 
    g = ………………………………… 


