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Ο νόμος του Hooke και η επιμήκυνση του ελατηρίου 

 Στο διπλανό σχήμα (Α), βλέπετε δύο ελατήρια που κρέμονται σε κατα-

κόρυφη θέση με το ίδιο μήκος ℓ0 (το φυσικό μήκος  τους), όταν στο ελεύ-

θερο άκρο τους δεν ασκείται κάποια δύναμη. Δίπλα, στο σχήμα Β, το 

πρώτο ελατήριο έχει μήκος ℓ1, όταν στο κάτω άκρο έχουμε δέσει ένα 

σώμα Σ βάρους w, το οποίο ηρεμεί, ενώ για το δεύτερο ελατήριο η αντί-

στοιχη εικόνα είναι η Γ. 

i) Το ελατήριο επιμηκύνεται στο Β σχήμα, αφού ασκείται πάνω του το βάρος του σώματος Σ. 

ii) Για το πρώτο ελατήριο (στο σχήμα Β), το βάρος του σώματος Σ, συνδέεται με το μήκος του ελατηρίου, 

με τη σχέση w=k1 ∙ℓ1 , όπου k1 η σταθερά του ελατηρίου. 

iii) Το δεύτερο ελατήριο είναι σκληρότερο από το πρώτο (k2>k1). 

Να χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασμένες τις παραπάνω προτάσεις εξηγώντας ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ τις απαντή-

σεις σας. 

Απάντηση: 

i) Η πρόταση είναι λάθος. Στο ελατήριο δεν ασκείται το βάρος του σώματος Σ. Το βάρος του σώματος α-

σκείται στο σώμα Σ και όχι σε άλλο σώμα. 

ii)  Και η πρόταση αυτή είναι λανθασμένη. Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί 

οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ και στο ελατήριο. Ας ξεκινήσουμε από 

το δεξιό σχήμα. Το ελατήριο έχει επιμηκυνθεί κατά Δℓ επειδή δέχεται δύναμη 

�⃗ από το σώμα Σ. Η δύναμη αυτή επιμηκύνει το ελατήριο (δέχεται και μια δύ-

ναμη ίσου μέτρου από το ταβάνι για να ισορροπεί) και μεταξύ αιτίας και απο-

τελέσματος (δύναμη και επιμήκυνση) ισχύει ο νόμος του Ηοοke: 

F=k1∙Δℓ 

Η αντίδραση της δύναμης αυτής �⃗, είναι η δύναμη �⃗�� η οποία ασκείται από το ελατήριο στο σώμα Σ, 

έχοντας το ίδιο μέτρο Fελ=k1∙Δℓ. Όμως το σώμα Σ ισορροπεί, οπότε θα ισχύει: 

Σ�⃗ = 0  ή w=Fελ ή 

w= k1∙Δℓ  (1) 

Βλέπουμε δηλαδή ότι το βάρος του σώματος Σ συνδέεται με την επιμήκυνση του ελατηρίου (την αλλαγή 

στο μήκος του Δℓ=ℓ1-ℓ0) και όχι με το μήκος του. 

Αξίζει να τονισθεί, ότι η σχέση (1) δεν μας λέει ότι το βάρος του σώματος επιμηκύνει το ελατήριο. Την 

επιμήκυνση την προκαλεί η δύναμη �⃗ και απλά η (1) προκύπτει μέσω της παραπάνω ανάλυσης… 

iii) Η πρόταση είναι σωστή. Αν εφαρμόσουμε την σχέση (1) και για τα δυο ελατήρια θα έχουμε: 
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w= k1∙Δℓ1  (1
α)    και w= k2∙Δℓ2  (2) 

Από (1α) και (2), τα πρώτα μέλη είναι ίσα, οπότε παίρνουμε: 

k1∙Δℓ1 = k2∙Δℓ2  → 
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αφού με βάση το σχήμα Δℓ2<Δℓ1, οπότε και k1 < k2, πράγμα που σημαίνει 

ότι το δεύτερο ελατήριο είναι σκληρότερο του πρώτου. 
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