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ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  ΕΚΡΕΜΟΥΣ    ΕΛΑΤΗΡΊΟΥ 
 

                       Υπολογισµός Σταθεράς Ελατηρίου   
 
 

Εξοπλισµός:                                               
Βάση και  ράβδοι Στερεώσεως 

Πολυσφυκτήρες  

Μαγνήτης συγκράτησης βάρους και  στοιχείον εντοπισµού κίνησης  

Ελικοειδή ελατήρια  

Τροχαλία  και κορδόνι συγκράτησης βάρους  

Βάρη, 50 γρ το κάθε ένα                               

Αισθητήρας και πειραµατική συσκευή τύπου CASSY                                               

Κουτί BMW                                                              

Ηλεκτρονικός υπολογιστής µε πρόγραµµα Windows 95/98/NT ή πιο αναβαθµισµένης 

έκδοσης. 
 

 

 

 
 

                                              Πειραµατική ∆ιάταξη 

 

 

Σκοπός του Πειράµατος: 
 

• Καταγραφή των ταλαντώσεων ενός εκκρεµούς ελατηρίου ως 

συνάρτηση του χρόνου t µε τη  χρήση µετατροπέα ενέργειας 

(transducer) και µε τη βοήθεια του συστήµατος cassy που είναι 

σύστηµα καταγραφής δεδοµένων µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

• Υπολογισµός και σύγκριση επί της οθόνης της διαδροµής x, της 

ταχύτητας v, και της επιτάχυνσης α. Τα µεγέθη αυτά 

παρουσιάζονται είτε σε συνάρτηση µε το χρόνο είτε σε διάγραµµα 

φάσεων. 
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Βασική Θεωρία: 
Όταν ένα σύστηµα εκτρέπεται από µια σταθερή θέση ισορροπίας, τότε 

µπορεί να δηµιουργηθούν στο σύστηµα αυτό ταλαντώσεις. Μία 

ταλάντωση θεωρείται αρµονική όταν η δύναµη επαναφοράς είναι 

ανάλογη µε τη δύναµη εκτροπής από το σηµείο ισορροπίας. 

 

                                F = k · x   και   k = 
k

F
   ή  m·g = k·x 

 

F: η δύναµη πού εφαρµόζεται στο ελατήριο         

k: σταθερά κατεύθυνσης ή σταθερά του ελατηρίου 

x: η επιµήκυνση του ελατηρίου και 

m: η µάζα που χρησιµοποιείται για υπολογισµό της σταθεράς του 

ελατηρίου. 
  

Η σταθερά απόκλιση του ελατηρίου εξαρτάται από την δυσκαµψία του 

υλικού από το οποίο είναι κατασκευασµένο το ελατήριο. Προσδιορίζεται 

από τη δύναµη που απαιτείται για επέκταση του ελατηρίου ανά µονάδα 

µήκους. 

 

Η σταθερά ενός ελατηρίου µπορεί επίσης να υπολογιστεί µε την 

εφαρµογή του δεύτερου νόµου του Νεύτωνα, για τα διαγράµµατα των 

ελεύθερα κινουµένων σωµάτων µάζας (m), σύµφωνα µε τον οποίο ο 

βαθµός αλλαγής της αδράνειας είναι η αλλαγή µε την εξωτερική δύναµη 

και λαµβάνει χώρα προς την κατεύθυνση στην οποία εξασκείται η 

δύναµη.        

 

Οι ταλαντώσεις ενός εκκρεµούς ελατηρίου πολύ συχνά χρησιµοποιούνται 

σαν κλασσικό παράδειγµα αρµονικών ταλαντώσεων. 

 

Εκτέλεση πειράµατος: 
Στις εργαστηριακές ασκήσεις που ακολουθούν υπολογίζουµε τη σταθερά 

του ελατηρίου  µε δύο µεθόδους. (1) µε τη στατική µέθοδο και (2) µε τη 

δυναµική µέθοδο. 

 

1. Στατική Μέθοδος 
Για να υπολογισθεί η σταθερά ενός ελατηρίου στατικά ακολουθείται η 

εξής  διαδικασία. 

 

1. Σε µία κάθετη ράβδο στερεώνεται µία οριζόντια ράβδος.  
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2. Από την οριζόντια ράβδο κρεµάται το ελατήριο, η σταθερά του 

οποίου ζητείται να υπολογισθεί.  

 

3. Αιωρούνται διαδοχικά µάζες 50 γραµµαρίων η καθεµιά, καταγράφεται 

η αντίστοιχη επιµήκυνση και συµπληρώνεται ο πίνακας 1.  

 

4. Ετοιµάζεται η γραφική παράσταση 1 που δείχνει τη σχέση ∆ύναµης- 

Επιµήκυνσης.   

 

5. H σχέση ∆f/∆x της γραφικής παράστασης δίνει την κλίση της ευθείας, 

που είναι και η σταθερά του ελατηρίου. 
 

 

Μάζα M  (kg) ∆ύναµη  F  

(N )  

Επιµήκυνση X 

(m)      

∆ιαφορά Επιµήκυνσης  

∆x  (m) 
    

    

    

    

    

    

    

    

 

Πίνακας 1 ∆εδοµένα στατικής µεθόδου υπολογισµού k 

F (N) 
 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                                                                                                                                   Χ( m)                                                                                            
 

 

Γραφική Παράσταση1: Σχέση ∆ύναµης-Επιµήκυνσης ελατηρίου (στατική µέθοδος) 
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2. Υπολογισµός της σταθεράς ελατηρίου µε τη ∆υναµική µέθοδο 
 

Ο υπολογισµός της σταθεράς ενός ελατηρίου µε τη δυναµική µέθοδο 

γίνεται µε τη χρονοµέτρηση των ταλαντώσεων. Η µέτρηση γίνεται 

είτε µε τη χρήση χρονοµέτρου χεριού είτε µε τη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, όπως περιγράφεται πιο κάτω, είτε και µε τα δύο µαζί 

ταυτόχρονα. Για ποιο ακριβή αποτελέσµατα η διαδικασία µπορεί να 

επαναληφθεί αρκετές φορές  για διάφορα βάρη. 
 

 Εγκατάσταση του Πειράµατος: 

 

1. Συνδέεται η ράβδος στη βάση. Στο άνω µέρος της ράβδου 

στερεώνεται ο γάντζος. 

 

2. Το ελατήριο αιωρείται από το γάντζο και συνδέεται µε  λεπτό κορδόνι 

µήκους 45 εκ. περίπου. Από το κορδόνι αιωρούνται  τα βάρη. 

 

3. Στερεώνεται ο αισθητήρας µέτρησης της κίνησης στο µέσο περίπου 

του κορδονιού και περνιέται το κορδόνι πάνω από τη τροχαλία έτσι 

ώστε οι ταλαντώσεις του εκκρεµούς να µεταφέρονται χωρίς ολίσθηση 

στον αισθητήρα. Για να κρατηθεί η απόσβεση των ταλαντώσεων 

χαµηλά θα πρέπει ο άξονας του ελατηρίου να είναι όσο το δυνατό πιο 

κάθετος. 

 

4. Τοποθετείται ο µαγνήτης συγκράτησης στο κάτω νεκρό σηµείο  της 

ταλάντωσης του εκκρεµούς. 

 

5. Συνδέονται ο αισθητήρας και ο µαγνήτης συγκράτησης µε τη συσκευή 

CASSY. 

 

Σηµείωση: Ο µαγνήτης συγκράτησης παρέχει µια πολύ οµαλή εκκίνηση των 

ταλαντώσεων συγκρατώντας τα βάρη κάθε µέτρησης στο κάτω νεκρό σηµείο της 

ταλάντωσης. Η θέση του µαγνήτη εξαρτάται από τον αριθµό των βαρών. Η 

καλύτερη θέση για τοποθέτηση του αισθητήρα ταλαντώσεων είναι περίπου στο µέσο 

του µήκους του κορδονιού συγκράτησης των βαρών. Στο σχήµα  φαίνεται η 

εγκατάσταση του πειράµατος. 
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 Εκτέλεση του Πειράµατος: 
1. Ανοίγεται  το πρόγραµµα του πειράµατος στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. 

 

2. Αιωρούνται τα βάρη και ρυθµίζονται οι θέσεις του µαγνήτη και 

του αισθητήρα.  

 

3. Ενεργοποιείται η συσκευή cassy. 

  

4. Σηµειώνεται η θέση ισορροπίας του εκκρεµούς σαν σηµείο µηδέν 

στον  ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό γίνεται µε πάτηµα στο →0← 

κουµπί  στο Settings   sA1. 

 

5. Επιµηκύνεται το εκκρεµές µέχρις ότου τα βάρη συγκρατηθούν από 

το µαγνήτη. 

  

6. Ξεκινά η µέτρηση πατώντας είτε το F9 είτε το ρολόι στην οθόνη. 

  

7. Κάθε φορά πού επαναλαµβάνεται µέτρηση  πιστοποιείται το 

σηµείο µηδέν πριν τη καταγραφή των δεδοµένων.  

    

8. Ταυτόχρονα µε τη χρήση του υπολογιστή δύναται να γίνονται 

µετρήσεις των ταλαντώσεων µε χρονόµετρο χεριού. 

 

9. Για δηµιουργία ενός διαγράµµατος διαδροµής ─ χρόνου, η 

περίοδος ταλάντωσης Τ υπολογίζεται µε πάτηµα στο δεξί κουµπί 

του ποντικιού ή µε το (ALT+D) και ακολούθως  χρησιµοποιώντας 

το αριστερό κουµπί γίνεται επιλογή set marker και µετά µε το 

measure difference µετράται η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών 

κορυφών ή µεταξύ δύο διαδοχικών περασµάτων από το σηµείο 

µηδέν. Η τιµή της περιόδου ταλάντωσης εµφανίζεται στα αριστερό 

κάτω άκρο της οθόνης . 

 

10. Σε περίπτωση χρονοµέτρησης των ταλαντώσεων µε το χέρι, 

χρησιµοποιούνται διαδοχικά  µάζες  50 γραµµαρίων η κάθε µια,  

µεταξύ 100 και 500 γραµµαρίων και σηµειώνεται ο χρόνος για 50 

ταλαντώσεις. 

 

11. Υπολογίζεται η περίοδος Τ για κάθε µάζα  και συµπληρώνεται ο 

πίνακας 2 στον οποίο καταγράφονται οι µάζες µε τις αντίστοιχες 

περιόδους  και σύρεται η ευθεία σε άξονες T² ─m. 
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Η σταθερά του ελατηρίου k ευρίσκεται χρησιµοποιώντας τη κλίση 

της ευθείας (
m∆

∆Τ
2

) στο τύπο T 2 =(2π) 2

k

m
 και  

 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ευθεία δεν περνά από τη συµβολή 

των       αξόνων  

 
 

 

     

Πίνακας 2: ∆εδοµένα  δυναµικής µεθόδου υπολογισµού k 

 

 

Τ
2  

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                                                                                                                           m(kg) 

Γραφική παράσταση 2:. Σχέση Περιόδου Ταλαντώσεων (Τ 2 )-Μάζας(m)  

 

Μάζα   (kg) ∆ύναµη  F (Ν) Περίοδος 

ταλάντωσης Τ  (s) 

T² 
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Για ακριβέστερο υπολογισµό της περιόδου ταλάντωσης ενός 

συστήµατος βάρους ─ ελατηρίου θα πρέπει να συνυπολογισθεί και η 

επίδραση της µάζας του ελατηρίου. Έτσι οι εξισώσεις 

 

 Τ ² = (2π)²·
k

m
                     ή                           Τ = 2π

k

m
           

γίνονται:               

 

            Τ ² = +m
k

24π
sm

k

24π
         ή                          Τ  = 2π

k

mm s+
    

        

Όπου sm = η µάζα του ελατηρίου. 

 

H µάζα του ελατηρίου προσδιορίζεται και από το σηµείο τοµής της 

ευθείας µε τον άξονα της µάζας. 

 

 Εργασία για το φοιτητή. 

 
Ο κάθε φοιτητής αναµένεται: 
1. Να εκτελέσει το πείραµα τόσο στατικά όσο και δυναµικά. 

2. Να καταγράψει τις µετρήσεις, να σχεδιάσει τις ευθείες και να 

υπολογίσει το k από τις κλίσεις. 

3. Να συγκρίνει τα αποτελέσµατα και να σχολιάσει τυχόν διαφορές. 
 

Σχόλια: 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 


