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ÖÅ4: ÐÙÓ ÌÅÔÑÁÌÅ ÔÇ ÄÕÍÁÌÇ

Ç Ìáñéëßíá êáé ç ÄÜöíç Üóêçóáí äýíáìç óôá åëáôÞñéá êáé óçìåßùóáí óôïí ðßíáêá ôï óçìåßï ìÝ÷ñé ôï

ïðïßï ôá ôÝíôùóå êáèåìéÜ ôïõò. Ðïéá áðü ôéò äýï Üóêçóå ìåãáëýôåñç äýíáìç;

¼ñãáíá - ÕëéêÜ
÷Üñôéíï ðïôÞñé 

øáëßäé

ìåãÜëïò óõíäåôÞñáò

ëáóôé÷Üêé

÷Üñáêáò

ôáéíßá

ðåôñáäÜêéá

Êüøå ôï ðïôÞñé óôç ìÝóç êáé Üíïéîå ìå ôï øáëßäé äýï

ôñýðåò. Ëýãéóå Ýíá óõíäåôÞñá, üðùò âëÝðåéò óôçí

åéêüíá êáé ðÝñáóÝ ôïí áðü ôéò ôñýðåò öôéÜ÷íïíôáò Ýíá

êïõâáäÜêé.
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ÓôåñÝùóå ôï êïõâáäÜêé óôï ÷Üñáêá, üðùò âëÝðåéò óôçí åéêüíá,

÷ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá ëáóôé÷Üêé êáé ôáéíßá. ÆÞôçóå áðü Ýíá óõììáèçôÞ Þ ìßá

óõììáèÞôñéÜ óïõ íá êñáôÜ ôï ÷Üñáêá êÜèåôá óôï èñáíßï.

Óçìåßùóå óôï ÷Üñáêá ôï ýøïò, óôï ïðïßï âñßóêåôáé ôï êïõâáäÜêé. Óôç

óõíÝ÷åéá ãÝìéæå óéãÜ - óéãÜ ôï êïõâáäÜêé ìå ðåôñáäÜêéá. Ôé ðáñáôçñåßò;

.ÐáñáôÞñçóç

Ãéá íá ìåôñÜìå ôéò äõíÜìåéò ìå ìåãáëýôåñç áêñßâåéá, ÷ñçóéìïðïéïýìå åéäéêÜ

üñãáíá, ôá äõíáìüìåôñá. Óôá äõíáìüìåôñá äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ëáóôé÷Üêé áëëÜ

åëáôÞñéï.

Óôçí åéêüíá âëÝðåéò Ýíá äõíáìüìåôñï. Ìå ôç âïÞèåéá ôçò äáóêÜëáò Þ ôïõ

äáóêÜëïõ óïõ óçìåßùóå ôá âáóéêÜ ôïõ ìÝñç. ÓõæÞôçóå ìå ôïõò óõììáèçôÝò 

êáé ôéò óõììáèÞôñéÝò óïõ ãéá ôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôïõ.
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ÓõìðÝñáóìá
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Γραφομηχανή
Όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος των σωμάτων μέσα στο κουβαδάκι, τόσο πιο πολύτεντώνεται το λαστιχάκι.

theo
Γραφομηχανή
Μπορούμε να μετρήσουμε μια δύναμη από το αποτέλεσμα που προκαλεί. Όσο πιομεγάλη είναι η παραμόρφωση, το τέντωμα του λάστιχου - ελατηρίου, τόσο πιο με-γάλη είναι η δύναμη.

theo
Γραφομηχανή
ελατήριοπερίβλημακλίμακαάγκιστρο
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Ðïéï áðü ôá äýï êïñßôóéá Üóêçóå ìåãáëýôåñç äýíáìç, ç

ÄÜöíç Þ ç Ìáñéëßíá; Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ôçí áðÜíôçóÞ

óïõ;

2. Ôá åëáôÞñéá óôçí åéêüíá åßíáé ßäéá. Ðïéï áðü ôá óþìáôá ðïõ

âëÝðåéò Ý÷åé ìåãáëýôåñï âÜñïò; Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ôçí

áðÜíôçóÞ óïõ;

3. Ðïéï áðü ôá áðïôåëÝóìáôá ðïõ ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé

ìßá äýíáìç áîéïðïéïýìå, üôáí ìåôñÜìå

ìå ôï äõíáìüìåôñï;

.

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Η Δάφνη τέντωσε - παραμόρφωσε περισσότεροτο ελατήριο απ' ότι η Μαριλίνα. Η Δάφνη άσκη-σε μεγαλύτερη δύναμη από τη Μαριλίνα.

theo
Γραφομηχανή
Μεγαλύτερο βάρος έχει η κασετίνα, γι' αυτόκαι το ελατήριο από το οποίο κρέμεται η κασε-τίνα έχει τεντωθεί - παραμορφωθεί περισσό-τερο.

theo
Γραφομηχανή
Για να μετρήσουμε τις δυνάμεις, μετράμε το μέγεθοςτης προσωρινής παραμόρφωσης που προκαλούνσε ένα ελατήριο.




