
 

 

 חוק הוק

 28:מקט

 

 1653-1703, אנגליה, הפיסיקאי רוברט הוק

אחד מגדולי המדענים , רוברט הוק
 ולפיכך הוא אחת מדמויות המפתח במהפכה 17-הניסיוניים של המאה ה

הוק רכש את השכלתו המוקדמת .  נולד בפרשווטר באי וייטרוברט הוק. המדעית
 . אוקספורד', רץ' הוק זכה בתפקיד בקרייסטצ1653-ב. בבית הספר וסטמינסטר

 

 

 מרכיבי המערכת

 בסיס המתקן ונקב במרכזו

; מוט שמותקן עליו סרגל

באחורי הסרגל זוג לחיצים 

 להזזת הסרגל לאורך המוט

קפיץ הקשור למתלה 

משקולות ומחוג הצמוד לקצהו 

 התחתון

 מתלה להעמסת משקולות

 גרם 20שמונה משקלות של 

ושש משקולות של , כל אחת

  גרם כל אחת10



 

 

 

 

 הרכבת המערכת

ונעל והדק באמצעות , הרכב את המוט לבסיס

 .הבורג שבקצה המוט

כשהמחוג צמוד , תלה את הקפיץ בקצהו העליון

ומתלה המשקולות תלוי בקצהו התחתון , לסרגל

 .של הקפיץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך הניסוי

תלה את : תחילה נאפס את המערכת

על , הקשור למתלה המשקולות, הקפיץ

כך שהמחוג יהא , הוו שבראש המתקן

 .צמוד ללוח השנתות

בלחיצה בשתי אצבעותיך במחזיק לוח 

תוכל להסיט את לוח , השנתות לעמוד

 .השנתות מעלה ומטה

הרם אותו עד , תמוך במתלה המשקולות

כאשר ,  לרפיון מוחלט של הקפיץ

והזז את לוח , כריכותיו נוגעות זו בזו

 .השנתות כך שהמחוג יורה על אפס

 



 

 

 

במשקל המתלה :הקפיץ כבר מועמס בעומס תחילי בשיעור קטן: נקודת ההתחלה לניסוי

זאת משום שאין להתחיל למדוד שקיעות מעומס אפס על .לבדו או עם משקולת אחת במתלה

מדידת אורכי הקפיץ מנקודת . קשיחותו שונה מעט בתחילת השקיעה מזו שבהמשכה; הקפיץ

עומס התחלתיתזו מאפשרת להניח שקשיחותו של הקפיץ קבועה לכל אורך שקיעתו בגבול 

 .האלסטיות שלו

כאשר העומס נמדד על , שקיעה-במישור עומס,נקודת התחלה זו תהיה נקודה בגרף

וכאשר שיעורה של השקיעההראשונית ,הציר הזקוףבגובה שיעורו של העומס התחילי

 .הנמדדתתירשם על הציר האופקי

שאת משקלן , הוסף משקולת לאחר משקולת

השתמש בערכו האמיתי )ביחידות של ניוטון חישבת 

מדוד את השקיעה ואת , (ולא בקרוב המקובל, gשל 

וסמן את נקודות , העומס בכל העמסה נוספת

 .האופיין זו לאחר זו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ששתי עובדות ניתן להקיש ממנו, חיבור הנקודות יתווה קו ישר

 .של הקפיץ (הקבוע)השיפוע של הקו הוא מידת קשיחותו : האחת

. כי הרי בלא עומס אין שקיעה, דרך הראשית, לכאורה, המשכו של הקו הישר יעבור: השנייה

האם עובר הוא מעל לראשית הצירים או : בדוק היכן יעבור המשכו של הקו שהתקבל בניסוי

 .הסבר את סטיית הקו מראשית הצירים? מתחתיו

 .2014. מ"רובינשטיין ציוד מדעי בע.כל הזכויות שמורות ש*

 


