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4.12. MATEMATINĖS SVYRUOKLĖS MODELIO 

TYRIMAS 

 
Darbo tikslas 

 

Sumodeliuoti matematinę svyruoklę ir įvertinti jos siūlų įtempimo bei oro pasipriešinimo įtaką 

svyruoklės svyravimų periodui. 

 

Darbo užduotys  
 

 Įrodyti bandymais, kad duotoji svyruoklė yra vienodo ilgio sinchroniškai svyruojančių 

matematinių svyruoklių visuma. 

 Įvertinti siūlų įtempimo įtaką svyruoklės svyravimų periodui. 

 Įvertinti oro pasipriešinimo įtaką svyruoklės svyravimų periodui. 

 

Teorinės temos 
 

 Harmoniniai svyravimai. Jų diferencialinė lygtis ir sprendinys. 

 Svyravimo, nuokrypio, amplitudės, dažnio, ciklinio dažnio, fazės sąvokos bei matavimo 

vienetai. 

 Matematinė ir fizinė svyruoklės, jų svyravimų periodai. 

 Laisvojo kritimo pagreitis. 

 

Darbo priemonės ir prietaisai 
 

Matematinės svyruoklės modelis - lentelė, pakabinta ant aštuonių vienodo ilgio siūlų ir galinti 

svyruoti tik vienoje plokštumoje, liniuotė, sekundmatis. 

 

Darbo metodika 
 

Matematinė svyruoklė yra apibrėžiama kaip materialus taškas, pakabintas ant netampraus, nesvaraus 

siūlo. Tai fizikinė idealizacija. Realiai tokio objekto nėra, nes kiekvienas objektas yra realių 

matmenų, o netamprių ir nesvarių siūlų taip pat neegzistuoja. Arčiausiai tokios idealios sistemos yra 

ant ilgo siūlo pakabintas rutulinis kūnas, kurio skersmuo daug mažesnis už siūlo ilgį. Matematinės 

svyruoklės svyravimo periodas išreiškiamas formule: 

 

 
g

l
T 2 ; (4.12.1) 

 

čia l – siūlo ilgis, g – laisvojo kritimo pagreitis. 

Realių kūnų (fizinės svyruoklės) harmoningo svyravimo periodas priklauso nuo jų masės m ir 

inercijos momento I svyravimo ašies atžvilgiu: 
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T 2 ; (4.12.2) 
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čia l – atstumas nuo svyravimo ašies iki kūno masės centro, o  

 

 I = ml2 + Io,  (4.12.3) 

 

čia Io – inercijos momentas atžvilgiu ašies, lygiagrečios sukimosi ašiai ir einančios per masių centrą. 

Kai Io << ml2 fizinės svyruoklės periodas artėja prie matematinės. Dažniausiai ši sąlyga tenkinama, 

kai kūno matmenys yra daug mažesni už l. 

Fizinės svyruoklės judėjimas yra sudėtinis: 

masių centras O sukasi apie svyravimų ašį ir 

tuo pat metu visas kūnas sukasi apie 

lygiagrečią ašį, einančią per masių centrą. Tuo 

nesunku įsitikinti pažvelgus į 4.12.1 paveikslą. 

Iš tiesų, laisvai pasirinkta atkarpa jungianti O ir 

bet kurį kūno tašką A svyruoklei atsilenkus 

kampu  irgi pasisuka tuo pačiu kampu  

pradinės koordinačių sistemos (x,y) atžvilgiu. 

Taigi formulėje (4.12.3) dešiniosios pusės 

pirmasis dėmuo nusako inertiškumą susijusi su 

masių centro judėjimu, o antrasis – atžvilgiu 

sukimosi ašies, einančios per masių centrą. 

Vienok yra galimas toks didelių matmenų 

kūno harmoningas svyravimas, kai inercijos 

momento išraiškoje Io galima iš viso 

neįskaityti. Tokiu atveju jį reikia taip pakabinti, kad nebūtų sukimosi atžvilgiu ašies, einančios per 

masių centrą. 

Tokios svyruoklės pavyzdys pavaizduotas 4.12.2 paveiksle,  t.y. aštuoniais siūlais pritvirtintas 

masyvus didelių matmenų kūnas (lentelė) taip, kad harmoningai svyruodamas tik vienoje 

plokštumoje nesisuktų apie statmeną tai plokštumai ašį, einančią per jo masių centrą (O). 4.12.2 a 

paveiksle matomas pakabinto kūno vaizdas iš priekio, o 4.12.2 b paveiksle - iš šono. Rodykle 

nurodoma judėjimo kryptis. Iš aštuonių siūlų keturi (CE, AD, DE, AF) parodyti 4.12.2 b paveiksle. 

Pastūmus kūną rodyklės nurodyta kryptimi, jis pereina iš pusiausvyros padėties I į padėtį II 

(4.12.3 pav.). Tuomet bet kokius du kūno taškus jungianti atkarpa lieka lygiagreti atkarpai 

jungiančiai tuos taškus, kai kūnas yra padėtyje I (pvz. OA || O’A’, OG || O’G’ ir t.t.). Vadinasi 

kūnas nepasisuka apie ašį, einančią per jo masių centrą (O), todėl galima neatsižvelgti į posūkio, 

nurodytos ašies atžvilgiu, inertiškumą. Nurodytu būdu pakabintas kūnas – „matematinė svyruoklė“, 

kurios ilgis l = Aa. Tiksliau sakant, tai vieno ilgio matematinių svyruoklių visuma. Šios 

„svyruoklės“ svyruoja sinchroniškai ta pačia amplitude, tačiau jų „pakabinimo taškai“ yra skirtingi: 

Taškui A atitinka „pakabinimo“ taškas a, taškui O – o, G – g ir t.t.. Paveiksle 4.12.3 punktyru 

apibrėžta sritis yra tų matematinių svyruoklių “pakabinimo taškų” visuma tiksliai atkartojanti 
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4.12.2 pav. „Matematinė svyruoklė“ 
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4.12.1 pav. Fizinė svyruoklė, nukrypusi kampu  nuo 

pusiausvyros padėties I į padėtį II 
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svyruojančio kūno pavidalą Taigi, viso kūno svyravimo periodas nepriklauso nei nuo kūno masės, 

nei nuo jo pavidalo ir yra nusakomas (4.12.1) formule. 

Jei siūlai būtų netamprūs ir nebūtų oro 

pasipriešinimo, ant kūno uždėjus kokį masyvų 

daiktą svyravimo periodas nesikeistų. Taip pat 

periodas nepriklausytų nuo jo svyravimų 

amplitudės. Vienok fizikams idealių sąlygų 

nebūna, tuo įdomiau išnagrinėti jų įtaką. Tiek 

siūlo pailgėjimas uždėjus papildomą daiktą, 

tiek ir oro pasipriešinimo pokytis yra maži 

trikdžiai, kurių įtaką nesunku ištirti toliau 

aprašytais bandymais. 

 

Darbo eiga  
 

1. Liniuote išmatuojamas svyruoklės ilgis l 

= Aa. Jeigu DF = CD = AE, patogiausia 

pradžioje išmatuoti AF ir AE, o po to 

apskaičiuoti 22 AE
4

1
AFAa  . 

2. Pagal (4.12.1) formulę, lžinant, kad Aa = l, apskaičiuojamas teorinis svyruoklės periodas Tt. 

3. Svyruoklė keliais laipsniais atlenkiama nuo pusiausvyros padėties ir paleidžiama laisvai 

svyruoti. Sekundmačiu išmatuojamas dešimties pilnų svyravimų laikas ir apskaičiuojamas 

eksperimentinis periodas Te ( n
tTe  ). 

4. Darbo eigos 3 punktas kartojamas keletą kartų ir apskaičiuojama vidutinė periodo reikšmė eT . 

5. Jei svyruoklė tikrai yra matematinė, tai turėtų būti Te = Tt. Praktiškai Te nėra visai lygus Tt, 

todėl įvedama paklaida te TTT ΔΔΔ  . Jei te TTT Δ , tai prielaida, kad svyruoklė yra 

matematinė – teisinga. 

6. Tiriama ar svyravimo periodas priklauso nuo kūno masės, ant svyruoklės uždedamas krovinys 

gerokai sunkesnis už pačią svyruoklę. 

7. Išmatuojamas apkrautos svyruoklės svyravimų periodas eT  . Bandymas kartojamas keletą 

kartų ir apskaičiuojamas vidutinis periodas eT  . Jei svyruoklė matematinė, tai 
ee TT  . 

Pastaba. Praktika rodo, kad lygybė ee TT   galioja tik artutinai, todėl galima ištirti, kurie iš 

dviejų veiksnių nulemia eT   ir eT skirtumą: oro pasipriešinimas, ar siūlų pailgėjimas dėl 

įtempimo (t.y. papildomos masės ant ). Tuo tikslu vėl pakartojami anksčiau atlikti matavimai. 

8. Ant svarstyklių uždedamas krovinys gerokai sunkesnis už pačią svyruoklę, kuris yra patalpintas 

į didelio tūrio, bet lengvą dėžutę. Pakartojami darbo eigos 6-7 punktai. Įvertinamas svyruoklės 

svyravimų periodas Tme. 

9. Neapkrautų svarstyklių periodas nustatomas ant jų padėjus tą pačią, tik tuščią dėžutę. 

Pakartojami darbo eigos 6-7 punktai ir įvertinamas svyruoklės svyravimų periodas Tope. 

10. Nustatyti periodai Tme ir Tope palyginami. Tai leidžia spręsti, ar siūlų įtempimas dėl masės, ar 

oro pasipriešinimas turėjo didesnę įtaką eksperimentinių periodų skirtumui. Pažymėtina, kad 

oro pasipriešinimas gali esminiai priklausyti nuo svyruoklės atlenkimo kampo, todėl patartina 

svyruoklę atlenkti kuo mažesniu kampu. 
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4.12.3 pav. Svyruojantis kūnas pusiausvyros padėtyje (I) 

ir nukrypęs į padėtį (II).  
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