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4.13. MAKSVELO SVYRUOKLĖS INERCIJOS MOMENTO 

NUSTATYMAS 

 
Darbo tikslas 

 

Nustatyti Maksvelo svyruoklės inercijos momentą. 

 

Darbo užduotys 
 

 Pasinaudojus Maksvelo svyruoklės judėjimo dėsniais eksperimentiškai nustatyti jos inercijos 

momentą. 

 Apskaičiuoti teorinį šios svyruoklės inercijos momentą ir palyginti su eksperimentiniu. 

 

Teorinės temos 
 

 Slenkamojo ir sukamojo judėjimo pagrindinės kinematikos lygtys. 

 Mechaninis darbas. Konservatyvioji sistema. 

 Mechaninė energija ir jos tvermės dėsnis. 

 Inercijos momentas. 

 Sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinis dėsnis. 

 Svyruoklės judėjimo ciklo energijos virsmai. 

 

Darbo priemonės ir prietaisai 
 

Maksvelo svyruoklė, slankmatis. 

 

Darbo metodika 
 

Maksvelo svyruoklę (4.13.1 pav.) sudaro ant dvisiūlės 

pakabos pakabintas velenėlis (1) su standžiai užmautu 

ritinėliu (2), ant kurio dar yra užmautas sunkus metalinis 

žiedas (3). Kūnų masė yra žinoma. Daroma prielaida, kad 

tokios laisvai pakabintos masės m sistemos potencinė 

energija lygi nuliui. Užvyniojus siūlus ant velenėlio, sistemos 

masės centras pakyla aukštyn dydžiu h ir sistemos mechaninė 

energija padidėja dydžiu W = mgh. Paleista svyruoklė dėl 

Žemės gravitacijos krenta žemyn. Pasiekus žemiausią 

nusileidimo tašką ir paveikta tamprumo jėgų, atsiradusių dėl 

tamprių pakabos siūlų deformacijos  kyla aukštyn. Jei 

nebūtų trinties ir deformacija būtų absoliučiai tampri, tai 

mechaninė energija nekistų ir svyruoklė judėtų amžinai. 

Realiai taip nėra, todėl praėjus vieno judėjimo ciklui, 

sistemos masės centras dydžiu h nepakyla iki pradinio 

aukščio, t.y. mechaninės energijos kiekis, lygus mgh, virsta 

vidine energija. Laikant, kad trinties jėga Ftr yra pastovi, jos 

atliktą darbą galima užrašyti taip: 
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4.13.1 pav. Maksvelo svyruoklės 

principinė schema 
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 Ftr(2h  h)  mgh (4.13.1) 

 

Svyruoklės kritimą žemyn galima panagrinėti detaliau. Ją veikianti sunkio jėga F  mg 

sąlyginai išskaidoma į dvi dedamasias F1 ir F2. Jėga F1  ma svyruoklei suteikia slenkamojo 

judėjimo pagreitį a. Jėga F2  m(ga) įtempia pakabinimo siūlus, dėl to siūlai velenėlį veikia 

aukštyn nukreipta jėga 22 FF   ir svyruoklė krisdama žemyn sukasi apie savo simetrijos ašį. 

Kiekvieno kūno sukamąjį judėjimą aprašo šio judėjimo pagrindinė dinamikos lygtis: 
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; (4.13.2) 

 

čia   kampinis pagreitis, Mz  sistemą veikiančių visų išorinių jėgų momentų ašies atžvilgiu 

algebrinė suma, Iz  sistemos inercijos momentas tos pačios ašies atžvilgiu. Šiuo atveju sunkio jėgos 

momentas: 

 

 Mz1  m(g  a)d 

 

laikomas teigiamu, o trinties jėgų momentas 

 

 Mz2   Ftrd, 

 

neigiamu. Šių jėgų petys d apytiksliai lygus velenėlio spindulio r1 ir pakabos siūlo skersmens ds 

sumai. Taigi Maksvelo svyruoklės inercijos momentas simetrijos ašies atžvilgiu 
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. (4.13.3) 

 

Dydžiai a ir  išreiškiami tiesiogiai matuojamais dydžiais: masės centro nueitu keliu h ir tam 

reikalingu laiku t. Iš tolygiai greitėjančio judėjimo kelio lygties seka: 
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. (4.13.4) 

 

Nuo veleno nusivyniojančio siūlo taškų tangentinio pagreičio modulis a lygus a. Tačiau a  

d. Vadinasi, kampinis pagreitis: 
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. (4.13.5) 

 

Iš inercijos momento adityvumo išplaukia, kad tiriamos sistemos inercijos momentas lygus ją 

sudarančių velenėlio, ritinėlio ir žiedo inercijos momentų sumai: 

 

 Iz  Iz1 + Iz2 + Iz3. (4.13.6) 

 

Dydžiai Iz1 ir Iz2 atitinkamai apskaičiuojami pagal formulę: 
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 I m Dz1 1 1
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8
 ; (4.13.7) 

 

čia m1 ir D1 yra velenėlio masė ir skersmuo. Ritinėliui šie dydžiai Iz2, m2 ir D2. Masės m3 plokščio 

žiedo inercijos momentas simetrijos ašies atžvilgiu yra lygus: 

 

  I m D Dz3 3 3
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  ; (4.13.8) 

 

čia D3 ir D4  atitinkamai vidinis ir išorinis žiedo skersmuo. 

Darbe naudojama Maksvelo svyruoklė turi elektrinę valdymo ir laiko matavimo įrangą. 

Svyruoklę viršutinėje padėtyje laiko elektromagnetas (4). Paspaudus klavišą „Paleidimas“ 

elektromagnetas išjungiamas ir svyruoklė paleidžiama žemyn, kartu įsijungia svyruoklės judėjimo 

žemyn laiko skaitiklis. Kai tik svyruoklė apatiniam fotojutikliui užstoja šviesą  laiko matavimas 

sustabdomas. Kad būtų patogiau išmatuoti svyruoklės masės centro nueitą kelią h, apatinėje 

gembėje fotojutiklio optinės ašies lygyje įbrėžta linija (5). 

 

Darbo eiga 
 

1. Išmatuojami velenėlio, ritinėlio ir žiedo skersmenys D1, D2, D3, ir D4.  

2. Išmatuojamas per laiką t svyruoklės nueitas kelias h. Jis nustatomas stebint patogiai pasirinktą 

velenėlio žymę.  

3. Ant velenėlio vienu sluoksniu užvyniojus siūlą išmatuojamas velenėlio su siūlu skersmuo D1  ir 

apskaičiuojamas jėgos petys d
D


1

2
.  

4. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai surašomi į 1 lentelę: 
 

1 lentelė 

Nr. D1, m D2, m D3, m D4, m h, m t, s D1 , m d, m 

         

 

5. Atidžiai sukant horizontaliai sujustuotą velenėlį vija prie vijos suvyniojami pakabos siūlai ir 

svyruoklė elektromagnetu fiksuojama viršutinėje padėtyje. Pagal pasirinktą velenėlio žymę 

pažymima velenėlio pradinė padėtis n. 

6. Išjungus elektromagnetą, stebima ir pažymima pakartotinai pakilusio velenėlio padėtis h1 bei 

išmatuojamas svyruoklės judėjimo žemyn laikas t.  

7. Bandymas kartojamas 10 kartų, apskaičiuojamos dydžių h1 ir t vidutinės vertės bei dydis 

h  h  h1. 

8. Iš (4.13.1) formulės apskaičiavus trinties jėgą, o iš kinematinių lygčių (4.13.4) ir (4.13.5)  a ir 

, apskaičiuojamas eksperimentinis Maksvelo svyruoklės inercijos momentas Iz ((4.13.3) 

formulė). 

9. Pagal (4.12.6) formulę įvertinamas teorinis šios sistemos inercijos momentas ir jis palyginamas 

su eksperimentiniu inercijos momentu. 

10. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai surašomi į 2 lentelę: 
 

2 lentelė 

h, m h1, m h, m  t, s Ftr, N a, 

m/s2 
, s-2 Iz, 

kgm2 

Iz1, 

kgm2 

Iz2, 

kgm2 

Iz3, 

kgm2 
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