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4.15. TIESIAEIGIO JUDĖJIMO TYRIMAS 

 
Darbo tikslas 

 

Atvudo mašina ištirti tiesiaeigį tolygųjį judėjimą ir nustatyti kūnų pagreitį.  

 

Darbo užduotys 
 

 Atvudo mašina nustatyti eksperimentinį kūnų pagreitį.  

 Pagal 2-ąjį Niutono dėsnį apskaičiuoti teorinį kūnų pagreitį. 

 

Teorinės temos 
 

 Greičio ir pagreičio sąvokos. 

 Tolygiai greitėjančio kūno greičio, nueito kelio bei jų sąryšio formulės. 

 Kūno masės, judesio kiekio ir jėgos sąvokos. 

 Niutono dėsniai. 

 Sunkio jėga. Kūnų svoris. 

 

Darbo priemonės ir prietaisai 
 

Atvudo mašina, liniuotė. 

 

Darbo metodika 
 

Darbe naudojamos Atvudo mašinos principinė schema parodyta 4.15.1 

paveiksle. Milimetrais sugraduoto stovo (1) viršuje įtaisytas apie horizontalią 

ašį laisvai besisukantis mažos masės skridinėlis (2). Per jį permestas vienodos 

masės M kūnus (3) ir (4) jungiantis siūlas. Prie stovo tvirtinami laikikliai (5), 

(6), ir (7). Pirmųjų dviejų padėtį, kartu ir atstumus s ir S galima laisvai 

pasirinkti. 

Siūlu surištų kūnų (3) ir (4) sistema yra pusiausvira. Ant vieno jų, 

pavyzdžiui, (4), uždėjus masės m svarelį, pusiausvyra sutrinka ir sistema 

pradeda greitėjančiai judėti žemyn. Iš antrojo Niutono dėsnio kūnų pagreičio 

projekcija vertikalioje ašyje yra: 
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čia  iF   visų sistemą veikiančių jėgų projekcijų vertikalioje ašyje algebrinė 

suma, Ms  judančios kūnų sistemos masė. 

Jei nepaisyti trinties, tai   mgFi . Kai skridinėlio ir siūlo masės, palyginus su 

kūnų mase, labai mažos, tuomet Ms  2M + m. Šiuo idealizuotu atveju pagreitis: 
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4.15.1pav. Atvudo 

mašinos schema 
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Realiu atveju pagreitis a  a.  

Prie laikiklio (6) pritaisyta žiedinė lentynėlė. Ji, kūnui (4) krentant žemyn, „nuima“ masės m 

svarelį, todėl toliau žemyn juda tik masės M kūnas. Taigi, kūnai tik nuotolį s nueina tolygiai greitėdami 

ir įgyja greitį v.  

Iš lygčių v = at ir s = at2/2 seka, kad šiuo atveju: 

 

 v2 = 2as. (4.15.3) 

 

Jei nepaisyti trinties, tai galima teigti, kad likusį kelią S kūnai juda iš inercijos, t.y. pastoviu 

greičiu v. Šis greitis apskaičiuojamas išmatavus tolygaus judėjimo trukmę t ir nueitą kelią S: 
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. (4.15.4) 

 

Iš (4.15.3) ir (4.15.4) formulių seka, kad nueitą kelią s kūnai juda pagreičiu lygiu: 
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. (4.15.5) 

 

Kūno tolygiojo judėjimo trukmė matuojama elekroniniu milisekundmačiu. Tam laikikliuose (6) ir 

(7) įtaisytos elektros lemputės ir du fotojutikliai (fotorezistoriai). Tuo momentu, kai nuo žemyn 

judančio kūno (4) nuimamas svarelis, kūnas pirmajam fotojutikliui užstoja šviesos pluoštelį, dėl to 

paleidžiamas milisekundmatis. Kai tas kūnas užstoja šviesą antrajam fotojutikliui, milisekundmatis 

sustabdomas. 

Frikcinė pavara valdoma skridinėlio įvorėje įtaisytu elektromagnetu. Įjungus tinklo įtampą, 

elektromagnetas įsijungia, ir frikcinė pavara skridinėlį su nesubalansuota kūnų sistema laiko 

pusiausvyros padėtyje. Nuspaudus klavišą „PALEIDIMAS“, skridinėlis atsipalaiduoja ir pradeda 

laisvai suktis. Kūnų padėtis keičiama tik išjungus frikcinę pavarą. 

 

Darbo eiga 
 

1. Patikrinama ar papildomai neapkrauta kūnų sistema yra pusiausvira. Išmatuojami atstumai s ir S 

(4.15.1 pav.) bei įvertinamos jų matavimo paklaidos s ir S. 

2. Žinomos masės M kūną (4) apkrovus mažiausios masės m svareliu ir pastarojo apatinės briaunos 

aukštį sutapatinus su viršutiniojo laikiklio brūkšniu, įjungiama frikcinė pavara. Palaukus kol kūnai 

nustos svyruoti, išjungiama pavara ir išmatuojama kūnų tolygaus judėjimo žemyn trukmė. Atlikus 5-

is matavimus, apskaičiuojama vidutinė trukmės vertė t ir pagreitis a (4.15.5 formulė). 

3. Matavimai ir skaičiavimai pakartojami su keliais skirtingos masės svareliais. 

4. Įvertinama vieno iš jų pagreičio nustatymo paklaida. 

5. Apskaičiuojamas kiekvienos masės m (m  tai masė, kurią uždėjus pusiausvyra sutrinka) svarelio 

idealųjį, teorinį pagreitį a (4.15.2 formulė). 
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6. Matavimų ir skaičiavimų duomenys surašomi į 1-ą lentelę: 

 

1 lentelė 

s, m s, m S, m S, m m, kg t, s a, m/s2 a, m/s2 a, m/s2 

         

 

7. Atvaizduojama idealaus, teorinio pagreičio a priklausomybė nuo m/(2M+m). 

8. Iš grafiko nustatoma mažiausia svarelio masė, kuri išjudintų sistemą iš pusiausvyros. Ji priklauso ir 

nuo trinties jėgos dydžio. 
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