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5.7. TAMPROS MODULIO NUSTATYMAS  

 
Darbo tikslas 

 

Dinaminiu Šliūpo būdu ištirti metalinės vielos charakteristikas.  

 

 Darbo užduotys 
 

 Nustatyti tiriamos vielos tampros modulį. 

 Rasti garso sklidimo greitį medžiagoje, iš kurios pagaminta viela. 

 

Teorinės temos 
 

 Kietųjų kūnų tamprumo savybės. Vidinis įtempis. 

 Deformacijų rūšys. 

 Huko dėsnis. 

 Tampros (Jungo) modulis. 

 Tamprumo atominė ir molekulinė prigimtis. 

 Garso sklidimas tampriojoje terpėje. 

 

Darbo prietaisai ir priemonės 
 

Prietaisas tampros moduliui tirti (Šliūpo prietaisas), liniuotė; mikrometras, sekundmatis. 

 

Darbo metodika 
 

Tampros modulis darbe nustatomas dinaminiu Šliūpo būdu. Nuo 1922 m.K. Šliūpas pradėjo dirbti 

docentu Lietuvos Universiteto Fizikos katedroje. Čia jis skaitė termodinamikos, taip pat kelis kitus 

fizikos kursus, vadovavo fizikos laboratoriniams darbams. 19261931 m. vadovavo Fizikos 

katedrai (1929 m. buvo išrinktas jos ekstraordinariniu profesoriumi). Mokslininko K.Šliūpo 

palikimas nors ir nedidelis, bet vertingas, skirtas jo pamėgtiems 

laboratoriniams eksperimentams, taip pat kai kurioms technikos 

problemoms. 

K. Šliūpas tvarkė mechanikos laboratorinius darbus; papildė 

juos naujais eksperimentais, konstravo aparatus, ruošė aprašus, 

naujas laboratorinių darbų metodikas, ieškojo būdų darbams 

tobulinti. 1927 m. K.Šliūpas paskelbė naują dinaminį būdą tampros 

(Jungo) moduliui nustatyti. Šis būdas susijęs su sistemos virpesių 

periodo matavimu ir iki šiol naudojamas Jungo moduliui nustatyti. 

Šliūpo prietaiso schema pavaizduota 5.7.1 paveiksle. 

Keturkampis strypas (AB) svyruoja ant stovo (G) atramų. Tiriama 

viela (C) yra pravesta per viršuje (taške E) pritvirtintą siaurą 

slankiojantį įtvirtinimą. Išjudintas strypas (AB) pradeda svyruoti, o 

viela išsilenkia – deformuojasi (5.7.2 pav.). Viena jos pusė – 

gniuždoma, kita – tempiama. Atsiradusios tamprumo jėgos sukelia 

joms proporcingą kreipimo momentą D, kuris verčia strypą 

svyruoti. Jo virpesių periodas: 

A B

G

E

C

D

 
 

5.7.1 pav. Šliūpo prietaiso 

schema 
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čia I – keturkampio strypo inercijos momentas. Jis apskaičiuojamas 

taip: 
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čia a ir b – dviejų sukimosi ašiai statmenų strypo briaunų ilgiai, m – 

strypo masė. 

 Kreipimo momentą D galima apskaičiuoti pagal formulę: 
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čia l – vielos ilgis (atstumas tarp E ir D taškų), R – vielos spindulys. Šią išraišką įstačius į (5.7.1) 

formulę, apskaičiuojamas tampros modulis: 
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1. Žinant medžiagos tampros modulį galima apskaičiuoti išilginių virpesių (garso) sklidimo greitį v 

medžiagoje, iš kurios pagaminta viela: 

  

 


E
v , (5.7.5) 

 

čia ρ – vielos medžiagos (pvz., plieno) tankis. 

 

Darbo eiga 
 

2. Atlenkus strypą (AB) nedideliu kampu nuo pusiausvyros padėties, jis paleidžiamas svyruoti.  

3. Liniuote išmatuojami vielos ilgis, strypo kraštinių ilgiai. 

4. Mikrometru išmatuojamas vielos skersmuo d ir randamas vielos spindulys R (R  d/2). 

5. Apskaičiuojamas strypo inercijos momentas ((5.7.2) formulė). 

6. Sekundmačiu išmatuojamas 5 – 15 virpesių laikas t ir randamas virpesių periodas T  t/n, čia n –

 virpesių skaičius. 

7. Apskaičiuojamas vielos tampros modulis ((5.7.4) formulė). 

8. Apskaičiuojamas garso sklidimo greitis vieloje ((5.7.5) formulė) 

9. Matavimai kartojami, keičiant vielos ilgį (slankiojančio įtvirtinimo padėtį E). 

10. Matavimų ir skaičiavimų duomenys surašomi į 1 lentelę. Įvertinamas matavimų tikslumas. 

 

1 lentelė 

a, m b, m l, m d, m R, m t, s T, s I, kgm2 E, 

N/m2 
v, m/s 

          
 

E

C

D

 
5.7.2 pav. Vielos išlinkimas 
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