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KRIJELIO INERCIJOS MOMENTO MATAVIMAS 

DINAMINIU BŪDU 

Darbo tikslas. Susipažinti su pagrindine sukamojo judėjimo dinamikos lygtimi, Heigenso teorema 

ir eksperimentiškai nustatyti krijelio inercijos momentą. 

Teorinė dalis 

Įvairiose mašinose, mechanizmuose, tame tarpe ir žemės ūkio technikoje, plačiai paplitęs 

sukamasis judėjimas. Pavyzdžiui, sukasi transporto mašinų ratai, velenai, smagračiai, sukamasis 

judėjimas aptinkamas kombainuose bei grūdų valymo mašinose ir kt. 

Judėjimas vadinamas sukamuoju, kai visi kūno taškai juda apskritimais, kurių centrai yra vienoje 

tiesėje – sukimosi ašyje, o šių apskritimų plokštumos yra lygiagrečios arba sutampa. 

Sukamasis judėjimas aprašomas kampiniu greičiu ir pagreičiu. Kampinis greitis   matuojamas 

santykiu posūkio kampo su laiku arba, kitaip tariant, kampinis greitis skaitine verte lygus posūkio 

kampui, kuriuo spindulys pasisuka per laiko vienetą. 

Tolyginio sukimosi atveju kampinio greičio formulė yra: 

 
t


  . (1) 

Kai sukimasis yra netolygus, kampinis greitis skaitine verte lygus posūkio kampo išvestinei laiko 

atžvilgiu: 

 ./ dtd   (2) 

Kampinio greičio vienetas yra 1 rad/s (radianas per sekundę). 

Kampinio greičio kitimo spartą apibūdina kampinis pagreitis , kuris, kai judėjimas tolygiai 

kintamas, skaitine verte lygus kampinio greičio pokyčiui per 1 s: 

 
t

0



 ;  (3) 

čia 0  ir   – pradinis ir galinis kampiniai greičiai. 

Kampinio pagreičio SI vienetas – 1 rad/s
2
. 

Kintamojo sukamojo judėjimo kampinis pagreitis skaitine verte yra lygus kampinio greičio 

išvestinei laiko atžvilgiu: 

 ./ dtd   (4) 

Ryšys tarp kampinio ir linijinio (tangentinio) pagreičio išreiškiamas formule: 

 .ra    (5) 
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Pagrindiniai sukamojo judėjimo dinamikos dėsniai yra analogiški Niutono dėsniams, tačiau jėgos 

analogas čia yra vadinamasis sukimo arba jėgos momentas M, o masės analogas – dydis, vadinamas 

inercijos momentu I; pagreitį a reikia pakeisti kampiniu pagreičiu  . 

Sukimo arba jėgos momentas M skaitine verte yra lygus jėgos F ir peties r sandaugai: 

 rFM  . (6) 

Jėgos petimi r vadinamas trumpiausias atstumas nuo sukimosi ašies iki jėgos veikimo tiesės, t.y. 

Fr


 . Jėgos momento SI vienetas yra 1 N·m (niutonmetras). 

Sukamajame judėjime kūnų inercines savybes apibūdina fizikinis dydis – inercijos momentas I; 

kuo didesnis inercijos momentas, tuo didesniu sukimo momentu reikia veikti kūną, norint pakeisti jo 

kampinį greitį, t.y. suteikti kampinį pagreitį. Inertiškumu vadinama kūnų savybė išlaikyti rimties arba 

tolyginio judėjimo būseną. 

Taškinio elemento masės ir nuotolio iki sukimosi ašies kvadrato sandauga vadinama jo inercijos 

momentu nagrinėjamos sukimosi ašies atžvilgiu. Viso kūno inercijos momentas I yra lygus jo atskirų 

masės elementų inercijos momentų sumai: 

 



n

i

ii rmI
1

2 ; (7) 

čia  (gr. raidė "sigma") reiškia sumos ženklą ir nurodoma, kad sumuojama nuo pirmojo masės 

elemento ( 1i ) iki paskutinio – n-tojo. Inercijos momentas yra skaliarinis dydis, jo matavimo vienetas 

yra  kg·m
2
. 

Išvesime pagrindinę sukamojo judėjimo dinamikos lygtį, kuri išreiškia sąryšį tarp sukimo 

momento M


, inercijos momento I ir kampinio pagreičio 


. 

Tarkime, kad kūnas gali suktis apie ašį OO1 (1 pav.). 

 

   1 pav. 

O 

mi 

Fi 

ri 

O1 
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Įsivaizduokime, kad kūnas sudarytas iš masės elementų m1, m2, m3,…mn, kurių atstumai iki 

sukimosi ašies lygūs r1, r2, r3,…rn. Panagrinėsime vieną iš šių elementų, sakykime, i-tąjį; jo masė mi, 

atstumas iki sukimosi ašies ri. Paveikime kūną sukamąjį judėjimą sukeliančia jėga F. Galima įsivaizduoti, 

kad kiekvieną masės elementą veikia šios jėgos dedamoji F1, F2, F3,…Fn, o elementą mi veikia dedamoji 

Fi (1 pav.). Jeigu Fi   veikia masės elementą mi trajektorijos liestinės kryptimi, t.y. ji statmena spinduliui ri. 

Veikiamas šios jėgos elementas mi įgis linijinį (tangentinį) pagreitį ai. Todėl pagal II Niutono dėsnį 

galime parašyti: 

 iii amF  . (8) 

Linijinį pagreitį ai, pasinaudoję (5) formule, galima išreikšti kampiniu pagreičiu  : 

 ii ra    

  žymimas be indekso, nes visų kietojo kūno masių elementų kampiniai pagreičiai vienodi. 

Tuomet (8) lygybę perrašome taip: 

  iii rmF . 

Padauginę šios lygybės abi puses iš ri , gauname: 

  2
iiii rmrF . (9) 

Tačiau sandauga iii MrF   yra modulis sukimo momento, kuris veikia masės elementą mi  

sukimosi ašies OO1 atžvilgiu, o sandauga iii Irm  2  – masės elemento inercijos momentas tos pačios 

sukimosi ašies atžvilgiu. Įrašę šiuos žyminius į (9) lygybę, gauname pagrindinę sukamojo judėjimo 

dinamikos lygtį masės elementui: 

  ii IM ,  arba vektoriškai  

 ii IM . (10) 

Norėdami gauti tokią lygtį visam kietajam kūnui, sudedame analogiškas (10) lygybes, parašytas 

kiekvienam masės elementui: 

 



n

i

ii

n

i

i rmM
1

2

1




. (11) 

Tačiau dydis MM
n

i

i




1

 – atstojamasis sukimo momentas, veikiantis visą kūną sukimosi ašies 

OO1 atžvilgiu; dydis Irm
n

i

ii 
1

2  yra viso kūno inercijos momentas tos pačios sukimosi ašies atžvilgiu. 

Įrašę šiuos žymenis į (11) lygybę, gauname pagrindinę kietojo kūno sukamojo judėjimo dinamikos lygtį: 

 

 IM ,  arba skaliariškai   IM . (12) 
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Iš šios lygties randame, kad 
I

M



 , t.y. kūno įgytas kampinis pagreitis yra tiesiog proporcingas 

sukimo momentui ir atvirkščiai proporcingas kūno inercijos momentui. Matome, kad (12) lygtis yra 

analogiška antrajam Niutono dėsniui slenkamojo judėjimo dinamikoje: 

 amF


 . (13) 

Todėl galime sakyti, kad inercijos momentas, analogiškai kaip masė slenkamajame judėjime, yra 

kūnų inertiškumo matas sukamajame judėjime. 

Tačiau būtina pažymėti, kad tarp kūno masės ir jo inercijos momento yra esminis skirtumas: masė 

yra neatskiriama kūno charakteristika ir klasikinėje mechanikoje ji laikoma pastovia, tuo tarpu inercijos 

momentas yra susietas su sukimosi ašimi, t.y. jo didumas įvairių sukimosi ašių atžvilgiu yra skirtingas. 

Kūno inercijos momentas bet kurios sukimosi ašies atžvilgiu apskaičiuojamas pagal Heigenso 

teoremą. Tarkime, kad kūno inercijos momentas atžvilgiu sukimosi ašies O'O'1, išvestos per masės centrą 

C, yra IC. Tuomet sukimosi ašies OO1 atžvilgiu, kuri yra lygiagretė ašiai O'O'1 ir nutolusi nuo jos atstumu 

d (2 pav.), šio kūno inercijos momentas apskaičiuojamas pagal Heigenso teoremą: 

 2dmII C  ; (14) 

čia m – kūno masė. 

 

2 pav. 

Darbo metodika 

Inercijos momentą dinaminiu būdu galima nustatyti Oberbeko prietaisu, kuris dar vadinamas 

krijeliu (3 pav.). Krijelis sudarytas iš 4 vienodų sukryžiuotų strypų, ant kurių užmauti ir norimu atstumu 

pritvirtinti 4 vienodi cilindriniai kūneliai B. Krijelis, paveiktas jėgos momento, gali suktis apie nejudančią 

horizontalią ašį O. Sukryžiuoti strypai standžiai sujungti su trijų laiptelių skriemuliu A. Ant skriemulio 

užvyniojamas siūlas D, prie jo galo prikabinamas kūnelis C. Krintantis kūnelis įtempia siūlą, todėl 

O1 
 

O 
 

O'1
 

 

O' 
 

C 

d 
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susidaro sukimo momentas, kurio dėka krijelis sukasi su pagreičiu. Atmetus trinties jėgas, krintantį masės 

m kūnelį C veikia dvi jėgos: sunkio jėga gmP


  ir siūlo įtempimo jėga (reakcijos jėga F


). Šių jėgų 

atstojamoji suteikia kūneliui pagreitį a


. 

 

D 

F


 
R 

P


 

C 

A 
O 

B 

 

3 pav. 

Taikydami kūneliui antrąjį Niutono dėsnį, gauname: 

 .FmgFPma   (15) 

Krijelį veikia įtempimo jėga, savo didumu lygi jėgai F ir statmena pečiui R, kuris lygus skriemulio 

spinduliui. Ši jėga ir sudaro sukimo momentą M: 

 .FRM   

Įrašę šią reikšmę į pagrindinę sukamojo judėjimo dinamikos lygtį (12), gauname: 

 IFR  , (16) 

čia I – krijelio inercijos momentas,  – jo kampinis pagreitis. 

Tarp krijelio sukimosi kampinio pagreičio   ir skriemulio paviršiaus taškų linijinio pagreičio, 

kuris lygus kūnelio kritimo pagreičiui, yra sąryšis: 

 .Ra   (17) 

Iš (15), (16) ir (17) formulių, atlikę atitinkamus pakeitimus, gauname: 

 
2

2

mRI

mgR
a


 . (18) 

Pagreitį a galima surasti iš tolygiai greitėjančio judesio kelio lygties, kai pradinis greitis lygus 

nuliui, t.y. iš 
2

2ta
h  : 

 
2

2

t

h
a  , (19) 
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čia h – kūnelio C kritimo kelio ilgis, lygus ant skriemulio užvynioto siūlo ilgiui, t – siūlo nusivyniojimo 

nuo skriemulio laikas. 

Iš (18) ir (19) formulių išreiškiame krijelio inercijos momentą: 

 







 1

2

2
2

h

gt
mRI . (20) 

Darbo priemonės: krijelis, 4 vienodi cilindriniai kūneliai, prikabinamas kūnelis su siūlu, 

slankmatis, sekundometras, liniuotė, svarstyklės. 

Darbo eiga 

1. Nuimami nuo krijelio cilindriniai kūneliai B. 

2. Pasveriame prikabinamo kūnelio C masę m (kg) ir vieno uždedamo cilindrėlio B masę m1 (kg). 

3. Išmatuojame užvyniojamo siūlo ilgį, kuris yra lygus kūnelio C kritimo aukščiui h(m). 

Užvyniojame siūlą ant darbų vadovo nurodyto skriemulio. Išmatuojame sekundometru kūnelio 

kritimo laiką t1 (s). Išmatuojame skriemulio spindulį (radiusą) R (m). 

4. Įrašę išmatuotų dydžių vertes į (20) formulę, apskaičiuojame krijelio be cilindrėlių inercijos 

momentą I1 (kgm
2
). 

5. Vienodais, darbų vadovo nurodytais, atstumais pritvirtiname ant krijelio strypų visus keturis 

cilindrėlius. Išmatuojame kurio nors cilindrėlio masės centro atstumą d (m) iki krijelio sukimosi 

ašies O. Leidžiame kristi kūneliui C ir išmatuojame siūlo nusivyniojimo nuo skriemulio laiką t2(s). 

Iš (20) formulės apskaičiuojame krijelio su užmautais cilindrėliais inercijos momentą I2 (kgm
2
). 

6. Apskaičiuodami patikriname krijelio su užmautais cilindrėliais inercijos momentą: 

 
2

113 4 dmII  ; 

čia I1 – išmatuotas krijelio be cilindrėlių inercijos momentas. 

Palyginame I2 ir I3 vertes. 

Kontroliniai klausimai 

1. Apibūdinkite sukamąjį judėjimą, kampinį greitį, kampinį pagreitį ir jų matavimo vienetus. 

2. Ką vadiname jėgos (sukimo) momentu? Kas yra jėgos veikimo petys? 

3. Kaip apskaičiuojamas kūno inercijos momentas? Paaiškinkite inercijos momento fizikinę prasmę. 

4. Paaiškinkite Heigenso teoremą. 

5. Parašykite ir paaiškinkite pagrindinę sukamojo judėjimo dinamikos lygtį. 

6. Parašykite ir paaiškinkite krijelio inercijos momento formulę. 

 


