
TAMPROS MODULIO NUSTATYMAS 

Darbo tikslas 

Susipažinti su kietojo kūno tampriosiomis deformacijomis bei nustatyti tiriamos medžiagos 

tampros (Jungo) modulį. 

Teorinė dalis 

Absoliučiai kietas kūnas, tai toks kūnas, kurį veikiant išorinėmis jėgomis, nekinta nuotolis 

tarp bet kurių jo taškų. Gamtoje tokie kūnai neegzistuoja, nes veikiant tam tikro dydžio išorinėmis 

jėgomis, visi realūs kūnai deformuojasi, t.y. keičia savo matmenis ir formą. Deformacija, tai kūno 

formos ir tūrio kitimas arba kietojo kūno taškų padėties pokytis, pasikeitus nuotoliui tarp jų. 

Deformacijos galimos dėl šiluminio plėtimosi, elektrinių, magnetinių laukų, išorinių jėgų ir kt. 

poveikio. 

Kietųjų kūnų deformacija vadinama tampriąja, jeigu, nustojus veikti deformacijos jėgai 

kūnas grįžta į pirminę savo būseną. Reikia pastebėti, kad kūną paveikus deformacijos jėga ar jai 

nustojus jį veikti, kūnai įgauna tam tikrą formą ne staiga, o per tam tikrą laiką. Kai deformacijos 

jėga nustoja veikti kūną ir kūnas nebegrįžta į pirminę savo būseną, tokia deformacija yra vadinama 

– netampriąja. Praktiškai su tuo susiduriama tempiant arba gniuždant kūnus.  

Kiekvienam kūnui yra būdinga tamprumo riba, t.y. tam tikra apkrova, kurią viršijus 

deformacija tampa netampriąja. Didinant deformacijos jėgą, vidinės jėgos nebeatsvers išorinių jėgų 

ir toks kūnas sutrūks (peržengta tamprumo riba). Jeigu apkrova yra mažesnė už tamprumo ribą, 

tokiu atveju toks kūnas yra vadinamas tampriuoju, o deformacija – tampriąja.  

Kietuosius kūnus galime deformuoti įtempimus sukeliančiomis apkrovomis, pavyzdžiui, 

slėgiu, temperatūra, tempimu, lenkimu, sukimu, šlytimi ir kt. Todėl kietųjų kūnų deformacijos gali 

būti įvairios, tačiau pagrindinės yra šios: santykinė ilginė deformacija (tempimo) bei gniuždymo, 

lenkimo ir šlyties. 

Panagrinėkime santykinę ilginę deformaciją ir lenkimo deformacijas.  

Santykinė ilginė deformacija 

Ritinio formos strypas vienu galu yra įtvirtintas. Jo pradinis ilgis l, skerspjūvio plotas S. šį 

strypą išilgai ašies tempia jėga F, ir jis pailgėja tam tikru dydžiu ∆l (1 pav.). 

  



 
1 pav. Tempimo deformacija 

Anglų fizikas R. Hukas nustatė, kad santykinis pailgėjimas ∆l/l, esant tampriajai 

deformacijai yra tiesiogiai proporcingas įtempiui  = F/S (jėgai, veikiančiai į ploto vienetą, [N/m]): 

∆𝑙

𝑙
= 𝑘 ∙ 𝜎, (1) 

k  – tamprumo koeficientas, priklausantis nuo medžiagos savybių ir deformacijos rūšies. Įprastai 

praktikoje naudojamas atvirkščias jam dydis E = 1/k. Toks dydis yra vadinamas tampros (Jungo) 

moduliu. 

Tuomet iš Huko dėsnio ((1) formulė) gauname, kad santykinis strypo pailgėjimas 

apskaičiuojamas: 
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Iš (2) formulės gauname Jungo modulio E reikšmę: 

𝐸 =
∆𝑙

𝑙
∙
𝐹

𝑆
 (3) 

Kai l = l, tuomet Jungo modulis E = F/S, t.y. esant tampriajai deformacijai jis būtų lygus 

savo didumu tokiam įtempiui nuo kurio strypas pailgėtų dvigubai, bet nenutrūktų. Koeficientas k ir 

tampros (Jungo modulis) E priklauso nuo medžiagos tamprumo savybių. 

Lenkimo deformacija 

Kietojo kūno deformacija galima ir lenkiant kūną. Pavyzdžiui, keturkampio strypo vieną 

galą įtvirtinus, o antrąjį (laisvąjį galą) lenkiant tam tikra jėga F, strypas išsilenkia  

(2 pav.).  

l 

F 

l 



 

2 pav. Lenkimo deformacija 

Viršutinioji strypo dalis (išlenkta į išorę) yra ištempiama, apatinioji strypo dalis (įlenkta į 

vidų) – suslegiama (gniuždoma) (2 a. pav.). Tokias dvi strypo dalis skiria deformacijos nepaliestas, 

taip vadinama neutralusis sluoksnis. Labiausiai priešinasi deformacijai, daugiausiai deformuotų 

sluoksnių, vidinės tamprumo jėgos. Neutralusis sluoksnis nėra deformuojamas, todėl jis visiškai 

nesipriešina deformacijos jėgų poveikiui. Todėl yra laikomas, kad šis sluoksnis neturi įtakos 

medžiagos atsparumui. Dėl to, technikoje naudojamos įvairios konstrukcijos, kurias veikia lenkimo 

deformacijos, dažnai daromos tuščiavidurės, kaip vamzdžiai. Taip sutaupoma metalo, detalės yra 

lengvesnės, be to atsparumas lenkimui pasikeičia labai nedaug. 

Išlenkto strypo apatinės (vidinės) dalies tamprumo jėgos stengiasi sugrąžinti strypą į 

pradinę padėtį, t.y. jos priešinasi strypo deformacijos jėgos poveikiui. 

Strypo pailgėjimas  yra tiesiogiai proporcingas lenkimo deformacijos jėgai F, strypo 

ilgiui l ir atvirkščiai proporcingas jo pločiui d ir aukščiui h: 

 = 𝑘
𝐹𝑙3

𝐸∙𝑑∙ℎ3
 (4) 

k – skaitinis koeficientas, kuris priklauso nuo strypo įtvirtinimo būdo. Kai abu strypo galai 

laisvai padėti ant atramų (2 pav. ir 3 pav.) ir pats strypas yra lenkiamas per vidurį, tokiu atveju k 

=1/4, o kai yra įtvirtinti abu strypo galai, tuomet k  1/16 (2 b. pav.). 

Taigi išmatavus strypo pailgėjimą, galima apskaičiuoti strypo medžiagos tampros modulį E 

[N/m
2
; Pa]: 

𝐸 =
𝐹𝑙3

4∙𝑑∙ℎ3
 (5) 

Darbo metodika 

Tampros modulis šiame praktiniame darbo nustatomas iš strypo lenkimo deformacijos, nes 

lenkiant bet kokį kūną, jis yra deformuojamas. Viršutinioji strypo dalis (išlenkta į išorę) yra 

ištempiama, apatinioji strypo dalis (įlenkta į vidų) – suslegiama (gniuždoma) (2 pav.). Tokias dvi 

strypo dalis skiria deformacijos nepaliestas, taip vadinama neutralusis sluoksnis.  

Išlenkto strypo apatinės (vidinės) dalies tamprumo jėgos stengiasi sugrąžinti strypą į 

pradinę padėtį, t.y. jos priešinasi strypo deformacijos jėgos poveikiui. 



Strypo pailgėjimas  (jo laisvojo galo arba vidutinio taško poslinkis) yra tiesiogiai 

proporcingas lenkimo deformacijos jėgai F, strypo ilgiui l ir atvirkščiai proporcingas jo pločiui d ir 

aukščiui h: 

 =
1

4
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k – skaitinis koeficientas, kuris priklauso nuo strypo įtvirtinimo būdo.  

Išmatavus strypo pailgėjimą, galima apskaičiuoti strypo medžiagos tampros modulį E. 

Darbo priemonės 

Strypo pailgėjimui nustatyti bei strypo medžiagos tampros moduliui E apskaičiuoti 

naudojamos šios darbo priemonės: rodyklinis mikrometras, liniuotė, slankmatis, įvairių metalų 

strypai (3 pav.). 

 

3 pav. Darbe naudojama aparatūra: 

a) Vertikalūs stovai VS1 ir VS2; b) Trikampės prizmės P1 ir P2, ant kurių dedamas strypas; c) 

Laikiklis su įpjova LĮ, kuris kabinamas strypo viduryje;  d) Laikiklis svareliams pakabinti L; e) 

Rodyklinis mikrometras Mikr. 

Darbo eiga 

1. Liniuote išmatuokite tiriamo strypo (strypus matavimams nurodo dėstytojas) ilgį l. Strypo ilgis, 

tai atstumas tarp atramų P1 ir P2. Slankmačiu išmatuokite strypo aukštį h ir plotį d. Kiekvieno 

dydžio matavimus atlikite tris kartus, apskaičiuokite jų vidutines reikšmes. Gautus matavimo 

rezultatus surašykite į 1 lentelę.  

  



1 lentelė 

Strypo nr. ir 

matavimas 
hi, m hvid, m di, m dvid, m li, m lvid, m 

1.       

2.       

3.       

 

2. Išmatuotą strypą padėkite ant atramų P1 ir P2 (3 pav.). Strypo viduryje pakabinamas laikiklis 

su įpjova LĮ, ant kurios užkabinkite svarelių laikiklį L (be svarelių). Prie laikiklio su įpjova LĮ 

vidurio priartinkite rodyklinį mikrometrą Mikr taip, kad paliestų strypą, tačiau jo nedeformuotų. 

Užsirašykite pradinę mikrometro Mikr parodymo reikšmę n0. Gautą rezultatą įrašykite į 2 

lentelę. 

3. Ant laikiklio L uždėkite masės m svarelius ir užsirašykite mikrometro Mikr parodymo reikšmę 

n0. Matavimus atlikite nuimdami po vieną masės mi svarelį ir į 2 lentelę surašykite gautas 

mikrometro Mikr parodymų reikšmes (atliekamų matavimų eiliškumas: n1, n2, n3, n4, n5, n6). 

4. Tiksliai atkartojame matavimą atvirkščia tvarka, vėl uždėdami po vieną masės mi svarelį, 

matavimų reikšmes (atliekamų matavimų eiliškumas: 𝑛6
′ , 𝑛5

′ , 𝑛4
′ , 𝑛3

′ , 𝑛2
′ , 𝑛1

′ , 𝑛0
′ ) surašykite į 2 

lentelę.  

2. lentelė 

Mikr parodymai n0 𝑛0
′  n1 𝑛1

′  n2 𝑛2
′  n3 𝑛3

′  n4 𝑛4
′  n5 𝑛5

′  n6 𝑛6
′  

Mikr parodymai n, mm               

5. Apskaičiuokite vidutines Mikr parodymų reikšmes: 

𝑛𝑣𝑖𝑑_0 =
𝑛0+𝑛0

′

2
,   …,   𝑛𝑣𝑖𝑑_6 =

𝑛6+𝑛6
′

2
 (7) 

Gautus skaičiavimų rezultatus surašykite į 3 lentelę. 

6. Apskaičiuokite strypo pailgėjimą ir gautus skaičiavimų rezultatus surašykite į 3 lentelę: 

1 = 𝑛𝑣𝑖𝑑_1 − 𝑛𝑣𝑖𝑑_0,   …,   6 = 𝑛𝑣𝑖𝑑_6 − 𝑛𝑣𝑖𝑑_0 (8) 

3 lentelė 

Vidutinės Mikr parodymų 

reikšmės 
𝑛𝑣𝑖𝑑_1 𝑛𝑣𝑖𝑑_2 𝑛𝑣𝑖𝑑_3 𝑛𝑣𝑖𝑑_4 𝑛𝑣𝑖𝑑_5 𝑛𝑣𝑖𝑑_6 

Vidutinės Mikr parodymų 

reikšmės nvid, mm 

 

 

     

Strypo pailgėjimas , m       

7. Apskaičiuokite deformacijos jėgą F = mg (g – laisvojo kritimo pagreitis) ir apskaičiuokite 

santykį F/ ir jo vidutinę reikšmę. Gautus skaičiavimų rezultatus surašykite į 4 lentelę. 

  



4 lentelė 

Strypo nr. Deformacijos jėga F, N F/, N/m (F/)vid, N/m E, N/m
2 

 

    

  

  

  

  

  

8. Apskaičiuokite tampros (Jungo) modulį ((5) formulė) ir gautus skaičiavimų rezultatus 

surašykite į 4 lentelę.  

Gautas reikšmes palyginkite su reikšmėmis pateiktomis 5 lentelėje. 

5 lentelė 

Medžiaga Strypo matmenys (d x h), mm Tampros modulis E, N/m
2 

Mediena (ąžuolas)  (9,111,8) 10
10

 

Plienas 10  1,5 2,059 10
11

 

Plienas 10  2 2,06310
11

 

Plienas 10  3 2,171 10
11

 

Plienas 15  1,5 2,204 10
11

 

Plienas 20  1,5 2,111 10
11

 

Aliuminis 10  2 6,7 10
10

 

Žalvaris 10  2 9,2 10
10

 

Varis  11,2 10
10

 

Švinas  1,6 10
10

 

Konstantanas  16,3 10
10

 

 

9. Kiekvienam tirtam strypui nubraižoma strypo pailgėjimo  grafinė priklausomybė nuo 

deformacijos jėgos F: =f(F). 

10. Pakartokite matavimus ir skaičiavimus kitiems, paskaitos pradžioje dėstytojo nurodytiems, 

strypams. 

Kontroliniai klausimai 

1. Kas yra deformacija? 

2. Kaip gali būti deformuojami kūnai? 

3. Kokia deformacija yra vadinama tampriąja? 

4. Kuo skiriasi tamprioji deformacija nuo netampriosios? 

5. Apibūdinkite tamprumo ribą sąvoką. 

6. Suformuluokite Huko dėsnį tempimo deformacijai. 

7. Paaiškinkite Jungo modulio fizikinę prasmę. 

8. Paaiškinkite, kaip gali būti išmatuotas Jungo modulis. 

9. Trumpai apibūdinkite lenkimo bei gniuždymo deformacijas. 

10. Kas yra neutralusis sluoksnis? 


