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Úloha č. 9 

 

Měření momentu setrva čnosti t ěles z doby kyvu 
 
1) Pomůcky: stojan s břitem, kruhová deska se dvěma otvory, obdélníková deska 
s řadou otvorů, stopky, posuvné měřítko, laboratorní váhy, sada závaží  
 
2) Teorie :  

Moment setrvačnosti J0 kruhové desky vzhledem k ose procházející těžištěm, 
můžeme určit přímou metodou podle vztahu  

2
0 2

1
rMJ ⋅= , 

(1) 
kde M je hmotnost desky a r poloměr desky. 

Vzhledem k ose, neprocházející těžištěm, určíme moment setrvačnosti pomocí 
Steinerovy věty podle vztahu  
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(2) 
kde a je vzdálenost osy otáčení od osy jdoucí těžištěm (středem desky). 

Zavěsíme-li desku v bodě mimo těžiště, můžeme ji rozkývat a deska se stane 
fyzickým kyvadlem. Pro dobu kyvu τ fyzického kyvadla platí vztah  
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(3) 
Z naměřené doby kyvu můžeme vypočítat moment setrvačnosti J a pomocí vztahu (2) 
moment setrvačnosti J0 vzhledem k ose, procházející těžištěm.  

Poloměr setrvačnosti R (také gyrační poloměr) představuje vzdálenost, v níž by 
musela být soustředěna všechna hmota M tělesa, aby byl moment setrvačnosti roven 
momentu celého tělesa, tedy aby platilo  
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(4)  

Je-li vzdálenost osy zavěšení a od těžiště rovna Ro, poloměru setrvačnosti 

odpovídajícímu momentu Jo kolem osy procházející těžištěm 
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kýve kolem této osy s nejmenší dobou kyvu τmin. Pro obdélníkovou desku, pro níž je 
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3)Úkol : 
a) Určete moment setrvačnosti J0 kruhové desky, vzhledem k ose otáčení 

procházející těžištěm, metodou přímou. Měření poloměru r desky proveďte 10x, 
vypočítejte chybu měření. Hmotnost desky M určete vážením a uvažujte ji bez 
chyby. Vypočítejte podle (1) moment setrvačnosti a stanovte chybu měření.  

b) změřte dobu kyvu τ kruhové desky kolem osy, neprocházející těžištěm a 
ze vztahu (3) vypočítejte moment setrvačnosti J. Tento přepočtěte podle 
Steinerovy věty (2) na moment J0. Porovnejte výsledek s výsledkem přímého 
měření. Vypočítejte absolutní i relativní chybu veličiny J i veličiny J0. Měření 
proveďte pro dvě hodnoty a. Dobu kyvu τ měřte pomocí doby kmitu T=2τ. Tuto 
určete z 20 kmitů. Měření proveďte 10x pro určení chyby.  

c) Změřte rozměry a a b obdélníkové desky a vypočítejte podle (5) poloměr 
setrvačnosti R0. Rozměry měřte 10x, vypočítejte jejich chybu a chybu 
veličiny R0. 

d) Určete poloměr setrvačnosti R0 z minimální doby kyvu τmin kolem osy, vzdálené 
od těžiště o hodnotu a, pro niž platí a=R0. Dobu kyvu τ měřte z doby kmitu pro 
různé vzdálenosti os kývání od těžiště. Pro každou vzdálenost a určete τ 
z 20 kmitů. Vyneste graficky závislost τ=f(a) a z této závislosti určete τmin a R0. 
Porovnejte výsledek měření s hodnotou vypočítanou v c). 

e) Zvažte obdélníkovou desku a ze dvou změřených údajů a a τ vypočítejte moment 
setrvačnosti obdélníkové desky J0, poloměr setrvačnosti R0 a tuto hodnotu 
porovnejte s hodnotou získanou v d).  

 
4) Postup měření :  

a) Změříme 10x poloměr r kruhového kotouče a vzdálenosti dvou os kývání 
určených dvěma otvory v kotouči (zvážit dobře, kde je bod závěsu). Každou 
z nich změříme jen 1x. Vypočítáme aritmetické průměry a chyby měření. Dále 
desku zvážíme a zjistíme její hmotnost M. 

b) Desku zavěsíme otvorem na břit stojanu a změříme dobu 20 kmitů. Měření 
opakujeme 10x. Totéž provedeme i pro druhý otvor. Z naměřených hodnot 
vypočítáme J0 a porovnáme s teoreticky získanou hodnotou.  

c) Změříme rozměry obdélníkové desky a, b, každý 10x a vzdálenosti bodů závěsu 
v jednotlivých otvorech od středu desky. Desku též zvážíme.  

d) Postupně budeme desku zavěšovat v jednotlivých otvorech, pro každé zavěšení 
změříme dobu 20 kmitů a vypočítáme dobu kyvu τ. Výsledek vyneseme graficky, 
určíme z grafu R0, porovnáme s teoreticky získanou hodnotou ze vztahu (5) a 
s hodnotou získanou z momentu setrvačnosti určeného z doby kyvu.  

 
Naměřené hodnoty zapisujeme do vhodné tabulky. 
 
Pozor: Ke správnému výpočtu je třeba, aby deska kývala jen při malém rozkyvu 
do 5°.  


