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Laboratoorne töö nr 1 
Vaba langemise kiirenduse määramine 

 
Töö eesmärk 

1. Vaba langemise kiirenduse määramine fotovärava ja triipriba abil 
2. Andmetöötluse regressioonanalüüsi meetodi tundmaõppimine PASCO DataStudio 

(DS) tarkvara abil. 
 
Töövahendid 

PASCO Science Workshop (SW) või xPlorer GLX intefeis, fotovärav statiiviga, triipriba. 
xPlorer GLX interfeisi kasutamisel on vajalik ka PASCO Digital Adapter. 
 
Töö käik, teoreetiline osa 

Kui objekt langeb vabalt, siis tema liikumine kiireneb tänu talle mõjuvale raskusjõule. Kui 
õhutakistus jätta arvestamata ning mõõta objekti kiirust järjestikku lühikeste ajavahemike 
järel, siis objekti kiiruste erinevusi saame kasutada vaba langemise kiirenduse määramiseks. 
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. Sellist liikumist nimetatakse ühtlaselt 

kiirenevaks liikumiseks ning keha kiiruse muutumist liikumise jooksul kirjeldab siis valem: 
atvv += 0 , (1.1) 

Keha koordinaadi (antud juhul kõrguse) muutumist kirjeldab valem 

2
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attvxx ++= , 

(1.2) 

kus v on keha liikumise kiirus ajahetkel t, v0 on keha liikumise algkiirus (kiirus hetkel t=0), a 
on keha liikumise kiirendus; keha kukkumisel vaba langemise kiirendus g=9,81 m/s2. h(=x) – 
on keha kõrgus (asukoht, koordinaat) hetkel t liikumise algpunktist x0. 
Teostades mõõtmisi arvuti abil, jääb mõõtmiste vaheline ajavahemik t∆  väga väikeseks, kuid 

siiski lõplikuks suuruseks. St, keha hetkkiirust määratakse seosega 
12

12

tt

hh

t

h
v

−

−
=

∆
∆

≈ . 

Kiirendust määratakse seosega 
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≈ . Kuivõrd ajavahemik, mille korral keha 

asukoha muutus määratakse on lõplik, tekib mõõtmisel viga. Kui kiirendust määratakse kiiruse 
muutumise järgi, siis vead kuhjuvad ning kiirenduse määramise viga on suurem. Seega jääb 
alati sisse mõõtmisviga, mida annab vähendada, kui mõõtmisi piisavalt palju korrata või 
mõõta keha asukohta väga väikeste ajavahemike järel (või väikeste asukoha muutuste järel). 
Selleks kasutame triipriba, 8 triibuga triipriba kukkumisel leitakse kiirus 7 korda, kiirenduse 
jaoks saadakse 6 väärtust – teeme korraga mitu mõõtmist. Kuivõrd iga kiiruse väärtus vastab 
erinevale ajahetkele, saab kiirenduse g leida vähimruutude meetodi abil – sobitame kiiruse 
sõltuvuse ajast sirgele ehk – leiame regressioonisirge – (võrdle: mxbygtvv +=+= ,0 - 

kiiruse sõltuvus ajast ning y sõltuvus x-st) ning leiame vastava sirge tõusu.  
Teine meetod kiirenduse leidmiseks regressioonanalüüsi meetodi abil on lähtudes seosest (1.2) 
ning sobitades asukoha muutuse sõltuvuse ajast parabooliga ning leides andmeanalüüsi 



Mehaanika 
Vaba langemise kiirenduse määramine  

kasutades parabooli võrrandis kordajad (võrdle 22
00 ,

2

1
axbxcygttvhh ++=++= ). Antud 

töös viiakse andmete kogumine, analüüs ning sirge või parabooli parameetrite leidmine läbi 
kasutades DataStudio andmetöötlusvõimalusi. 
 
 
Töö käik, praktiline osa 

1. Ühendage interfeisi digitaalpessa fotovärava pistik. Juhul, kui kasutate xPlorer-tüüpi 
interfeisse (sinist värvi), kasutage ühendamiseks digitaaladapterit. SW-tüüpi interfeissi 
(musta värvi) saab fotovärava pistiku ühendada ilma täiendava adapterita. 

2. Avage arvutist DataStudio ning selle fail vaba_langemine.ds. Antud failis on fotovärav 
interfeisiga programselt ühendatud ning seadistatud eelnevalt, et toimub fotovärava 
kasutamine koos triipribaga, mille triipude vaheline vahemaa on 0,05m. Samuti on ära 
määratud, milliseid füüsikalisi suurusi saab mõõta. 

3. Keerake fotovärav horisontaalasendisse (nagu näidatud joonisel 1.1), nii et te võite 
triipriba lasta fotovärava vahelt vertikaalselt alla läbi kukkuda. Et triipriba saaks kukkuda 
terves pikkuses fotovärava vahelt läbi, võib fotovärava asetada laua servale nii, et triipriba 
saaks kukkuda põrandale. Vaadake, et triipriba ei kukuks vastu sensorit! 

Triipriba

Fotovärav

Interfeissi
Statiiv

alusega

Vabalt kukkuv triipriba

 

Joonis 1.1. Fotovärava asetus vaba langemise kiirenduse määramiseks. 
 
4. Enne kui alustate andmete salvestamisega hilisemaks analüüsiks, peaksite te 

eksperimenteerima fotovärava ja triipribaga. Andmete salvestamiseks vajutage Start-
nuppu. Andmete salvestamine lõpeb, kui vajutada Stop-nuppu. Proovige mõned korrad 
enne põhilise katse sooritamist teha mõõtmisi – kas kiirus näidikul muutub, kas ilmuvad 
andmed graafikule (position=kõrgus, velocity=kiirus) ning tabelisse 
(acceleration=kiirendus). Kustutage need andmed enne mõõtmiste sooritamist. 

5.  Katse läbiviimiseks toimige järgmiselt. Hoidke triipriba nii, et selle alumine serv oleks just 
fotovärava kiire kohal. Vajutage Start-nuppu ning laske triipriba fotovärava vahelt läbi 
kukkuda. Korrake mõõtmisi vähemalt 2 korda, soovitav isegi 4-5korda.  

 

Andmete analüüs 

1. Aktiveerige graafikuaken. Selleks, et andmed sobituksid üle graafikuakna, tuleks valida 
akna tegumiribalt vasakpoolseim ikoon ning vajutada seda. Nii näete graafikul suuremalt 
kogutud andmeid kui ka neile sobitatud vastavat kõverat (või sirget).  

2. Uurige graafikut kiirus-aeg. Määrake nende andmetega kõige paremini sobiva sirge 
(lineaarse funktsiooni graafiku) tõus.  (tõusunurga tangens). Selleks valige Fit-ikoon ning 
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selle alt Linear Fit (kui see pole juba valitud). Määrake tõus (slope) ning kandke 
andmetabelisse 1.1.  Järgnevalt katsete kordamisel, tuleb analüüsi tegemisel valida Data-
ikooni alt vaid vastav katseseeria (kas Run #1, Run #2 vms – ainult selle ees peab siis 
linnuke olema).  

3.  Analoogiliselt ülaltooduga valige graafikul positsioon-aeg välja Fit ja sealt Quadratic Fit, 

mis vastab seosele CBxAxy ++= 2  (võrrelge valemiga (1.2)). Leidke saadud tulemuste 

põhjal vaba langemise kiirendus g ning kandke tabelisse 1.2. 

4.  Kolmas võimalus vaba langemise kiirenduse määramiseks antud katses on Kiirenduse 
(acceleration) tabelist – valides selle alt ‘Mean’.  Standardhälve (Standard Deviation) 
iseloomustab iga katseseeria puhul andmete hajumist.   

 
Andmetabelid 

Tabel 1.1. Vaba langemise kiirendus kiirus-aeg graafiku järgi.  

1 2 3 4 5 6 Keskmine Mõõtmis-
määramatus 

        

Tabel 1.2. Vaba langemise kiirendus positsioon-aeg graafiku järgi.  

1 2 3 4 5 6 Keskmine Mõõtmis-
määramatus 

        

Tabel 1.3. Vaba langemise kiirendus tabeli põhjal.  

1 2 3 4 5 6 Keskmine Mõõtmis-
määramatus 

        
 
Küsimused ja analüüs 

1. Kui palju erineb teie poolt erinevate analüüsimeetoditega saadud kiirenduse väärtus 
aktsepteeritud kiirenduse väärtusest ( 2/81,9 smgakt = )?   

• Meeldetuletuseks: suhteline erinevus:  %100*
akts
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2. Leidke mõõteseeriate keskmiste tulemuste mõõtemääramatused vastavalt seosele 
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nβ , kus x  on mõõdetava suuruse aritmeetiline keskmine, ix  on 

konkreetne mõõtetulemus (1., 2. jne), n on mõõtmiste koguarv. β,nt  on Studenti tegur. 95% 
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usaldusväärsuse ning 6 mõõtmise korral on 57,2%95,6 =t . Hinnake, kas aktsepteeritud 

tulemus jääb erinevate meetodite korral veapiiridesse: [ ]gggggakts ∆+∆−∈ , . 

3.  Millised faktorid võisid mõjutada teie poolt saadud andmete erinevust aktsepteeritud 
tulemustest? Millest võib olla tingitus erinevate katsete korral saadud tulemuste erinevus? 
Millest võib olla tingitud tabeli ja graafiku abil saadud tulemuste erinevus? 

 



Mehaanika 
Atwoodi masin  

Laboratoorne töö nr 2 
Atwoodi masin 

 
Töö eesmärk 

1. Jõu, massi ja kiirenduse vahelise seose uurimine Atwoodi masina abil. 
2. Andmetöötluse regressioonanalüüsi meetodi tundmaõppimine PASCO DataStudio 

(DS) tarkvara abil. 
 
Töövahendid 

PASCO Science Workshop (SW) või xPlorer GLX intefeis, fotovärava sensoriga võll (Smart 
Pulley), statiiv, raskuste komplekt koos nööriga. xPlorer GLX interfeisi kasutamisel on vajalik 
ka PASCO Digital Adapter. 
 
Töö käik, teoreetiline osa 

Keha kiirendus sõltub kehale rakendatud jõust ja keha massist. Atwoodi masinas kasutatakse 
kahte erineva massiga keha, masside vahe määrab mõlemast kehast koosnevale süsteemile 
mõjuva jõu. See jõud kiirendab mõlemat keha, raskem keha liigub allapoole, kergem keha 
ülespoole.  

 

Võll 

Keha 

Keha 

m1 m2 

T  T  

m1g  m2g  
 

Joonis 2.1. Atwoodi masina korral kehadele mõjuvad jõud. 
 

Joonisel on toodud Atwoodi masina skeem ning süsteemis mõjuvad jõud. T on nööri pinge – 
nööri elastsusjõud, m1 on kergema keha mass, m2 on raskema keha mass, g on vaba langemise 
kiirendus. Eeldades, et nööri mass on null (või tühiselt väike võrreldes kehade massidega), 
nöör ei veni ning süsteemis puuduvad hõõrdejõud, võime kirjutada järgmist. Kehale 1 mõjuv 
resultantjõud on 

gmTFr
rrr

1+= . Võttes arvesse jõudude suundi ning arvestades Newtoni II seadust, võib 

kirjutada  
amgmTFr 11 =−= . (2.1) 

Kehale 2 mõjuv resultantjõud on gmTFr
rrr

2+= , kust saame  

amTgmFr 22 =−= . (2.2) 

Võrranditest (2.1) ja (2.2) saame avaldada kehade süsteemile kiirenduse:  










+

−
=
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12

mm

mm
ga . (2.3) 
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Töö käik, praktiline osa 

Antud töös mõõdab Smart Pulley kehade süsteemi liikumist iseloomustavaid füüsikalisi 
suurusi. Programm Science Workshop arvutab välja, kuidas muutub kehade kiirus. 
Eeldatavasti muutub kehade süsteemi kiirus aja jooksul ühtlaselt, st vastavalt seosele 

atvv += 0 . (2.4) 

Kasutades arvuti poolt tehtud lineaarset regressioonianalüüsi, sobitatakse mõõdetud kiiruse –
aja graafikule sirge, mille tõus annabki süsteemi kiirenduse.  
 
I OSA: Arvuti seadistamine ja labori ettevalmistamine 

1. Kinnitage Smart Pulley statiivi külge ning tõstke võllile nöör, mille otstesse saab riputada 
raskuste hoidjad (vt joonis 2.2). Esialgu riputage nööri külge vaid hoidjad (et mõlemad 
massid oleksid võrdsed)  

2. Ühendage interfeis arvutiga, lülitage sisse interfeis ja seejärel arvuti. Kui kasutate Science 
Workshop interfeissi (musta värvi), siis ühendage Smart Pulley interfeisi 
digitaalsisendisse 1. Kasutades xPlorer GLX interfeissi (sinist värvi), siis tuleb võlli 
ühendamiseks kasutada digitaaladapterit.   

3.  Avage fail  atwood.ds. Antud failis on Smart Pulley interfeisiga programselt ühendatud 
ning seadistatud selliselt, et mõõdetakse võlli liikumise joonkiirust ning selle muutumist 
aja jooksul. Avatud dokumendil on graafik kiirus (m/s) –aeg (s) (velocity-time).  

4.  Enne eksperimenteerimist on soovitatav katsetada, kuidas mõõtmised toimivad – kas 
arvuti näitab võlli joonkiiruse muutumist ning kas graafikule ilmuvad andmed. Selleks 
asetage hoidjatele erinevad raskused (soovitatavalt olgu masside suhteline erinevus 
väike). Viige raskem keha alla ning kergem üles. Katseandmete salvestamiseks vajutage 
Start-nuppu. Kui seade töötab, kustutage katseandmed enne nö päris-katset. Peatage 
kehad kinni enne kui ülespoole liikuv keha vastu võlli põrkab. 

 

Joonis 2.2. Atwoodi masina seadistamsie skeem. 
 
II OSA: Andmete kogumine ja salvestamine.  

1. Alguses tuleb teha 5 katset juhul, kui raskuste kogumass on konstantne. Andmete 
salvestamise alustamiseks vajutage nuppu Start. Laske raskem keha lahti. Andmete 
salvestamine algab hetkel, mil Smart Pulley fotovärava kiir blokeeritakse. Andmete 
salvestamise lõpetamiseks, vajutage nuppu Stop. Soovitatav on seda vajutada enne kui 
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raskem keha põrandale (või lauale) jõuab. Run #1. Korrake andmete kogumist erinevate 
masside jaotuse korral – muutke masse m1 ja m2, kuid hoidke kogumass kogu aeg 
konstantsena. Kokku tuleb teha  5 katset. 

2. Järgmised viis katset tuleb teha nii, et masside vahe oleks konstantne. Sättige nööri otsas 
rippuvad kehad sellised, nagu eelmise osa alguses. Sooritada tuleb viis katset nii, et 
raskuste kogumass oleks erinev, kuid masside vahe konstantne.  

 

Andmete analüüs 

1. Aktiveerige graafikuaken. Selleks, et andmed sobituksid üle graafikuakna, tuleks valida 
graafikuakna tegumiribalt vasakpoolseim ikoon ning vajutada seda. Nii näete graafikul 
suuremalt kogutud andmeid kui ka neile sobitatud vastavat kõverat (või sirget). Juhul, kui 
kiiruse ühtlasele kasvule vastav graafikuosa on ekraanil ikkagi liiga väike, kasutage 
‚suurendust’.  

2. Uurige graafikut kiirus-aeg. Määrake nende andmetega kõige paremini sobiva sirge 
(lineaarse funktsiooni graafiku) tõus.  Selleks valige Fit-ikoon ning selle alt Linear Fit (kui 
see pole juba valitud). Kiiruse-aja graafikul märgistage hiirekursoriga vaid see osa, mis 
näitab kehade süsteemi ühtlaselt kiirenevat liikumist. Määrake tõus (slope) ning kandke 
andmetabelisse 2.1 või 2.2.  Järgnevalt katsetulemuste analüüsil, tuleb valida Data-ikooni 
alt vaid vastav katseseeria (kas Run #1, Run #2 vms – ainult selle ees peab siis linnuke 
olema).  

3. Leidke iga katse korral resultantjõud gmmFres )( 12 −=  ning kandke tabelisse 2.1 või 2.2. 

Kiirenduse teoreetilise väärtuse saate valemi (2.3) abil. Võrrelge kiirenduse katselisi ja 
teoreetilisi väärtusi nende suhtelise erinevuse abil. Mis võib selle erinevuse põhjuseks?  

Tabel 2.1. Katseandmed kiirenduse ning jõu leidmiseks konstantse masside summa korral. 
Katse nr. m1 (kg) m2 

(kg) 

aexp 

(m/s2) 

Fres 

(N) 

m1+ 

m2  

(kg) 

ateor 

(m/s2) 

Kiirenduste suhteline 

erinevus 

%100
exp

×
−

=
teor

teor

a
a

aa
R  

Run#1        

Run#2        

Run#3        

Run#4        

Run#5        
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Tabel 2.2. Katseandmed kiirenduse ja jõu leidmiseks konstantse masside vahe korral. 
Katse nr. m1 (kg) m2(kg) aexp 

(m/s2) 

Fres 

(N) 

m1+ 

m2  

(kg) 

ateor 

(m/s2) 

Kiirenduste suhteline 

erinevus 

%100
exp

×
−

=
teor

teor

a
a

aa
R  

Run#6        

Run#7        

Run#8        

Run#9        

Run#10        
 
Küsimused ja lisaülesanded 

1.  Avaldage valemitest (2.1) ja (2.2) valem (2.3). 

2. Milliseid Newtoni seadusi antud katse abil kontrollitakse? Sõnastage need seadused. 

3.  Järeldused katse kohta - kas katse kinnitab teooriat? – millist Newtoni seadustest te 
konkreetselt kontrollisiste? Mis võib olla katseliste ja teoreetiliste tulemuste erinevuse 
põhjusteks? Milliste katsete korral on teoreetilise ja eksperimentaalse tulemuse vahelised 
erinevused väiksemad? Milliste korral suuremad? 
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Laboratoorne töö nr 3 
Impulsi jäävuse seaduse uurimine I 

 
Töö eesmärk 

Impulsi ja energia jäävuse seaduste katseline kontroll absoluutselt elastse põrke korral. 
 
Töövahendid 

PASCO Science Workshop 700 või 750 (SW) või xPlorer GLX intefeis, 2 liikumissensorit 
(Motion Sensor), 2 vankrikest, kaal (koos kaaluvihtidega, kui vaja), 2,2 m pikkune relss. 
xPlorer GLX interfeisi kasutamisel on vajalikud ka 2 PASCO Digital Adapter’it. 
 
Töö käik, teoreetiline osa 

Keha impulss on keha massi ja kiiruse korrutis. Kuivõrd kiirus on vektoriaalne suurus (tal on 
alati suund), siis on ka impulss vektoriaalne suurus. Suletud süsteemi kuuluvate kehade 
süsteemi impulss on jääv suurus – süsteemi kuuluvate kehade impulsside vektoriaalne 
summa on kehadevahelise vastasikmõju korral konstantne.  
Vaatame juhtumit, mil kaks keha põrkuvad. Sel juhul võime kirjutada 

2121 '' pppp
rrrr

+=+ . (3.1) 

kus 111 vmp
rr

=  on esimese keha impulss enne põrget, m1 on esimese keha mass, 1v
r
 esimese 

keha kiirus enne põrget. 222 vmp
rr

=  on teise keha impulss enne põrget, m2 on teise keha mass, 

2v
r
 on teise keha kiirus enne põrget, 111' ump

rr
=  on esimese keha impulss pärast põrget ning 

222' ump
rr

=  on teise keha impulss pärast põrget ning 1u
r
 ja 2u

r
 on vastavalt esimese ja teise 

kiirused pärast põrget. 

Kahe keha absoluutselt elastse põrke puhul on ka kehade süsteemi mehaaniline koguenergia 
jääv. Eeldades, et potentsiaalne energia kehadel ei muutu, võime arvestada kineetilise 
energia jäävusega, st võime kirjutada   

2222

2
2

2
1

2
2

2
1 mumumvmv

+=+ . 
(3.2) 

Seega, teades põrkuvate kehade masse ning nende kiirusi enne põrget, oleme saanud 
võrrandisüsteemi kiiruste u1 ja u2 leidmiseks. Eeldades, et kaks keha liiguvad samas suunas,  
saame 

21

12122
1

)(2

mm

vmmvm
u

+
−+

= , 

21

21211
2

)(2

mm

vmmvm
u

+
−+

= . 
(3.3) 

Juhul, kui kehade algkiirused on vastasuunalised, võime valida näiteks esimese keha 
algkiiruse positiivse, siis tuleb võrdustes (3.3) v2 ees muuta märk vastupidiseks.  

Antud töös mõõdame liikumissensoritega kahe vankrikese asukoha ning kiiruse muutust aja 
jooksul, st kokkupõrke kestel (natuke enne, kokkupõrke ajal ja natuke pärast kokkupõrget). 
Programm DataStudio arvutab mõlema vankrikese asendi igal diskreetsel ajahetkel ning 
joonistab liikumist iseloomustava graafiku – kuidas muutub vankrikeste asend aja jooksul. 
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Kui vankrikeste hõõrde- ning õhutakistus puudub või on väga väike, siis muutub asukoht aja 
jooksul ühtlaselt, st asukoha muutuse sõltuvust ajast kirjeldab seos  

vtxx += 0 , (3.4) 

kus x0 ja v on konstantsed. Asukoha-aja graafikul vastab sellele seosele sirge.  

Graafikutelt võime leida vankrite kiirused enne ja pärast põrget kasutades vastavate 
graafikuteosade peal lineaarset regressioonianalüüsi. Teades vankrikeste masse, võime 
arvutada mõlema vankri impulsid enne ja pärast põrget, ning kiirused pärast põrget.  
 
Töö käik, praktiline osa 

1.  Ühendage esmalt SW interfeis arvutiga, siis lülitage sisse interfeis ja seejärel ka arvuti. 
Esimese liikumissensori pistikud ühendage interfeisi digitaalpesadesse 1 ja 2 (Digital 
Channels 1 and 2), kollane pistik alati enne musta. Teise liikumissensori pistikud 
ühendage interfeisi digitaalsisenditesse 3 ja 4 (kollane pistik sisendisse 3).  

2.  Käivitage programm DataStudio ning avage DataStudio fail impulss.ds. Antud failis on 
liikumissensorid interfeisiga programselt ühendatud ning seadistatud. Samuti on 
eelnevalt ära seadistatud, milliseid suurusi mõõdetakse (kaugus sensorist ning selle 
muutumise järgi arvutatav kiirus). Eelseadistatud graafikuakendel näidatakse asukoha 
(positsiooni) sõltuvust ajast. 

3.  Määrake mõlema vankrikese massid. Asetage relss horisontaalsele pinnale. Kontrollige 
relsi horisontaalsust asetades vankrike rajale. Kui vankrike hakkab ühes või teises 
suunas veerema, kasutage reguleeritavaid raja tugesid, et kergitada või langetada raja 
otsi, kuni veeremine lakkab. Tõstle liikumissensorid raja otstesse, või raja otste juurde 
statiivide külge. Paigutage liikumissensorid selliselt, et oleks võimalik mõõta 
vankrikeste liikumist sensori juurest raja keskosa poole ja tagasi. Jälgige, et minimaalne 
kaugus liikumissensorist põrkekäruni oleks vähemalt 0,4 m (see on vähim kaugus, mida 
on liikumissensorite abil võimalik määrata). Vt katseseadmete asetust ka jooniselt 3.1. 

NB! Katsete sooritamisel ärge laske vankrikestel vastu liikumissensorit põrgata! 

Liikumissensor Liikumissensor
Vankrikesed

Relss

Interfeissi Interfeissi

 
Joonis 3.1. Katseseadmete asetused impulsi jäävuse seaduse katselisel kontrollil. 
 
4.  Enne andmete salvestamist hilisemaks analüüsiks, tuleb läbi viia esialgne mõõtmine 

kontrollimaks kas sensorid mõõdavad korralikult. Andmete kogumise alustamiseks 
vajutage DataStudio programmis Start-nuppu. Liigutage üht ning teist vankrikest 
sensorist kaugemale ning sellele lähemale. Kontrollige, kas näidikuaknas kaugus 
sensorist (position) muutub ning kas kaugust vankrikeseni mõõdetakse kogu liikumise 
vältel. NB! Minimaalne näit on 0,4m – väiksemat kaugust sensor ei suuda mõõta. 
Liikumissensor mõõdab kaugust ultraheli impulsside kiirgamise-neelamise abil, kuivõrd 
signaali kiirgamise-registreerimisnurk on umbes 30o, siis võib tagasipeegelduv signaal 
sensorisse saabuda ka kõrvalolevatelt esemetelt või näiteks katsetaja kehalt. Teostage 
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eelmõõtmisi nii kaua kuni olete veendunud, et signaali mõõdetakse tõesti vankrikestelt. 
Kustutage eelkatse andmed. 

5.  Asetage vankrikesed relsi otste lähedale nii, et vankrikeste kokkupõrge toimuks 
magnetotstega (absoluutselt elastne põrge). Proovige eelnevalt vankrikesi kokku lükates 
leida sobiv algkiirus nii, et vankrikeses reaalselt kokku ei põrkaks.  

6. Asetage vankrikesed relsi otste lähedale, vajutage Start nuppu ning lükake vankrikesed 
kokku. Lõpetage andmete kogumine pärast põrget (ärge laske vankrikestel põrgata vastu 
liikumissensorit!). Korrake katset juhul, kui ühele vankrikestest lisada 50-100 grammine 
raskus.  

7. Teostage katse juhul, kui üks vankrikestest seisab algselt paigal (umbes relsi keskkohas), 
kahel juhul – ilma täiendava raskuseta ning 50-100 grammise lisaraskusega. 

8.  Teostage katse juhul, kui mõlemad vankrikeses liiguvad algselt samas suunas ning 
suurema kiirusega vankrike põrkab absoluutselt elastselt vastu väiksema kiirusega 
liikuvat vankrikest. Teostage katse taas kahel juhul – ilma täiendava raskuseta ning 50-
100 grammise lisaraskusega.  

 
Andmete analüüs 

1.  Aktiveerige graafikuaken. Selleks, et andmed sobituksid üle graafikuakna, tuleks valida 
akna tegumiribalt vasakpoolseim ikoon ning seda vajutada. Nii näete graafikult 
suuremalt kogutud andmeid ning ka neile sobitatud vastavat sirget. 

2.  Uurige esimese sensori graafikut asukoht-aeg (kaugus sensorist - aeg). Esimese katse 
analüüsiks jätke Data menüü alt märgitatuks vaid esimene katse (Run #1). Valige 
graafikult see osa, mis vastab asukoha ühtlasele muutusele aja jooksul enne põrget. 
Koordinaadi muutust aja jooksul kirjeldab sel juhul seos (3.4). St, sobitades antud 
graafikuosa regressioonisirgega üldvalem ( bmxy += , kus y on vertikaalteljel olev 

suurus – meil vastab see koordinaadile x,  ning x horisontaalteljel olev suurus – meil 
vastab see ajale t) saab leida sirge tõusu (slope), mis on vankrikese liikumise kiirus enne 
põrget. Kandke leitud kiirus andmetabelisse. Leidke ka vankrikese kiirus pärast põrget 
valides välja põrkejärgsele ajale vastav asukoha ühtlane muutus. 

 Korrake sama ka teise sensori asukoht-aja graafikuga. Kandke leitud andmed tabelisse 
3.1.  

3.  Korrake andmeanalüüsi ka teiste katseseeriate korral ning kandke saadud andmed 
tabelisse 3.1. 

 
NB! Nii kiirus kui ka impulss on vektoriaalsed suurused. St, kui vankrikesed liiguvad algul 

vastassuundades, siis tuleb ühe vankrikese kiirus tabelisse kanda miinusmärgiga. Selleks 
valige alguses kiiruse positiivne suund (näiteks vasakult paremale) ning andmete 
tabelisse kandmisel arvestage selle suunaga. 
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Andmetabelid 

 
Tabel 3.1. Impulsi jäävuse seaduse katselisel uurimisel saadud andmed. 
 Mass m 

(kg) 
Kiirus v 
enne põrget 
(m/s) 

Kiirus u 
pärast 
põrget 
(katseline) 

(m/s) 

Kiirus uteor 
pärast 
põrget, 
teoreetiline 
(m/s) 

Kiiruste ukats 
ja uteor 
suhteline  
erinevus 

Koguimpuls
s enne 
põrget P 
(kg*m/s) 

Koguimpuls
s pärast  
põrget P’ 
(kg*m/s) 

1. vankrike        
2. vankrike        
1. vankrike        
2. vankrike        
1. vankrike        
2. vankrike        
1. vankrike        
2. vankrike        
1. vankrike        
2. vankrike        
1. vankrike        
2. vankrike        

 
Leidke ning kandke tabelisse kõikide katsete korral nii katseliste ning teoreetiliste kiiruste 

(pärast põrget, vastavalt valemile 3.3) suhtelised erinevused %100⋅
−

=
teor

teorkats

u
u

uu
R . 

Leidke kõigi katsete korral ka koguimpulsside suhtelised erinevused %100
|'|

P

PP
RP

−
= .  

Küsimused ja analüüs 
 
1.  Kui suured on põrkejärgsete teoreetiliste ja katseliste kiiruste suhtelised erinevused? 

Milliste katsete korral on need vähimad?  
2. Kui palju erineb vankrikeste süsteemi koguimpulss enne põrget koguimpulsist pärast 

põrget? (Impulsside suhteline erinevus) Millest on põhjustatud impulsside erinevus 
enne ja pärast kokkupõrget? Millise katse tulemused kinnitasid teooriat kõige paremini 
(kui selliseid oli)? Mis võis põhjustada katsevigu? 

3.  Milliseid seadusi te antud katsega kontrollisite? Formuleerige järeldus – kas teie katsed 
kinnitasid teooriat (teie poolt kontrollitavaid seadusi) või mitte? 
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Laboratoorne töö nr 4 
Impulsi jäävuse seaduse uurimine II 

 
Töö eesmärk 

Impulsi ja energia jäävuse seaduste katseline kontroll mitteelastse põrke korral. 
 
Töövahendid 

PASCO Science Workshop 700 või 750 (SW) või xPlorer GLX intefeis, 2 liikumissensorit 
(Motion Sensor), 2 vankrikest, kaal (koos kaaluvihtidega, kui vaja), 2,2 m pikkune relss. 
xPlorer GLX interfeisi kasutamisel on vajalikud ka 2 PASCO Digital Adapter’it. 
 
Töö käik, teoreetiline osa 

Keha impulss on keha massi ja kiiruse korrutis. Kuivõrd kiirus on vektoriaalne suurus (tal on 
alati suund), siis on ka impulss vektoriaalne suurus. Suletud süsteemi kuuluvate kehade 
süsteemi impulss on jääv suurus – süsteemi kuuluvate kehade impulsside vektoriaalne 
summa on kehadevahelise vastasikmõju korral konstantne.  
Vaatame juhtumit, mil kaks keha põrkuvad. Sel juhul võime kirjutada 

2121 '' pppp
rrrr

+=+ . (4.1) 

kus 111 vmp
rr

=  on esimese keha impulss enne põrget, m1 on esimese keha mass, 1v
r
 esimese 

keha kiirus enne põrget. 222 vmp
rr

=  on teise keha impulss enne põrget, m2 on teise keha mass, 

2v
r
 on teise keha kiirus enne põrget, 111' ump

rr
=  on esimese keha impulss pärast põrget ning 

222' ump
rr

=  on teise keha impulss pärast põrget ning 1u
r
 ja 2u

r
 on vastavalt esimese ja teise 

kiirused pärast põrget. 

Kahe keha absoluutselt mitteelastse põrke puhul liiguvad kehad põrast põrget edasi sama 
kiirusega (kiirus on sama nii suuruselt kui ka suunalt), seetõttu kehade süsteemi mehaaniline 
koguenergia ei ole jääv, osa energiast neeldub põrkel. Seega võime seose (4.1) ümber 
kirjutada järgmiselt: 

1221 'ppp
rrr

=+ , (4.2) 

kus ummp
rr
)(' 2112 +=  on kehade süsteemi koguimpulss pärast põrget ning u

r
on kehade 

süsteemi kiirus pärast põrget. 

Asendades võrdusesse (4.2) impulsside avaldised, saame seose süsteemi kiiruse suuruse 
määramiseks pärast põrget:  

21

2211

mm

vmvm
u

+
+

= . (4.3) 

Antud valemi puhul on arvestatud, et kehad on algselt liikunud samas suunas. Juhul, kui 
kehad liiguvad alguses vastassuunaliselt, tuleb valemis (4.3) arvestada, et üks kiirustest (kas 
v1 või v2 on miinusmärgiga.   

Antud töös mõõdame liikumissensoritega kahe vankrikese asukoha ning kiiruse muutust aja 
jooksul, st kokkupõrke kestel (natuke enne, kokkupõrke ajal ja natuke pärast kokkupõrget). 
Programm DataStudio arvutab mõlema vankrikese asendi igal diskreetsel ajahetkel ning 
joonistab liikumist iseloomustava graafiku – kuidas muutub vankrikeste asend aja jooksul. 
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Kui vankrikeste hõõrde- ning õhutakistus puudub või on väga väike, siis muutub asukoht aja 
jooksul ühtlaselt, st asukoha muutuse sõltuvust ajast kirjeldab seos  

vtxx += 0 , (4.4) 

kus x0 ja v on konstantsed. Asukoha-aja graafikul vastab sellele seosele sirge.  

Graafikutelt võime leida vankrite kiirused enne ja pärast põrget kasutades vastavate 
graafikuteosade peal lineaarset regressioonianalüüsi. Teades vankrikeste masse, võime 
arvutada mõlema vankri impulsid enne ja vankrite süsteemi impulsi pärast põrget, ning 
kiiruse pärast põrget.  
 
Töö käik, praktiline osa 

1.  Ühendage esmalt SW interfeis arvutiga, siis lülitage sisse interfeis ja seejärel ka arvuti. 
Esimese liikumissensori pistikud ühendage interfeisi digitaalpesadesse 1 ja 2 (Digital 
Channels 1 and 2), kollane pistik alati enne musta. Teise liikumissensori pistikud 
ühendage interfeisi digitaalsisenditesse 3 ja 4 (kollane pistik sisendisse 3).  

2.  Käivitage programm DataStudio ning avage DataStudio fail impulss.ds. Antud failis on 
liikumissensorid interfeisiga programselt ühendatud ning seadistatud. Samuti on 
eelnevalt ära seadistatud, milliseid suurusi mõõdetakse (kaugus sensorist ning selle 
muutumise järgi arvutatav kiirus). Eelseadistatud graafikuakendel näidatakse asukoha 
(positsiooni) sõltuvust ajast. 

3.  Määrake mõlema vankrikese massid. Asetage relss horisontaalsele pinnale. Kontrollige 
relsi horisontaalsust asetades vankrike rajale. Kui vankrike hakkab ühes või teises 
suunas veerema, kasutage reguleeritavaid raja tugesid, et kergitada või langetada raja 
otsi, kuni veeremine lakkab. Tõstke liikumissensorid raja otstesse, või raja otste juurde 
statiivide külge. Paigutage liikumissensorid selliselt, et oleks võimalik mõõta 
vankrikeste liikumist sensori juurest raja keskosa poole ja tagasi. Jälgige, et minimaalne 
kaugus liikumissensorist põrkekäruni oleks vähemalt 0,4 m (see on vähim kaugus, mida 
on liikumissensorite abil võimalik määrata). Vt katseseadmete asetust ka jooniselt 4.1. 

NB! Katsete sooritamisel ärge laske vankrikestel vastu liikumissensorit põrgata! 

Liikumissensor Liikumissensor
Vankrikesed

Relss

Interfeissi Interfeissi

 
Joonis 4.1. Katseseadmete asetused impulsi jäävuse seaduse katselisel kontrollil. 
 
4.  Enne andmete salvestamist hilisemaks analüüsiks, tuleb läbi viia esialgne mõõtmine 

kontrollimaks kas sensorid mõõdavad korralikult. Andmete kogumise alustamiseks 
vajutage DataStudio programmis Start-nuppu. Liigutage üht ning teist vankrikest 
sensorist kaugemale ning sellele lähemale. Kontrollige, kas näidikuaknas kaugus 
sensorist (position) muutub ning kas kaugust vankrikeseni mõõdetakse kogu liikumise 
vältel. NB! Minimaalne näit on 0,4m – väiksemat kaugust sensor ei suuda mõõta. 
Liikumissensor mõõdab kaugust ultraheli impulsside kiirgamise-neelamise abil, kuivõrd 
signaali kiirgamise-registreerimisnurk on umbes 30o, siis võib tagasipeegelduv signaal 
sensorisse saabuda ka kõrvalolevatelt esemetelt või näiteks katsetaja kehalt. Teostage 
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eelmõõtmisi nii kaua kuni olete veendunud, et signaali mõõdetakse tõesti vankrikestelt. 
Kustutage eelkatse andmed. 

5.  Asetage vankrikesed relsi otste lähedale nii, et vankrikeste kokkupõrge toimuks 
magnetotstega (absoluutselt elastne põrge). Proovige eelnevalt vankrikesi kokku lükates 
leida sobiv algkiirus nii, et vankrikeses reaalselt kokku ei põrkaks.  

6. Asetage vankrikesed relsi otste lähedale, vajutage Start nuppu ning lükake vankrikesed 
kokku. Lõpetage andmete kogumine pärast põrget (ärge laske vankrikestel põrgata vastu 
liikumissensorit!). Korrake katset juhul, kui ühele vankrikestest lisada 50-100 grammine 
raskus.  

7. Teostage katse juhul, kui üks vankrikestest seisab algselt paigal (umbes relsi keskkohas), 
kahel juhul – ilma täiendava raskuseta ning 50-100 grammise lisaraskusega. 

8.  Teostage katse juhul, kui mõlemad vankrikeses liiguvad algselt samas suunas ning 
suurema kiirusega vankrike põrkab absoluutselt elastselt vastu väiksema kiirusega 
liikuvat vankrikest. Teostage katse taas kahel juhul – ilma täiendava raskuseta ning 50-
100 grammise lisaraskusega.  

 
Andmete analüüs 

1.  Aktiveerige graafikuaken. Selleks, et andmed sobituksid üle graafikuakna, tuleks valida 
akna tegumiribalt vasakpoolseim ikoon ning seda vajutada. Nii näete graafikult 
suuremalt kogutud andmeid ning ka neile sobitatud vastavat sirget. 

2.  Uurige esimese sensori graafikut asukoht-aeg (kaugus sensorist - aeg). Esimese katse 
analüüsiks jätke Data menüü alt märgitatuks vaid esimene katse (Run #1). Valige 
graafikult see osa, mis vastab asukoha ühtlasele muutusele aja jooksul enne põrget. 
Koordinaadi muutust aja jooksul kirjeldab sel juhul seos (4.4). St, sobitades antud 
graafikuosa regressioonisirgega üldvalem ( bmxy += , kus y on vertikaalteljel olev 

suurus – meil vastab see koordinaadile x,  ning x horisontaalteljel olev suurus – meil 
vastab see ajale t) saab leida sirge tõusu (slope), mis on vankrikese liikumise kiirus enne 
põrget. Kandke leitud kiirus andmetabelisse. Leidke ka vankrikese kiirus pärast põrget 
valides välja põrkejärgsele ajale vastav asukoha ühtlane muutus. 

 Korrake sama ka teise sensori asukoht-aja graafikuga. Kandke leitud andmed tabelisse 
4.1.  

3.  Korrake andmeanalüüsi ka teiste katseseeriate korral ning kandke saadud andmed 
tabelisse 4.1. 

 
NB! Nii kiirus kui ka impulss on vektoriaalsed suurused. St, kui vankrikesed liiguvad algul 

vastassuundades, siis tuleb ühe vankrikese kiirus tabelisse kanda miinusmärgiga. Selleks 
valige alguses kiiruse positiivne suund (näiteks vasakult paremale) ning andmete 
tabelisse kandmisel arvestage selle suunaga. 
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Andmetabelid 

 
Tabel 4.1. Impulsi jäävuse seaduse katselisel uurimisel saadud andmed. 
 Mass m 

(kg) 
Kiirus v 
enne 
põrget 
(m/s) 

Kiirus u 
pärast 
põrget 
(katseline) 

(m/s) 

Kiirus 
uteor pärast 
põrget, 
teore. 
(m/s) 

Kiiruste 
ukats ja uteor 
suhteline  
erinevus 

Kehade 
süsteemi 
koguenergia 
enne põrget 
(J) 

Kehade 
süsteemi 
koguenergia 
pärast 
põrget (J) 

Põrkel 
neeldunud 
energia (J) 

1. vankrike         
2. vankrike         
1. vankrike         
2. vankrike         
1. vankrike         
2. vankrike         
1. vankrike         
2. vankrike         
1. vankrike         
2. vankrike         
1. vankrike         
2. vankrike         

 
Leidke ning kandke tabelisse kõikide katsete korral nii katseliste ning teoreetiliste kiiruste 

(pärast põrget, vastavalt valemile (4.3) suhtelised erinevused %100⋅
−

=
teor

teorkats

u
u

uu
R . 

Leidke kõigi katsete korral ka süsteemi kogu kineetiline energia enne ning põrget ja arvutage 
põrkel neeldunud energia. 
 
1.  Kui suured on põrkejärgsete teoreetiliste ja katseliste kiiruste suhtelised erinevused? 

Milliste katsete korral on need vähimad?  
2. Millest võib olla põhjustatud arvutatud ja katseliselt leitud kiiruste erinevus enne ja 

pärast kokkupõrget? Millise katse tulemused kinnitasid teooriat kõige paremini (kui 
selliseid oli)? Mis võis põhjustada katsevigu? 

3.  Milliste katsete korral oli põrkel neeldunud energia (suhteliselt) suuremad – kas 
põrgetel, kui vankrikesed liikusid algul teineteise suunas, juhul, kui vankrikesed 
liikusid samas suunas, või juhul, kui üks vankrikestest oli alguses paigal? 

4.  Milliseid seadusi te antud katsega kontrollisite? Formuleerige järeldus – kas teie katsed 
kinnitasid teooriat (teie poolt kontrollitavaid seadusi) või mitte? 

 



Mehaanika 
Newtoni II seadus  

Laboratoorne töö nr 5 
Newtoni II seaduse uurimine 

 
Töö eesmärk 

Uurida katseliselt keha kiirenduse sõltuvust temale mõjuvast jõust (Newtoni teise seaduse 
katseline kinnitamine). 
 
Töövahendid 

PASCO Science Workshop 700 või 750 (SW) või xPlorer GLX intefeis, liikumissensor  
(Motion Sensor) ja jõusensor (Force Sensor),  vankrikest, kaal (koos kaaluvihtidega, kui 
vaja), 2,2 m pikkune relss, raskus, plokk, nöör. xPlorer GLX interfeisi kasutamisel on vajalik 
ka PASCO Digital Adapter’it (vajadusel ka veel PASCO Analog Adapter). 
 
Töö käik, teoreetiline osa 

Newton kirjeldas kiirenduse, jõu ja massi vahelist seost järgmiselt:  
Kiirendus, millega keha liigub, on võrdeline kehale mõjuva resultantjõuga ja 
pöördvõrdeline tema massiga 

m

F
a res= . (5.1) 

kus a on kiirendus, Fres on resultantjõud ja m on mass. 

 
Antud töös mõõdab liikumissensor nööriga veetava vankrikese kiirust (ka kiirendust ja 
kaugust sensorini). Nöör on kinnitatud raskuse külge ning riputatud üle ploki. Vankrikesele 
asetatud jõusensor mõõdab vankrikest vedavat jõudu. Programm DataStudio arvutab välja 
liikuva vankri kiiruse. Vankri kiiruse-aja graafikult võib välja lugeda vankri kiirenduse, mida 
võrreldakse teoreetilise tulemusega. 
 
Töö käik, praktiline osa 

1.  Ühendage interfeis arvutiga, kõigepealt lülitage sisse interfeis seejärel arvuti. 
Liikumissensori pistikud åhendage digitaalsisenditesse 1 ja 2 (kollane otsik (impulss) 1.  
sisendisse ja teine otsik (kaja) 2. sisendisse). Jõusensori pistik ühendage 
analoogsisendisse A. Avage DataStudio  dokument nimega Newton.ds.  

• Avatud dokumendil on graafik kiirus - aeg (Velocity (m/sec) versus Time (sec)) ning 
tabel jõu väärtuste kohta (Force (Newtons)). 

2.. Mõõtke vankrikese, sensori massid ja raskuse massid ning kandke katseprotokolli. 

3.  Kontrollige relsi tasakaalu, pannes sellele vankrike. Kui vankrike hakkab liikuma, 
sättige relss horisontaalseks. Plokk asetage relsi parempoolsesse otsa. Liikumissensor 
paigutage relsi vasakusse otsa. Vankrikese minimaalne kaugus sensorist peab olema 
0.40 m (40 cm). 

4.  Kinnitage jõusensor vankrikesele – oleks parem, kui see on kinnitatud kruviga. 
Jõusensori kalibreerimiseks avage digitaalne mõõteaken jõu väärtustega. Seejärel 
vajutage nupule REC. Juhul, kui jõusensor ei näita nulli, hoidke vankrike koos 
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jõusensoriga horisontaalasendis ja vajutage jõusensori külje peal olevat nuppu Tare, 
sellega nullite sensori signaali.  

5.  Asetage vankrike relsile nii, et sensori konks oleks suunatud liikumissensorist eemale, 
nii, nagu näidatud joonisel. Sensori konksu külge siduge nöör, mille pikkus oleks 
vähemalt 10 cm pikem, kui oleks vajalik raskuse ulatumiseks põrandani. Nööri otsa 
kinnitage 30-70 grammine raskus. Pange nöör üle ploki ja sättige see relsiga 
paralleelseks. 

Liikumissensor Jõusensor

Vankrike

Raskus

Plokk

 

Joonis 5.1. Seadmete ja sensorite asetus Newtoni II seaduse kontrolliks. 

6.  Tõmmake vankrike plokist eemale, kuid jälgige, et kaugus liikumissensorist poleks 
väiksem kui 40 sentimeetrit. Ärge laske vankrikesel vastu plokki põrgata. Kontrollige, 
kas liikumissensor mõõdab kaugust vankrikeseni õigesti - selleks avage kauguse 
mõõtmise digitaalnäidiku aken (Digits – Position) ja alustage andmete salvestamisega. 
Vankrikese liigutamisel peab olema digitaalnäidiku aknas olema nüüd näha kaugus 
vankrikeseni. Vankrikese liigutamisel peab ka see kaugus muutuma. Juhul, kui sensor 
‘valetab’, muutke sensori asendit – kallet, kui vaja ja võtke relsi kõrvalt esemes, millelt 
signaal võiks sensorini tagasi peegelduda. Vajutage nuppu STOP ning kustutage 
salvestatud andmed. 

7.  Katseandmete salvestamiseks tõmmake vankrike plokist eemale jälgides, et kaugus 
liikumissensorist poleks väiksem kui 40 sentimeetrit.  Andmete salvestamise 
alustamiseks vajutage nuppu REC, seejärel vabastage vankrike. Salvestamise 
lõpetamiseks vajutage nuppu STOP. Peatage vankrike enne plokiga põrkumist..  
Korrake katset sama raskuse korral veel neli korda. 

 
Andmete analüüs ja andmetabelid. 

 

1. Aktiveerige graafikuaken. Selleks, et andmed sobituksid üle graafikuakna, tuleks valida 
akna tegumiribalt vasakpoolseim ikoon ning seda vajutada. Nii näete graafikult 
suuremalt kogutud andmeid ning ka neile sobitatud vastavat sirget. 

2.  Uurige esimese sensori graafikut kiirus-aeg. Esimese katse analüüsiks jätke Data menüü 
alt märgitatuks vaid esimene katse (Run #1). Valige graafikult see osa, mis vastab 
kiiruse ühtlasele muutusele. Kiiruse muutust aja jooksul kirjeldab sel juhul seos 

atvv += 0 . St, sobitades antud graafikuosa regressioonisirgega üldvalem ( bmxy += , 

kus y on vertikaalteljel olev suurus – meil vastab see kiirusele x,  ning x horisontaalteljel 
olev suurus – meil vastab see ajale t) saab leida sirge tõusu (slope), mis on vankrikese 
liikumise kiirendus. Kandke leitud kiirendus andmetabelisse. 

3.  Kiirenduse teoreetiline väärtus arvutatakse jõusensori poolt mõõdetud keskmise jõu 
järgi. Selleks avage tabeliaken Table jõu (Force) väärtustega. . Vajutage nuppu Statistics  
Statistika osas on teil näha miinimum (Min), maksimum (Max), keskmine (Mean) ning 
standardhälve (Standard Deviation - Std. Dev). Keskmine jõud (mean) on vankrikesele 
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mõjuv resultantjõud Fres. Kiirenduse teoreetilise väärtuse (juhul, kui vanrikesele mõjub 

hõõrdejõud puuduks) leiate vastavalt valemile 
m

F
a keskm
teor =  , kus m on vankrikese ja 

jõusensori kogumass. Jõusensorile mõjuv jõud on vastavalt Newtoni II seadusele: 

)( katsrteor agmF −=  

3. Märgistage tabelis see osa, mis vastab ühtlasele kiirendusele (selleks vaadake algul 
graafikult, millise ajavahemikul toimub ühtlaselt kiirenev liikumine ning seejärel 
märgistage tabelis vaid sellele ajavahemikule vastav osa). Leidke keskmine jõud ning 
kandke see andmetabelisse 5.1.  

 
Tabel 5.1. Andmed Newtoni II seaduse katseliseks kontrolliks. 
 
 

Mõõdetav suurus Katse 1 Katse 2 Katse 3 Katse 4 Katse 5 

Vankrikese + sensori mass mvan (kg)      

raskuse mass mr (kg)      

Kiirendus (tõus) akats (m/s2)      

Kiirendus (arvutatud) ateor (m/s2)      

Jõud (keskmine) Fkesk (N)      

Jõud (arvutatud) Fteor (N)      

Suhteline erinevus mõõdetud ja 
arvutatud kiirenduste vahel Ra 

     

Suhteline erinevus mõõdetud ja 
arvutatud jõudude vahel RF 

     

 

Andmete analüüs ja küsimused 

1. Kui suur on suhteline erinevus mõõdetud ja teoreetilise kiirenduse väärtuste vahel? 

  
%100×

−
=

teor

teorkats

a

aa
aR

 

2.      Kui suur on suhteline erinevus mõõdetud ja arvutatud jõu väärtuste vahel? 

3. Mis võiks olla mõõdetud ja arvutatud tulemuste erinemise põhjusteks? 

4. Kuidas võiks leida vankrikesele mõjuva hõõrdejõu? Millise valemi põhjal peaks sel 
juhul leidma vankrikese kiirenduse a teor? 

5. Kas teie katsetest järeldub Newtoni II seaduse kehtivus? Põhjendage vastust. 
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Laboratoorne töö nr 6 
Lihtne harmooniline võnkumine – vedru otsas rippuv raskus 

 
Töö eesmärk 

1. Vedru jäikus mõõtmine  
2. Vedru otsas rippuva raskuse võnkumise uurimine. 

 
Töövahendid 

PASCO Science Workshop 700 või 750 (SW) või xPlorer GLX intefeis, liikumissensor  
(Motion Sensor) ja jõusensor (Force Sensor), raskused riputamiseks, joonlaud, kaal, varras, 
statiiv, vedru. 
 
Töö käik, teoreetiline osa 

Kujutlege vedru, mis ripub statiivi küljes. Kui vedru küljes raskust ei ole, siis on tema 
pikkuseks L (seisupikkus). Kui vedrule lisatakse raskus, siis tema pikkus suureneb  ∆L võrra. 
Raskuse tasakaaluasend on nüüd vedru alguspunktist L + ∆L kaugusel. Mis juhtub siis, kui 
vedru tasakaaluasendist veidi allapoole venitada? Vedru rakendab vastujõudu (elastsusjõudu) 

 kxF −= , (6.1) 

kus x on vedru pikkuse muutus (kaugus tasakaaluasendist) ja k vedru jäikus. Miinusmärk 
avaldises näitab, et jõu suund on vastupidine raskuse nihke suunaga. Kui vedru venitatakse 
allapoole, siis elastsusjõud on suunatud üles ja vastupidi, surudes vedru kokku, on 
elastsusjõud suunatud alla. Vedru elastsusjõud  on alati suunatud tasakaaluasendi poole. 
Kokkuvõttes paneb elastsusjõud raskuse üles-alla võnkuma. 

Juhul, kui võnkuvale kehale ei 
mõju summutavaid jõude (hõõrdejõud, takistusjõud), siis muutub keha kaugus 
tasakaaluasendist ehk hälve x muutub aja jooksul perioodiliselt vastavalt valemile 

)
2

sin()2sin( 0max0max ϕ
π

ϕπ +=+=
T

t
xftxx , 

(6.2) 

kus xmax on võnkumise amplituud ehk maksimaalne hälve tasakaaluasendist, f on võnkumise 
sagedus, 0ϕ  on algfaas ja T=1/f  on võnkeperiood.  

Võnkeperiood sõltub raskuse massist m ja vedru jäikusest k vastavalt valemile
 

k

m
T π2= , 

(6.3) 

Vedru võnkumise ajal muundub tema kineetiline energia pidevalt potentsiaalseks  energiaks 
ja vastupidi. Kui hõõrdumist mitte arvestada, siis süsteemi koguenergia jääb konstantseks. 
Kui raskus on ülemises või alumises asendis, siis on võnkliikumise potentsiaalne energia 
tasakaaluasendi suhtes maksimaalne, kineetiline energia aga minimaalne. (Kineetiline 
energia on seotud raskuse liikumiskiiruse ruuduga. Alumises ja ülemises asendis on aga 
raskus paigal.) Kui raskus on jõudnud tasakaaluasendisse, siis on tema potentsiaalne energia 
tasakaaluasendi suhtes null, kuid kineetiline energia maksimaalne. 
Meeldetuletuseks: Võnkliikumise potentsiaalne energia tasakaaluasendi suhtes on  
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2

2kx
E pot = . 

(6.4) 

Kineetiline energia määratakse valemiga 
 

2

2mv
Ekin = . 

(6.5) 

 
 Töö käik, praktiline osa 

Esmalt leiame vedru jäikuse k. Jõusensori abil mõõdetakse jõudu, mis pingutab raskusega 
vedru. Joonlaua abil tuleb mõõta vedru deformatsioon (vedru pikkuse suurenemine võrreldes 
algse pikkusega) ning see arvutisse sisestada. Kuivõrd vedrule mõjuv jõud ja selle poolt 
põhjustatud deformatsioon on võrdelises sõltuvuses (vt (6.1)), siis saab programmi 
DataStudio abil leida jõu-deformatsiooni suuruse (F(x)) andmetele kõige paremini sobiva 
sirge tõusu, mis ongi vedru jäikus k. 

 I OSA: Vedru jäikuse määramine 

1.  Ühendage interfeis arvutiga, lülitage interfeis sisse ning seejärel pange arvuti tööle. 
Ühendage jõusensori pistik interfeisi analoogsisendisse A. DataStudio fail 
deformatsioon.ds. Avatud dokumendil on graafik ‘jõud - pikkus’ (Force - 
Deformation).  

2.  Jõusensor kinnitage statiivi külge konksuga allapoole (vt joonis 6.2). Vedru riputage 
jõusensori konksu külge. Määrake joonlauaga vedru alumise otsa asend (ilma 
raskuseta). Pange see mõõtmistulemus (vedru tasakaaluasend) kirja. Jõusensori näidu 
nullimiseks alustage andmete salvestamisega ning nullige mõõtetulemus (see kuvatakse 
Digits – aknas) vajutades jõusensori küljel olevat Tare nuppu. Lõpetage andmete 
salvestamine ja kustutage mõõtetulemused. 

Jõu-

sensor

V äljavenitamata

vedru

V äljavenitatud

vedru

( 1 .asend)

Raskus

M õõdulint

 

Joonis 6.2. Katseseadme ja andurite asetus vedru jäikuse mõõtmiseks. 
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3.  Andmete salvestamise alustamiseks vajutage nuppu REC. Avaneb Keyboard Sampling 
aken. Siia saate sisestada vedru deformatsiooni meetrites. Sisetage deformatsioon. 
Juhul, kui teil vedru otsa veel pole raskusi riputatud, peaks see olema 0. Väärtuse 
salvestamiseks vajutage Enter, arvuti salvestab samaaegselt jõusensori näidu.  

4.  Lisage vedru otsa 100 grammine raskus (arvestage ka raskuse konksu massi). Mõõtke 
vedru otsa uus asend. Pange erinevus uue asendi ja tasakaaluasendi vahel kirja kui  ∆x 
või deformatsioon (meetrites). Entry #2 jaoks trükkige  ∆x väärtus (meetrites). 
Väärtuse salvestamiseks vajutage Enter. Entry #2 väärtus ilmub andmelisti. Lisage 
vedru otsa 100 grammi ning korrake vedru alumise otsa uue asendi määramist. Jätkake 
raskuste lisamist 100 grammi kaupa, kuni olete kokku lisanud 600 grammi. Pärast iga 
uut raskuse lisamist mõõtke vedruotsa asukoht. Trükkige sisse iga uus ∆x Keyboard 
Sampling’i aknasse. Pärast iga väärtuse sisestamist vajutage Enter. Andmete 
salvestamise lõpetamiseks vajutage nuppu Stop.  

 
Tabel 1: Vedru jäikuse määramine 

tasakaaluasend xtas = _______ m 
 

Mass (g) 100 200 300 400 500 600 
∆x, deformatsioon 

(m) 
      

Andmete analüüs 

1.  Aktiveerige graafik, Selleks, et andmed sobituksid üle graafikuakna, tuleks valida akna 
tegumiribalt vasakpoolseim ikoon ning seda vajutada. Nii näete graafikult suuremalt 
kogutud andmeid ning ka neile sobitatud vastavat sirget. 

2.  Uurige graafikut jõud-deformatsioon. Jõu ja deformatsiooni vahelist seost kirjeldab 
lineaarne sõltuvus (6.1). Seega, sobitades antud graafikuosa regressioonisirgega 
üldvalem ( bmxy += , kus y on vertikaalteljel olev suurus – meil vastab see jõule F ning 

x horisontaalteljel olev suurus – meil vastab see deformatsioonile x) saab leida sirge 
tõusu (slope), mis ongi jäikus k. Kandke leitud jäikus andmetabelisse. 

 
Vedru jäikus k = _________ N/m 

II osa. Võnkeperioodi määramine 

Selles laboratoorse töö osas jälgib liikumissensor vedru külge riputatud raskuse liikumist. 
Programm DataStudio salvestab liikumist iseloomustavad suurused (asend - kaugus 
sensorist; kiirus liikumise jooksul) ja kuvab võnkuva raskuse asendi ning kiiruse ekraanile. 
Määratakse võnkeperiood ja saadud tulemust võrreldakse teoreetiliselt saadud väärtusega.  

1.  Eraldage jõusensori pistik interfeisi küljest. Ühendage liikumissensori pistikud 
interfeisi digitaalsisenditesse 1 ja 2 (kollane otsik (impulss) 1. kanalisse ja teine otsik 
(kaja) 2. sisendisse). Avage DataStudio fail vonkumine.ds. 

2.  Kinnitage vedru statiivi külge nii, et see saaks vabalt üles-alla liikuda.  Riputage vedru 
otsa raskused, sobivaim on kasutada vedru otsas olevaid raskusi kogumassiga 400-600 
grammi.. 

3.  Pange liikumissensor põrandale täpselt vedru alla. Vedru otsa ja liikumissensori vahele 
peab jääma vähemalt 40 cm. 



Mehaanika 
Harmooniline võnkumine  

Minimaalne kaugus

40 cm lähimas asendis

Liikumissensor

Interfeissi

 

Joonis 6.2. Katsevahendite asetus vedru harmoonilise võnkumise analüüsiks. 

4.  Tõmmake raskust umbes 20 cm allapoole ja laske lahti. Laske tal mõned korrad 
võnkuda, nii et soovimatu liikumine sumbuks. Kontrollige, et raskus poleks 
madalaimas asendis liikumissensorile lähemal kui 40 cm. 

5.  Andmete salvestamise alustamiseks vajutage nuppu REC. Võnkuva raskuse asend ja 
kiirus ilmuvad graafikule. Jätkake salvestamist umbes 10 sekundit. Andmete 
salvestamise lõpetamiseks vajutage nuppu STOP. Aknas Experiment Setup ilmub 
andmelehele Run #1.  

Andmete analüüs 

1.  Graafiku suuruse sobitamiseks andmetega vajutage nuppu Autoscale.  Vajutage nuppu 

Smart Cursor ( ). Kursori asukohta näitavad  X- ja Y-koordinaadid on näha 
horisontaalse ja vertikaalse telje kõrval. Raskuse keskmise võnkeperioodi leidmiseks 
kasutage Smart Cursor´it. Liikuge kursoriga esimesele tipule asendi ja aja graafikul 
ning lugege aja väärtus (horisontaaltelje all). Pange aja väärtus andmetabelisse kirja. 
Liikuge Smart Cursor’iga igale järgmisele tipule graafikul ja pange aja väärtus taas 
kirja. Leidke niiviisi seitsmele maksimumile vastavad ajad. 

3.   Leidke keskmine periood.  

Andmetabel 

 

 

 

Tipp # 1 2 3 4 5 6 7 

Aeg (s)        

Periood (s)        
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Keskmine võnkeperiood T = ________ sek 

Arvutage võnkeperioodi teoreetiline väärtus Tteor, arvestades vedru mõõdetud jäikust ja vedru 
küljes olnud raskuse massi (massiühikuks kilogramm). 

Mass m = _________ kg 

k

m
Tteor π2=  

Arvutatud võnkeperiood Tteor= ________ sek 

Küsimused 

1. Milline on erinevus mõõdetud ja arvutatud võnkeperioodide vahel? Leia protsentuaalne 
erinevus.  

         %100×
−

=
teor

teor

T
T

TT
R   

2.  Milline on raskuse liikumiskiirus, kui raskus on oma tasakaaluasendist kõige 
kaugemal? (Vihje: liikuge Smart Cursor’iga graafikul asendijoone tipule, hoidke all 
Shift klahvi ja liikuge Smart Cursor’iga kiiruse joonele. Kiirust näidatakse vertikaalse 
telje kõrval.)  

3.  Millises asendis on (tasakaaluasendis, maksimaalselt alla või üles venitatud, pisut 
tasakaaluasendist väljas jne.) raskus, kui vedru võnkumise kiirus on maksimaalne? 

4.  Mida nimetatakse võnkumise võnkeperioodiks? Mida nimetatakse sageduseks? Kuidas 
te antud töö korral leidsite võnkumise perioodi? Võrrelge raskuse asendi ja kiiruse 
muutumise graafikuid? Kas asend ja kiirus muutumise kiirus on samasuguse 
perioodiga? 
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Laboratoorne töö nr 7 
Liikumine kaldpinnal 

 
Töö eesmärk 

1. Kaldpinnal liikuvale kehale mõjuvate jõudude uurimine 
2. Keha ja pinna vahelise hõõrdeteguri määramine keha libisemisel kaldpinnal. 

 
Töövahendid 

PASCO Science Workshop (SW) või xPlorer GLX intefeis, fotovärav statiiviga, triipriba. 
klots, kaldpind, joonlaud. või mõõdulint. 
 
Töö käik, teoreetiline osa 

Kaldpinda mööda alla libisevale kehale mõjuvad erinevad jõud (vt joonis 7.1): vertikaalselt 

alla suunatud raskusjõud gmFras
rr

= , pinnaga risti – toereaktsioon N
r
, liikumisele 

vastupidises suunas suunatud hõõrdejõud hF
r
. Kokkuvõttes mõjub kehale nende jõudude 

vektoriaalne summa, resultantjõud, mis vastavalt Newtoni II seadusele on amFres
rr

= . 

 
Joonis 7.1. Kaldpinnal liikuvale kehale mõjuvad jõud. 

 

Seega võime kirjutada 

amFFgmN resh

rrrrr
==++ . (7.1) 

Võime veel arvestada, et keha ja pinna vahel mõjuv hõõrdejõud on suuruse poolest 
NFh µ= , (7.2)  

kus µ on hõõretegur. Teades keha kiirendust, massi ning kaldpinna ja aluse vahelist nurka α, 
saab seoste (7.1) ja (7.2) abil leida hõõrdeteguri. Selleks valime esmalt x- ja y-telje nii nagu 
näidatud joonisel 7.1: x-telg on paralleelne kaldpinnaga ning suunatud keha liikumise 
suunas, y-telg on pinnaga risti. Kirjutame vektorid välja komponentidena:  

)cos;sin(

)0;(

)0;(

);0(

αα

µ

mgmggm

NF

maF

NN

h

res

−=

−=

=

=

r

r

r

r

. (7.3) 

Arvestades vektorite avaldisi komponentkujul, võime seose (7.1) kirjutada ümber 
võrrandisüseemina, arvestades, et seos (7.1) peab kehtima nii x- kui ka y-telje suunaliste 
komponentide kohta. Saame 
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0cos

sin

=−

=+−

α
αµ

mgN

mamgN
. (7.4)  

Nendest valemites on lihtne leida avaldis hõõrdeteguri jaoks:  

g

a
−= αµ tan . 

(7.5)  

 
 Töö käik, praktiline osa 

1. Ühendage interfeisi digitaalpessa fotovärava pistik. Juhul, kui kasutate xPlorer-tüüpi 
interfeisse (sinist värvi), kasutage ühendamiseks digitaaladapterit. SW-tüüpi interfeissi 
(musta värvi) saab fotovärava pistiku ühendada ilma täiendava adapterita. 

2. Avage arvutist DataStudio ning selle fail kaldpind.ds. Antud failis on fotovärav 
interfeisiga programselt ühendatud ning seadistatud eelnevalt, et toimub fotovärava 
kasutamine koos triipribaga, mille triipude vaheline vahemaa on 0,01m. Samuti on ära 
määratud, milliseid füüsikalisi suurusi saab mõõta. 

3. Asetage laud, millel klots hakkab libisema, kaldu horisontaaltasapinna suhtes (vt joonis 
7.2). Kontrollige, et klots hakkaks pinnale asetades libisema ühtlaselt kiirenevalt. 
Kinnitage statiivile fotovärav nii, et klotsile asetatud triipriba kõige tihedamate 
triipudega triip (triipude vaheline ‚samm’ 1 cm) libiseks fotovärava kiire vahelt läbi. 

 
Joonis 7.2. Kaldpind koos statiivide, fotovärava ja klotsiga 

 
4. Enne kui alustate andmete salvestamisega hilisemaks analüüsiks, peaksite te 

kontrollima, kas kõik mõõtmised toimuvad korrektselt. Vajutage DataStudio 
programmis Start-nuppu ning laske klotsil mööda kaldpinda alla libiseda nii, et triipriba 
läheks läbi fotovärava (kiire). Pärast seda vajutage Stop-nuppu. Kontrollige, kas kiiruse 
näidikul kiirus muutus. Kontrollige, kas graafikuaknas kiirus-aeg graafikul (velocity-
time) kiirus suurenes aja jooksul ühtlaselt. Kui vaja, muutke kaldpinna asendit või 
fotovärava asendit. Kui kõik toimib normaalselt, kustutage seadistamise käigus 
mõõdetud tulemused. 

5. Katse läbiviimiseks vajutage Start nuppu ning laske klotsil mööda kaldpinda alla 
libiseda. Vajutage Stop-nuppu ning korrake katset. Täpsemate tulemuste saamiseks tuleb 
katset korrata ka teiste kaldpinna nurkade korral. Nurga mõõtmistel saadud tulemused 
kandke tabelisse 7.1. NB! Nurkade arvutamisel on mõistlik kasutada täisnurkse 
kolmnurga omadusi.  



Mehaanika 
Liikumine kaldpinnal  

6. Viige katsed läbi vähemalt 3 erineva nurga korral, igal juhul 2 korda. Kui mõni katse 
ebaõnnestub (näiteks puutub klots vastu fotoväravat või läheb libisemisel viltu, 
kustutage antud katse tulemus programmist).  

 
 
Andmete analüüs 

1.  Aktiveerige graafikuaken. Selleks, et andmed sobituksid üle graafikuakna, tuleks valida 
akna tegumiribalt vasakpoolseim ikoon ning seda vajutada. Nii näete graafikul 
suuremalt nii andmeid kui ka neile sobitatud vastavat kõverat (või sirget). 

2.  Uurige graafikut kiirus-aeg. Kui keha kiirus suureneb ühtlaselt, siis kirjeldab kiiruse 
sõltuvust ajast seos atvv += 0 , kus algkiirus vo ning kiirendus a on konstandid. St, et 

kiirus-aja graafikul peaksid andmed sobituma sirgele. Määrake teie andmetega kõige 
paremini sobiva sirge tõus (slope). Selleks valige Fit-ikoon ning selle alt Linear Fit 
(regressioonisirge), kui see pole juba eelnevalt valitud. Konkreetse katseseeria tõusu 
määramiseks valige Data-ikooni alt välja vaid konkreetne katseseeria (näiteks Run #1). 
Kuivõrd lineaarse funktsiooni üldkuju on mxby += , siis selle tõus m vastab antud 

mõõtmiste korral kiirendusele a. Kandke tulemus tabelisse 7.1. 
 
Tabel 7.1. Hõõrdeteguri leidmine keha liikumisel kaldpinnal. 
Katse nr Kaldpinna nurk α 

(o) 
Kiirendus a (m/s2) Hõõrdetegur µ 2)( iµµ −  

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
3. Leidke andmetest keskmine hõõrdetegur  
 =µ  

 ning mõõtmismääramatus =∆µ ....... 

 Mõõtmismääramatuse leidmiseks tuleks kasutada üldist seost 
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kus kus x  on mõõdetava suuruse aritmeetiline keskmine, ix  on konkreetne 

mõõtetulemus (1., 2. jne), n on mõõtmiste koguarv. β,nt  on Studenti tegur. 95% 

usaldusväärsuse ning 6 mõõtmise korral on 57,2%95,6 =t . Mõõtmismääramatuse 

leidmiseks on sobiv kasutada tabeli 7.1. viimast veergu (viimase veeru liikmete summa 
on ruutjuure all oleava murru nimetajaga võrdne).  

 
Küsimused ja analüüs 
 
1.  Milline on antud katse põhjal hõõrdeteguri suhteline viga? Kas antud katse abil on 

võimalik määrata keha ja pinna vahelist hõõrdetegurit või ei ole see miskipärast väga 
hea katse? Põhjendage vastust. 

2. Kas hõõrdetegur sõltub kaldpinna ja laua vahelisest nurgast või on erinevate nurkade 
korral saadud hõõrdeteguri väärtused väikesed? 


