
7.1 Návod na laboratórne meranie č.1 

 
Meranie modulu pružnosti 

 

Pevné telesá pôsobením vonkajších síl menia svoj tvar. Hovoríme, že telesá sa deformujú. 

Keď pevné teleso nadobudne pôvodný tvar, keď naň prestanú pôsobiť vonkajšie sily, 

hovoríme, že takéto telesá sú pružné a ich deformácia je iba dočasná. Takáto deformácia sa 

volá pružná deformácia. Trvalá deformácia telesa sa nazýva tvárna deformácia. Rozoznávame 

niekoľko jednoduchých typov deformácií: ťahom, tlakom, priehybom, ohybom, šmykom a 

krútením. Keď na teleso pôsobia dve rovnako veľké sily, ktoré smerujú von z telesa vzniká 

deformácia ťahom. Keď tieto sily smerujú do vnútra telesa, ide o deformáciu tlakom. V oboch 

prípadoch sú vektory síl �⃗� a –�⃗� totožné a pri pravidelných telesách zvyčajne splývajú s osou 

súmernosti telesa. Deformácia priehybom nastane na nosníku na oboch koncoch podoprenom, 

ak pôsobí sila kolmo na jeho pozdĺžnu os súmernosti. Nosník môže byť deformovaný aj 

svojou vlastnou tiažovou silou. K deformácii ohybom dochádza, ak je tyč na jednom konci 

upevnená a na druhý pôsobí sila kolmo na pozdĺžnu os. Deformácia šmykom nastáva na 

štvorbokom hranole, ak deformujúce sily F a –F pôsobia na jeho hornú a dolnú podstavu. 

Keď na koncoch tyče pôsobia dve rovnaké silové dvojice, ich momenty sú opačné, vzniká 

deformácia krútením. 

V technickej praxi sa častejšie vyskytujú zložené deformácie z niekoľkých deformácií. V 

ľubovoľnom priečnom priereze telesa vzniká pri deformácii ťahom stav napätia, ktorý 

charakterizuje veličina normálové napätie. 

 

Deformácie pevného telesa 

 

Pevné telesá sú charakteristické tým, že majú stály tvar (v dôsledku silnej interakcie medzi ich 

časticami). Pevné väzby medzi časticami pevnej látky spôsobujú, že základnou 

charakteristikou pevných telies je ich tvar. Zmenu tvaru pevného telesa spôsobenú účinkom 

vonkajších síl nazývame deformácia.  

 

Existujú dva základné druhy deformácií pružná a tvárna.  

 Pružná (elastickú) deformácia je taká, keď pevné teleso nadobudne pôvodný tvar, 

len čo prestanú pôsobiť vonkajšie sily. Takéto telesá sú pružné (elastické) ich 

deformácia je dočasná. 

 Tvárna (plastická) deformácia  je taká, pri ktorej teleso ostane vo svojom novom 

tvare teda hovoríme o trvalej deformácii telesa. V praxi väčšinou nastávajú obidve 

súčasne (pevné teleso sa väčšinou deformuje sčasti pružne a sčasti tvárne). 

 

Podľa spôsobu deformácie delíme nasledovne: 

 Deformácia ťahom: keď na teleso pôsobia dve rovnako veľké sily so smermi von 

z telesa (napr. závesné lano výťahu). 

 Deformácia tlakom: keď na teleso pôsobia dve rovnako veľké sily a smerujú 

dovnútra telesa (napr. piliere, nosníky) 

 Deformácia priehybom: nastane napr. na nosníku podoprenom na oboch koncoch, ak 

pôsobí naň sila kolmo na jeho pozdĺžnu os súmernosti. Dolné vrstvy sú deformované 

ťahom, horné tlakom a stredná vrstva si zachováva svoju dĺžku. 

 Deformácia ohybom: nastane na tyči, ktorá je na jednom konci upevnená a na druhý 

pôsobí sila kolmo na pozdĺžnu os. 



 Deformácia šmykom: na hornú a dolnú podstavu deformovaného telesa pôsobia 

rovnako veľké sily, ale opačného smeru, a to v rovinách týchto podstáv. Sily 

spôsobujú posunutie jednotlivých vrstiev telesa, pritom sa vzdialenosť vrstiev nemení. 

 Deformácia krútením: keď napr. na koncoch tyče pôsobia dve silové dvojice, ich 

momenty sú rovnako veľké, ale opačného smeru. 

Pri pružne deformovanom pevnom telese pôsobia na plochu ľubovoľného priečneho rezu 

z oboch strán sily pružnosti (pri deformácii ťahom prevládajú príťažlivé sily, pri deformácii 

tlakom prevládajú odpudivé sily). Keď je pevné teleso deformované ťahom silami 

s veľkosťou F, je v rovnovážnom stave telesa veľkosť sily pružnosti Fp=F (vzniknuté sily 

pružnosti zabraňujú ustavičnému predlžovaniu telesa). 

 

V ľubovoľnom priečnom reze telesa vzniká pri deformácii normálové napätie σn definované 

vzťahom: 

 

𝜎𝑛 =
𝐹

𝑆
 

 

kde F je veľkosť sily pružnosti pôsobiacej kolmo na plochu rezu s obsahom S. Jednotkou 

normálového napätia je pascal (Pa). 

 

 

 Teória k meraniu: 

 

Každé tuhé teleso účinkom vonkajších síl mení svoj tvar, čomu hovoríme, že sa deformuje. 

Väčšina tuhých látok sa po deformácii vracia do pôvodného tvaru, ak sily, ktoré ju spôsobili, 

prestanú účinkovať. Túto vlastnosť látok nazývame pružnosť alebo elasticita. Hranica, po 

ktorú môžu na teleso pôsobiť sily bez toho, aby sa trvale deformovalo, nazýva sa hranica 

pružnosti. 

Pružné vlastnosti tuhých látok úzko súvisia s vnútornou štruktúrou. Aby bolo možné posúdiť 

napr. pružnosť v ťahu danej látky, zavádza sa dôležitá materiálová konštanta E, tzv. modul 

pružnosti v ťahu. Na meranie modulu pružnosti v ťahu sa najčastejšie používa priama metóda 

(z predĺženia tyče resp. drôtu – Obr. 45) a metóda nepriama (z prehnutia tyče).  

Modul pružnosti v ťahu je materiálová konštanta vyjadrujúca elastické vlastnosti látok. Závisí 

od druhu materiálu a od teploty. Tak napr. pre oceľ má hodnotu 210 GPa, pre hliník 60 GPa, 

pre meď 80 GPa, pre irídium 530 GPa a pod. Od teploty závisí tak, že s rastúcou teplotou jej 

hodnota klesá. Preto je potrebné udávať aj teplotu, pri ktorej bola príslušná hodnota 

materiálovej konštanty nameraná.  

Dátum merania Meno a priezvisko Študijný odbor Hodnotenie 

 
  

 

Určenie modulu pružnosti v ťahu z predĺženia drôtu 

 

Teplota  

Tlak  

Vlhkosť  



 

Obrázok 45 Zariadenie pre meranie modulu pružnosti v ťahu 

Meranie je zamerané na overovanie Hookovho zákona, ktorý hovorí, že deformácia pružných 

telies je úmerná účinkujúcim silám a naopak. Ako mieru deformácie volíme napätie, ktoré je 

definované ako podiel sily a plochy, na ktorú táto sila pôsobí. 

Pôsobenie sily na teleso je dvojaké: môže pôsobiť tak, že sa jeden rozmer predĺži a ostatné 

rozmery sa skrátia – tomu hovoríme ťah (deformácia v ťahu), alebo môže pôsobiť tak, že sa 

ten prvý rozmer skráti a ostatné rozmery sa predĺžia – tomu hovoríme tlak (deformácia 

v tlaku). Pri deformácii v ťahu sa zaviedol pojem relatívne (pomerné) predĺženie ε. Pri 

deformácii v tlaku hovoríme o relatívnom (pomernom) skrátení. Relatívne predĺženie je 

podiel celkového absolútneho predĺženia a jeho pôvodného rozmeru (Obr. 46). Relatívne 

predĺženie je bezrozmerná veličina.  

Ak na nejaký drôt dĺžky l a prierezu S, na jednom konci upevnený, pôsobí na druhom konci 

sila F, predĺži sa o ∆l. Za mieru deformácie pokladáme absolútne predĺženie ∆l, pre ktoré pri 

malých silách platí Hookov zákon, teda platí: 

 

Δ𝑙 = 𝑘𝐹 
 

Konštanta úmernosti k závisí nielen od materiálu, z ktorého je drôt zhotovený, ale tiež od 

dĺžky l a prierezu S, podľa vzťahu: 

 

𝑘 =
1

𝐸

𝐹

𝑆
 

 

kde E je modul pružnosti v ťahu, ktorý sa nazýva Youngov modul pružnosti.  

 

Vzťah pre modul pružnosti môžeme písať v tvare: 

 

𝐸 =
𝑙

Δ𝑙

𝐹

𝑆
 



 

Hookov zákon hovorí, že ak sila pôsobí na teleso, to sa do určitého predĺženia priamoúmerne 

tejto sile predlžuje. Ak sila prestane v tejto medzi úmernosti pôsobiť, teleso sa vráti do svojho 

pôvodného tvaru. Z toho vyplýva, že napätie v ťahu pôsobiace kolmo na priečny rez drôtu, je 

úmerné relatívnemu predĺženiu: 

 

𝜎 = 𝐸𝜀 
 

E je konštanta úmernosti a volá sa modul pružnosti. Je najdôležitejšia charakteristika 

pružných vlastností materiálu. Hookov zákon v matematickom vyjadrení možno zapísať: 

 
𝐹

𝑆
= 𝐸

Δ𝑙

𝑙0
 

Z Hookovho zákona je zrejmé, že modul pružnosti v ťahu má rovnaký fyzikálny rozmer ako 

napätie N.m
-2

 = Pa a predstavuje také napätie, pri ktorom by absolútne predĺženie ∆l bolo 

rovné pôvodnej dĺžke, alebo pri ktorom by relatívne predĺženie bolo rovné jednej (za 

predpokladu, že by taká deformácia vôbec bola možná). Zo vzťahu 𝜎 = 𝐸𝜀  dostaneme pre E 

 

     E =
l0

Δl
 

F

S0
  alebo  𝐸 =  

𝜎

𝜀
 

 

Stačí už teraz zvoliť vhodnú metódu na meranie predĺženia ∆l, pretože ostatné veličiny 

vystupujúce vo vzťahu sú bežne merateľné. Na Obr. 45 je schematicky zobrazené 

usporiadanie experimentu umožňujúce zmerať predĺženie ∆l. 

 
Obrázok 46 Vysvetlenie definície relatívneho predĺženia 

 Úloha: Určiť modul pružnosti v ťahu z predĺženia drôtu. 

 Prístroje a pomôcky: Mikrometer, laboratórne váhy, sada závaží, drôty, dĺžkové 

meradlo - mikrometer, zrkadlový extancometer, oceľové meradlo. 

 Postup merania: 
1. Najprv si skontrolujeme meradlá, ktorými ideme merať. Po skontrolovaní zostavíme 

meracie pracovisko podľa obrázka. Mikrometrom odmeriame desaťkrát hrúbku drôtu 

na rôznych miestach a taktiež desaťkrát zmeriame dĺžkovým meradlom jeho dĺžku. 

Dĺžku drôtu meriame od bodu S až po bod C oceľovým meradlom. 



2. Vypočítame priemer drôtu a aritmetický priemer 𝑑 z vypočítaných hodnôt, následne 

určíme plochu prierezu drôtu.  

3. Jeden koniec drôtu je zachytený v mikrometri a druhý koniec je upevnený na vahadle, 

ktoré je zaťažené základným závažím. Pred každým zaťažením drôtu odčítame nulovú 

hodnotu indexu n0, a po zaťažení závažím (v prvom prípade závažím s hmotnosťou  

0,5 kg) odčítame hodnotu indexu n. Postupne prikladáme závažia so známou 

hmotnosťou, pričom zvyšujeme ich hmotnosť vždy o 0,5 kg. Hmotnosť závaží si 

v každom prípade zapíšeme do tabuľky. Pozor pri skladaní jednotlivých závaží, vždy 

pred ďalším meraním skontrolujeme nulovú polohu n0 a zapíšeme do tabuľky. 

Zaťažíme drôt ďalším závažím a odčítame znovu polohu indexu n a k hmotnosti 

závažia vypočítame veľkosť sily F. Postup opakujeme až do hmotnosti závaží 3,5 kg. 

Následne postup zopakujeme s postupným odoberaním závaží vždy o 0,5 kg. 

 Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt: 

Číslo n0 m (kg) F (N) n 𝑛 − 𝑛0 = 𝛥𝑛 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

   ∑ 𝐹 =  ∑ Δ𝑛 = 

 

4. Veľkosť sily F určíme z hmotnosti závaží a hodnoty tiažového zrýchlenia g pomocou 

vzťahu F = m g. Výsledky nezaokrúhľujeme a zapíšeme do tabuľky.  

5. Modul pružnosti v ťahu pre zadaný drôt počítame pomocou vzťahu: 

 

𝐸 =
𝑙

𝑆

∑ 𝐹

∑ Δ𝑙
 

 



6. Výsledky merania spracujeme skupinovou metódou. Všetky namerané  a vypočítané 

hodnoty zapíšeme do tabuliek nameraných a vypočítaných hodnôt. Výsledok 

porovnáme s hodnotami vo fyzikálnych tabuľkách a zhodnotíme meranie. 

 

Číslo 
d 

(mm) 

Δ+(d) 

 (mm) 

Δ-(d) 

 (mm) 

l 

(mm) 

Δ+(l) 

 (mm) 

Δ-(l) 

 (mm) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 𝑑= ∑ Δ+ = ∑ Δ− = 𝑙= ∑ Δ+ = ∑ Δ− = 

 

k = .................. (hodnota konštanty je uvedená v príslušenstve k meraciemu pracovisku) 

 

 Spracovanie nameraných hodnôt: 

Vypočítajte plochu prierezu, pričom za d dosaďte aritmetický priemer 𝑑: 

𝑆 =
𝜋�̅�2

4
 ......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Určte celkové predĺženie: 

∑ Δ𝑙 = 𝑘 ∑ Δ𝑛  ............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

   

Vypočítajte modul pružnosti v ťahu: 

𝐸 =
𝑙 ̅

𝑆

∑ 𝐹

∑ Δ𝑙
 ...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



 

Ku všetkým veličinám, ktoré boli merané viackrát vypočítajte pravdepodobnú chybu 

aritmetického priemeru podľa vzťahu:  

�̅�(𝑑) = ±
5

3

∑ Δ+(𝑑)

𝑛√𝑛−1
 ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

�̅�(𝑙) = ±
5

3

∑ Δ+(𝑙)

𝑛√𝑛−1
 .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 Záver:  

1. Zapíšte výsledky merania v tvare skutočnej hodnoty. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2. Porovnajte výsledný modul pružnosti pre daný materiál s hodnotami uvedenými vo 

fyzikálnych tabuľkách. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

3. Na základe výsledku získaného pre modul pružnosti určite materiál drôtu. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

4. Zhodnoťe, čím boli spôsobené nepresnosti pri meraní z pohľadu pozorovateľa, 

meracej metódy, meracích prístrojov a pod.  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

5. Vysvetlite, kde v praxi môžeme využiť hodnotu modulu pružnosti v ťahu. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 


