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PraTarMė

Mokomoji knyga, kurioje pateikti šiuolaikinių technologijų spren-
dimų pagrindą sudarantys fizikos dėsniai, stengiamasi palengvinti pir-
mojo kurso aviamechanikos specialybės studentų fizikos mokymosi 
procesą.

Knygoje yra penki skyriai, kuriuose aptariami pagrindiniai me-
chanikos, termodinamikos ir geometrinės optikos klausimai. Brėžiniai 
palengvina dėstomos medžiagos suvokimą. Knygoje atsižvelgta į tai, 
kad kai kurie pakviestieji studijuoti nesimokė fizikos nuo 10 klasės. Ši 
knyga padės studentams pasiruošti paskaitoms ir egzaminams.

Knygoje pateikiama ištisinė kiekvieno skyriaus formulių nume-
racija.

Dėkoju VGTU Fizikos katedros doc. dr. A. Bogdanovičiui ir 
prof. dr. P. Miškiniui už naudingas pastabas.

Autorė
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1. MedžiaGa

1.1 Cheminiai junginiai. agregatiniai būviai

Cheminis elementas – visuma atomų, turinčių vienodą branduolio 
krūvį. Atomas yra mažiausia chemiškai nedaloma medžiagos dalelė. 
Atomai, kaip eksperimentiškai įrodė E. Rezerfordas, sudaryti iš bran-
duolio ir aplink jį skriejančių elektronų. Branduolį sudaro protonai 
ir neutronai. Protono ir elektrono krūviai skaitine reikšme yra lygūs, 
tik priešingų ženklų. Elementarųjį elektrono krūvį 1,6∙10-19 C išmata-
vo R. Milikanas. Atomas yra neutralus, nes jame protonų ir elektro-
nų skaičiai yra lygūs. Protonų skaičius atomo branduolyje vadinamas 
atominiu skaičiumi (Z) ir nusako branduolio krūvį ir elemento eilės 
numerį periodinėje elementų lenteleje. Bendras protonų ir neutronų 
skaičius atome vadinamas masės skaičiumi (A). Neutronų skaičius 
branduolyje lygus: .

Susitarta protono ir elektrono krūvius žymėti +1, -1, o protono ir 
neutrono mases – 1. Todėl bet kurį cheminį elementą (X – cheminio 
elemento pavadinimo simbolis), protoną (p), neutroną (n) galima už-
rašyti:

Atomas prisijungęs elektroną arbą jį atidavęs įsielektrina – tampa 
neigiamu arba teigiamu jonu. 

Tarp atomų galimi ryšiai: kovalantinis, joninis, metališkasis.
Kovalentinis ryšys būdingas organiniams junginiams ir daugeliui 

neorganinių junginių. Cheminių elementų atomams susijungus kova-
lentiniu ryšiu, jų elektronai sudaro poras, bendras abiem susijungu-
siems atomams. Jei susijungia du atomai, tai esant jų elektrinių neigia-
mumų skirtumui mažesniam už 1,67, ryšys bus kovalentinis, jei lygus 
ar didesnis nei 1,67, galimas joninis ryšys. (Elektrinis neigiamumas 
yra atomo savybė pritraukti kito atomo, su kuriuo junginyje yra suda-
ręs ryšį (ryšius), elektronus.)
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Joninis ryšys galimas susijungus metalų ir nemetalų atomams. 
Vienas atomas savo elektronus atiduoda kitam, didesnio elektrinio 
neigiamumo, atomui ir abu virsta jonais. Susidarę teigiamo ir neigia-
mo krūvio jonai vienas kitą traukia. Joninis ryšys galimas tarp metalo 
teigiamo jono ir deguoninės rūgšties liekanos arba neigiamo hidrok-
sido jono.

Metališkasis ryšys būdingas tik metalams. Laisvųjų elektronų ir 
teigiamųjų metalo jonų elektrostatinė sąveika lemia ryšius tarp metalo 
jonų.

Reikia atkreipti dėmesį, kad elektronai atome, aplink branduo-
lius užpildę „sluoksnius“ pagal griežtas taisykles. Elektronai, esantys 
išoriniuose „sluoksniuose“, sąlygoja atomų reakcijų su kitais atomais 
galimybes. Ne bet kurie atomai gali jungtis vieni su kitais, o tik tie, 
kurių susijungimo metu išorinis bendras elektronų sluoksnis visiškai 
užsipildo.

Cheminiai junginiai gali būti molekuliniai, nemolekuliniai, joni-
niai.

Molekulė – mažiausia daugelio medžiagų struktūrinė dalelė, tu-
rinti jų savybes ir galinti savarankiškai egzistuoti.

Dažnai susiduriama su cheminiais junginiais: oksidais, rūgštimis, 
hidroksidais, druskomis.

Oksidas – cheminis junginys, kurį sudaro du cheminiai elementai, 
iš kurių vienas yra deguonis.

Rūgštys – molekuliniai kovalentinio ryšio junginiai, sudaryti iš 
vandenilio ir rūgšties liekanos (pvz.: H2SO4).

Hidroksidai – sudaryti iš metalo teigiamų jonų ir hidroksido (OH-) 
neigiamų jonų (pvz.: NaOH). Tai joniniai junginiai.

Druskos – kristalinės struktūros joniniai junginiai, kuriuose me-
talo teigiami jonai (ar amonio jonai) susijungę su rūgšties liekanos 
neigiamais jonais (pvz.: NaNO2).

Tarp molekulių galimos Van der Valso tarpmolekulinės traukos 
jėgos, kurios susijusios su nuolatiniu ar laikinai atsirandančiu mole-
kulių poliškumu, ir vandenilinis ryšys, kuris susidaro tarp vandenilio 
atomo vienoje molekulėje ir kitos molekulės didelio elektrinio neigia-
mumo elemento (O, N, F, rečiau Cl ar S).
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Kaip jau minėta, esant atitinkamoms sąlygoms atomai, molekulės 
gali susijungę sudaryti medžiagas. Vieninės medžiagos, tai medžiagos, 
sudarytos iš vieno elemento atomų (pvz.: H2 dujos). Sudėtinės medžia-
gos (dar vadinamos cheminiais junginiais) sudarytos iš keletos skirtin-
gų cheminių elementų atomų (pvz.: H2O).

Medžiagos gali būti natūralios ir dirbtinės. Jos gali būti keturių 
agregatinių būvių: kieta, skysta, dujinė ir plazminė.

Kitimai, kuriems vykstant vienos medžiagos nevirsta kitomis, va-
dinami fizikiniais reiškiniais. Jų metu naujos medžiagos nesusidaro, 
nepakinta medžiagos cheminė sudėtis ir savybės. Pavyzdžiui, ištirps-
ta ledas, pasikeičia šios medžiagos agregatinis būvis. Tai pirmos rū-
šies fazinio virsmo pavyzdys. Vykstant pirmos rūšies faziniams virs-
mams sugeriamas arba išskiriamas fazinio virsmo šilumos kiekis ir 
pakinta medžiagos vidinė energija bei tankis. Nepakinta temperatūra. 
Pirmosios rūšies faziniai virsmai – tai labai plačiai paplitę gamtoje 
reiškiniai: garavimas ir kondensacija, sublimacija ir t. t. 

Esant žemoms temperatūroms dauguma kūnų yra kieti. Įprastomis 
sąlygomis kristalinių kūnų tankis ~1028 atomų/m3. Kristaluose atomai 
išsidėstę „tvarkingai“ tam tikra tvarka – atomai užima pusiausvyras bū-
senas kristalinės gardelės mazguose. Jų judėjimas ribotas. Kristalinių 
gardelių tipų įvairovė gana didelė. Medžiagos savybės priklauso ne tik 
nuo ją sudarančių atomų, bet ir nuo jų tarpusavio išsidėstymo tvarkos. 
Pavyzdžiui, įvairios anglies atmainos: suodžiai, grafitas, deimantas, 
fulerenai. Kūnai gali labai skirtis savo mechaninėmis, šiluminėmis, 
elektrinėmis, magnetinėmis ir optinėmis savybėmis.

Keliant temperatūrą, kieti kūnai pradeda lydytis ir tampa skys-
tais. Tai fazinis virsmas – perėjimas iš kristalinės būsenos į skystą. 
Kiekvienos medžiagos lydimosi temperatūra skirtinga. Skystuose kū-
nuose atomai jau neužima konkrečių pozicijų, šiluminis jų judėjimas 
yra gana sudėtingas procesas.

Amorfiniai kūnai (vaškas, smala) turi savybių, panašių kaip kris-
talai ir kaip skysčiai (artima peršaldytiems skysčiams). Juose tam tikro 
elemento struktūra visomis kryptimis tiksliai neatsikartoja. Kristalinių 
ir amorfinių kūnų skirtumas matyti 1 pav. Kristalinių kūnų lydima-
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sis (BC pirmos rūšies fazinis virsmas) vyksta jam būnant vienu metu 
dviejose fazėse: kietoje ir skystoje esant tam tikrai temperatūrai. 
Amorfiniai kūnai skystėja palaipsniui didinant temperatūrą.

1 pav. 

Skysčiui virstant garais (esant atmosferos slėgiui) medžiagos tan-
kis ženkliai sumažėja. Atomų tarpusavio ryšiai nutrūksta. Įprastomis 
sąlygomis jų tankis ~1025 molekulių/m3.

Temperatūrai esant 104–105 K medžiagos atomai jonizuojasi, atsi-
skiria laisvi elektronai. Tai plazminė medžiagos būsena. Kadangi jonai 
ir elektronai turi nekompensuotus krūvius, jie sąveikauja. Tuo plaz-
ma skiriasi nuo dujų. Jos savybės panašesnės į kondensuotų (kietų, 
skystų) kūnų savybes. Plazmoje svarbų vaidmenį vaidina toliasiekės 
Kulono jėgos. Dirbtinai sukurtoje plazmoje dalelių tankis ~1019 m-3.

Tarp elementariųjų dalelių ir iš jų junginių sudarytų makrokūnų 
veikia tam tikros sąveikos jėgos. Visos sąveikos gamtoje gali būti api-
būdinamos keturiomis fundamentaliomis sąveikomis (2 pav.). Rodyk-
lės, nubrėžtos ištisinėmis linijomis, nusako įrodytus ryšius, punktyri-
nėmis linijomis – dar neįrodytus, bet galinčius būti.

Elektromagnetinė sąveika veikia tarp turinčių krūvį kūnų (dale-
lių), elektros srovių bei magnetų.
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2 pav. 

Silpnoji sąveika veikia daugelį elementariųjų dalelių: hadronus ir 
leptonus. Ji pasireiškia atstumais, mažesniais nei 10-15 m, ir gali sukelti 
atomų ir elementariųjų dalelių virsmus.

Stiprioji sąveika veikia tarp protonų, neutronų ir juos sudarančių 
elementariųjų dalelių kvarkų. Ji sąlygoja atomų branduolių stabilumą. 
Ši sąveika pasireiškia atstumais ~10-15 m.

Gravitacinė sąveika veikia tarp kūnų, turinčių masę.
Tarkime, kad kalbame tik apie elementariąsias daleles. Tik ką mi-

nėtų sąveikų pasireiškimo intensyvumas skirtingas:
stiprioji  1,
elektromagnetinė 10-3,
silpnoji  10-14,
gravitacinė  10-40.
A. Salamas ir S. Veinbergas buvo apdovanoti Nobelio premijo-

mis, kad įrodė, jog elektromagnetinė ir silpnoji sąveikos yra vienos 
elektrosilpnosios sąveikos skirtingi pasireiškimai.



11

2. MeChanika

2.1 statika

2.1.1 Jėga. Jėgos momentas

Fizikos šaka, tirianti materialiųjų kūnų mechaninį judėjimą ir jų 
tarpusavio sąveiką, vadinama mechanika.

Mechanika skirstoma į tris dalis: statiką, kinematiką ir dinamiką. 
Statika – mechanikos dalis, kurioje nagrinėjama jėgų ir kūnų pusiaus-
vyra. Kinematika nagrinėja mechaninį judėjimą, neatsižvelgdama į jį 
sukeliančias priežastis. Dinamika nagrinėja kūnų mechaninį judėjimą, 
atsižvelgdama į jį sukeliančias priežastis. 

Kūnas, kurio deformacijos, sprendžiant mechanikos uždavinius, 
nepaisoma, vadinamas absoliučiai kietu kūnu.

Mechanikoje materialiojo taško sąvoka reiškia erdvės tašką, ku-
riam priskiriama kūno masė. Šis taškas tapatinamas su kūno masės 
centru.

Materialiųjų taškų ar kūnų mechanine sistema vadinama baigtinio 
jų skaičiaus visuma.

Jėga – fizikinis vektorinis dydis, apibūdinantis vieno kūno po-
veikį kitam ir dažniausiai žymimas  . Jėgos dimensija [N]. Jėga turi 
modulį, kryptį ir veikimo tašką. Jėgoms galioja veiksmų su vektoriais 
taisyklės.

Jei kūną veikia daugiau nei viena jėga, jų vektorinė suma vadina-
ma kūną veikiančių jėgų atstojamąja.

Jėgos projekcija į ašį yra skaliarinis dydis, lygus jėgos modulio 
ir kosinuso smailaus kampo tarp 
ašies ir jėgos sandaugai. Jėgos 
projekcijos ženklą nusako jos su 
teigiama ašies kryptimi kampo 
kosinusas. Pavyzdžiui, (3 pav.) 
jėgos  projekcija į x ašį   
lygi: 3 pav. 
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 (2.1)

čia F – jėgos modulis, α – kampas tarp jėgos ir teigiamos ašies 
krypties.

Dvi absoliučiai kietą kūną veikiančios jėgos atsveria (kompen
suoja) viena kitą, kai jų moduliai vienodi ir jos veikia vienoje tiesėje 

priešingomis kryptimis.
Jėgos sukimo veikimui nusakyti 

naudojama jėgos momento apie tašką 
sąvoka.

Jėgos momentas    nejudančio 
taško atžvilgu lygus   vektoriaus, 
išvesto iš sukimosi taško iki jėgos 
veikimo taško, ir šios jėgos  vekto-
rinei sandaugai:

  (2.2)

 modulis lygus 4 pav. užbrūkšniuotam plotui arba trikampio, kurio 
pagrindas yra jėga, o viršūnė – taškas, apie kurį skaičiuojamas mo-
mentas, dvigubam plotui. Skaliarinė lygties (2.2) forma:

  (2.3)

čia l – jėgos petys taško O atžvilgiu (trumpiausias atstumas nuo 
jėgos veikimo linijos iki sukimosi taško). 

Pagal susitarimą jėgos momentas statmenas plokštumai, nubrėžtai 
per vektorius  ir , ir nukreiptas į tą pusę, iš kurios matyti, kad jėga 
suka tą plokštumą apie tašką prieš laikrodžio rodyklę.
Jėgos momento dimensija [Nm].

Dažniausiai kūnus veikia ne viena jėga. Atsižvelgiant į jėgų 
išsidėstymą yra plokščiosios arba erdvinės jėgų sistemos. Jėgos jose 
gali būti susikertančios (jėgų veikimo linijos susikerta viename taške), 
lygiagrečios ar bet kaip išsidėsčiusios.

Tarkime, absoličiai kietą kūną veikia dvi lygiagrečios, skirtin-
guose taškuose, vienoje plokštumoje pridėtos jėgos . Reikalinga 

4 pav. 
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nustatyti jų poveikio atstojamąją jėgą  ir jos pridėties taško C padėtį. 
Galimi keli atvejai (5 pav., a, b, c):

1) kai jėgos priešingų krypčių (5 pav., a) atstojamosios modulis:

padėtis nustatoma iš proporcijos       (2.4)

2) kai jėgos priešingų krypčių (5 pav., b) atstojamosios modulis:

padėtis nustatoma iš proporcijos  ,

3) kai plokštumoje priešingomis kryptimis nukreiptų jėgų  ir 
 moduliai yra lygūs, kalbama apie dviejų jėgų sistemą, kuri yra va-

dinama jėgų pora (5 pav., c).
Plokštuma, nubrėžta per jėgų poros veikimo linijas (tieses), va-

dinama jėgų poros veikimo plokštuma. Jėgų poros petimi l vadinamas 
atstumas tarp jėgų poros veikimo linijų.

Jėgų poros atstojamoji lygi nuliui, jos pridėties taškas begalybėje; 
jėgų porų jėgos veikia ne vienoje tiesėje, todėl nėra pusiausviros.

Jėgų poros momentas lygus vienos iš sudarančių jėgų porą jėgos 
momentui apie tašką, kuriame pridėta antroji jėgų poros jėga (5 pav., c):

  (2.5)

Jėgų poros momentas erdvėje statmenas jėgų poros veikimo 
plokštumai ir nukreiptas į tą pusę, iš kurios žiūrint matyti, kad jėgų 
pora suka kūną prieš laikrodžio rodyklės sukimosi kryptį. 

5 pav. 



14

Jeigu vienoje plokštumoje veikia kelios jėgų poros, jos sudaro 
jėgų porų sistemą, kuri gali būti pakeista viena atstojamąja jėgų pora, 
kurios momentas lygus sistemą sudarančių jėgų porų momentų alge-
brinei sumai.

Kūnas yra pusiausviras, kai jį veikiančių jėgų geometrinė suma ir 
tų jėgų momentų sukimosi taško atžvilgiu algebrinė suma lygi nuliui.

Materialiojo taško (pvz., A) padėtis stačiakampėje Dekarto koor-
dinačių sistemoje nusakoma spinduliu vektoriumi   (6 pav.):

 (2.6)

čia   – vienetiniai, tarpusavyje statmeni vektoriai (ortai), rodan-
tys teigiamas koordinačių ašių kryptis.

Spindulio vektoriaus  modulis:

  (2.7)

čia    

 
Taško padėties nusakymas spindu-

lio vektoriumi  ir jo koordina tėmis x, y, 
z yra ekvivalentūs, nes, žinodami r, ϑ ir 
φ, galime nustatyti x, y, z, ir atvirkščiai.

2.1.2 Masių centras

Dažnai sprendžiant mechanikos uždavinius absoliučiai kietą kūną 
ar materialiųjų taškų sistemą veikiančios jėgos pridėties taškas yra jos 
masių centras, jei nenurodoma kita vieta. Materialiųjų taškų sistemos 
masių centru (arba inercijos centru) vadinamas įsivaizduojamas taš-
kas C, kurio padėtį lemia masės pasiskirstymas sistemoje. Masės cent-
ro spindulys vektorius:

 (2.8)

6 pav.
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čia  – i-ojo materialiojo taško masė ir spindulys vektorius, 
n – materialiųjų taškų skaičius. Sistemos masė:

Materialiųjų taškų (arba kūnų) sistemos masių centro koordinatės 
stačiakampėje Dekarto koordinačių sistemoje

 (2.9)

mi – i-ojo taško masė;  – jo koordinatės.

2.1.3 Tamprumo teorijos elementai

Kūnas, veikiamas jėgos, gali deformuotis. Deformacija – kūno 
formos ir matmenų pasikeitimas veikiant jėgai. Pasikeičia kūno struk-
tūrinių dalelių (atomų, jonų, molekulių) tarpusavio padėtis. Deforma-
cijos, kurios išnyksta nustojus veikti išorinėms jėgoms, vadinamos 
tampriosiomis, o kurios išlieka plastinėmis. 

Kūną vadiname tampriuoju, jei nebeveikiant išoriniams povei-
kiams išnyksta ir deformacija. Kietieji kūnai pasižymi ir tūrio, ir for-
mos tamprumu. Skysčiai ir dujos pasižymi tik tūrio tamprumu.

Jėga, atsirandanti deformuotuose kūnuose, – tamprumo jėga  
(7 pav.).

Deformacijos rūšys: tempimo 
(gniuž dymo) ir šlyties.

Kūno tempimo deformaciją 
(tempimą) apibūdinantis absoliu-
tinis pailgėjimas  (7 pav.) lygus 
kūno ilgio pokyčiui ir santykinis 
kūno pailgėjimas ɛ tiesiog propor-
cingas kūno ilgio pokyčio  mo-
duliui ir atvirkščiai proporcingas 
pradiniam kūno ilgiui l: 7 pav.
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 (2.10)

Deformuoto kūno tamprumo jėga proporcinga kūno ilgio poky-
čiui ir nukreipta priešingai deformuoto kūno dalelių poslinkiui kitų 
dalelių atžvilgiu (Huko dėsnis) (7 pav.):

 (2.11)

čia  – kūno ilgio pokytis (m), k – kūno standumo koeficientas 
(N/m).

Mechanine įtampa σ vadiname jėgą F, tenkančią ploto vienetui S:

  
   (2.12)

Matavimo vienetas – niutonas kvadratiniam metrui [N/m2].
Eksperimentiškai nustatyta, kad mechaninė įtampa tamprumo 

rėžiuose tiesiog proporcinga santykiniam pailgėjimui (12 pav.):

  (2.13)

čia E – Jungo modulis.
Tempimo diagramoje, 8 pav., intervale nuo 0 iki proporcingu-

mo ribos σp galioja Huko dėsnis. Virš tamprumo ribos σt didinant 
apkro vą, deformacija vis didesnė. Esant tam tikram santykiniam 
pailgėjimui, taške C kūnas ilgėja ir nebedidinant apkrovos (medžiagos 
takumas). Pasiekus stiprumo ribą  σst  bandinys suyra.

Įrašę (2.10) ir (2.12) į (2.13) lygtį gauname:

         (2.14)

Ši lygtis panaši į Huko dėsnį 
(2.11), kur standumo koeficientas:

         
(2.15)

8 pav. 
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Jeigu kietąjį vienalytį kūną (9 pav.), kurio pagrindas įtvirtintas, 
viršutinį paviršiaus plotą veikia 
tolygiai pasiskirsčiusi apkrovos 
jėga , kūno pagrindui lygiagre-
tūs sluoksniai nesideformuodami 
pasislenka jėgos veikimo kryptimi 
ir šoniniai kūno paviršiai pakrypsta 
kampu γ, kalbame apie šlyties de-
formaciją (šlytį). γ – šlyties kam-
pas, santykinė šlytis: 

  (2.16)

Esant mažoms deformacijoms  . 

Kietųjų kūnų formos tamprumas apibūdinamas šlyties moduliu:

   (2.17)

čia tangentinis įtempimas , F – tangentinės tamprumo jė-
gos, atsveriačios apkrovos jėgą ,  nusistovėjus šlyties deformacijai.

Šlyties modulis lygus tangentiniam įtempimui, atsirandančiam 
tampriai deformuotame bandinyje, kai santykinė šlytis lygi vienetui.

Gniuždymo, tempimo deformacijos būdingos visų agregalinių 
būvių kūnams. Šlyties deformaciją patiria tik kietieji kūnai.

Kūnų tūrio tamprumas apibūdinamas tūrio spūdumo koeficientu 
[1/Pa]:

  (2.18)

čia  – iš visų pusių vienodai slegiamo kūno slėgio pokytis,   
– tūrio pokytis.

Dydis, atvirkščias tūrio spūdumo koeficientui, – tūrio tamprumo 
modulis [Pa]: 

     (2.19)

9 pav.
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2.2 kinematika

2.2.1 Materialiojo taško slenkamojo judėjimo kinematika

Kūnų tarpusavio padėties kitimas erdvėje laikui bėgant vadina-
mas mechaniniu judėjimu.

Kūno judėjimas, kai per du kūno taškus išvesta tiesė visą judėji-
mo laiką lieka pati sau lygiagreti, vadinamas slenkamuoju judėjimu 
(10 pav.). Nagrinėjant kūno slenkamąjį judėjimą, pakanka nagrinė-
ti masės centro judėjimą. Masės 
centro koordinatės nustatomos 
naudojantis (2.9) lygtimis.

Pagrindinis kinematikos 
tikslas – nustatyti materialiojo 
taško padėtį bet kuriuo laiko mo-
mentu. Tai įgyvendinama pasi-
rinkus atskaitos sistemą. 

Atskaitos sistemą sudaro koordinačių sistema, susieta su kokiu 
nors kūnu ar jų grupe, ir prietaisas laikui matuoti.

Spindulio vektoriaus, išvesto iš atskaitos taško iki materialiojo 
taško, galas laikui bėgant brėžia kreivę, kuria juda materialusis taškas. 
Ji vadinama trajektorija.

Materialiojo taško mechaninio judėjimo pasekmė yra jo vietos 
erdvėje pokyčiai. Jiems apibūdinti taikomi du dydžiai – kelias s∆  ir 
poslinkio vektorius r



∆ .
Keliu s∆  (11 pav.) vadinamas mate-

rialiojo taško nueitas atstumas išilgai tra-
jektorijos. Kelias [m] yra skaliarinis dydis 

0≥∆s . Poslinkiu [m] r


∆  vadinamas vek-
torius, siejantis kūno pradinę padėtį su ga-
line.

Poslinkiai atimami ir sudedami vadovaujantis veiksmų su vekto-
riais taisyklėmis.

Kūno poslinkis r∆  per laiką 12 ttt −=∆ :

10 pav.

11 pav.
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12 rrr 

−=∆ ,                                              (2.20)

čia vektoriai 1r
  ir 2r

  atitinka laiko momentus 1t  ir 2t  (12 pav., a). 
Poslinkio vektoriaus r∆  projekcijos x, y, z ašyse (4 pav., b) ir jo 

modulis r∆ :

       

   (2.21)
        

      (2.22)

                   
12 pav.

Materialiojo taško poslinkio vektoriaus r


∆  ir laiko t∆ , per kurį 
taškas pasislinko, santykis vadinamas vidutiniu greičiu:

                                             (2.23)

Momentinis greitis yra vidutinio greičio ribinė vertė per nyksta-
mai trumpą laiką. Momentinis greitis lygus kūno poslinkio vektoriaus 
pirmajai išvestinei pagal laiką:

                                      (2.24)

Materialiojo taško greičio vektorius v
  yra linijinis dydis, sutam-

pantis su trajektorijos liestine ir nukreiptas taško judėjimo linkme 

a b
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(13 pav.). Judėjimas tiese nusako atvejį, kai tra-
jektorijos kreivumo spindulys ∞=R .

Greičio v  modulis [m/s] trimatėje erdvėje:

          
(2.25) 

   

Tolygusis judėjimas – judėjimas, kai greičio modulis nekinta.
Tolygusis tiesiaeigis judėjimas – kai greičio modulis ir kryptis yra 

pastovūs.
Greičio pokyčio v∆  ir laiko, per kurį greitis pakito, t∆  santykis 

rodo vidutinę greičio kitimo spartą ir vadinamas vidutiniu pagreičiu: 

                                     (2.26)

Momentinis pagreitis yra vidutinio pagreičio ribinė vertė per 
nykstamai trumpą laiką. Momentinis pagreitis lygus greičio pirmajai 
ir poslinkio antrajai išvestinei pagal laiką:

    (2.27)

Pagreičio vektoriaus kryptis sutampa su greičio pokyčio v


∆  
kryptimi. Pagreitis matuojamas metrais per sekundę kvadratu [m/s2].

 Pagreičio modulis:

       (2.28)

Koordinatės priklausomybės nuo laiko lygtis yra mechaninio ju-
dėjimo lygtis, kitaip dar vadinama kinematine judėjimo lygtimi.

Tiesiaeigis tolygiai kintamas judėjimas – judėjimas tiese, kai 
greitis v

  per bet kuriuos lygius laiko tarpus kinta vienodai (tai judėji-
mas pastoviuoju pagreičiu const=a ).

Kai yra tiesiaeigis tolygiai kintamas judėjimas, materialiojo taško 
judėjimo lygtys (stačiakampėje Dekarto koordinačių sistemoje):

13 pav.



21

                            
(2.29)

(2.29) judėjimo lygtis galima išdėstyti pagal t laipsnius:

           (2.30)

čia A, B, C, D – teigiami arba neigiami koeficientai, apibūdinan-
tys judėjimo pobūdį. Judėjimo pradžioje pradinė taško koordinatė 

( ) Axx == 00 .
Tolyginio tiesiaeigio judėjimo atveju (2.29) lygčių 0=a , o 

const=v .
Koordinatės x (lygtys analogiškos ašyse x, y ir z) priklausomybės 

nuo laiko, esant tolygiai kintamam ir tolyginiam tiesiaeigiui judėji-
mams, grafiškai pavaizduoti 14 pav., a, b.

 
14 pav.

Greitis bet kuriuo laiko momentu, esant tolygiai kintamam judėji-
mui, apskaičiuojamas pagal lygtį
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       tavv


+= 0 ,                       (2.31)

čia 0v
  – greitis pradiniu laiko momentu.

Greičio projekcijos trimatėje stačiakampėje Dekarto koordinačių 
sistemoje:

                                  (2.32)
 

Greičio projekcijos x ašyje (lygtys, analogiškos y ir z) priklau-
somybės nuo laiko tiesiaeigio tolygiojo ir tolygiai kintamo judėjimų 
grafikai pateikti 8 pav.:

       a          b
15 pav.

Iš greičio projekcijos grafiko galima nustatyti kelią, nueitą per 
tam tikrą laiko intervalą. Jis lygus plotui, pavaizduotam po kreive, pa-
teiktoje 15 pav. a., esant tolygiajam tiesiaeigiui judėjimui. Analogiškai 
galima būtų nustatyti poslinkį ir esant tolygiai kintamam judėjimui, 
išreiškiant jį plotu, pavaizduotu po kreive 15 pav., b.

Kai kūnui judant apskritimu kinta kūno greičio kryptis ir modulis, 
viso pagreičio a

  vektorius išskaidomas į du vektorius: tangentinį pa-
greitį τa , sutampantį su trajektorijos liestine; normalinį pagreitį na , 
statmeną liestinei ir nukreiptą į apskritimo centrą (16 pav.):

     naaa


+= τ ,                         (2.33)
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22
naaa += τ .                (2.34)

Pilnutinio pagreičio kryptis atitinka są-
lygą:

                       (2.35)

čia α – kampas tarp pilnutinio pagreičio 
vektoriaus ir trajektorijos liestinės (14 pav.).

Tangentinis pagreitis išreiškia greičio modulio kitimo spartą:

                                     (2.36)

čia τ  – trajektorijos liestinės ortas.
Normalinis pagreitis išreiškia greičio krypties kitimo spartą:

n
R
van


2
= ,                                        (2.37)

čia R – apskritimo spindulys, n
  – trajektorijos normalės ortas.

Tolygusis judėjimas apskritimu – judėjimas, kai greičio modulis 
pastovus, o kryptis kinta tolygiai.

Kūnui tolygiai judant apskritimu:

0=τa
 ,

naa


= ,                                         (2.38)

(kūnui tolygiai judant apskritimu, na
 dažnai vadinamas įcentriniu 

pagreičiu ir žymimas  ).
Sunkio jėgos veikiamo kūno vertikaliojo judėjimo kinematinė 

(koordinatės) lygtis analogiška (2.29) y(t) lygčiai, o greičio projek-
cijos y ašyje lygtis (2.32) – )(tvy  lygčiai, čia yy ga = , nes vertikaliai 
judantis tik sunkio jėgos veikiamas kūnas juda laisvojo kritimo pa-
greičiu g.

Vertikaliai judančio kūno greičio projekcija į y ašį bet kuriame 
trajektorijos taške:

16 pav.
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( )0
2
0

2 2 hhygv yyv −+= ,                              (2.39)

čia 0h  ir h  – kūno pradinis ir galinis aukščiai.
Kūno, mesto kampu į horizontą, judėjimo trajektorija vadinama 

parabole (17 pav.).
Jei kampu į horizontą mestą kūną 

veikia tik Žemės traukos jėga, tai kin-
ta tik judančio kūno greičio projekcija 

yv , o greičio projekcija xv  būna pa-
stovi.

Kampu į horizontą mesto kūno 
greitis bet kuriame trajektorijos taške 
(17 pav.):

         (2.40) 

čia α – kampas,  kurį  sudaro  pradinio greičio vektorius su hori-
zontu.

Kampu į horizontą mestas kūnas tuo pačiu metu dalyvauja dvie-
juose judėjimuose: tolygiajam judėjimui x ašies kryptimi ir tolygiai 
kintamam – y ašies kryptimi.

Kūno, mesto kampu į horizontą, koordinačių kitimas aprašomas 
lygtimis:

.
2

,
2

0

0

tg
tvy

tvx

y
y

x

+=

=

                                    (2.41)

2.2.2 Materialiojo taško sukamojo judėjimo kinematika

Kūno kreivaeigį judėjimą galima išskaidyti į judėjimus apskriti-
mų lankais.

Elementarus sukimosi poslinkio modulis lygus posūkio kampui. 
Šio psiaudovektoriaus kryptis sutampa su pagal laikrodžio rodyklę be-
sisukančio dešiniojo sraigto judėjimo kryptimi (18 pav.).

17 pav.
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Materialiojo taško kampinio po-
slinkio vektoriaus ir laiko, per kurį jis 
judėjo, santykis vadinamas vidutiniuoju 
kampiniu greičiu:

tvid ∆
∆

=
ϕω


   (2.42)

Momentinis kampinis greitis yra 
vidutinio kampinio greičio ribinė vertė 
per nykstamai trumpą laiką:

  (2.43)

Materialiojo taško greičio vektoriaus kryptis sutampa su kampi-
nio poslinkio pokyčio kryptimi.

Greičio pokyčio ω


∆  ir laiko, per kurį jis pakito, t∆  santykis rodo 
vidutinę kampinio greičio kitimo spartą ir vadinamas vidutiniu kampi-
niu pagreičiu [rad/s2]:

t∆
∆

=
ωε




vid .                                               (2.44)

Momentinis kampinis pagreitis yra vidutinio pagreičio ribinė ver-
tė per nykstamai trumpą laiką:

                            (2.45)

Momentinis pagreitis lygus greičio pirmajai ir poslinkio antrajai 
išvestinei pagal laiką.

Pagreičio vektoriaus kryptis sutampa su kampinio greičio poky-
čio  kryptimi.

Tolygiai kintamo sukamojo judėjimo skaliarinė lygtis:

2
)(

2

00
ttt εωϕϕ ±±= .  (2.46)

Tolygiai kintamo sukamojo judėjimo greičio lygtis:

18 pav.
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tt εωω ±= 0)( .  (2.47)

Tolyginio sukamojo judėjimo lygtis:

tt 00)( ωϕϕ ±= .  (2.48)

2.2.3 Periodinis judėjimas. svyruoklės

Svyravimais vadiname procesą, pasikartojantį laikui bėgant. 
Mechaniniai svyravimai – svyravimai, kai laikui bėgant kartojasi 
kūno ar jo dalių padėtis erdvėje ir judėjimo greitis.

Vieno svyravimo trukmė – periodas T[s]:

N
tT =  ,   (2.49)

čia t – svyravimų laikas, N – svyravimų skaičius.
Svyravimų dažnis [Hz] – dydis, atvirkščias periodui:

T
1

=ν .   (2.50)

Svyruojančių kūnų pavyzdžiai gali būti fizikinė, matematinė spy-
ruoklinė svyruoklės (19 pav., a, b, c).

 a      b                  c
19 pav.

Fizine svyruokle vadiname bet kokį kietą kūną, kuris veikiamas 
sunkio jėgos gali svyruoti apie nejudamą horizontalią ašį (19 pav., a).
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Matematine svyruokle vadiname sistemą, ant netąsaus, nesvaraus 
ilgio l siūlo ar strypo pakabintą masės m  materialųjį tašką (19 pav., 
b).

Kaip jau minėta 2.1 skyriuje, kūnas yra pusiausviras, kai kūną 
veikiančių jėgų atstojamoji lygi nuliui. Tuo metu kūno padėtis vadina-
ma pusiausvyros padėtimi.

Didžiausia kūno nuokrypa nuo pusiausvyros padėties – amplitudė 
(19c pav. pažymėta A raide).

Bet kokį periodinį svyravimą galima pavaizduoti harmoninių 
svyravimų suma. Harmoniniai svyravimai – poslinkiui proporcingos 
ir prieš jį nukreiptos jėgos veikiamo kūno mechaniniai svyravimai, 
Jiems vykstant fizikinis dydis kinta pagal kosinuso (arba sinuso) dės-
nį. Pavyzdžiui, tai galėtų būti materialiojo taško nuokrypis x nuo pu-
siausvyros padėties:

)cos( 00 ϕω += tAx ,   (2.51)

čia A  – amplitudė, 0ω  – kampinis (ciklinis) savųjų svyravimų 
dažnis [s-1], 1ϕ  – pradinė fazė, kai 0=t , )( 00 ϕω +t  – svyravimų fazė.

Kampinis (ciklinis) dažnis ω  – tai svyravimų skaičius per π2  
sekundžių:

T
πω 2

= .   (2.52)

 Harmoninių svyravimų koordinatės kitimo grafikas:

20 pav.
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Harmoningai svyruojančio kūno greitis:

       (2.53)

čia  – didžiausia greičio vertė, arba  greičio amplitudė.
(2.53) lygtyje matyti, kad greičio fazė dydžiu  pralenkia nuok-

rypio fazę.
Harmoningai svyruojančio kūno pagreitis:

     (2.54)

čia   – pagreičio amplitudė.
Svyruojančiojo kūno kinetinė energija kE  (energija, kurios turi 

visi judantys kūnai) ir potencinė energija pE (energija, kuri priklauso 
nuo vienas kitą veikiančių kūnų arba to paties kūno dalių padėties):

    (2.55)

 (tik tamprumo jėgai veikiant),      (2.56)

čia x – svyruoklės nuokrypa, v  – svyruoklės greitis.
Mechaninei energijai galioja tvermės dėsnis: jeigu uždarojoje sis-

temoje kūnai veikia vienas kitą visuotinės traukos bei tamprumo jėgo-
mis (konservatyvios jėgos, kurioms veikiant kūno mechaninė energija 
nevirsta kitos rūšies energija), pilnutinė sistemos mechaninė energija 
nekinta.

Pilnutinė harmoningai svyruojančio kūno mechaninė energija 
lygi jo kinetinės ir potencinės energijų sumai:

 (2.57)

Svyravimai gali būti laisvieji ir priverstiniai. Laisvieji – tai har-
moniniai ir slopinamieji svyravimai. Slopinamieji svyravimai vyksta 
tuomet, kai, be tampriosios jėgos, veikia dar ir pasipriešinimo jėga, 
kuri yra proporcinga greičiui ir nukreipta prieš jį. Slopinamųjų svyra-
vimų kinematinė lygtis:
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      (2.58)

čia tex β−
0 – slopinamųjų svyravimų amplitudė (21 pav.), x0 – pra-

dinė amplitudė, β – slopinimo koeficientas.
Slopinimo koeficientas [s-1] – dydis, atvirkščias laikui, per kurį 

svyravimų amplitudė sumažėja e kartų.
Slopinamųjų svyravimų ciklinis dažnis:

22
0 βωω −= .         (2.59)

Slopinamieji svyravimai 
yra periodiniai, kai slopini-
mas mažas: 02

ωβ
<

m
. Tuomet 

laikas tarp dviejų maksima-

lių nuokrypių – periodas. 

Naudodamiesi (2.52) lygtimi 
užrašysime:

   
22

0

2

βω

π

−
=T .   (2.60)

Norint, kad svyravimai nesiliautų, galima juos palaikyti pridėjus 
išorinę priverstinę harmoningą jėgą. Tokie svyravimai priverstiniai. 
Priverstinių svyravimų kinematinė lygtis:

  (2.61)

čia  – nusistovėjusių stacionariųjų svy-

ravimų amplitudė, 0F  ir Ω – priverstinės jėgos amplitudė ir ciklinis 

dažnis,   – nuokrypio ir priverstinės jėgos fazių 
skir tumas.

 Reiškinys, kai svyravimų amplitudė pasiekia maksimumą, 
vadinamas mechaniniu rezonansu. Rezonansas galimas, kai 0ω=Ω . 

21 pav.
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Maksimalią amplitudę atitinkantis dažnis vadinamas rezonansiniu:

22
0 2βω −=Ωrez .  (2.62)

Svyravimų amplitudės priklausomybės nuo priverstinės jėgos 
dažnio grafikas – rezonansinė kreivė (22 pav.). Rezonansinė ampli-
tudė neribotai didėja esant mažam slopinimui. Rezonansinė amplitu-
dė yra baigtinė, kai slopinimo koeficientas yra intervale: 

2
0 0ωβ << . 

Slopinimo koeficientui didėjant rezonansinė amplitudė mažėja.
Rezonansas taikomas moksle ir tecnikoje. Tačiau rezonansas gali 

būti ir žalingas.
Svyravimai yra vadinami vibracijomis, kai jų dažnis kelių hercų 

eilės ir didesnis.

22 pav.



31

2.3 dinamika

2.3.1 slenkamojo judėjimo dinamikos dėsniai. Jėgos gamtoje

Pagrindiniai dinamikos dėsniai – Niutono dėsniai. 
Pirmasis Niutono dėsnis: egzistuoja tokios atskaitos sistemos, ku-

riose kūnas išlaiko rimtį arba juda tiesiai ir tolygiai tol, kol jo nevei-
kia kiti kūnai arba jų poveikiai kompensuojasi. Tai inercinės atskaitos 
sistemos.

Kūno savybė išlaikyti nepakitusią kinematinę būseną, kol jo ne-
veikia išorinės jėgos, vadinama inertiškumu.

Slenkamajame judėjime kūno inertiškumo matas – masė.
Materialiųjų taškų sistemos impulsas (judesio kiekis):

Cvmp 

=  ,                                               (2.63)

čia m – sistemos masė, Cv
  – masių centro judėjimo greitis.

Impulsas – vektorinis dydis, jo kryptis sutampa su greičio krypti-
mi. Impulso dimensija [kg m/s].

Antrasis Niutono dėsnis: kūno judesio kiekio pokytis p∆  lygus 
veikiančių jėgų atstojamosios impulsui tF∆



:

     tFp ∆=∆


 ,                                                   (2.64)

čia ( ) ( )12 vvmvmp


−=∆=∆ .

(2.64) formulę galime parašyti pavidalu:

        m
Fa




= .                                                  (2.65)

Pirmasis Niutono dėsnis teikiamas kaip atskiras, nes nusako siste-
mas, kuriose galioja antrasis Niutono dėsnis.

Trečiasis Niutono dėsnis: kūnai veikia vienas kitą jėgomis, kurių 
moduliai lygūs, o kryptys priešingos:

                                               (2.66)
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čia   – jėga, kuria pirmasis kūnas veikia antrąjį,  – jėga, ku-
ria antrasis kūnas veikia pirmąjį.

Kūnai, turintys masę, veikia vienas kitą gravitacine jėga. Kūnai 
(kuriuos galime vadinti materialiaisiais taškais) traukia vienas kitą 
jėga, kurios modulis tiesiog proporcingas jų masių sandaugai ir 
atvirkščiai proporcingas atstumo tarp jų kvadratui (visuotinės traukos 
dėsnis):

2
21

r
mmF γ= ,                                         (2.67)

čia γ =6,67ּ10-11 Nm2/kg2 gravitacijos konstanta, 21, mm  – kūnų 
masės, r  – atstumas tarp kūnų masės centrų.

Jėga, kuria Žemė traukia kūną, vadinama sunkio jėga (23 pav.):

gmF 



= ,                                            (2.68)

čia 2m/s8,9=g – laisvojo kritimo pagreitis.
Laisvojo kritimo pagreitis nepriklauso nuo kūno masės, nukreip-

tas Žemės masės centro link ir Žemėje apskaičiuojamas taip:

2r

mg žγ= ,                                           (2.69)

čia žm  – Žemės masė, r  – atstumas tarp Žemės ir kūno masės 
centrų.

Žemės traukos lauke nejudančio kūno svorio modulis lygus sun-
kio jėgos (2.68) moduliui .

Kūno svoris – jėga P


(23 pav.), kuria kūnas veikia horizontaliąją 
atramą. Atrama tuo metu veikia kūną reakcijos jėga, kuri vadinama 
atramos rekcijos jėga N



 (galioja trečiasis Niutono dėsnis).
Laisvai krintančio kūno svoris lygus 

nuliui (tuomet kūno pagreitis lygus laisvojo 
kritimo pagreičiui). Tokia kūnų būsena vadi-
nama nesvarumu.

Kai kūnas juda drauge su atrama arba 
pakaba pagreičiu a , mažesniu už laisvojo 
kritimo pagreitį, pastarojo kryptimi, kūno 
svoris yra mažesnis už nejudančio kūno svorį: 23 pav.
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( )agmP −= .                                       (2.70)

Kai kūnas juda drauge su atrama arba pakaba pagreičiu a
 , ma-

žesniu už laisvojo kritimo pagreitį, priešinga pastarojo krypčiai, kūno 
svoris yra didesnis už nejudančio kūno svorį:

( )agmP += .                                        (2.71)

Pirmasis kosminis greitis – mažiausias greitis, kurį reikia suteikti 
kūnui, kad jis judėtų aplink Žemę jos traukos lauke apskritimine or-
bita:

                              (2.72)

čia žr  – Žemės spindulys (tariame, kad atstumas nuo Žemės iki 
kūno h = 0 km, nes  ).

Antrasis kosminis greitis – mažiausias greitis, kurį reikia suteikti 
kūnui, kad jis išeitų iš Žemės traukos lauko ir judėtų Saulės traukos 
lauke kaip jos palydovas:

                             (2.73)

Trečiasis kosminis greitis – mažiausias greitis, kurį reikia suteikti 
ant Žemės esančiam kūnui, kad jis nugalėjęs Saulės trauką išskristų iš 
Saulės sistemos.

                                      (2.74)

Jėga, kuri atsiranda kūnų sąlyčio vietoje ir trukdo vienam jų paju-
dėti ar judėti kito kūno paviršiumi, vadinama trinties jėga. Ji lygiagreti 
kūno sąlyčio su kitu kūnu paviršiui ir visada nukreipta priešinga kūno 
judėjimui linkme (24 pav.).

Trinties rūšys: rimties trintis, slydi-
mo trintis, riedėjimo trintis.

Maksimali trinties jėga (rimties ir 
slydimo) proporcinga atramos reakcijos 
jėgai:

                                                 (2.75)

24 pav.
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čia µ  – trinties koeficientas, N  – atramos 
reakcijos jėga, kuri yra nukreipta prieš kūno svo-
rio jėgą ir jai lygi.

Riedėjimo trintis:

  r
NF rtr µ=  ,                                             (2.76)

čia rµ – riedėjimo trinties koeficientas, r – 
rato spindulys.

Skystyje (dujose) panardintą kūną veikia aukštyn nukreipta 
Archimedo jėga (25 pav.), lygi kūno išstumto skysčio (dujų) svoriui:

                     (2.77)

čia sρ  – skysčio tankis, V  – išstumto skysčio tūris (lygus panar-
dinto kūno tūriui arba plūduriuojančio kūno panėrusios dalies tūriui), 
g  – laisvojo kritimo pagreitis.

2.3.2 sukamojo judėjimo dinamikos pagrindai

Sukamajame judėjime vieno kūno poveikis kitam apibūdinamas 
jėgos momentu. Kūnas gali suktis apie tašką – nustatomas jėgos mo-
mentas taško atžvilgiu (4 pav.), jei kūnas sukasi apie ašį – nustatomas 
jėgos momentas ašies atžvilgiu (26 pav.).

Jėgos momentas ašies atžvilgiu yra 
skaliaras, nustatomas suprojektavus jėgos 
momento vektorių bet kokio taško atžvil-
giu į per šį tašką einančią ašį.

Sukamajeme judėjime kūno iner-
tiškumo matas – inercijos momentas I, 
analogiškas masei antrajame Niutono 
dėsnyje. Materialiojo taško inercijos mo-
mentas:

    (2.78)

čia r – m masės materialiojo taško atstumas iki sukimosi ašies. 
Norint nustatyti kūno inercijos momentą ašies atžvilgiu galima 

suskirstyti jį į n, dm masės taškų:

25 pav.

26 pav.



35

     
     (2.79)

Šteinerio teorema teigia: jei masės 
m kūno, besisukančio apie ašį, einančią 
per jo masės centrą (27 pav.), inercijos 
momentas ašies atžvilgiu 0I , tai bet ku-
rios kitos jai lygiagrečios, toje pačioje 
plokštumoje esančios ašies atžvilgiu 
kūno inercijos momentas lygus:

    (2.80)

Kūnas gali suktis apie tašką – nustatomas impulso momentas taš-
ko atžvilgiu (28 pav., a), jei kūnas sukasi apie ašį  – nustatomas impul-
so momentas ašies atžvilgiu (28 pav., b).

                  a     b

28 pav.

Impulso momentas nejudančio taško atžvilgu lygus spindulio 
vektoriaus, išvesto iš taško, apie kurį vyksta sukimasis, iki besisukan-
čio taško, ir pastarojo impulso vektoriaus vektorinei sandaugai:

[ ]iii prL 



×= ,  (2.81)

iiii rmL ω


 2= .  (2.82)

Impulso momentas taško atžvilgiu – statmenas plokštumai, nu-
brėžtai per r

  ir p  vektorius, ir nukreiptas į ta pusę, iš kurios matyti, 
kad minėta plokštuma apie tašką sukasi prieš laikrodžio rodyklę.

27 pav.
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Impulso momentas ašies atžvilgiu yra skaliaras, nustatomas su-
projektavus impulso momento vektorių bet kokio taško atžvilgiu, į per 
šį tašką einančią ašį (28 pav., b):

[ ]ziiizi vmrL


×= ,  (2.83)

∑
=

==
N

i
zziz IIL

1

ωω .  (2.84)

Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis nurodo, kad 
esant sukamajam judėjimui kūno kampinis pagreitis ε  yra tiesiog 
proporcingas kūną veikiančiam jėgos momentui M



 ir atvirkščiai pro-
porcingas kūno inercijos momentui I:

I
M




=ε .   (2.85)

Šis dėsnis dar gali būti apibrėžiamas taip: kūno judesio kiekio 
momento L



, nejudančio taško atžvilgiu, kitimo greitis yra lygus jį 
veikiančių išorinių jėgų atstojamajam momentui to paties taško atžvil-
giu:

   (2.86)
čia judesio kiekio momentas:

IL ω= .   (2.87)

Kūnui, dalyvaujančiam slenkamajeme ir sukamajame judėjimuo-
se uždarose sistemose veikiant konservatyviosioms jėgoms (joms vei-
kiant mechaninė energija nevirsta kitų rūšių energija), kūno pilnutinė 
mechaninė energija lieka pastovi:

pkmech EEE += .   (2.88)

Kūno, dalyvaujančio slenkamajame ir sukamajame judėjimuose 
vienu metu, kinetinė energija:

 (2.89)

aukštyje h esančio kūno potencinė energija:
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mghE = .   (2.90)
Kūno atliktas darbas:

pk EEA ∆−=∆= ,  (2.91)

čia kE∆  ir pE∆  – kinetinės ir potencinės energijų pokyčiai.
Darbas dar gali būti apskaičiuojamas naudojantis lygtimi:

   (2.92)

2.3.3 Giroskopinių reiškinių pagrindai

Kūnas, besisukantis apie per jį einančią ašį, kai ji gali judėti erd-
vėje, vadinams giroskopu. Šis žodis kilęs iš dviejų graikiškų žodžių: 
gyros – suktis, skopeo – žiūrėti. Giroskopas yra giroskopinės sistemos 
dalis.

Technikoje naudojamas giroskopas (29 pav.) – tai simetriškas kie-
tasis kūnas, greitai besisukantis apie simetrijos ašį (AA), vadinamą gi-
roskopo ašimi, galinčią keisti savo kryptį erdvėje (apie ašis BB ir CC). 
Sistema, sąlygojanti galimybę giroskopo ašiai keisti padėtį erdvėje, 
vadinama kardanine pakaba (29 pav.).

Ašys, apie kurias sukdamasis kūnas, neveikiant išorinėms jė-
goms, nekeičia savo orientacijos, vadinamos laisvosiomis ašimis. 
Kiekvienas kūnas turi tris laisvąsias ašis, kurios susikerta to kūno ma-
sės centre. Laisvosios ašys, kurių at-
žvilgiu kūno inercijos momentas yra 
didžiausias arba mažiausias, vadina-
mos pastoviosiomis, kurių atžvilgiu 
vidutinis – nepastoviosiomis.

Taikoma giroskopo savybė im-
pulso momentą ir sukimosi ašies 
kryptį erdvėje išlaikyti pastovią.

Pagrindinis sukamojo judėjimo 
dinamikos dėsnis susieja besisukan-
čio greičiu ω  kūno impulso mo-
mentą L



 su išorinių jėgų momentu 

. Jei išorinių jėgų mo- 29 pav.
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mentas lygus nuliui, tuomet kūno, besisukančio apie pagrindinę iner-
cijos ašį, impulso momentas pastovus ir jo kryptis sutampa su nesi-
keičiančio kampinio greičio kryptimi, nes ω





IL = . Pakeitę tik 29 pav. 
pavaizduoto giroskopo vietą patalpoje pastebėtume, kad giroskopo 
ašis AA išlaiko savo padėtį. Tačiau jei giroskopo vieta nekeičiama, 
ir, tarkime, jam veikiant giroskopo ašis horizontali ir judesio kiekio 
momentas nukreiptas iš rytų į vakarus, tai po šešių valandų ašis bus 
vertikali. Tai įrodo žemės sukimąsi apie savo ašį. 

Jei jėgos momentas, veikiantis giroskopą, nėra lygus nu liui, tuomet 
impulso momentas kinta laike. Iš lygties  matyti, kad impul-
so momentas kinta jėgos momento veikimo kryptimi. Panagrinėkime 
atvejį, kada LM



⊥  (30 pav.). Jėgos F


 veikia statmenai brėžinio 
plokšumai. Šiuo atveju ir LLd



⊥ . Tuomet kinta giroskopo ašies im-
pulso momento kryptis, bet ne modulis. Pasukus giroskopo ašį apie ašį 
BB (kuri eina per tašką B ir yra statmena brėžinio plokštumai) kampu 
ϕd , vektorius L



 pasikeičia dydžiu  , o LdLL


+=′ . Naujoji 

impulso momento kryptis sutampa su giroskopo ašies sukimosi kryp-

timi. Giroskopas kampiniu greičiu
 

, brėždamas 

erdvėje kūgį, juda apie ašį BB ( ωω <<' )  dėl išorinio jėgos momento 
poveikio. Šis reiškinys vadinamas pre-
cesija. Vaikiš kas žaislas ‛vilkelis’ pap-
rastas precesijos pavyzdys. 

Dėl giroskopinių savybių dviračiai 
ir motociklai išlaiko pusiausvyrą, o 
besisukanti kulka pataiko į taikinį. 
Giroskopinės sistemos naudojamos 
aviacijoje – automatiniam pilotavimui 
lėktuvuose, jūrų laivyne, karinėse ra-
ketose, palydovuose, kaip navigacijos 
prietaisų pagrindas. Jomis nustatoma 
ir koreguojama įvairių technikos įren-
ginių padėtis. Giroskopai taikomi kaip 
kompasai. 30 pav.
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2.4 skysčių dinamika

2.4.1 skysčių charakteristikos

Svarbios skysčių charakteristikos: tankis, tamprumas, klampa.
Tankis ρ [kg/m3] – skysčio vienetinio tūrio masė.

,m
V

ρ =    (2.93)

Tūrio svoris γ [N/m3] – skysčio vienetinio tūrio svoris:

   (2.94)

Lyginamasis tankis (arba lyginamasis svoris) d – skysčio ir van-
dens tankių (ir tūrio svorių) santykis (bedimensis dydis):

.
1000v v

ρ γ ρ
δ = = =

ρ γ
  (2.95)

Lygtyje vandens ir skysčio tankiai (ir svoriai) turėtų būti tos pa-
čios temperatūros. Vandens tankis pateiktas 200 C temperatūroje.

Skysčio tamprumą nusako skysčio savybė keisti tūrį keičiantis 
slėgiui ((2.18) ir (2.19)) ar temperatūrai.

Įsivedamas temperatūrinio plėtimosi koeficientas.
Linijiniu tūrinio plėtimosi koeficientu β  vadinamas santykinis 

tūrio pokytis 
V
V∆

, pakitus temperatūrai 1 K:

TV
V

T ∆
∆

=β .   (2.96)

Šiame skyriuje toliau kalbėsime apie idelius skysčius, t. y. nespū-
džius.

Tekantys skirtingais greičiais skysčių gretimi sluoksniai vie-
nas kitą veikia vidinės trinties, arba kitaip vadinamos klampos, jėga. 
Skysčio vidinė trinties jėga išreiškiama Niutono dėsniu:

                                 (2.97)

čia Fd


– tarp judančių skysčių (dujų) sluoksnių dS plotą veikian-
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ti vidinės trinties, arba klampos, jėga, η  – dujų (skysčio) dinaminės 
klampos koeficientas, 

 
– skersinis sluoksnių tekėjimo greičio gradientas.

Dujų (skysčių) klampa yra judesio kiekio srauto pasekmė.
Elementarus impulsas, kurį molekulės per laiko tarpą dt perneša 

iš vieno skysčio (dujų) sluoksnio į kitą per paviršiaus elementą dS:

    
(2.98)

Realiuose skysčiuose jo sluoksniai, besiribojantys su vamzdžio 
sienelėmis, būna prie jų prilipę. Jų greitis artimas nuliui, greičiausiai 
juda su vamzdžio simetrijos ašimi sutampantys sluoksniai.

Skysčio viduje esančias daleles veikiančių jėgų atstojamoji lygi 
nuliui.

Skysčio paviršiuje esančias daleles veikia atstojamoji jėga, sta-
tmena paviršiui ir nukreipta į indo vidų. Skysčio paviršiaus įtempimo 
koeficientas s gali būti nustatomas keletu būdų. Jis tiesiog proporcin-
gas skysčio paviršiaus įtempio jėgai  , veikiančiai vienetinį bet ko-
kio kontūro, esančio ant vandens paviršiaus, ilgį l:

                                     (2.99)

Laplaso formulė leidžia nustatyti paviršinį skysčio slėgį (slėgis, 
kuriuo skysčio paviršius slegia skystį), atsirandantį dėl jo paviršiaus 
formos:

                                 (2.100)

čia 1R  ir 2R  – dviejų vienas kitam statmenų skysčio paviršiaus 
normalinių pjūvių tiriamajame taške kreivumo spinduliai. Paviršinis 
slėgis teigiamas, jei skysčio paviršius išgaubtas, ir neigiamas, jei 
įgaubtas.
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Jei paviršius plokščias, paviršiaus įtempimo jėgos paviršinio slė-
gio nesukuria.

Skysčio pakilimo aukštis kapiliariniame vamzdelyje:

      
                                   (2.101)

čia ρ – skysčio tankis, g – kūno laisvojo kritimo pagreitis, R – ka-
piliaro spindulys, α – kampas tarp skysčio ir paviršiaus, su kuriuo jis 
liečiasi, jei  drėkinama, jis lygus 0, jei nėra drėkinimo – π.

Skysčio pakilimo aukštis tarp dviejų viena netoli kitos esančių 
plokštumų:

     
                                    (2.102)

čia d – atstumas tarp plokštumų.

2.4.2 Bernulio teorija

Visiems skysčiams galioja Paskalio dėsnis: slegiami skysčiai ir 
dujos perduoda slėgį į visas puses vienodai.

Tarsime, kad paties skysčio negalima suspausti (nespūdus), o jo 
srovėje skystis pasiskirstęs tolygiai be trūkių, tuomet jam teisinga ly-
gybė:

2211 SvSv = ,            (2.103)

čia S1, S2 – skersinių srovės pjūvių plotas keliose vietose (31 pav.), 
v1 ir v2 – srovės greičiai pratekant tuos skerspjūvius.

P r a t e k a n č i o 
skysčio masė per 
skerspjūvio plo-
tą turi kinetinės ir 
potencinės energi-
jos, kurios prate-
kant skirtingomis 
vamzdžio vieto-
mis nėra vienodos. 31 pav.
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Pasirinkus (91 pav.) pavaizduotus skerspjūvius užrašoma:

Pilnutinės mechaninės energijos pokytis lygus:

         (2.104)

Išorinių jėgų darbas atliekamas skerspjūviuose:

  (2.105)

   (2.106)

Gautoji lygtis vadinama Bernulio lygtimi nesuspaudžiamam 
skysčiui:

                         (2.107)

čia p1 ir p2 – statiniai skysčio slėgiai dviejuose statmenuose sro-
vei skerspjūviuose, v1 ir v2 – srovės greitis juose, 

2
1vρ  ir 

2
2vρ  –dina-

minis skysčio slėgis tuose pačiuose skerspjūviuose, h1 ir h2 – atstumas 
srovės nuo pasirinkto lygmens 
po ja (31 pav.), ρgh1 ir ρgh2 – 
hidrostatinis slėgis.

Venturio matuokliu (32 
pav.) skysčio greitis matuoja-
mas pasinaudojant Bernulio 
lygtimi:

     (2.108)
32 pav.
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Venturio vamzdis – besikeičiančio diametro vamzdis, paprasčiau-
sia priemonė išnaudoti skysčio  greičio pokytį jam pratekant skirtingo 
diametro vamzdžio skerspjūvius.

2.4.3 skysčių tekėjimas.  
kūnų judėjimas skysčiuose ir dujose

Jei skysčiui tekant jo sluoksniai tarpusavyje nesimaišo, tekėjimas 
vadinamas laminariniu. Jei tekant skysčiui jo sluoksniai maišosi, su-
sidaro sukūriai – turbulentinis tekėjimas. Einant laikui turbulentiškai 
tekančio skysčio dalelių greitis keičiasi, tai įvardijama kaip nestacio-
narus tekėjimas. Skysčio laminarinis tekėjimas tampa turbulentiniu, 
kai Reinoldso skaičius pasiekia kritinę vertę ar būna už ją didesnis. 
Reinoldso skaičius apskaičiuojamas:

   
(2.109)

čia D – vamzdžio skersmuo. Re priklauso nuo vamzdžio formos 
sienų šiurkštumo.

Skysčio arba dujų tūris, pratekantis per laiko vienetą t per ilgio l 
vamzdelį, išreiškiamas naudojantis Puazelio formule:

η
π

l
ptrV

8

4 ∆
= ,                                            (2.110)

čia r – vamzdelio spindulys, p∆  – slėgių vamzdelio galuose skir-
tumas, η  – klampumo (vidinės trinties) koeficientas.

Skystis (dujos) aptekėdami kietąjį kūną veikia jėga F


 (33 pav.), 
kurią išskaidome į dedamąsias: veikianti į viršų keliamoji jėga 1F



 ir 
veikianti priešinga kūno judėjimo 
krypčiai priekinio pasipriešinimo 
jėga 2F



.
Rutuliukui judant nedideliu 

greičiu, kai už jo nesusidaro sū-
kuriai klampioje terpėje, priekinio 
pasipriešinimo jėgą nusako Stokso 33 pav.
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formulė:

  (2.111)

čia r – rutuliuko spindulys.
Jei kūnas juda dideliu greičiu klampioje terpėje, už jo susidaro 

sukūriai. Tas kūno vietas, ties kuriomis susidaro sukūriai, veikia ma-
žesnis statinis slėgis nei kūno priekines vietas. Dėl šio slėgių skirtumo 
kūną veikia priekinio pasipriešinimo jėga. Apvalius kūnus veikia ma-
žos priekinio pasipriešinimo jėgos.

Visų simetriškų, judėjimo krypties atžvilgiu, (pvz.: apvalių) lygiu 
paviršiumi kūnų keliamoji jėga neveikia. Todėl lėktuvo sparnas ga-
minamas nesimetriškas (34 pav.). Jį aptekantis srautas yra rezultatas 
aplink sparno kontūrą susikuriančio cirkuliacinio srauto (punktyrinė 
linija) ir toliau nuo sparno esančių nesimetriškai jį aptekančių srautų 
sąveikos. Viršutinę sparno dalį srautas apteka didesniu greičiu nei ap-
atinę. Tobėl pagal Bernulio lygtį statinis slėgis sparno viršuje mažes-
nis nei apačioje. Dėl slėgių skirtumo susidaro keliamoji jėga.

34 pav.
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3. TerModinaMika

3.1 Vidinė energija. Temperatūra. Šilumos kiekis

Termodinaminės charakteristikos: tempertatūra (T), tūris (V), slė-
gis (p).

Termodinaminė sistema – visuma makroskopinių kūnų, kurie 
sąveikauja ir dalyvauja energijos mainuose tarpusavyje ir su kitais 
kūnais (išoriniais). Pusiausviroji sistema – tokia sistema, kurios visi 
makroskopiniai parametrai – termodinaminės charakteristikos – kiek 
norime ilgai lieka pastovūs, kai išorinės sąlygos nesikeičia.

Temperatūra – tai kūną sudarančių dalelių judėjimo ir sąveikos 
energijų matas. Vidinė energija U [J] lygi visų jį sudarančių moleku-
lių (arba atomų) netvarkingo judėjimo kūno masės centro atžvilgiu 
kinetinių energijų ir jų tarpusavio sąveikos potencinių energijų sumai.

Idealiosiomis dujomis vadiname dujas, kurių molekulės lyg ab-
soliučiai kieti rutuliukai. Jų matmenys daug mažesni už atstumą tarp 
jų; traukos jėgos tarp molekulių neveikia, o stūmos jėgos pasireiškia 
trumpai, tik rutuliukams susidūrus. Taigi nagrinėsime idealiąsias du-
jas, sąveikos tarp kūną sudarančių dalelių neįskaitysime.

Klasikinėje statistinėje fizikoje Bolcmano dėsnis teigia, kad siste-
mai, esančiai termodinaminėje pusiausvyroje, kiekvienam slenkamojo 
ir sukamojo judėjimo laisvės laipsniui tenka   vidutinės kineti-
nės energijos, o virpamojo judėjimo laisvės laipsniui –  kT vidutinės 
kinetinės energijos (k=1,38·10-23 (J/K) Bocmano konstanta). Laisvės 
laipsnių skaičius i – nepriklausomų kintamųjų, nusakančių sistemos 
pilnutinę energiją, skaičius. Pavyzdžiui, esant vienatomėms idealio-
sioms dujoms, jų kinetinei energijai apskaičiuoti reikalingas greitis 
turi trimatėje erdvėje tris projekcijas koordinačių ašyse (34 pav., a). 
Todėl vienatomėms dujoms laisvės laipsnių skaičius i = 3. Ideliųjų 
dviatomių dujų atveju tariame, kad jų atomai sujungti standžia jungti-
mi. Tai be slenkamojo judėjimo dar galimas sukamasis judėjimas apie 
du centrus, sutampančius su atomais (34 pav., b). Idealiosioms dviato-
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mėms dujoms i = 5, tri-
atomėms dujoms i = 6.

Idealiųjų dujų vidi-
nė energija:

   (3.1)

čia R = 8,31 (J/(mol K)) universalioji dujų konstanta.
Si sistemos temperatūros matavimo vienetas kelvinas (K). 

Kiekviena absoliučiosios temperatūros T vertė 273,15 laipsniais di-
desnė už Celsijaus temperatūrą t:

  (3.2)

Temperatūroje 273,16 K kietas kūnas, vanduo, garai yra termodi-
naminėje pusiausvyroje.

Ne Si sistemos temperatūros skalės:

Farengeito K = (F – 32)/1,8 + 273,16 ir 
Reomiūro K = R / 0,8 + 273,16.

Sistema, būdama tam tikros temperatūros, turi vidinės energijos, 
kuri gali būti atiduodama aplinkai arba sugeriama iš jos, jei sistemos 
ir aplinkos temperatūros skiriasi. Ta energijos dalis žymima šilumos 
kiekiu Qδ [J]. Susitarta, kad jei sistemos temperatūra ST  mažesnė 
už aplinkos AT , tai sistemai perduodamas šilumos kiekis teigiamas 

0>Qδ , jei AS TT < , tai 0<Qδ , jei AS TT = , šilumos mainai nevyksta 
0=Qδ .

34 pav.
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3.2 Šilumos perdavimo būdai

Galimi šilumos perdavimo būdai: šilumos laidumas, konvekcija, 
spinduliavimas.

Tarkime, šiluminio laidumo atveju kūnu pernešamas šilumos 
kiekis x ašies kryptimi ir dalelių kinetinė energija ta kryptimi didėja. 
Šilumos laidumo greitis – . Empiriškai jį išreiškia Furjė dėsnis:

   (3.3)

čia  – proporcingumo koeficientas, priklausantis nuo me-

džiagos ir vadinamas medžiagos šiluminio laidumo koeficientu (1 len-
telė),  
                         1 lentelė  

Medžiaga Medžiagos šilu-
minio laidumo 

koeficientas  

nerūdijantis plienas 14
aliuminis 235
varis 401
oras 0,026
langų stiklas 1

 – temperatūros gradientas – erdvinio temperatūros kitimo 
spartą nusakantis dydis, minuso ženklas rašomas todėl, kad energija 
pernešama per plotą S, temperatūros gradientui  priešinga krypti-
mi, dx – medžiagos storis.

Šiluminio laidumo charakteristika yra šiluminė varža:

      (3.4)

Kuo ŠR  skaitinė vertė didesnė, tuo šios medžiagos šiluminis lai-
dumas mažesnis.
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Konvekcija galima, kai šilumos kiekis pernešamas judančiomis 
skysčių ar dujų srovėmis. Tai vyksta šaltesnėms ir tankesnėms dujoms 
(ar skysčiams) dėl žemės traukos leidžiantis žemyn ir išstumiant aukš-
tyn įkaitusias dėl to mažesnio tankio dujas (skysčius). Konvekciniai 
šilumos mainai gali vykti ir nenatūraliai ir priverstinai veikiant siurb-
liams, kompresoriams ar maišytuvams.

Kiekvieno kūno, kurio temperatūra didesnė už 0 K, vidinė energi-
ja atiduodama spinduliuojant elektromagnetines bangas. Tai šiluminis 
spinduliavimas. Kūnai taip pat gali tokias bangas sugerti ir jų vidinė 
energija padidės.

3.3 idealiųjų dujų būsenos lygtis

Idealiųjų dujų būsenos lygtis (Mendelejevo ir Klapeirono lygtis):

    (3.5)

Termodinaminės sistemos būsenos kitimas, kai temperatūra pa-
stovi (T = const), vadinamas izoterminiu procesu. Tuomet galioja 
Boilio ir Marioto dėsnis:

   (3.6)

Grafiškai tai vaizduojama hiperbole – izoterme (35 pav.).
Termodinaminės sistemos būsenos kitimas, kai slėgis pastovus  

(p = const), vadinamas izo-
bariniu procesu. Tuomet ga-
lioja GeiLiusako dėsnis:

  
const.=

T
V            (3.7)

Grafiškai tai vaizduojama – 
izobare (36 pav., a).
(Gauta iš lygties: TVV α0= , 
čia  (K-1).)

35 pav.
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Termodinaminės sistemos būsenos kitimas, kai tūris pastovus 
(V = const), vadinamas izochoriniu procesu. Tuomet galioja 

Šarlio dėsnis:

.const=
T
p    (3.8)

Grafiškai tai vaizduojama tiese – izochore (36 b pav.).
(Gauta iš lygties: Tpp α0= , čia  (K-1).)

3.4 Pimasis termodinamikos dėsnis. Šiluminė talpa

Pirmasis termodinamikos dėsnis teigia, kad sistemai suteiktas 
šilumos kiekis sunaudojamas jos vidinei energijai pakeisti ir darbui 
atlikti:

AUQ δδ +∆= ,  (3.9)

čia Qδ  – elementarusis (nykstamai mažas) sistemai suteiktas ši-
lumos kiekis, U∆  – sistemos elementarusis vidinės energijos pokytis, 

Aδ  – sistemos atliktas elementarusis darbas.
Kūno (sistemos) šiluminė talpa C  (J/K) nurodo, kokį šilumos 

kiekį reikia suteikti kūnui (sistemai) Qδ  (J), kad jo temperatūra pa-
kiltų vienu kelvinu:

T
QCk δ

δ
= .   (3.10)

Šiluminė talpa priklauso nuo proceso, kuriuo kūnui (sistemai) su-
teikiamas šilumos kiekis.

36 pav.
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Vieno molio medžiagos šiluminė talpa – molinė šiluminė talpa (J/
(mol K)):

ν
k

M
CC = .  (3.11)

Savitoji šiluma (J/(kg K)) –šilumos kiekis, kurį reikia suteikti vie-
nam kilogramui medžiagos, kad jos temperatūra pakiltų vienu kelvinu 
(kai V = const.):

Tm
Qc
δ

δ
= .  (3.12)

Molinė šiluminė talpa ir savitoji šiluma susijusios:

   (3.13)

Vienam moliui dujų pirmąjį termodimamikos dėsnį galime per-
rašyti:

Jei procesas izochorinis:

Molinė šiluminė talpa izochorinio proceso metu pastovi ir lygi:

.  (3.14)
Jei procesas izobarinis:

.

Pasinaudoję Mendelejevo Klapeirono lygtimi galime parašyti:

RdTpdVM = ,

 (Majerio lygybė), (3.15)

.   (3.16)

Vp CC > , todėl, kad kaitinant dujas izobarinio proceso metu rei-
kalingas šilumos kiekis, kuris sunaudojamas dujų tūriui pakeisti, ko 
izochorinio proceso metu nereikia.
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Molinių šilumų santykis:

i
i

C
C

V

p 2+
==γ .  (3.17)

Molinių šilumų santykis leidžia spręsti apie dujų sudėtingumą. 
Vienatomių dujų γ = 1,67, dviatomių γ = 1,4 normaliomis sąlygomis. 
Molinių šilumų santykis priklauso nuo i ir nepriklauso nuo T plačiame 
temperatūrų intervale tik vienatomėms dujoms.

Jei šiluminė talpa viso proceso metu nepasikeičia, tai tokie pro-
cesai vadinami politropiniais. Pasinaudojus (3.12) galima teigti, kad 
politropinio adiabatinio proceso metu šiluminė talpa lygi nuliui, nes 
vykstant šiam termodinaminiam procesui nevyksta šilumos mainai su 
aplinka 0=Qδ , o izoterminio proceso metu  , nes dT = 0.

3.5 Besiplečiančių dujų darbas

Jei dujos plečiasi, jų tūris pasikeičia nuo V1 iki V2 (37 pav.), tai jų 
atliekamas darbas A [J] prieš išorines jėgas:

 (3.18)

čia V2, V1 – galinis ir pradinis tūriai. Diagramose pV plotas po 
izoprocesus vaizduojančiomis kreivė-
mis lygus darbui, atliekamam jiems 
vykstant.

Naudodamiesi pirmuoju termo-
dinamikos dėsniu nustatysime dujų 
atliktą darbą izoprocesų ir adiabatinio 
proceso metu.

Vykstant izochoriniam proce-
sui:

37 pav.
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Vykstant izobariniam procesui išreiškime darbą pasinaudoję 
(3.18) ir Mendelejevo Klapeirono lygtimi:

     (3.19)

Šia lygybe nusakoma universaliosios dujų konstantos R fizikinė 
prasmė. Universalioji dujų konstanta lygi darbui, kurį atlieka vienu 
kelvinu pakaitintas vienas molis dujų.

   (3.20)

Vykstant izoterminiam procesui:

  (3.21)

Slėgį išreiškę iš Mendelejevo Klapeirono lygties užrašome: 

   (3.22)

Vykstant adiabatiniam procesui:

  (3.23)

  (3.24)

Kadangi adiabatinio proceso metu keičiasi slėgis ir tūris, 
Mendelejevo Klapeirono lygtį parašome taip:

RdT
M
mVdppdV =+ .  (3.25)

(3.25) padaliname iš (3.24)
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arba 

   (3.26)

Gauname Puasono (adiabatės) lygybę:

.   (3.27)

Pasinaudoję (3.1) galime parašyti:

Tuomet darbą naudodamiesi Puasono lygybe galime išreikšti:

 (3.28)

Adiabatė pavaizduota grafiškai (38 pav.). Adiabatė statesnė už 
izotermę ir plotas po ja mažesnis nei po izoterme todėl, kad vykstant 
adiabatiniam procesui mažėja dujų temperatūra.

3.6 antrasis termodinamikos dėsnis

Antrasis termodinamikos dėsnis nurodo termodinaminių proce-
sų vykimo kryptį. Yra keletas jo formuluočių. Klauzijaus formuluotė: 
neįmanomas toks procesas, kurio vienintelis rezultatas šaltesnės sis-
temos energijos perdavimas šilumos pavidalu šiltesnei, kai tuo pačiu 
metu nekinta abu sistemos arba aplinkos kūnai. Tomsono postulatas: 
neįmanomas toks ciklinis proce-
sas, kurio vienintelis rezultatas 
būtų iš šildytuvo paimtos šilumos 
kiekio sunaudojimas tik darbui at-
likti.

Matematiškai antrąjį termo-
dinamikos dėsnį, kuris dar įvar-
dijamas kaip entropijos augimo 
dėsnis, išreiškia nelygybė: 38 pav.
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  (3.29)

Uždaras integralas nurodo, kad ši nelygybė galioja visiems šilu-
mos rezervuarams, iš kurių termodimaminė sistema gavo šilumos kie-
kį, 

T
Qδ  – redukuotas šilumos kiekis.
 Termodinaminį procesą vadiname grįžtamuoju, jeigu, jam pa-

sibaigus, sistemą galima atvirkščia tvarka per tas pačias tarpines būse-
nas grąžinti į pradinę būseną ir aplinkoje nelieka pokyčių.

Uždaroje sistemoje entropija lieka pastovi arba (vykstant negrįž-
tamajam procesui) didėja. 

Jei sistema pereina iš 1 būsenos į 2, tai entropijos pokytis:

 (3.30)

Fizikinę prasmę turi entropijos pokytis. Jis nepriklauso nuo inte-
gravimo kreivės pavidalo, o tik nuo pradinės ir galinės sistemos bū-
senų. Entropijos pokytis termodinaminiams procesams žinant (3.1) ir 
(3.22) lygtis lygus:

 (3.31)

Pritaikome gautąją lygtį izoterminiam procesui:

 (3.32)
Izochoriniam:

  (3.33)

Adiabatiniam:

  (3.34)

Adiabatinis procesas vadinamas izoentropiniu procesu. 
Įvykus izobariniam procesui entropijos pokyčiui nustatyti taiky-

sime lygybę (3.31).
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Entropija yra adityvus dydis. Bendra sistemos entropija lygi kūnų, 
priklausančių sistemai, entropijų sumai.

3.7 Ciklai. Šiluminės mašinos

Ciklinis procesas, arba ciklas, termadinamikoje – visuma proce-
sų, kuriems įvykus termodinaminė sistema grįžta į pradinę būseną. 
Ciklas vadinamas tiesioginiu, jei ∫ > 0pdV  (ciklas vyksta pagal lai-
krodžio rodyklę (39 pav.)). Jei ∫ < 0pdV , ciklas atvirkštinis. Įvykus 
ciklui dujų atliktas darbas lygus uždaro ciklo procesus vaizduojančių 
kreivių ribojamam plotui. 

Mašinos, kurių darbas susijęs su šilumos perdavimu, –šiluminės 
mašinos. Jos skirstomos į šiluminius variklius ir šaldymo mašinas.

Šiluminės mašinos susideda iš darbinės medžiagos (termodinami-
nė sistema, kuri cikliniame procese keičiasi 
energija su kitais kūnais) ir dviejų skirtingos 
temperatūros kūnų: aukštesnės temperatūros 
kūnas vadinamas šildytuvu, o žemesnės tem-
peratūros kūnas aušintuvu.

Tiesioginis ciklas atliekamas šilumi-
niuose varikliuose, kai dalis iš šildytuvo gau-
to šilumos kiekio sunaudojama darbui atlikti. 
Šiluminio variklio veikimo schema (40 pav.). 
Juose gautas šilumos kiekis verčiamas me-
chanine energija.

Šiluminio variklio naudingu-
mo koeficientas:

1

21

1 Q
QQ

Q
A −

==η , (3.35)

čia per vieną ciklą: A – vari-
klio atliktas darbas, 1Q  – iš šildytu-
vo gautas šilumos kiekis, 2Q  – au-
šintuvui atiduotas šilumos kiekis.

Atvirkštinis ciklas naudoja-

39 pav.

40 pav.
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mas šaldančiose mašinose, kompresoriuose, siurbliuose. Išorinėms 
jėgoms atliekant darbą 'A  šilumos kiekis 2Q  perduodamas darbinei 
medžiagai, kurios temperatūra aukštesnė – žemesnės temperatūros 
išorinis kūnas yra šaldomas. Besiplėsdama darbinė medžiaga atlieka 
darbą. Vykstant šiam cikliniam procesui 012

' <−= QQA . T. y. siste-
mos atiduotas šilumos kiekis 1Q  šilumos šaltiniui su aukštesne tempe-
ratūra 1T  didesnis nei 2Q , gautas iš šaltinio su žemesne temperatūra 

2T , dydžiu, lygiu darbui, kurį reikia atlikti su sistema, kad tai įvyktų.
Šaldymo koeficientas ο :

     '
2

A
Q

=ο .   (3.36)

Idealusis Karno ciklas su-
sideda iš nuosekliai vienas kitą 
keičiančių pusiausvyrųjų dviejų 
izoterminių ir dviejų adiabatinių 
procesų (41 pav.).

Mašinos, dirbančios pagal 
idealųjį Karno ciklą, naudingumo 
koeficientas didžiausias:

1

21
max T

TT −
=η ,   (3.37)

čia 1T , 2T  – šildytuvo ir aušintuvo temperatūros.

3.8 Garavimas, lydimasis

Skysčio virtimas dujomis vadinamas garavimu. Garavimo sparta 
priklauso nuo skysčio rūšies, temperatūros ir paviršiaus ploto.

Garų virtimas skysčiu vadinamas kondensacija.
Judrioji pusiausvyra tarp skysčio ir jo garų vadinama termo-

dinamine pusiausvyra. Garai, esantys termodinaminėje pusiausvyroje 
su skysčiu, vadinami sočiaisiais garais.

Skystis užverda tada, kai jo sočiųjų garų slėgis burbuliukuose 
tampa lygus išoriniam slėgiui.

Šilumos kiekis, reikalingas vienam kilogramui medžiagos pa-

41 pav.
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versti garais virimo temperatūroje, vadinamas savitąja garavimo šiluma 
L , matavimo vienetas (J/K):

      m
QL = .   (3.38)

Temperatūra, kurioje ore esantys vandens garai tampa sočiaisiais, 
vadinama rasos tašku.

Nesotiesiems garams tinka Boilio ir Marioto dėsnis, ir tuo tiks-
liau, kuo garų būsena toliau nuo sočiųjų.

Esminis skirtumas tarp sočiųjų garų ir idealiųjų dujų yra tai, kad 
sočiųjų garų izoprocesuose kinta ne tik termodinaminiai parametrai, 
bet ir masė.

Kai išnyksta skirtumas tarp skysčio ir jo sočiųjų garų, medžiagos 
būsena vadinama krizine būsena, o ją nusakantys parametrai vadinami 
kriziniais parametrais.

Absoliutusis drėgnis rodo, kokia vandens garų masė yra tūrio vie-
nete (tai ore esančių vandens garų tankis, matavimo vienetas kg/m3):

V
m

a =ρ .   (3.39)

Santykiniu drėgniu ϕ  vadinamas absoliučiojo drėgnio ir sočiųjų 
garų tankio sρ  santykis (dažniausiai išreiškiamas procentais):

%100
s

a
ρ
ρϕ = .  (3.40)

Šilumos kiekis, išsiskyręs sudegus vienam kilogramui medžia-
gos, vadinamas savitąja degimo šiluma:

m
Qq = .   (3.41)

Šilumos kiekis, reikalingas vienam kilogramui kieto agregatinio 
būvio medžiagos paversti skysčiu lydymosi temperatūroje, vadinamas 
savitąja lydymosi šiluma λ , matavimo vienetas J/K:

m
Q

=λ .   (3.42)
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4. BanGinė oPTika

4.1 Šviesos bangos

Šviesa pasižymi banginėmis ir korpuskulinėmis savybėmis.
Šviesos, kaip bangos, prigimtį aiškina D. Maksvelio sukurta fun-

damentali elektromagnetinio lauko teorija. Ši makroskopinė teorija 
nusako, kad erdvėje šviesos greičiu gali sklisti tam tikru dažniu kin-
tantys elektrinis ir magnetinis laukai – elektromagnetinės bangos. Fi-
zikoje šviesa – bangos, kurių dažnis v kinta nuo 3×1011 iki 3×1016 Hz. 
Šis dažnių intervalas apima infraraudonąją, regimąją ir ultravioletinę 
elektromagnetinių bangų spektro sritis.
Susitarta šviesos vektoriumi tarti esant elektrinio lauko stiprio vekto-
rių E



:

  (4.1)
čia Em – elekrinio lauko stiprio amplitudė, ω – bangos ciklinis 

dažnis, λπ /2=k  – bangos skaičius, r– atstumas, kurį nusklido banga.
Šviesos fazinis greitis aplinkoje:

    
(4.2)

čia ε ir μ – aplinkos elektrinė ir magnetinė skvarbos, ε0 ir μ0 – 
elektrinė ir magnetinė konstantos.

Dydis, kuris nurodo, kiek kartų šviesos greitis vakuume c dides-
nis už jos fazinį greitį aplinkoje v, vadinamas aplinkos absoliutiniu 
lūžio rodikliu n:

v
cn = .  (4.3)
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4.2 Šviesos atspindys ir lūžimas

Hiugenso principas teigia, kad kiekvienas ban-
gos fronto taškas yra antrinių bangų šaltinis, šių bangų 
gaubiamoji nusako bangos fronto padėtį bet kuriuo lai-
ko momentu (42 pav.).

Geometrinėje optikoje šviesa vienalytėje aplin-
koje, kurioje nėra neskaidrių kūnų, sklinda tiesiomis 
linijomis. Jei šviesa pereina kelias skaidrias aplinkas, 
ji gali jų  riboje atsispindėti arba lūžti.

Atspindžio dėsnis: spindulio kritimo kampas yra 
lygus atspindžio kampui.

Įrodoma naudojantis Hiuigenso principu. Jei į paviršių AB krinta 
banga (43 pav.), kurios frontas AD, tai kraštiniai tarpusavyje lygiagre-
tūs spinduliai 1 ir 2 pasiekia paviršių ne vienu metu. Jų eigos skirtu-
mas BD. Kol antrasis spindulys pasiekia paviršių AB, 1-ojo spindulio 
antrinės bangos frontas sudaro spindulio AC pusferę. AC = DB, nes 1 
ir 2 spindulių greičiai vienodi. Trikampiai ACB ir BDA lygūs, tai kam-
pai: ∠DAB ir ∠CBA lygūs, tai 

Lūžio dėsnyje teigiama: krintantysis spindulys, lūžęs spindulys ir 
per susikirtimo tašką nubrėžtas statmuo aplinkas skiriančiam paviršiui 
yra vienoje plokštumoje. 
Dviejų aplinkų riboje spin-
dulio kritimo α ir lūžimo 
kampų β sinusų santykis 
yra pastovus dydis, lygus 
šviesos greičių pirmoje ir 
antroje aplinkoje santykiui:

        (4.4)

čia n12 – antrosios terpės santykinis lūžio rodikliu pirmosios at-
žvilgiu.

Tegul iš optiškai retesnės aplinkos I (44 pav.) į tankesnę II grei-

43 pav.

42 pav.
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čiu v1 sklinda banga, kurios fron-
tas AB. Spindulys 1 pasiekia 
dviejų aplinkų ribą taške A ir ten 
išspinduliuoja antrinę bangą, ku-
rios frontas spindulio . 
Čia  –  laikas, per kurį 2 
spindulys pasiekia dviejų aplinkų 
ribą taške C. Atkarpa DC yra lūžu-
sios bangos frontas. Jam statmenas 

spindulys 3 rodo lūžusios šviesos sklidimo kryptį. ∠BAC yra lygus 
kritimo kampui, o ∠ACD lūžio kampui b. Stačiakampiai trikampiai 
ABC ir ADB turi bendrą įžambinę AC. Ją išreikšime per kritimo ir 
lūžio kampo sinusus:  ir  . Gauname, 
kad .

 
Spinduliui plintant iš optiškai tankesnės medžiagos į optiškai re-

tesnę aplinką jis nukrypsta toliau nuo normalės βα >  (45 pav., a). 
Jei kritimo kampas yra ribinis, šviesa sklinda aplinkų riba (45 pav., 
b), jei kritimo kampas didesnis už ribinį – atsispindi atgal į optiškai 
tankesnę terpę (45 c pav.). Šis reiškinys vadinamas visiškuoju vidaus 
atspindžiu.

45 pav.

  (4.5)

44 pav.
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Visiškojo vidaus atspindžio reiškinys taikomas perduodant infor-
maciją šviesolaidžiais (46 pav., a), pasukti stačiu kampu arba apversti 
vaizdams visiško atspindžio prizmėse (46 pav., b, c) ir t. t. 

 a      b                                c
46 pav. 

Šviesos lūžimas vyksta ir nevienodo optinio tankio – nevienalytėje 
aplinkoje. Pavyzdys galėtų būti – astronominė refrakcija. Kylant 
aukštyn optinis atmosferos tankis mažėja. Todėl dangaus spinduoliai 
atrodo esą aukščiau, nei yra iš tikrųjų, nes ties Žemės paviršiumi iš jų 
ateinantys spinduliai lūžta.

4.3 atvaizdo gavimas plokščiaisiais ir  
sferiniais veidrodžiais

Nuo plokščiojo veidrodžio atsispindėję spinduliai formuoja tik 
menamuosius atvaizdus (47 pav.). Atsispindėję spinduliai pratęsiami 
už veidrodžio, jų susikirtimo taškas yra atvaizdo taškas. Plokščiasis 
veidrodis yra simetrijos tarp daiktų ir jų atvaizdų plokštuma. Menamas 
atvaizdas nuo veidrodžio susidaro atstumu, lygiu atstumui tarp daikto 
ir veidrodžio.

Sferinis veidrodis – atspindintis 
sferinio paviršiaus segmentas (48 
pav.). Šios sferos simetrijos centras 
vadinamas optiniu centru O. Sferinio 
segmento centras vadinamas poliu-
mi P. Tiesė, einanti per optinį centrą 
O ir polių P, vadinama pagrindine 
optine ašimi. Kitos per optinį centrą 47 pav.
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einančios tiesės vadinamos šalutinėmis optinėmis ašimis. Lygiagretūs 
pagrindinei optinei ašiai spinduliai, kritę į įgaubtą veidrodį, atsispindi 
ir susikerta taške, vadinamame pagrindiniu židiniu F. Atstumas nuo 
pagrindinio židinio iki poliaus vadinamas židinio nuotoliu.

Įgaubto ir išgaubto veidrodžių židinio nuotoliai:

 (4.6)

čia R – sferinio veidrodžio spindulys.
Įgaubtuoju veidrodžiu gaunami atvaizdai yra tikri, išgaubtuoju 

menamieji. 
Tam, kad gautume objekto AB atvaizdą, galima nubrėžti keletą 

žemiau išvardintų spindulių (48 pav.):
1) spinduliai, einantys per optinį centrą O, nekeičia krypties,  

2) spinduliai, einantys per pagrindinį židinį prieš veidrodį, atsispin-
dėję būna lygiagretūs pagrindinei optinei ašiai, 3) spinduliai, prieš 
veidrodį buvę lygiagretūs pagrindinei optinei ašiai, atsispindėję eina 
per veidrodžio židinį, 4) spindulys, krintantis į polių, nuo jo atsispin-
dėjęs yra simetriškas krintančiam pagrindinės optinės ašies atžvilgiu 
(atspindžio dėsnis).

Susidariusio atvaizdo atstumas f nuo veidrodžio, jo židinio nuo-
tolis F ir atstumas daikto nuo veidrodžio d yra tarpusavyje susieti są-
ryšiu:

Ffd
111

=+ .   (4.7)

Kada f > 0, susidaro tikrieji atvaizdai, o kai f < 0 – menamieji 
atvaizdai. Jeigu veidrodis išgaubtas, tai F < 0.

Sferinis veidrodis gali didinti, jo tiesinis didinimas nustatomas:

d
f

H
H

−==Γ
'

,  (4.8)

čia daikto aukštis H, o susidariusio atvaizdo – H’.
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48 pav.

4.4 Šviesos spindulių eiga prizmėje ir lęšiuose

Tegul šviesos spindulys krenta į prizmę ABC (49 pav.), kurios 
laužiamasis kampas γ . Spindulio kritimo kampas į prizmės sienelę 
AB yra α1, lūžio už jos – 1β . Šio spindulios kritimo kampas į antrąją 
prizmės sienelę BC – α2, o lūžio kampas ją praėjus – 2β . Praėjęs priz-
mę spindulys nukrypo nuo pradinės savo krypties prieš prizmę kampu :

γβααββαξ −+==−+−= 212211 .  (4.9)

Spinduliai, kritę statmenai prizmės sienelei, ją praeina nelūžę.
Lęšiai būna dviejų rūšių (50 pav.): sklaidomieji – per vidurį plo-

nesni nei kraštuose (a iškilai 
įgaubtas, b abipus įgaubtas, c 
plokščiai įgaubtas) glaudžia-
mieji – per vidurį platesni nei 
kraštuose (d abipus iškilas, e 
plokščiai iškilas, f įgaubtai iš-
kilas).

Glaudžiamaisiais lęšiais 
praeinantys spinduliai suglau-
džiami, sklaidomaisiais iš-
skleidžiami.

49 pav.
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            a         b            c                           d          e         f
50 pav.

Glaudžiamaisiais lęšiais gaunami atvaizdai gali būti tikri, mena-
mi, apversti, neapversti, padidinti bei sumažinti. Sklaidomaisiais me-
nami, neapversti, sumažinti. Per lęšio optinį centrą O einanti ir stat-
mena lęšiui tiesė vadinama pagrindine optine ašimi. Atvaizdo, gauto 
lęšiu, padėtį nustatyti galima brėžiant spindulius:

1) spinduliai, einantys per lęšio optinį centrą O ir sutampantys su 
šalutinėm optinėm ašimis, praeina lęšį nelūžę, 2) spinduliai, einantys 
per lęšio pagrindinį židinį, už lęšio sklinda lygiagrečiai pagrindinei 
optinei ašiai, 3) spinduliai, lygiagretūs pagrindinei optinei ašiai, lūžę 
lęšyje už jo sklinda per lęšio pagrindinį židinį. Glaudžiamuoju lęšiu 
gauto atvaizdo brėžimo pavyzdžiai pateikti (51 pav., a, b), sklaido-
muoju (52 pav., a, b):

   a     b
51 pav. 
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  a     b
52 pav.

Norint ištaisyti akių refrakcijos ydas naudojami akiniai. Juose 
įdėjus sklaidomuosius lęšius koreguojama trumparegystė (miopija) 
(53 pav., a), o glaudžiamuosius toliaregystė (hipermetropija) (53 pav., 
b). Jei norima įžiūrėti daiktus, esančius arti ir toli, tais pačiais akiniais, 
jiems gaminami bifokiniai stiklai – viršutinė ir apatinė stiklo dalys 
laužia skirtingai, viršutinė skirta žiūrėti į tolį, apatinė į arti esančius 
daiktus. Dabar jau gaminami ir trifokiniai – tarp stiklų, skirtų matyti 
arti ir toli esančius daiktus, yra stiklas tarpiniame atstume esantiems 
daiktams įžiūrėti.

Astigmatizmas – tai netolygiai laužiami švie-
sos spinduliai akyje. Spinduliai fokusuojami ne 
viename taške, todėl vaizdas matomas neryškus.

Norėdami nustatyti lęšio židinio nuotolį F 
aplinkoje, kurios lūžio rodiklis napl, naudosimės 
lygtimi:









−










−==

21

1111
RRn

nD
F apl

l ,  (4.10)

čia D – lęšio laužiamoji geba, nl – lęšio lūžio rodiklis, R1 ir R2 – 
lęšio sienelių sferų spinduliai.

53 pav.
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5. BanGų sklidiMas  ir Garsas

5.1 Mechaninių bangų susidarymas

Mechaninės bangos susidaro dėl medžiagos tamprumo, todėl 
vadinamos tampriosiomis. Tamprią medžiagą paveikus išorinėms jė-
goms, keičiasi ją sudarančių dalelių (atomų, molekulių, jonų) tarpu-
savio padėtis, t. y. kūnas deformuojasi, o išnykus išoriniam poveikiui 
minėta deformacija visiškai išnyksta.

Bangos sklidimą nagrinėsime vienalytėje (kai nagrinėjamiems 
reiškiniams fizikinės savybės nekinta pereinant iš vieno taško į kitą) 
izotropinėje (kai nagrinėjamiems reiškiniams fizikinės savybės vieno-
dos visomis kryptimis) medžiagoje.

Tarkime medžiagos dalis paveikiama gniuždymo (arba tempimo) 
deformacijos. Tuomet gaunamas medžiagos tankio ir slėgio trikdy-
mas. Dėl aplinkos tamprumo trikdymas gali būti perduodamas kitoms 
tos aplinkos dalelėms. Jis sklinda greičiu v, priklausančiu nuo aplin-
kos savybių. Kai trikdymas periodinis, aplinkos dalelių virpėjimas są-
lygoja gretimų dalelių periodinį virpėjimą ir energija perduodama iš 
vienos vietos į kitą (energija neprarandama, medžiaga nepernešama). 
Teigiama, kad aplinka sklinda tampri periodinė banga.

Tamprios bangos skiriasi vienos nuo kitų kryptimi, kuria virpa 
medžiagos dalelės bangos sklidimo krypties atžvilgiu. Skersinės ban-
gos – bangos, kurių dalelės svyruoja statmenai bangos sklidimo kryp-
čiai. Išilginės bangos – bangos, kurių dalelės svyruoja išilgai svyravi-
mo sklidimo tiesės.

Kaip minėta, bangai susidaryti aplinkoje būtina deformacija. 
Išilginei bangai sukurti reikalinga tempimo arba gniuždymo deforma-
cija (taip deformuojasi kietos, skystos ir dujinės aplinkos). Skersinei 
bangai sukurti reikalinga šlyties deformacija (taip deformuojasi tik 
kietieji kūnai).

Skersinės ir išilginės bangos yra tampriųjų bangų paprasčiausi 
atvejai.

Pagrindinės bangos charakteristikos yra bangos ilgis ir jos perio-
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das. Bangos ilgis – lygus nuotoliui tarp dviejų artimiausių jos taškų, 
vienodai nutolusių nuo pusiausvyros padėties ir esančių vienodų fazių 
(54 pav.). Bangos ilgis lygus atstumui, kurį tam tikros fazės svyravi-
mas nusklido per periodą, žymimas λ (m). Dydis, atvirkščiai propor-
cingas periodui, – dažnis n[Hz].

Geometrinė vieta taškų, iki kurių atsklinda banga laiko momentu 
t, vadinama bangos frontu. Geometrinė vieta taškų, kurių virpėjimo 
fazės vienodos, vadinama bangos paviršiumi. Jei bangos paviršius 
plokštuma, tai plokščioji banga, jei koncentrinės sferos – sferinė.

5.2 sklindančios vienmatės bangos lygtis

Bangos vadinamos sklindančiomis, jei perneša energiją. Dažniau-
siai bangos sklidimui nusakyti naudojama dalelės, patyrusios trikdy-
mą, nuokrypio nuo pusiausvyros padėties aprašymas laike nusakant 
padėtį (koordinatę).

Tarkime, harmoninis virpesys sklinda x ašimi, teigiama jos kryp-
timi. Tegul bangos paviršius bus statmenas x ašiai. Koordinačių pra-
džios taške pradiniu laiko momentu dalelės virpesį galima aprašyti 
funkcija:

  (5.1)

Virpesiai sklinda baigtiniu greičiu v. Atstumu x nutolusios dalelės 
pradės virpėti po tam tikro laiko: 

v
xt = . Pradinio taško ir šios dalelės 

virpesių fazės sutaps, vienmatę plokščiosios bangos lygtį šiame taške 
tiek sklindant išilginėms, tiek skersinėms bangoms galima užrašyti 
funkcija:

54 pav.
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         (5.2)

čia   – bangos skaičius (nurodo skaičių bangos ilgių, 
telpančių π2  ilgio atkarpoje), k



 – bangos vektorius, kurio kryptis 
sutampa su bangos sklidimo kryptimi,  – bangos fazė, 
φ0 – pradinė fazė.

Tardami, kad bangas skleidžia taškinis šaltinis vienalytėje izo-
tropinėje aplinkoje, užrašysime sferinės bangos lygtį. Tokios bangos 
paviršius – koncentrinė sfera. Tegul šaltinio virpesių fazė 0ϕωϕ += t . 
Taškų, kurie yra nutolę nuo šaltinio atstumu r, virpesių fazė:

            (5.3)

Atkreipkime dėmesį, kad sferinės bangos fronto plotas tolstant 
nuo šaltinio proporcingas šios sferos spindulio kvadratui, todėl ener-
gija pasiskirsto vis didesniame tūryje, kas sąlygoja amplitudės mažė-
jimą proporcingai 

r
1 . Vienmatė sferinės bangos lygtis:

  (5.4)

Greitis, kuriuo sklinda harmoninės bangos fazė, vadinamas fazi-
niu greičiu. Nustatę konkrečios fazės koordinatės išvestinę laiko at-
žvilgiu  gauname to taško fazinio greičio projekciją atitinkamoje 
koordinačių ašyje. Fazinis greitis:

   (5.5)

Ši lygybė sieja bangos fazinį greitį, svyravimų dažnį ir bangos 
ilgį.

Fazinio greičio priklausomybė nuo bangos ilgio (arba dažnio) va-
dinama bangų dispersija.

Vienalytėje izotropinėje aplinkoje vienmatės bangos diferencia-
linė lygtis:

2

2

22

2 1
tvx ∂

∂
=

∂
∂ ξξ .  (5.6)
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(5.2) lygybė yra šios lygties sprendinys.
Tankio ρ  skysčiuose ir dujose sklindančių išilginių bangų fazinis 

greitis:

ρ
Kv = ,   (5.7)

čia K – aplinkos tūrio tamprumo modulis (2.19).
Dujose sklindančios bangos fazinis greitis gali būti įvertintas taip:

 (5.8)

Kietajame kūne sklindančių skersinių bangų fazinis greitis:

ρ
šlytG

v = ,  (5.9)

čia G –šlyties modulis (2.17).
Kietuoju kūnu sklindant išilginėms bangoms, jų fazinis greitis:

ρ

šlytGK
v 4

3
+

= .  (5.10).

5.3 Bangų interferencija

Tampri aplinka, kol jai galioja Huko dėsnis (2.11), vadinama tie-
sine. Tokioje aplinkoje bangos sklinda nepriklausomai viena nuo ki-
tos. Kai jos susitinka, joms galioja superpozicijos principas.

Bangos, kurioms sklindant pasirinktame erdvės taške jų fazių 
skirtumas laikui bėgant lieka pastovus, virpesių kryptys nestatme-
nos, o ciklinių dažnių vertės lygios, – kocherentinės bangos. Šaltiniai, 
skleidžiantys tokias bangas, kocherentiniai. Kocherentinių bangų su-
perpoziciją vadiname interferencija. Tegul iš dviejų kocherentinių tar-
pusavyje šaltinių S1 ir S2 sklinda sferinės bangos, kurių pradinės fazės 
vienodos (55 pav.):

 (5.11)
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 (5.12)

Atstojamoji amplitudė šių bangų susikirtimo taške B pritaikius 
kosinusų teoremą:

)(cos 12
2

0

1

0
2

2

0
2

1

0 rrk
r
A

r
A

r
A

r
AA −+








+








= .  (5.13)

Bangų sklidimo atstumų skirtumas 12 rrl −=∆  vadinamas eigos 
skirtumu ir analizuojant (5.13) lygtį galima teigti, kad koherentinių 
bangų interferencijos maksimumų sąlyga (amplitudė didžiausia), kai:

( )...,2,1,0, ==∆ nnl λ , (5.14)
minimumų sąlyga:

( ) ( )...,2,1,0,2/12 =+=∆ nnl λ . (5.15)

Jei sklindančios bangos ampli-
tudė tokia, kad Huko dėsnis aplin-
kos deformacijai negalioja – bangos 
neharmoninės. Jos aprašomos netie-
sinėmis diferencialinėmis lygtimis. 
Tokiu atveju bangų superpozicijos 
principo taikyti negalima.

5.4 Bangos energija

Tegul plokščia harmoninė banga sklinda tankio ρ tampriąja aplin-
ka. Tada elementarus masės dm tūris dV virpėdamas turi kinetinės 
energijos:

   (5.16)

Tampriųjų bangų teorijoje įrodoma, kad aplinka sklindant bangai 
ir deformuojantis aplinkai atsirandanti jos potencinė energija lygi ki-
netinei:

55 pav.
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  (5.17)

Pilnutinė mechaninė energija tampriąja aplinka sklindančioms 
bangoms:

 (5.18)

5.5 stovinčioji banga

Dviejų kocherentinių, plokščių, priešpriešiais sklindančių, vien-
mačių, vienodų amplitudžių, vienodai poliarizuotų (svyravimai toje 
pačioje plokštumoje), atskaitos pradžios taške vienodų, lygių nuliui, 
pradinių fazių bangų interferencija sukuria stovinčią bangą, kurios:

 (5.19)

čia   

Plokščios, vienmatės, stovinčios bangos lygtis:

   
(5.20)

čia  

Taškai, kuriuose interferencijos metu gautų virpesių amplitudė 
didžiausia, lygi 2A, vadinami stovinčios bangos nuokrypio pūpsniais. 
Tai galima, kai:

...),2,1,0(2
=±= nnx π

λ
π . (5.21)

Taškai, kuriuose interferencijos metu gautų virpesių amplitudė 
mažiausia, lygi nuliui, vadinami stovinčios bangos nuokrypio maz-
gais. Tai galima, kai:

( ) ( )...,2,1,0
2

122
=+±= nnx π

λ
π ,     (5.22)
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Aplinkos taškų tarp gretimų mazgų nuokrypiai vienodo ženklo, 
virpėjimo fazės vienodos. Mazguose aplinkos taškai nevirpa.

Stovinčioji banga energijos neperneša. Tai lengva įsivaizduoti, 
kai galvojame apie vinmatę bangą, kuri atsispindi nuo jos sklidimui 
statmeno paviršiaus ir interferuoja pati su savimi, tai suminis energijos 
srautas bus lygus nuliui.

5.6 Garso bangos

Fizikos skyrius, nagrinėjantis garso reiškinius, – akustika. 
Žmogaus ausis fiksuoja tik 20–20000 Hz dažnio bangas. Žemo ar aukš-
to tono garsas – sprendžiama pagal garso dažnio vertę. Aukštas garsas 
– garso kokybė. Bangos, kurių   – infragarsas,   – 
ultragarsas, žmogaus ausimis negirdimi. 

Garso bangos gali būti išilginės ir skersinės. Skersinės bangos 
sklinda tik kietaisiais kūnais, kur galima šlyties deformacija.

Garso bangos intensyvumas I[W/m2]:

   (5.23)

čia E  – vidutinė bangos pernešama energija, bangos kertamas 
plokštumos plotas S statmenas bangos sklidimo krypčiai.

Mažiausias intensyvumas, kada dar girdime tam tikro dažnio 
garsą, – girdos slenkstis. Didžiausias intensyvumas – garso skausmo 
riba, skirtingo dažnio bangoms yra nevienodas.

Garso intensyvumo lygis (garsumas) L, matuojamas belais [B], 
gali būti įvertintas:

  (5.23)

čia I0 – visoms bangoms girdos slenkstis lygus 10-12 W/m2.

Garsas, kurį girdime, tai suma visų skirtingo dažnio harmoninių 
svyravimų – akustinis spektras.

Garso tembras – tai energijos netolygaus pasiskirstymo skirtin-
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giems dažniams akustiniame spektre pasekmė. Tą pačią natą daininkai 
gali sudainuoti skirtingu tembru.

Norint išgauti ultragarsą paprastai taikomi du būdai: atvirkštinis 
pjezoelektrinis efektas ir magnetostrikcija.

Atvirkštinis pjezoelektrinis efektas – tai deformacija specialiai 
išp jautoje kvarcinėje plokštelėje – idėja prancūzo fiziko P. Lanževeno 
– paveikus ją elektriniu lauku. Plokštelėje vyksta priverstiniai svy-
ravimai. Kai išorinio elektrinio lauko kitimo dažnis rezonuoja su 
plokštelės savuoju dažniu, priverstinių svyravimų amplitudės išauga. 
Spinduliuojamas intensyvus ultragarsas.

Magnetostrikcija – tai deformacija feromagnetikuose paveikus 
juos išoriniu magnetiniu lauku. Geležinį (nikelinį) strypą paveikus 
dideliu dažniu kintančiu magnetiniu lauku sužadinami mechaniniai 
svyravimai, kurių amplitudė rezonanso atveju maksimali.

Ultragarsas naudojamas nustatant atstumus iki objektų vandeny-
je, detalių defektams aptikti, fizikiniams procesams medžiagose tirti, 
medicinoje.

5.7 doplerio efektas

Imtuvo priimamo signalo dažnio pokyčio priklausomybė nuo 
imtuvo ir šaltinio greičio vienas kito atžvilgiu vadinamas Doplerio 
efektu.

Išnagrinėkime keletą imtuvo priimamų signalų šaltinio ir imtuvo 
judėjimo vienas kito atžvilgiu atvejų (imtuvas ir šaltinis vienoje tie-
sėje).

Tegul imtuvas nejuda, o šaltinis tolsta (artėja) nuo jo. Per vieną 
bangos periodą banga nueina kelią , kuris nepriklauso nuo šal-
tinio nueito kelio. Per tą patį laiką šaltinis nueina kelią Tvš . Dėl šios 
priežasties bangos ilgis: )(1 šš vvTTv ±=±= λλ .

Imtuvo priimamo signalo džnis:

)()(
0

1
1

šš vv
v

vvT
vv

±
=

±
==

ν
λ

ν .  (5.24)
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Imtuvo priimamas šaltinio signalas yra dažnio 1ν , kuris yra ma-
žesnis nei šaltinio skleidžiamo signalo dažnis 0ν .

Tarkime, kad šaltinis nejuda, o imtuvas tolsta (artėja). Tuomet 
šaltinio skleidžiamo signalo bangos ilgis λ . Priimamos bangos grei-
tis imtuvo atžvilgiu lygus: imtvv  . Tuomet imtuvo priimamų bangų 
dažnis:

02 ν
λ

ν
v
vvvv imtimt 

== . (5.25)

Priimamo signalo dažnis 2ν  būna mažesnis už šaltinio skleidžia-
mo signalo dažnį 0ν , jei imtuvas tolsta, jei artėja – didesnis.

Tarkime, kad ir šaltinis, ir imtuvas juda vienas kito atžvilgiu. 
Tuomet imtuvo priimamų garso bangų dažnis:

  (5.26)

Viršutinis ženklas reiškia šaltinio ir imtuvo nutolimą, apatinis pri-
artėjimą vienas kito atžvilgiu.
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