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PRATARMĖ
Mokomoji knyga skirta Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio fakulteto,
taip pat ir kitų inžinerinių specialybių studentams.
Knyga sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje yra septyni skyriai. Pirmame skyriuje
pateikti klasikinės mechanikos pagrindai ir specialiosios reliatyvumo teorijos elementai. Antrame skyriuje išnagrinėti molekulinės fizikos ir termodinamikos pagrindai. Trečias skyrius
skirtas elektrostatikai, ketvirtas – nuolatinės elektros srovei, penktas – elektromagnetizmui,
šeštas – elektromagnetinei indukcijai, septintas – medžiagų magnetinėms savybėms.
Antroje dalyje yra šeši skyriai. Pirmame skyriuje pateikti svyravimų ir bangų teorijos
pagrindai, kartu nagrinėjant mechaninius ir elektromagnetinius svyravimus. Antrame skyriuje pateikti geometrinės optikos elementai, nagrinėjama šviesos interferencija, difrakcija,
dispersija, poliarizacija. Trečiame skyriuje nagrinėjama spinduliavimo kvantinė prigimtis.
Ketvirtas skyrius skirtas atomo fizikos ir kvantinės mechanikos elementams. Penktame
skyriuje išdėstyti kvantinės statistikos ir kietojo kūno fizikos elementai. Šeštame skyriuje
pateikti atomo branduolio fizikos elementai.
Autorius dėkoja recenzentams doc. Vitaliui Kasperiūnui ir doc. dr. Liudui Kinčiui už
mokomosios knygos recenzavimą ir pateiktas pastabas. Taip pat dėkoja už geranoriškas
pastabas kolegoms iš Fizikos katedros, Fundamentaliųjų mokslų studijų instituto, Vandens
ūkio ir žemėtvarkos ir Žemės ūkio inžinerijos fakultetų.
Autorius taipogi būtų dėkingas už pastabas, kurias galima siųsti adresu: juozas.navickas@lzuu.lt.
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ĮVADAS
Fizika – tai viena iš gamtos mokslų šakų. Fizika nagrinėja bendrąsias materijos savybes
bei paprasčiausias jos judėjimo formas – mechaninį, šiluminį, elektromagnetinį, atomų viduje vykstantį judėjimą ir t.t. Fizika yra glaudžiai susijusi su kitais gamtos mokslais: astronomija, biologija, chemija, geologija ir kt. Naudojant fizikos laimėjimus atsirado mokslo sritys,
nagrinėjančios problemas, kylančias fizikos ir kitų mokslų sandūroje (astrofizika, agrofizika,
biofizika ir kt.). Fizikos vystimosi tempus ir kryptis lemia technikos, ypač karinės, poreikiai.
Pvz., vystant šiluminę techniką susiformavo termodinamikos pagrindai, branduolio fizika
leido sukurti branduolinę ir vandenilinę bombą ir kt. Energijos šaltinių poreikiai skatina kurti
valdomas atomų branduolių sintezės reakcijas.
Pastaruoju metu yra dvi materijos rūšys:
1) medžiaga,
2) laukai.
Vienos rūšies materija gali tapti kitos rūšies materija, pvz., susitikę elektronas ir pozitronas (medžiaga) gali tapti fotonu (elektromagnetinis laukas). Galimas ir atvirkščias efektas.
Materija visą laiką juda. Judėjimas – viena iš materijos savybių.
Fizikos dėsniai yra nustatomi apibendrinus daugelio stebėjimų rezultatus. Dažniausiai jie išreiškiami kiekybiniais fizikinių dydžių sąryšiais.
Pagrindinis fizikos tyrimo metodas – bandymas. Jo metu yra sukuriamos tiksliai kontroliuojamos sąlygos. Bandymo metu gali vykti reiškiniai, kurie realiai nestebimi. Gauti
reiškiniai yra aiškinami hipotezėmis. Hipotezė – tai mokslinė prielaida, leidžianti paaiškinti gautą faktą ar reiškinį. Hipotezė, patvirtinta eksperimentais, tampa dėsniu arba teorija.
Fizikinė teorija – tai pagrindinių idėjų sistema, apibendrinanti bandymų duomenis ir
atspindinti gamtos objektyvius dėsningumus.
Fizika skirstoma į klasikinę ir kvantinę. Klasikinė fizika baigta kurti XX a. pradžioje.
Jos pradininku laikomas I. Niutonas. Klasikinė teorija negalėjo paaiškinti absoliučiai juodo kūno spinduliavimo ir kt. reiškinių.
1897 m. buvo atrastas elektronas. Nustatyta, kad elektronai įeina į cheminių elementų
atomus, taip pat atomų dalumas (iki tol buvo manoma, kad atomai nedalomi). Dėl to dalis
fizikų pradėjo manyti, kad materijos nėra.
XX a. pradžioje išsivystė atomo sandaros stebėjimų metodai. 1913 m. N. Boras
sukūrė modelį, paaiškinantį vandenilio atomo sandarą, tačiau netinkamą atomams, turintiems du ir daugiau elektronų.
L. de Broilis 1924 m. iškėlė idėją, kad šalia dalelės savybių jos atomas turi banginių
savybių. Vėliau tai buvo patvirtinta eksperimentiškai. E. Šrėdingeris ir V. Heizenbergas,
remdamiesi eksperimentais, sukūrė kvantinės mechanikos teoriją.
Tyrimai, atlikti XX a. viduryje, leido valdyti branduolines reakcijas. 1961 m. J. Gagarinas pakilo į kosmosą, buvo sukurtos raketos, kurios, įveikusios Žemės trauką, nufotografavo antrąją Mėnulio pusę. 1969 m. amerikiečių astronautai pabuvojo Mėnulyje. 1975
m. dvi tarybinės raketos minkštai nusileido Veneroje.
19 a. pabaigoje buvo manoma, kad dar liko keletas problemų, ir jas išsprendus fizikai galės ilsėtis. Tačiau taip neįvyko, ir neaišku, kiek fizika plėsis. Remiantis ligšioline
patirtimi galima daryti išvadą, kad fizika niekada nepritrūks tiriamų problemų, ypač, kad
laikui bėgant mokslo sričių, su kuriomis bendradarbiauja fizika, ratas plečiasi.
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1. KLASIKINĖS MECHANIKOS
FIZIKINIAI PAGRINDAI
KINEMATIKOS ELEMENTAI
1.1. Atskaitos sistemos
Mechanika yra skirstoma į kinematiką, dinamiką ir statiką.
Kinematika tiria kūno judėjimą, neatsižvelgdama į kūno judėjimo priežastis.
Dinamika, tirdama kūno judėjimą, atsižvelgia į priežastis, lemiančias kūno judėjimo pobūdį.
Statika tiria kūnų sistemos pusiausvyros dėsnius.
Nagrinėjama kūnų sankaupa yra vadinama mechanine sistema. Pavieniu atveju sistema gali būti sudaryta iš vieno kūno.
Vienų kūnų padėties pasikeitimas kitų kūnų atžvilgiu yra vadinamas mechaniniu
judėjimu. Vadinasi, tiriant kūnų judėjimą, reikia apibrėžti, kurių kūnų atžvilgiu šis judėjimas tiriamas. Judėjimas vyksta tiek erdvėje, tiek laike. Nejudančių kūnų sankaupa,
kurios atžvilgiu tiriamas judėjimas, ir laikrodis, kuriuo atskaitomas laikas, sudaro atskaitos sistemą. Tas pats kūnas įvairių atskaitos sistemų atžvilgiu gali skirtingai judėti.
Pvz., žmogus eina vagono koridoriumi, traukinys juda su pagreičiu. Vadinasi, žmogus
vagono atžvilgiu juda pastoviu greičiu, o Žemės atžvilgiu – su pagreičiu.
Fizikinių uždavinių sprendimas visada būna apytikslis, nes uždavinio sąlyga visada būna supaprastinta. Pavyzdžiui, spręsdami Žemės judėjimo apie Saulę problemą,
mes laikome, kad jos matmenys yra lygūs nuliui. Tačiau jeigu nagrinėjame kokio nors
kūno, esančio ties Žemės paviršiumi, ir Žemės sąveiką, tai jau nebegalime teigti, kad
Žemės matmenys yra lygūs nuliui.
Kūnas, į kurio matmenis konkrečiame uždavinyje galime neatsižvelgti, yra vadinami
taškiniu kūnu.
Kūnas, į kurio deformaciją konkrečiame uždavinyje galime neatsižvelgti, vadinamas
absoliučiai kietu kūnu.
Kietojo kūno judėjimas yra slenkamojo ir sukamojo pobūdžio.
Slenkamasis judėjimas yra toks, kai bet kokia tiesė, susieta su kietuoju kūnu, yra
lygiagreti pati sau.
Esant sukamajam judėjimui visi kietojo kūno taškai juda apskritimais, kurių centrai
yra vienoje tiesėje – sukimosi ašyje. Sukimosi ašis gali būti šalia kūno.
Aprašant kūno judėjimą dažniausiai naudojamos stačiakampės Dekarto koordinatės.
Šiuo atveju kūno padėtis aprašoma trimis erdvės koordinatėmis – x, y, z ir laiku t.
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r
Dr

r
r2

0
1.1.1 pav.

1.1.2 pav.

Stačiakampės Dekarto sistemos kryptys X, Y, Z yra apibūdinamos trimis vienetiniais
vektoriais i , j , k , statmenais vienas kitam ir prasidedančiais taške 0 (1.1.1 pav.). Vektorių
r galima išskaidyti į i , j , k dedamąsias:
r = xi + yj + zk .

(1.1.1)

Išskaidymo koeficientai yra taško M koordinatės Dekarto atskaitos sistemoje, arba galima sakyti, kad tai vektoriaus r projekcijos į ašis X, Y, Z. Linija, kurią judėdamas erdvėje
nubrėžia taškas, yra vadinama jo trajektorija. Trajektorijos būna tiesinės bei kreivinės.
Judėjimas yra plokščias, jeigu jo trajektorija yra vienoje plokštumoje. Kūno judėjimas
yra santykinis, t.y., jo judėjimo trajektorija dažnai priklauso nuo atskaitos sistemos parinkimo. Bendruoju atveju kūno judėjimo trajektorija turi erdvinį pobūdį. Taško M poslinkis per
laiko tarpą ∆t = t2 − t1 yra apibūdinamas spindulio-vektoriaus pokyčiu ∆r (1.1.2 pav.):
∆r = r (t2 ) − r (t1 )

(1.1.2)

Taškas, judantis erdvėje, turi tris laisvės laipsnius, t.y. nepriklausomai gali judėti trimis kryptimis.

1.2. Taško greitis ir pagreitis
Taško vidutinis greitis per laiko tarpą ∆t yra lygus to taško spindulio vektoriaus
pokyčio ∆r ir to laiko tarpo ∆t santykiui:

υvid =

r −r
∆r
arba υvid = 2 1
∆t
∆t .

(1.2.1)

Vidutinio greičio modulis:

υvid =

∆s
.
∆t

(1.2.2)
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Vidutinis greitis turi tą pačią kryptį, kaip ir spindulio vektoriaus pokytis ∆r . Taško
greitis – tai spindulio vektoriaus pirmoji išvestinė pagal laiką:

υ=

dr
dt

(1.2.3)

čia dr ir dt – atitinkamai spindulio vektoriaus ir laiko diferencialai.
Tarkim dr = ds , čia ds – kelio diferencialas. Tuomet taško greičio modulis yra
toks:

υ=

ds
.
dt

Jeigu

dυ
dt

(1.2.4)

0, tai judesys greitėjantis, o jei

dυ
≺ 0 , – judesys lėtėjantis. Taško M
dt

vidutiniu pagreičiu per laiko tarpą ∆t yra vadinamas taško greičio pokyčio ∆υ santykis su
∆t:

av =

∆υ
.
∆t

(1.2.5)

Taško M pagreičiu yra vadinama jo greičio pirmoji išvestinė arba spindulio vektoriaus antroji išvestinė pagal laiką:

a=

d υ d 2r
=
.
dt dt 2

(1.2.6)

υ

– greičio vienetinis vekGreičio vektorius išreiškiamas taip: υ = υ ⋅ τ , čia τ =
υ
torius. Tuomet
a=

d υ d (υ ⋅ τ) d υ
dτ
=
=
⋅τ+ υ .
dt
dt
dt
dt

(1.2.7)

Pagreitis susideda iš dviejų dedamųjų: liestinio (tangentinio) aτ = υτ ir statmenojo
(normalinio) an = υτ .
Išnagrinėsim šių dedamųjų savybes. Tarkim, taško trajektorija yra vienoje plokštumoje. Tuomet liestinio pagreičio modulis yra lygus: aτ = υ , t.y. liestinis pagreitis – greičio dydžio kitimo sparta. Jeigu greitis didėja, tai liestinio par
t
greičio vektoriaus kryptis tokia pat, kaip ir greičio vektoriaus A
kryptis. Jeigu greitis mažėja (υ ≺ 0) , tai vektoriai υ ir aτ
r
n
nukreipti priešingomis kryptimis. Kai υ = 0, tai aτ = 0.
Statmenasis pagreitis an parodo, kaip greitai kinta greiB
čio kryptis. an visada statmenas greičio vektoriui nagrinėjamame taške.
j
R
Sakykim, kad taškai A ir B yra arti vienas kito (1.2.1
pav.). Tuomet nueitą kelią ∆s galime laikyti apskritimo, kurio
spindulys R, lanku, ir greičio vienetinio vektoriaus išvestinė
0
pagal laiką yra tokia:
1.2.1 pav.
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dϕ
n,
dt

τ=

(1.2.8)

čia n – trajektorijos normalė, nukreipta į tą pusę, į kurią pakrypsta τ . Artėjant B link A,
∆ϕ ≈ ∆s / R , arba R ≈ ∆s / ∆ϕ . Kai ∆ϕ → 0 , tai R = ds / dϕ. Rasim ryšį tarp d ϕ / dt
ir R bei dalelės greičio υ.
∆ϕ ≈

∆s υ ⋅ ∆t
.
=
R
R

Iš čia

dϕ υ
∆ϕ υ
= .
= . Kai ∆t artėja link nulio gauname
dt R
∆t R

Gautą išraišką įrašome į (1.2.8) τ =
an = υ ⋅ τ = υ ⋅

υ
n , o šią – į statmenojo pagreičio išraišką:
R

υ
υ2
n=
n , o modulis an = υ2 / R .
R
R

Pagreičio modulis:
a = aτ2 + an2 = υ2 + (υ2 / R)2 .

(1.2.9)

Esant tiesiaeigiam judėjimui, R = ∞ ir statmenasis pagreitis yra lygus nuliui. a n
taip pat lygus nuliui visuose kreivaeigio judėjimo trajektorijos taškuose, čia n keičia savo
kryptį ( R = ∞) .
Judant taškui apskritimu pastoviu greičiu, υ = 0 ir aτ = 0, an = υ2 / R = const.
Priklausomai nuo aτ ir a n verčių materialaus taško judėjimo pobūdis yra toks:
a) tiesiaeigis tolyginis aτ = 0 , a n = 0 ;
b) tiesiaeigis tolygiai kintantis aτ = a = const , a n = 0 ; esant šiam judėjimo pobūdžiui
aτ = a =

∆υ υ2 − υ1
=
.
∆t
t2 − t1

(1.2.10).

Tarkim, pradiniu laiko momentu t1 = 0 materialaus taško greitis yra lygus υ0, o laiko
momentu t 2 = t yra υ. Tuomet galioja sąryšis:

υ = υ0 + at .

(1.2.11).

Per laiką t nueitas kelias yra toks:
t

t

0

0

s = ∫ υdt = ∫ (υ0 + at )dt = υ0t +

at 2
;
2

(1.2.12)

c) tiesiaeigis judėjimas su kintamu pagreičiu aτ = f (t ) , an = 0 ;
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d) tolyginis judėjimas apskritimu su pastoviu spinduliu aτ = 0 , a n = const ;
e) kreivaeigis tolyginis judėjimas aτ = 0 , a n ≠ 0 ;
f) kreivaeigis tolygiai kintantis judėjimas aτ = const , a n ≠ 0 ;
g) kreivaeigis su kintamu pagreičiu judėjimas aτ = f (t ) , a n ≠ 0 .

1.3. Kampinis greitis ir pagreitis
∆ϕ dϕ
=
yra vadinamas kampiniu greičiu, čia ∆t - laikas, per
∆t →0 ∆t
dt

Vektorius ω = lim

kurį įvyksta pasisukimas ∆ϕ. Kampinis greitis yra pseudovektorius, nes jo kryptis priklauso nuo sukimosi krypties apie ašį 00/ (1.3.1 pav.).
Kampinio greičio modulis

O

ω=

dϕ
, rad/s, čia 1 rad.=57,3°.
dt

Jeigu ω yra pastovus, tai judesys tolyginis. Tuomet
ω = ϕ / t, čia ϕ – posūkio kampas per laiką t. Tolyginis
judesys apibūdinamas apsisukimo periodu T, t.y. laiko
tarpu, per kurį įvyksta vienas visiškas apsisukimas.

ω = 2π / T , nes ϕ = 2π, arba T = 2π / ω.

1.3.1 pav.

Apsisukimų skaičius per laiko vienetą yra vadinamas dažniu:

O

f =

1
= ω / 2π , tuomet ω = 2πf .
T

Periodo ir dažnio f sąvoka tinka ir netolyginiam judėjimui, tik šiuo atveju turimos
galvoje tos T ir f reikšmės, kuriomis taškas būtų apibūdinamas, jeigu jis judėtų momentiniu (akimirksniniu) kampiniu greičiu ω. Kampinio greičio kitimas yra charakterizuojamas
kampiniu pagreičiu ε
∆ω d ω
=
.
∆t
dt
ε taip pat yra pseudovektorius.
Kiekvieno taško, besisukančio apie ašį 00/ (1.3.1 pav.), linijinis greitis:
ε = lim

∆t →0

υ = lim

∆t →0

∆s
∆ϕ
∆ϕ
dϕ
= lim R
= R lim
=R
= Rω .
∆
t
→
0
∆
t
→
0
∆t
∆t
∆t
dt

Tuomet

υ = Rω .
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(1.3.1)

Kiekvieno taško, besisukančio apie ašį 00/ (1.3.1 pav.), statmenojo pagreičio modulis
yra toks:

an = υ2 / R = R 2 ω2 / R = Rω2 ,
tad

an = Rω2

(1.3.2)

Kiekvieno taško, besisukančio apie ašį 00/ (1.3.1 pav.), liestinio pagreičio modulis
yra toks:
∆(ωR)
∆υ
∆ω
= lim
= R lim
= Rε ,
∆t →0 ∆t
∆t →0
∆t → 0 ∆t
∆t

aτ = lim
tad
aτ = Rε

(1.3.3)

Kaip matome, taško statmenasis (normalinis) ir liestinis (tangentinis) pagreičiai didėja tiesiškai didėjant jų atstumui R nuo sukimosi ašies.
Kai taško judesys apskritimu yra tolygiai kintamas ( ε = const ),
ω = ω0 + εt , ϕ = ω0t +

εt 2
,
2

(1.3.5)

čia ω0 – pradinis kampinis greitis.
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MATERIALIOJO TAŠKO IR KIETOJO KŪNO
SLENKAMOJO JUDĖJIMO DINAMIKA
1.4. Pirmas, antras ir trečias Niutono dėsniai
Kinematika nenagrinėja kas sukėlė judėjimą, kodėl toks jo pobūdis. Tai atlieka dinamika. Klasikinė mechanika remiasi trimis dinamikos dėsniais, suformuluotais I. Niutono
1687 m. Iki XIX a. pabaigos daugelis fizikų manė, kad viską galima paaiškinti remiantis
šiais dėsniais. Tačiau 1905 m. A. Einšteino sukurta reliatyvumo teorija parodė, kad taip nėra.
Klasikinė (Niutono) mechanika tinka tik esant mažiems greičiams. XX a. mokslo laimėjimai
parodė, kad klasikinė mechanikos teorija yra kvantinės mechanikos atskira dalis.
Pirmas Niutono dėsnis teigia: kiekvienas kūnas išlaiko rimties arba tolydinio ir
tiesiaeigio judėjimo būvį, kol kitų kūnų poveikis nepriverčia jo šį būvį keisti.
Šiuo atveju kūnas juda be pagreičio. Pirmas Niutono dėsnis tinka ne bet kokiai atskaitos sistemai. Tarkim, viena atskaitos sistema kitos sistemos atžvilgiu juda su pagreičiu.
Jeigu vienoje sistemoje kūnas judės tolygiai tiesiaeigiai, tai kitos atskaitos sistemos atžvilgiu to nebus. Vadinasi, I Niutono dėsnis tuo pačiu metu negali tikti abiem sistemoms.
Atskaitos sistema, kuriai tinka I Niutono dėsnis, yra vadinama inercine sistema. Kai
kada I Niutono dėsnis vadinamas inercijos dėsniu. Sistema, kurioje negalioja I Niutono
dėsnis, yra vadinama neinercine atskaitos sistema. Bet kuri atskaitos sistema, judanti
inercinės sistemos atžvilgiu tolygiai ir tiesiai, yra vadinama inercine sistema. Eksperimentiškai nustatyta, kad atskaitos sistema, kurios centre yra Saulė, o ašys nukreiptos į
tam tikru būdu parinktas žvaigždes, yra inercinė. Ji yra vadinama heliocentrine atskaitos
sistema. Bet kuri atskaitos sistema, judanti šios sistemos atžvilgiu tolygiai ir tiesiai, yra
inercinė. Žemė ir kitos planetos Saulės atžvilgiu juda ne tiesiai ir tolygiai, o su tam tikru
pagreičiu. Todėl jos yra neinercinės atskaitos sistemos. Tačiau kai kuriais atvejais galime skaityti, kad jos yra inercinės.
Yra žinomos keturios kūnų sąveikos jėgos: gravitacinės, elektromagnetinės, branduolinės ir silpnųjų sąveikų jėgos. Silpnoji sąveika yra 1033 karto stipresnė už gravitacinę
sąveiką, tačiau 1011 kartų silpnesnė už elektromagnetinę sąveiką. Ši sąveika lemia radioaktyviųjų elementų skilimą, nestabilių elementariųjų dalelių savaiminį irimą ir t.t. Pagal
poveikio mechanizmą kūnų sąveikos jėgos skirstomos taip: 1) jėgos, kurios atsiranda betarpiškai kūnams liečiantis; 2) jėgos, veikiančios per atstumą.
Eksperimentiškai nustatyta, kad kuo didesne jėga veikiame kūną, tuo didesnį pagreitį
jis įgyja: a ~ F . Tačiau jeigu ta pačia jėga veiksime skirtingos masės kūnus, tai pagreičio
dydis bus atvirkščiai proporcingas kūno masei. Galime užrašyti:

a=k

F
F
, SI sistemoje a = ,
m
m

(1.4.1)

čia k – proporcingumo koeficientas. Tai antras Niutono dėsnis. Jis teigia, kad materialiojo taško (kietojo kūno) pagreitis yra tiesiog proporcingas veikiančiai jėgai ir
atvirkščiai proporcingas taško (kūno) masei.
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F = m⋅a = m

dυ
.
dt

Klasikinėje mechanikoje kūno masė yra pastovi, ir ją galime įrašyti po diferencialo
ženklu:

F=

d (mυ)
.
dt

Kūno masės ir greičio sandauga yra vadinama kūno impulsu. Jis žymimas raide p
( p = mυ )
Impulso kryptis sutampa su greičio kryptimi. Tuomet antras Niutono dėsnis įgauna
išraišką:

F=

dp
,
dt

(1.4.2)

t.y. materialiojo taško (kūno) impulso kitimo greitis yra lygus tašką (kūną) veikiančiai jėgai.
Jėgos matavimo vienetas niutonas (N). Jis savo skaitine verte lygus jėgai, kuri,
veikdama vieno kg masės kūną, jam suteikia 1 m/s2 pagreitį jėgos veikimo kryptimi
( 1N = 1kg ⋅ m / s 2 ).
Trečias Niutono dėsnis dažniausiai formuluojamas taip: du kūnai veikia vienas
kitą lygiomis, tačiau priešingų krypčių jėgomis:
F12 = – F21.

(1.4.3)

III N.d. teisingas, kai kūnai betarpiškai veikia vienas kitą arba kai sąveikauja du
kūnai, esantys tam tikru atstumu vienas nuo kito rimties būsenoje. Šis dėsnis netinka, kai
kūno judėjimo greitis artimas šviesos greičiui. Pvz., turime du kūnus, kurių masės m1 ir m2
ir atstumas tarp jų yra r. Tarp tų kūnų pasireiškia gravitacinė trauka:

F =γ

m1m2
.
r2

(1.4.4)

1.4.1. pav.
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Pirmas kūnas veikia antrą kūną jėga F12, o antras kūnas pirmąjį – F21. Pirmas kūnas
greičiu, artimu šviesos greičiui, iš taško 1 pasislenka į tašką 1/. Pakinta atstumas r → r1, ir
pirmas kūnas veikia antrą kūną jėga F12 ≠ F21 , nes 1 kūno pasislinkimo į padėtį 1/ sukeltas lauko pokytis dar nepasiekė kūno 2. Vadinasi, tuo laikotarpiu, kol kūnas 1 judėjo υ ≈ c
greičiu ir tam tikrą laiką po to III Niutono d. negaliojo.
Sistema, kurios neveikia išorinės jėgos, yra vadinama uždarąja sistema. Uždarąją
sistemą sudarančių kūnų tarpusavio sąveikos jėgos yra vadinamos vidinėmis jėgomis.
Išorinės jėgos – tai jėgos, kurias sukelia kūnai, nepriklausantys uždarajai sistemai.
Pvz., tarp Žemės ir kūno gravitacinės traukos jėgos yra vidinės, o Žemę ir kūną veikianti
Saulės traukos jėga yra išorinė jėga.

1.5. Trinties jėgos
Kūnui judant horizontalia plokštuma jis sustoja. Tai įvyksta dėl trinties jėgų. Trinties
jėgų prigimtis yra įvairi. Veikiant trinties jėgoms mechaninė energija pavirsta vidine besiliečiančių kūnų energija. Trinties jėgos būna vidinės (skysčiuose, dujose) ir išorinės (tarp
besiliečiančių kūnų). Išorinė trintis susidaro tarp kūnų lietimosi plokštumoje. Jeigu kūnai
vienas kito atžvilgiu nejuda, tai yra rimties trintis. Kūnams judant vienas kito atžvilgiu
išorinė trintis būna slydimo ir riedėjimo.
Vidinė trintis vyksta tarp to paties kūno atskirų dalių, pvz., tarp skysčio ar dujų
sluoksnių, judančių skirtingais greičiais. Čia nepasireiškia rimties trintis. Trinčiai sumažinti naudojami tepalai. Tuokart trintis pasireiškia tepalo sluoksnelyje tarp paviršių. Esant
storam tepalo sluoksniui trintis yra hidrodinaminė, o kai tepalo sluoksnio storis yra 0,1
mm ar plonesnis – ribinė trintis. Panagrinėsime keletą išorinės trinties atvejų. Turime horizontalų paviršių (1.5.1 pav.). Ant jo
yra P svorio kūnas. Kūnas, veikiamas
jėgos F, pradės judėti, kai ši jėga bus
didesnė už trinties jėgą Ftr. Tarp trinties
jėgos ir normaliojo (statmenojo) slėgio
N galioja ryšys (Amontonso dėsnis):
tr

1.5.1 pav.

P sin α 0 = fN = fP cos α 0 .
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Ftr = fN ,

(1.5.1)

čia f – slydimo trinties koeficientas.
Jis sausiems metalams būna 0,1-0,25.
Trinties koeficientą rasime taip. Kūnas
yra ant kampu α pasvirusios plokštumos (1.5.2 pav.). Kūnas pradės slysti
tuomet kai tangentinė svorio jėgos dedamoji bus didesnė už rimties trinties
jėgą. Ribiniu atveju F = Ftr, tuomet:
(1.5.2)

Iš čia

N

f = tg α 0 ,

r
Ftr

(1.5.3)

t.y. slydimo koeficientas savo skaitine verte yra lygus plokštumos polinkio kampo, kai prasideda slydimas, tangentui.
Esant lygiems paviršiams dar prisideda sąveika tarp
molekulių, esančių ties besiliečiančiais paviršiais. Tuokart
slydimo trintis aprašoma taip:
Ftr = ftikr ( N + Sp0 ) ,

r
F

(1.5.4)

a a
r
P

1.5.2 pav.

čia p 0 - molekulių sąveikos sukeltas papildomas slėgis; S - kontaktuojančių kūnų lietimosi paviršiaus plotas; f tikr - tikrasis slydimo koeficientas.
Trintis būna naudinga ir nuostolinga. Antruoju atveju ją stengiamasi sumažinti. Naudojami įvairūs tepalai, vietoje slydimo trinties techniniai sprendiniai pakeičiami riedėjimo
trintimi. Riedėjimo trintis nustatoma taip (Kulono dėsnis):

Ftr = f r N / r ,

(1.5.5)

čia fr – riedėjimo trinties koeficientas, kurio matavimo vienetas SI sistemoje yra m; r –
riedančio kūno spindulys. Riedėjimo trinties koeficientas priklauso nuo kūnų kietumo,
paviršiaus kokybės ir t.t. Pagal šią formulę riedėjimo trinties jėga yra atvirkščiai proporcinga riedančio kūno spinduliui.

1.6. Impulso tvermės dėsnis, sistemos masės centras
Kai sistemą sudaro N materialių taškų, šių taškų impulsų suma yra vadinama sistemos impulsu:
p=

N

∑

pi =

i =1

N

∑

mi ⋅ υi .

(1.6.1)

i =1

Uždarosios sistemos impulso išvestinė pagal laiką yra lygi sistemą veikiančių išorinių jėgų sumai, nes vidinės jėgos viena kitą kompensuoja:
dp
=
dt

N

∑F

iiš

.

(1.6.2)

i =1

Formulė (1.6.2) išreiškia sistemos impulso kitimo dėsnį. Nesant išorinių jėgų

⎛ dp
⎞
⎜ dt = 0 ⎟ , uždarosios sistemos impulsas pastovus. Atvirosios sistemos impulsas taip pat
⎝
⎠
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gali būti pastovus. Tai galioja, kai

N

∑ Fi

iš

i =1

= 0 . Jeigu

N

∑ Fi

iš

i =1

= 0 tik viena kryptimi, pvz., x

kryptimi, tai impulso tvermės dėsnis galioja tik ta kryptimi:
d
px =
dt

N

∑
i =1

Fxiiš .

Sistemos masės centras (inercijos centras) yra taškas, aprašomas spindulio vektoriumi:
N

m r + m2 r2 + ... + mN rN
rc = 1 1
=
m1 + m2 + ... + mN

∑

N

mi ⋅ ri

i =1
N

∑

=
mi

∑

mi ⋅ ri

i =1

m

,

(1.6.3)

i =1

o sistemos masės centro greitis
⋅

dr
υc = c =
dt

∑m ⋅r = ∑m ⋅υ
i

m

i

i

m

i

=

p
.
m

(1.6.4)

Iš čia

p = mυc .

(1.6.5)

Kai sistema uždaroji:

p = mυc = const .

(1.6.6)

Iš čia išplaukia, kad uždaros sistemos masės centras arba juda tiesiai tolygiai, arba
yra rimties būvio.
Įstatę (1.6.6) į (1.6.2), gauname sistemos masės centro judėjimo dėsnį:

d
mυc =
dt

N

∑
i =1

Fiiš .

(1.6.7)

Vienalytėje erdvėje esant uždarai sistemai galioja impulso tvermės dėsnis. Vienalytė
erdvė tokia, kai visi erdvės taškai turi tas pačias savybes. Impulso tvermės dėsnis tinka ir
reliatyvistinėje fizikoje. Impulso tvermės dėsniu pagrįstas raketų judėjimas.
Toliau panagrinėsime kintamos masės kūnų judėjimą. Laiko momentu t raketos masė
yra m ir greitis υ, o praėjus laiko tarpui dt, jos masė sumažėja dydžiu dm ir yra m-dm, o
greitis – υ + d υ . Tuomet per tą laiko tarpą impulso pokytis toks:
dp = [(m − dm)(υ + d υ) + dm(υ + u )]− mυ ,

(1.6.8)

čia u – dujų, išsiveržusių iš raketos variklio, greitis raketos atžvilgiu. Dydis dmd υ yra
daug kartų mažesnis už kitus formulėje esančius dydžius, ir iš (1.6.8) gauname:
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dp = md υ + udm .

(1.6.9)

Jeigu sistemą, t.y. raketą, veikia išorinės jėgos, tuomet impulso pokytis yra lygus
dp = Fiš dt , ir gauname:

Fiš dt = md υ + udm ,
arba padaliję abi puses iš dt gauname, kad:

m

dυ
dm
.
= Fiš − u
dt
dt

Dydis u

(1.6.10).

dm
yra vadinamas reaktyvine jėga Fr . Tuomet kintamos masės kūno judėdt

jimą aprašo lygtis:

ma = Fiš + Fr .

(1.6.11).

Tegul išorinių jėgų atstojamoji yra lygi nuliui, o išmetamų dujų greitis yra pastovus.
Tuomet iš (1.6.11) gauname:

m

dυ
dm
.
= −u
dt
dt

Iš čia

υ = −u

dm

∫m

= −u ln m + C .

Integravimo konstantą randame pagal pradines sąlygas: pradiniu laiko momentu raketos greitis υ = 0 , o raketos masė m = m0 . Tuomet C = u ln m0 , ir raketos greitis toks:

⎛m ⎞
υ = u ln ⎜ 0 ⎟ .
(1.6.12).
⎝ m⎠
Iš šios formulės matome, kad kuo didesnis raketos variklio išmetamų dujų greitis ir
kuo labiau sumažėja raketos masė tai tuo didesnį greitį pasiekia raketa.
Gautos nereliatyvistinės mechanikos lygtys (1.6.11) ir (1.6.12), t.y. kai raketos greitis
yra daug kartų mažesnis už šviesos greitį vakuume.
Pagal rašytinius šaltinius galima teigti, kad pirmasis kintamos masės kūnų judėjimą
raketoms pritaikė Kazimieras Simonavičius (Semenavičius), gimęs apie 1600 m. Raseinių
apskrityje, lietuvis, artileristas. Jis studijavo Vilniaus universitete. 1650 m. Amsterdame išleido knygą „Didysis artilerijos menas”, 1 dalis. Pusantro šimto metų tai buvo pagrindinis
artilerijos mokslo veikalas Europoje. Jame pirmą kartą pasaulyje keliama daugiapakopės
raketos ir raketinės artilerijos idėja, pateikiami trijų pakopų raketos brėžiniai, apžvelgiama
raketų gamybos technologija. Tarnavo Žečpospolitos kariuomenėje iš pradžių artilerijos
inžinieriumi, vėliau artilerijos vyriausiojo vado pavaduotoju.
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Vėliau šias idėjas skraidančių aparatų gamybai pritaikė ir rusų mokslininkai N. Kibalčičius, K. Ciolkovskis ir kt.

1.7. Energija, darbas ir galia
Energija yra universalus įvairių formų materijos judėjimo matas. Energijos formos:
mechaninė, vidinė, elektromagnetinė, branduolinė ir kt.
Mechanikoje kūnų judėjimo pokytis yra aprašomas darbu. Jėgos F atliktas elementarus darbas yra toks:
δA = Fdr = F υdt ,

(1.7.1)

čia r ir υ – taško, kurį veikia jėga, atitinkamai spindulys vektorius ir judėjimo greitis.
Stačiakampių Dekarto koordinačių sistemoje:
δA = Fx dx + Fy dy + Fz dz = ( Fx υ x + Fy υ y + Fz υ z )dt ,

(1.7.2)

čia x, y, z – jėgos F veikiamo taško koordinatės, o υ x Fx , υ y Fy , υ z Fz – vektorių υ ir F
projekcijos į koordinačių ašis X, Y, Z, arba δA = Fds cos α = Fτ ds,
čia ds = dr – taško nueitas elementarus kelias, veikiant jėgai F per laiką dt. α – kampas
tarp F ir dr , Fτ - jėgos projekcija poslinkio kryptiπ
π
mi (1.7.1 pav.). Kai α ≺ , tai δA 0 , o kai α
,
2
2
tai δA ≺ 0.
Kai sistemą veikia keletas jėgų Fi , šių jėgų
atliktas darbas δA per laiką dt yra lygus šių jėgų
elementarių darbų δAi , atliktų kiekvienos jėgos
atskirai, algebrinei sumai:
N

N

N

i =1

i =1

i =1

δA = ∑ δAi = ∑ Fi ⋅ dri = ∑ Fi ⋅ υi ⋅ dt , (1.7.3)

1.7.1 pav.

čia ri , υi – atitinkamai jėgos Fi veikiamo taško spindulys vektorius ir greitis.
Materialiojo taško υi = υ, ri = r ir δA = Fdr = F υdt , čia F - atstojamoji jėga
N

( F = ∑ Fi ).
i =1

Darbas, kurį atlieka jėga F , veikdama tašką
trajektorijoje L, yra toks:
A=

∫

(L )

s

Fdr = ∫ Fτ ds .

(1.7.4)

0

1.7.2 pav.

20

Norint apskaičiuoti A, reikia žinoti Fτ priklausomybę nuo s. Jeigu ji yra pastovaus
dydžio ir nepriklauso nuo kelio s, tai atliktas darbas A yra lygus užštrichuotam plotui
(1.7.2 pav.).
Jėgos, kurioms veikiant atliktas darbas priklauso
tik nuo jų veikimo taškų pradinių ir galutinių padėčių
(1.7.3 pav.), bet nepriklauso nuo jų nueito kelio trajektorijos bei judėjimo dėsnių, yra vadinamos potencialinėmis jėgomis. Tai gravitacijos ir elektrostatinės
sąveikos jėgos.
Laukas, kuriame poveikio dydis (jėga) nepriklau1.7.3 pav.
so nuo koordinatės bei laiko, yra vadinamas stacionariu. Stacionarinis laukas yra potencialinis, jeigu jėga,
kuria laukas veikia jame esančią dalelę, yra potencialinė.
2

A1a 2 = A1b 2 = ∫ Fdr .

(1.7.5)

1

Darbas, atliktas potencialinės jėgos pernešant dalelę uždaroje orbitoje, yra lygus
•

. Bendruoju atveju jėga priklauso nuo laiko F ≠ 0 . Nestacionarus

nuliui:

laukas yra potencialinis, jeigu darbas, atliktas jėgos F , akimirksniu pernešant tašką
uždaroje trajektorijoje, yra lygus nuliui:
.
Galia – tai santykis elementaraus darbo δA ir laiko dt, per kurį atliekamas šis darbas:
δA Fdr
(1.7.6)
=
= Fυ = Fυ .
dt
dt
Bendruoju atveju galia gali kisti laike. Vidutinė galia laike nuo t iki t + ∆t yra tokia:
N=

N =

A
.
∆t

(1.7.7)

1.8. Kinetinė energija ir jos ryšys su darbu
Kinetinė energija – tai dalelės mechaninio judėjimo energija. Užrašome dalelės judėjimo lygtį (II Niutono dėsnį) ir ją dauginame iš nueito kelio:
•

m υ = F ⋅ ds = υdt ,
•

mυυ dt = Fds ,

(1.8.1)

.
•

čia υ dt = d υ .
Tuomet
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•
⎛ υ2 ⎞
⎛ mυ 2 ⎞
mυυ dt = mυd υ = md ⎜ ⎟ = d ⎜
⎟,
2
2
⎝ ⎠
⎝
⎠
nes tų pačių vektorių skaliarinė sandauga yra lygi jų kvadratui:

a ⋅ a = a2

(xy = xy cos α ) ir (1.8.1) tampa:

⎛ mυ 2 ⎞
(1.8.2)
d⎜
⎟ = Fds .
⎝ 2 ⎠
d (mυ2 )
Kai sistema uždara, F = 0 , t.y. vidinių jėgų suma lygi nuliui. Tuomet
= 0 , ir
2
dydis
mυ 2
(1.8.3)
2
yra kinetinė energija. Ši išraiška gauta laikant, kad kūnas juda inercinėje atskaitos sistemoje. Vadinasi, priklausomai nuo pasirinktos atskaitos sistemos kūnas juda skirtingu greičiu,
kartu skirtinga ir jo kinetinė energija.
Padauginę skaitiklį ir vardiklį iš m, gauname:
T=

m 2 υ2 p 2
(1.8.4)
=
.
2m
2m
Tarkim F ≠ 0, tuomet pažymime Fds = dA ,
čia dA – jėgos atliekamas darbas kelio atkarpoje ds. Sąryšį (1.8.2) integruojame atkarpoje
1-2.
T=

2

∫
1

⎛ mυ 2 ⎞ 2
d⎜
⎟ = ∫ Fds .
⎝ 2 ⎠ 1

(1.8.5)

Kairioji pusė – kinetinės energijos pokytis, slenkant dalelei iš taško 1 į tašką 2.
2

T2 − T1 =

mυ22 mυ12
−
= ∫ Fds .
2
2
1

2

A = ∫ Fds .
1

Dalelę veikiančių jėgų atliktas darbas pakeičia jos kinetinę energiją. Kai mechaninę
sistemą sudaro N dalelių, šios sistemos kinetinė energija yra lygi visų šių dalelių kinetinių energijų sumai:
N

T =∑
i =1

mi υi2
.
2

(1.8.6)

Mechaninės sitemos kinetinės energijos pokytis yra lygus sistemą veikiančių vidinių
ir išorinių jėgų atliekamų darbų sumai:
dT = δAvid + δAišor .
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(1.8.7)

Jeigu sistema nesideformuoja, tai vidinių jėgų atliktas darbas δAvid = 0 , ir sistemos
kinetinės energijos pokytis yra lygus išorinių jėgų atliktam darbui ( dT = δAišor ).

1.9. Potencinė energija
Energija, kurios dydis priklauso nuo sistemos dalelių tarpusavio padėties bei jų padėties išoriniame potencialiniame lauke, yra vadinama potencine.
Potencinės energijos pokytis yra lygus darbui, kurį atlieka vidinės ir išorinės potencialinės jėgos, perkeldamos sistemą iš padėties 1 į 2.
W p (1) − W p (2) = A12 .
čia Wp(1), Wp(2) sistemos potencinės energijos atitinkamai 1 ir 2 padėtyje. Čia išorinės
potencialinės jėgos yra stacionarios. Jei sistema yra materialusis taškas, ryšys tarp tašką
veikiančios jėgos ir jo potencinės energijos toks:
F = − gradW p , čia grad = i

∂
∂
∂
+ j +k ,
∂x
∂y
∂z

(1.9.1)

Gradiento dydis ir kryptis apibūdina dydžio Wp didžiausią kitimo greitį.
Veikiant gravitacinei jėgai, potencinė energija taško, esančio h atstumu nuo Žemės
paviršiaus, yra tokia:
W p = mgh .

(1.9.2)

Išnagrinėsime potencinę energiją centrinių jėgų lauke.
Tašką, esantį centrinių jėgų lauke, veikia jėgos, nukreiptos išilgai tiesių, einančių per
vieną nejudantį tašką – jėgų centrą, ir priklausančios tik nuo atstumo iki jėgų centro.
r
F = Fr (r ) ,
r
čia Fr(r) – jėgos, veikiančios tašką, projekcija į spindulio vektoriaus r kryptį, r = r .
Elementarus darbas δA = Fdr = Fr (r )dr.
Materialiojo taško potencinė energija
∞

W p (r ) = ∫ Fr (r )dr + W p (∞) ,
r

čia W p (∞) – materialiojo taško potencinė energija begalybėje.
Paprastai W p (∞) = 0 . Tuomet
∞

W p (r ) = ∫ Fr (r )dr .

(1.9.3)

r

Centrinių jėgų lauko pavyzdžiu gali būti gravitacinis laukas, taškinio krūvio elektrostatinis laukas ir t.t.
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Veikiant kūną deformuojančiai jėgai F = − kxi jo potencinė energija deformacijos
kx 2
dėka W p =
, čia k – kūno tamprumo koeficientas, x – deformacija.
2

1.10. Mechaninės energijos tvermės dėsnis
Mechaninio judėjimo bei sąveikos energija vadinama pilnutine mechanine energija (sutrumpintai ji vadinama mechaninė energija). Materialiųjų taškų sistemos mechaninė energija yra
lygi tų taškų tarpusavio sąveikos su išoriniais kūnais kinetinės bei potencinės energijų sumai:
W = T + Wp .

(1.10.1)

Mechaninės energijos elementarus prieauglis per laiką dt yra toks:
∂W p
(1.10.2)
dW = δAnp +
dt ,
∂t
čia ∂Anp − elementarių darbų, atliekamų per laiką dt nepotencialinių išorinių bei vidi∂W p
nių jėgų, algebrinė suma. Narys
dt parodo potencinės energijos pokytį, įvykstan∂t
tį dėl išorinių potencialinių jėgų nestacionarumo. Turime konservatyvią sistemą (visos
ją veikiančios nepotencialinės jėgos darbo neatlieka, o išorinės potencialinės jėgos yra
∂W p
stacionarios). Tuomet ∂Anp ≡ 0 ir
≡ 0. Sistemos mechaninė energija W = const.
∂t
Mechaninės energijos tvermės dėsnis skamba taip: judant konservatyviai sistemai, jos
mechaninė energija nekinta.
Mechaninės energijos tvermės dėsnis yra susijęs su laiko vienalytiškumu. Ši laiko
savybė pasireiškia tuo, kad uždaros sistemos (arba sistemos, esančios stacionariame išoriniame lauke) judėjimo dėsniai nepriklauso nuo laiko atskaitos pradinio taško pasirinkimo.
Pvz., kūno, laisvai krintančio ties Žemės paviršiumi, greitis ir nueitas kelias priklauso nuo
kritimo laiko tarpo ir pradinio greičio, o ne nuo to momento, kada pradėtas stebėjimas.
Uždarosios nekonservatyvios sistemos mechaninė energija kinta dėl darbo, kurį atlieka visos nepotencialinės vidinės jėgos:
dW = ∂Anp .
Giroskopinės jėgos yra stamenos judėjimo krypčiai, darbo neatlieka ir pokyčio ∂Anp
nedaro.
Disipacinės jėgos, veikdamos uždaroje sistemoje, pvz., trinties jėgos, sumažina
jos mechaninę energiją. Tai energijos disipacija. Sistemą, kurios mechaninė energija
nuolatos mažėja, vadiname disipacine sistema. Esant energijos disipacijai, mechaninė
energija virsta kita energija. Tai atitinka bendrą energijos tvermės dėsnį. Pagal šį dėsnį,
energija gali pereiti iš vienos formos į kitą ir persiskirstyti sistemos viduje, tačiau jos
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bendrasis kiekis sistemoje pasilieka tas pats. Taip pat yra ir esant atvirai sistemai. Čia
sistema pasidalina energiją su supančia aplinka. Kiek sistema energijos gauna arba atiduoda aplinkai, tiek aplinka jos praranda arba gauna.
Visos realios sistemos yra nekonservatyvios, nes jose yra pasipriešinimo bei trinties
jėgos. Tačiau kai kuriais atvejais galime sistemą laikyti konservatyvia. Tai apytiksliai galima, kai jos energijos pokytis yra žymiai mažesnis už visos sistemos mechaninę energiją:
∆W ≺≺ W .
Sistema gali būti pusiausvyros būsenos. Tuomet jos kinetinė energija lygi nuliui. Jeigu, esant mažam jėgos poveikiui, sistema praranda pusiausvyrą ir vėl į ją grįžta, tokia
pusiausvyra yra pastovi. Jeigu esant mažam poveikiui sistema praranda pusiausvyrą negrįžtamai, tai būsena yra nepastovi (nestabili).
Mechaninės energijos tvermės dėsnis apibūdina konservatyvių sistemų pusiausvyros
sąlygas. Stabilios pusiausvyros būsenos sistema turi potencinės energijos minimumą, o
nestabilios pusiausvyros būsenos – potencinės energijos maksimumą.

1.11. Absoliučiai tamprių ir netamprių kūnų smūgiai
Smūgiai, kurių metu kūnų kinetinė energija pavirsta tik į kitas mechanines energijas
(pvz., į potencinę) yra vadinami absoliučiai tamprūs. Šio smūgio metu kūno kinetinė energija
tampa tamprios deformacijos potencine energija. Kūnams įgijus pradinę formą, tamprios deformacijos potencinė energija vėl tampa kinetine energija. Kūnai lekia vienas nuo kito greičiais ir kryptimis, nulemtomis kūnų sistemos energijos ir judesio kiekio (impulso) tvermės
dėsnių. Absoliučiai netampraus (plastiško) smūgio metu kūnų kinetinė energija tampa kūnų
vidine energija. Po netampraus smūgio kūnai juda kartu arba yra rimties būvio. Absoliučiai netampraus smūgio metu tinka tik judesio kiekio (impulso) tvermės dėsnis. Mechaninės
energijos tvermės dėsnis netinka. Tinka tik visų rūšių energijos tvermės dėsnis.
Panagrinėsime absoliučiai netamprų smūgį. Tarkim, dalelių masės m1 ir m2. Jų greičiai iki smūgio υ10 ir υ20 . Šios dalelės sudaro uždarą sistemą. Pagal impulso tvermės
dėsnį, impulsų suma prieš smūgį turi būti lygi impulsų sumai po smūgio:
m1υ10 + m2 υ20 = m2 υ + m1υ = (m1 + m2 )υ
arba
m1υ10 + m2 υ20
,
(1.11.1)
m1 + m2
( υ1 = υ2 = υ , nes kūnai po smūgio juda kartu).
Dabar išnagrinėsime absoliučiai tamprų smūgį. Kūnai yra rutulio formos. Tarkim,
smūgis yra centrinis (bendra normalė į besiliečiančius paviršius eina per kūnų inercijos
(masės) centrus). Centrinis smūgis yra tada, jeigu:
1) kūnai juda priešpriešiais,
υ=
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2) vienas rutulys pasiveja kitą.
Tarkime, kad: a) rutuliai sudaro uždarą sistemą, b) jie nesisuka. Po smūgio rutulių
greičiai υ1 ir υ2 . Parašom energijos ir impulso (judesio kiekio) tvermės dėsnius:
2
m1υ10
m υ2
m υ2 m υ2
+ 2 20 = 1 1 + 2 2 ,
2
2
2
2
m1υ10 + m2 υ20 = m1υ1 + m2 υ2 .

(1.11.2)
(1.11.3)

(1.11.2) padauginame iš 2 ir narius su m1 perkeliame į kairę pusę, o narius su m2 - į
dešinę pusę:
2
2
,
m1υ10
− m1υ12 = m2 υ22 − m2 υ20

arba
m1(υ10 − υ1 )(υ10 + υ1 ) = m2 (υ2 − υ20 )(υ2 + υ20 ) .

(1.11.4)

(1.11.3) perrašom taip:
m1(υ10 − υ1 ) = m2 (υ2 − υ20 ) .

(1.11.5)

Daliname (1.11.4) iš (1.11.5):
υ10 + υ1 = υ2 + υ20 .

(1.11.6)

Padauginame (1.11.6) iš m2, atimame (1.11.5) ir gauname υ1 :
υ1 =

2m2 υ20 + (m1 − m2 )υ10
.
m1 + m2

(1.11.7)

Padauginame (1.11.6) iš m1 ir sudėję su (1.11.5) gauname:
υ2 =

2m1υ10 + (m2 − m1 )υ20
.
m1 + m2

(1.11.8)

Jeigu m1 = m2 , tai υ1 = υ20 ir υ2 = υ10 .
Jei antro rutulio masė m2 = ∞ , tuomet υ1 = 2υ20 − υ10 , υ2 = υ20 , t.y. jeigu antras
rutulys prieš smūgį judėjo greičiu υ20 , tai ir po smūgio jis juda greičiu υ20 .
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TRAUKA. LAUKO TEORIJOS ELEMENTAI
1.12. Visuotinis traukos dėsnis
Senovėje buvo manoma, kad Žemė yra visatos centras, o visos planetos ir žvaigždės sukasi apie ją. Tik XVI amžiaus pradžioje lenkų mokslininkas N. Kopernikas sukūrė
Saulės sistemos (heliocentrinį) modelį, kurio centre buvo Saulė, o visos planetos sukosi
apie ją. Tuo metu tai atrodė neįtikėtinai. Tik XVII amžiaus pradžioje mokslininkai pradėjo
tikėti heliocentriniu modeliu. J. Kepleris apibendrino bei patikslino to meto astronominius
tyrimus ir nustatė tris dėsnius, aprašančius planetų judėjimą apie Saulę:
- planetos skrieja apie Saulę elipsėmis, kurių viename židinyje yra Saulė;
- spindulys vektorius, išvestas iš Saulės į planetą, per vienodus laiko tarpus nubrėžia
vienodus plotus;
- planetų apsisukimo apie Saulę periodų kvadratai santykiauja kaip ir jų orbitų didžiųjų pusašių kubai.
Šie dėsniai tinka visoje visatoje.
Po to I. Niutonas 1683 metais atrado visuotinį traukos dėsnį: du materialieji taškai
traukia vienas kitą jėga, proporcinga jų masėms m1 ir m2 ir atvirkščiai proporcinga atstumo
tarp jų kvadratui r2. Ši jėga yra vadinama gravitacine, arba visuotine traukos jėga:
F =G

m1 ⋅ m 2
r2

,

(1.12.1)

čia G – gravitacijos konstanta. Ji savo skaitine verte yra lygi jėgai, kuria vienas kitą traukia du materialieji taškai, kurių kiekvieno masė yra lygi vienam kilogramui, o atstumas
tarp jų yra vienas metras. Dabartiniais metodais išmatuota gravitacinė konstanta yra lygi
G = 6,6720 ⋅ 10−11 N ⋅ m 2 / kg 2 . Gravitacinės traukos dėsnis išvestas materialiesiems taškams, tačiau jis tinka dangaus kūnams, nes atstumai tarp jų yra daug kartų didesni negu jų
matmenys. Jeigu šį dėsnį norime pritaikyti arti vienas kito esantiems kūnams, tai iš pradžių
reikia tuos kūnus padalyti į materialiuosius taškus, apskaičiuoti sąveikos tarp jų jėgas ir,
šias jėgas sudėjus, gauti atstojamąją visuotinę traukos jėgą.

1.13. Kūno svoris ir sunkis
Ties Žemės paviršiumi kiekvieną kūną veikia sunkio jėga. Atskaitos sistemoje, susijusioje su Žeme, sunkio jėga yra tokia:
P = mg ,

(1.13.1)

čia g – laisvojo kritimo pagreitis, m – kūno masė. Dėl Žemės sukimosi jos spindulys ties
poliais yra 6357 km, o ties pusiauju – 6378 km. Šis Žemės spindulių skirtumas ir įcentrinė
jėga keičia laisvojo kritimo pagreitį. Ties poliais g = 9,832 m/s2, o ties pusiauju g = 9,780
m/s2. Skaičiavimams naudojama laisvojo kritimo pagreičio vertė, esanti 45°geografinėje
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platumoje, yra 9,81 m/s2. Didėjant atstumui tarp Žemės paviršiaus ir kūno sunkio jėga
mažėja.
Be sunkio jėgos, dar yra kūno svoris. Kūno svoriu yra vadinama jėga, kuria kūnas,
veikiamas Žemės traukos, slegia atramą arba pakabą, sulaikančias kūną nuo laisvojo kritimo. Kūnas yra veikiamas svorio jėgos, kai jis juda su pagreičiu, nelygiu laisvojo kritimo
pagreičiui. Jeigu kūną veikia tik sunkio jėga, tai tokia kūno būsena yra vadinama nesvarumu. Jeigu kūnas juda su pagreičiu, tai tuokart :
N + P = ma ,

(1.13.2)

čia N – papildomai kūną veikianti jėga.
Kūno svoris:
P′ = − N = P − ma = mg − ma = m( g − a) .
Jeigu kūnas yra rimties būvyje arba juda tiesiai ir tolygiai, tai tuomet a = 0 ir
P′ = mg . Kūnui gravitaciniame lauke judant laisvai a = g ir P′ = 0 , t.y. kūnas yra nesvarumo būsenos. Ši būsena stebima kosminiuose laivuose, laisvai judančiuose kosmose.
Gravitacinis laukas, susikūręs tarp kūnų, yra materijos egzistavimo forma. Kūną gravitaciniame lauke veikia gravitacinės traukos jėga:
F = mg ,

(1.13.3)

čia g – gravitacinio lauko stipris. Jis nepriklauso nuo jame esančio kūno masės. Gravitacinio lauko stipris savo skaitine verte yra lygus jėgai, kuria gravitacinis laukas veikia
vienetinės masės taškinį kūną, ir jo kryptis sutampa su veikiančios jėgos kryptimi. Gravitacinis laukas yra vienalytis, jeigu jo stipris visuose taškuose yra vienodas.
Kita gravitacinio lauko charakteristika yra jo potencialas:
ϕ = Wp / m ,

( 1.13.4)

čia W p ir m taškinio kūno, esančio gravitaciniame lauke, atitinkamai potencinė energija ir
masė. Gravitacinio lauko potencialas yra skaliaras ir savo skaitine verte yra lygus vienetinės masės taškinio kūno potencinei energijai.
Ryšys tarp gravitacinio lauko stiprio ir potencialo yra toks:
g = − grad ϕ .

(1.13.5)

Minuso ženklas rodo, kad gravitacinio lauko stipris yra nukreiptas potencialo mažėjimo kryptimi.

1.14. Kosminiai greičiai
Greičiai, kurie yra suteikiami raketoms, kad jos nuskristų į kosmosą, yra vadinami
kosminiais. Pirmuoju kosminiu greičiu yra vadinamas toks minimalus greitis, kurį įgijusi raketa skrieja aplink Žemę apskritimine orbita. Kad raketa skrietų pastovaus kreivio
spinduliu, ji turi įgyti statmenąjį pagreitį υ12 / r . Žemės gravitacinė traukos jėga, pagal
II Niutono dėsnį, tokia:
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GmM Ž / r 2 = mυ12 / r .

(1.14.1)

mM
Raketai esant ties Žemės paviršiumi, jos sunkio jėga lygi P = G 2 ž , arba
Rž
P = mg . Iš šių formulių gauname, kad:
Mž
.
Rž2
Įrašę (1.14.2) į (1.14.1) gauname pirmąjį kosminį greitį:
g =G

(1.14.2)

υ1 = gRŽ = 7,9 km/s,

(1.14.3)

čia m – raketos masė, M Ž – Žemės masė, RŽ – Žemės spindulys, r – raketos atstumas iki
Žemės centro, υ1 – pirmasis kosminis greitis.
Esant raketos greičiui didesniam už pirmąjį kosminį greitį jos orbita iš apskritiminės tampa elipsine. Taškas, kuriame raketa yra toliausiai nuo Žemės, vadinamas apogėjumi, o kuriame arčiausiai, – perigėjumi.
Antrasis kosminis greitis savo dydžiu turi viršyti tą minimalią vertę, kuomet raketa
įveiktų Žemės trauką ir taptų Saulės palydove, t.y. raketos orbita taptų parabole. Tai
įvyksta, kai raketos potencinė energija ant Žemės paviršiaus yra lygi jai suteiktai kinetinei energijai, t.y. jos kinetinė energija turi būti lygi darbui, kurį reikia atlikti nugalint
Žemės gravitacinės traukos jėgas raketai tampant Saulės palydove:
∞
mM
GmM Ž
mυ22
,
= ∫ G 2 Ž dr =
2
RŽ
r
RŽ
čia υ2 – antrasis kosminis greitis. Iš (1.14.2) ir (1.14.4) gauname:

υ2 = 2 gRŽ = 11, 2 km/s.

(1.14.4)

(1.14.5).

Trečiuoju kosminiu greičiu vadinamas toks minimalus raketos greitis, kuomet raketa, įveikusi Saulės trauką, palieka Saulės sistemą. Jis savo skaitine verte yra lygus 16,7
km/s.
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KIETOJO KŪNO MECHANIKA
1.15. Kietojo kūno sukamasis judėjimas. Jėgos momentas
Judėjimas yra vadinamas sukamuoju, kai visi kūno taškai juda apskritimais, kurių centrai yra vienoje tiesėje – sukimosi ašyje, o šių apskritimų plokštumos yra lygiagrečios arba sutampa. Sukamajame judėjime jėgos analogas yra jėgos (sukimo)
momentas, o masės analogas – inercijos
momentas. Kai kūną veikia dvi lygiagrečios, priešingų krypčių, tačiau viena nuo
kitos nutolusios atstumu jėgos (1.15.1
pav.), jos yra vadinamos jėgų dvejetu, o
atstumas - dvejeto petimi. Jėgų dvejeto
sukamasis veikimas apibūdinamas jėgos
momentu. Jis yra vektorius ir lygus jėgos
F ir peties vektorinei sandaugai:
1.15.1 pav.
M = ⎡⎣lF ⎤⎦ .

(1.15.1)

Jėgos momento kryptis sutampa su dešininio sraigto slinkimo kryptimi, kai pastarasis sukasi jėgos veikimo kryptimi. Jėgos momento modulis yra toks (pagal dviejų
vektorių vektorinės sandaugos apibrėžimą):
M = Fl sin α ,

(1.15.2)

čia α – kampas tarp jėgos F ir peties l vektorių.
Sakykim, turime kūną, kurio sukimosi ašis 00/ įtvirtinta, pvz., guoliuose (1.15.2
pav.). Kūną taške A veikia jėga F , statmena spinduliui r (α = 90°). Tuomet ašyje atsiras atoveikio jėga F1 , ir kūnas suksis apie
ašį 00/ jėgų dvejeto dėka. Jėgos momento
modulis lygus:
M = F ⋅r ,

(1.15.3)

čia r – atstumas nuo sukimosi ašies iki taško A.
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r
F1
1.15.2 pav.

1.16. Besisukančio kūno kinetinė energija. Inercijos momentas. Pilnutinė
energija
Besisukantis apie ašį 00/ kūnas sudarytas iš daug labai mažų elementų, kurių masės
m1 , m2 ,..mn (1.15.2 pav.). Šie elementai juda linijiniais greičiais υ1 , υ2 ,...υn . Besisukančio
kūno kinetinė energija lygi visų elementų kinetinių energijų sumai:
Wk =

n
m υ2
m ⋅ υ2
m1υ12 m2 υ22
+
+ ... + n n = ∑ i i .
2
2
2
2
i =1

Žinome, kad tarp kampinio ir linijinio greičių galioja priklausomybė:
υ1 = ωr1 ; υ2 = ωr2 ;...υn = ωrn .
Tuomet
Wk =

m ω2 r 2 ω2 n
m1ω2 r12
+ ... + n n =
mi ⋅ ri2 .
∑
2
2
2 i =1

(1.16.1)

Taškinio elemento masės ir nuotolio iki sukimosi ašies kvadrato sandauga mr2 vadinama jo inercijos momentu Ii nagrinėjamos sukimosi ašies atžvilgiu. Vadinasi, (1.16.1)
lygybėje suma reiškia viso kūno inercijos momentą:
n

I = ∑ mi ⋅ ri2 ,

(1.16.2)

i =1

o (1.16.1) formulė tampa tokia:
Wk = I ω2 / 2

(1.16.3)

Iš čia matome, kad inercijos momentas, esant sukamajam judėjimui, atitinka
masę, t.y. yra jos analogas, o kampinis greitis – linijinį greitį. Kūnas, kurio masė m ir
inercijos momentas I, kartu su sukimusi atlieka slenkamąjį judesį. Tuomet jo pilnutinė
kinetinė energija tokia:
mυ2 I ω2
+
2
2
Tai pilnutinės energijos išraiška.
Wk =

(1.16.4)

1.17. Pagrindinė sukamojo judėjimo dinamikos lygtis
Tai ryšys tarp kūną veikiančio sukimo momento, kūno inercijos momento ir jo kampinio pagreičio. Turime kūną, galintį suktis apie nejudamą ašį 00/ (Pav.1.15. 2). Jo į-tąjį
elementą liestinės kryptimi veikia jėga Fi. Pritaikome i-tajam elementui II Niutono dėsnį:
Fi = mi ⋅ ai , arba
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Fi = mi ⋅ ri ⋅ ε , nes ai = ri ⋅ ε ,
čia ai – i – tojo elemento linijinis pagreitis, ε – kūno kampinis pagreitis.
Padauginame abi puses iš ri :
Fi ri = mi ri2 ε arba M i = I i ε.
Susumavę visus elementus, gausime pagrindinę kietojo kūno sukimosi dinamikos
lygtį:
n

∑
i =1

n

M i = ε∑ I i
i =1

.

M
(1.17.1)
.
I
Kampinis pagreitis yra tiesiog proporcingas kūno jėgos (sukimo) momentui ir
atvirkščiai proporcingas pastarojo inercijos momentui. Tačiau inercijos momentas
esant sukamajam judėjimui skiriasi nuo masės esant slenkamajam judėjimui tuo, kad
inercijos momentas priklauso nuo atstumo iki sukimosi ašies, o masė klasikinėje mechanikoje yra nekintamas kūno parametras.
/
0
0
Jei kūnas sukasi apie ašį 0/ 01/, neinančią per
1
jo masės centrą (1.17.1 pav.), jo inercijos momentas
toks (Heigenso ir Šteinerio teorema):
M = I ⋅ ε arba ε =

d

0/

1.17.1 pav.

I = I c + md 2 ,

0

(1.17.2)

čia I c - kūno inercijos momentas 001 ašies, einančios per kūno masės centrą ir lygiagrečios ašiai 0 / 01/ ,
atžvilgiu; d – atstumas tarp ašių 0 / 01/ ir 001 , md 2 –
kūno inercijos momentas ašies 0 / 01/ atžvilgiu, jeigu
visa kūno masė būtų sutelkta jo masės centre.

1.18. Judesio kiekio momento tvermės dėsnis
Turime apie ašį 00 / besisukantį kūną (1.15.2 pav.). Jo i-tasis taškinis elementas,
esantis atstumu ri nuo sukimosi ašies, turi linijinį greitį υi . Tokio elemento judesio kiekis
mi υi . Šį judesio kiekį padauginame iš ri. Gausime judesio kiekio (impulso) momentą:
Li = mi υi ri = mi ωri2 = I i ω .
Judesio kiekio momentas yra vektorinis dydis, kurio kryptis sutampa su kampinio
greičio vektoriaus kryptimi. Viso kietojo kūno judesio kiekio momentas yra lygus visų jį
sudarančių taškinių elementų judesio kiekio momentų sumai:
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n

n

i =1

i =1

L = ∑ Li = ∑ I i ω = I ω

.

(1.18.1)

Turime uždarąją kūnų sistemą. Pagrindinėje kietojo kūno sukimosi dinamikos lygtyje
įrašome kampinio pagreičio išraišką:
ω − ω0
arba Mt = I ω − I ω0 = ∆L .
(1.18.2)
t
Matome, kad jėgos momento impulsas Mt yra lygus judesio kiekio momento pokyčiui. Iš (1.18.2) lygties matome, kad jei uždarą sistemą veikiančių išorinių jėgų sukimo
momentas M = 0, tai jos judesio kiekio momentas sukimosi ašies atžvilgiu nekinta. Tai
judesio kiekio momento tvermės dėsnis:
M = Iε = I

I ω = const .

(1.18.3)

Iš čia matome, kad jeigu sistema keičia savo inercijos momentą, tai keičiasi ir kampinis greitis taip, kad jų sandauga būtų pastovi.

1.19. Darbas ir galia esant sukamajam judėjimui
Rasime darbo matematinę išraišką esant sukamajam judėjimui. Kūnas, veikiamas jėgos F (ϕ) , taške B sukasi apie ašį OO′ , sutampančią su stačiakampės Dekarto atskaitos
sistemos z ašimi (1.19.1 pav.). Atstumas tarp taško B ir sukimosi ašies OO′ yra r . Žinome, kad jėgos F (ϕ) atliktas darbas yra toks:
dA = F (ϕ)dr .

(1.19.1)

Pasisukus kūnui labai mažu kampu dϕ , taško B poslinkis lygus ds = r sin d ϕ ≈ rd ϕ
ir (1.19.1) tampa:
dA = F (ϕ)r sin αd ϕ

(1.19.2)

Kadangi F (ϕ)r sin α = M (ϕ), tai
(1.19.2) tampa:
dA = M (ϕ)d ϕ

(1.19.3)

Pasisukus kūnui kampu dϕ , jėgos atliktas darbas yra lygus sukimo
momento M ir posūkio kampo dϕ
sandaugai. Jei kūnas pasisuka kampu
ϕ , tuokart visas darbas yra toks:

1.19.1 pav.

ϕ

A = ∫ M (ϕ)d ϕ .

(1.19.4)

0
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Norint surasti darbą pagal šią išraišką, reikia žinoti sukimo momento priklausomybę
nuo posūkio kampo. Galia, vykstant sukamajam, kaip ir tiesiaeigiam judėjimui, yra lygi:
dA
.
dt
Įrašę į (1.19.5) išraišką (1.19.3) gauname:
P=

(1.19.5)

M (ϕ )d ϕ

(1.19.6)
= M (ϕ )ω .
dt
Jeigu kūną veikianti jėga yra pastovaus dydžio, tai jos išvystoma galia tokia:
P=

dϕ
(1.19.7)
= Mω,
dt
t.y. galia esant sukamajam judėjimui yra lygi kūną veikiančio sukimo momento ir kampinio greičio ω sandaugai.
P=M

1.20. Laisvosios ašys. Giroskopas
Ašys, apie kurias kūnas, sukdamasis neveikiant išorinėms jėgoms, nekeičia savo orientacijos, yra vadinamos laisvosiomis ašimis. Žinoma, kad kiekvienas kūnas turi tris laisvąsias ašis. Jos
yra tarpusavyje statmenos ir susikerta viename taške – kūno masės centre. Pavyzdžiui, vienalyčio
cilindro viena laisvoji ašis eina jo simetrijos ašimi, o kitos dvi jai yra statmenos, stačiakampio
gretasienio – pro priešais viena kitą esančių plokštumų centrus. Laisvosios ašys, kurių atžvilgiu
kūno inercijos momentai yra didžiausi arba mažiausi, yra vadinamos pastoviomis, o ašys, kurių
atžvilgiu inercijos momentai yra vidutinės vertės, – nepastoviomis. Stačiakampį gretasienį numetus taip, kad jis suktųsi, jis skries sukdamasis apie pastoviąsias ašis (1.20.1 pav.).
Antras bandymas: prie strypo galo pritvirtiname virvutę ir sukame jį apie vertikalią
ašį, einančią per strypo simetrijos ašį 00′ . Pasiekus strypo sukimosi greičiui tam tikrą
vertę, strypas pakils aukštyn ir pradės suktis apie vertikalią ašį, einančią per strypo vidurį
ir statmeną strypo simetrijos ašiai. Jeigu virvutę atsargiai atkabinsime nuo sukimo įtaiso,
tai strypo sukimosi ašis nekeis savo padėties (1.20.2 pav.).

1.20.1 pav.
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1.20.2 pav.

Trečias bandymas: įsukame ratą, kurio sukimosi ašies abu galai įtvirtinti. Kai pasiekiamas pakankamas sukimosi greitis, vieną ašies galą atpalaiduojame. Ratas tam tikrą
laiką suksis nekeisdamas savo sukimosi ašies padėties. Masyvių kūnų sukimosi apie pastovias ašis efektas yra plačiai naudojamas technikoje. Vienas iš panaudojamų įrenginių
– giroskopas. Tai masyvus kūnas, besisukantis apie pastoviąją ašį. Giroskopai plačiai naudojami gaminant laivų, lėktuvų autopilotus ir kt.

1.21. Kūnų deformacija
Kūnų deformacija, išnykstanti nustojus kūną veikti jėga, yra vadinama tamprioji deformacija. Kūno deformacija, pasiliekanti išnykus kūną veikiančiai jėgai, yra vadinama
plastine deformacija. Dažniausiai deformacijos visos yra plastinės, tačiau jeigu deformacijos yra nežymios, tai jas galime vadinti tampriosiomis. Deformacijos pagal kūno matmenų
kitimą yra skirstomos į tempimo (suspaudimo) ir šlyties. Paimame
vienalytį ilgio l strypą. Jo skerspjūvio plotas yra S (1.21.1 pav.). Vieną jo galą pritvirtiname, kitą veikiame jėga F . Veikiamas šios jėgos,
strypas pailgėja dydžiu ∆l . Jėga, tenkanti skerspjūvio ploto vienetui,
yra vadinama įtempiu:
F
(1.21.1)
S
Įtempio matavimo vienetas SI yra paskalis (Pa). Kai kūną veikianti jėga yra statmena veikiamam paviršiui, įtempis yra normalinis
(statmenasis), o kai ji sutampa su paviršiaus liestine, – tangentinis
1.21.1.pav.
(liestinis).
Deformacija yra įvertinama santykine deformacija ε. Esant išilginei deformacijai,
σ=

∆l
,
l
o esant skersinei deformacijai,
ε=

(1.21.2)

∆d
,
(1.21.3)
d
čia d – strypo skersmuo. Anglų mokslininkas R.Hukas nustatė, kad įtempis yra proporcingas santykinei deformacijai:
ε′ =

σ = Eε ,

(1.21.4)

čia E – Jungo modulis. Jis savo skaitine verte lygus įtempiui, kuriam esant kūnas pailgėja
dvigubai (santykinė deformacija lygi vienetui).
Iš (1.21.1), (1.21.2) ir (1.21.4) gauname, kad
ε=

∆l
∆l σ F
arba F = ES ε = ES
= k ∆l ,
= =
l
l
E ES

(1.21.5)
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čia k – kūno tamprumo koeficientas. Iš
(1.21.5) matome, kad kūno pailgėjimas
yra proporcingas kūną veikiančiai jėgai.
Tai tinka mažoms deformacijoms. Didėjant deformacijai, šis proporcingumas
išnyksta. Ryšį tarp įtempio ir santykinės
deformacijos nusako įtempių diagrama
(1.21.2 pav.). Įtempis, iki kurio galioja
Huko dėsnis, yra vadinamas proporcingumo riba σ p (taškas A). Toliau
didinant įtempį iki tamprumo ribos σt
(taškas B), proporcingumas išnyksta,
tačiau deformacija yra tampri – nustojus veikti deformuojančiai jėgai, kūnas
grįžta į pradinę padėtį. Viršijus tamprumo ribą, kūne atsiranda liekamosios
1.21.2 pav.
deformacijos, t.y. nustojus veikti kūną
deformuojančiai jėgai, kūnas grįžta į
pradinę padėtį atkarpa CF, o ne kreive CO. Kai liekamoji deformacija yra apie 0,2%, pasiekiama takumo riba σtak (taškas C). Priklausomybės σ = f (ε ) dalis CD yra vadinama takumo sritimi (čia vyksta plastinė deformacija). Takumo srities plotis priklauso nuo medžiagos
savybių. Medžiagos, kurių ši sritis labai siaura, yra vadinamos trapiomis, o medžiagos, kurių
ši sritis plati, – plastiškomis. Didžiausias įtempis, kuriam esant medžiaga dar nesuyra, yra
vadinama atsparumo riba σ at (taškas E). Įtempių diagrama priklauso nuo išorinių sąlygų,
pvz., temperatūros ir kt. Įtempiui didėjant staigiai, kai kuriuose kūnuose gali įvykti tamprioji
deformacija, o jeigu lėtai – plastinė.
1.21.3 pav. pavaizduota šlyties
deformacija. Brėžinyje pavaizduotas
kubas, kurio pagrindas AD pritvirtintas, o viršus BC, veikiamas jėgos
F, pasislenka į padėtį B1C1, t.y. kubas
deformuojasi. Čia susidaro tangentinis
(liestinis) įtempis, jį randame kubo paviršių BC veikiančią jėgą F padaliję iš
1.21.3 pav.
to paviršiaus ploto S:
F
.
S
Pritaikome Huko dėsnį:
τ=

(1.21.6)

∆x
,
(1.21.7)
x
čia G- šlyties modulis, ∆x – kubo viršutinio paviršiaus poslinkis, x – kubo kraštinės ilgis,
ε – santykinė deformacija. Iš 1.21.3 pav. matyti, kad esant mažiems poslinkiams
τ = Gε = G
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∆x x = tg ϕ ≈ ϕ .

(1.21.8)

Išraišką (1.21.8) įrašę į (1.21.7), gauname:
F
,
(1.21.9)
Sϕ
čia ϕ – šlyties kampas. Naudodamiesi šia išraiška, apibrėžiame šlyties modulį. Jis savo
skaitine verte yra lygus vidiniam tangentiniam (liestiniam) įtempiui, kai šlyties kampas
yra lygus vienam radianui.
G=
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HIDRODINAMIKA
1.22. Slėgis dujose ir skysčiuose
Realiosiose dujose ir skysčiuose tarp molekulių veikia stūmos ir traukos jėgos. Tačiau kai dujos ar skysčiai yra rimties būvio, į šias jėgas galima neatsižvelgti, t.y. nagrinėti
idealųjį atvejį. Nagrinėjant idealiuosius skysčius ir dujas laikomasi teiginio, kad jie yra
nespūdūs, t.y. tankis visomis kryptimis yra vienodas ir nekinta laike. Molekulės juda į visas puses, perduodamos savo impulsus kaimynėms. Jėga, veikianti statmenai į paviršiaus
ploto vienetą, yra vadinama slėgiu:
F
.
(1.22.1)
S
Slėgio matavimo vienetas tarptautinėje vienetų sistemoje SI yra paskalis (Pa). Tai toks
slėgis, kurį sukelia vieno niutono jėga, statmenai veikianti vieno kvadratinio metro plotą
( 1Pa = 1N / m 2 ). Taip pat yra nesisteminiai slėgio matavimo vienetai: baras, atmosfera, kt.
Galioja ryšys 1bar = 103 mbar = 105 Pa = 102 kPa = 103 hPa ≈ 750.2mmHg .st. = 1tech.at .
Skysčiui arba dujoms esant rimties būvio, išorinis slėgis į visas puses persiduoda vienodai (Paskalio dėsnis). Slėgis, kurį sukelia skysčio (dujų) vertikalaus stulpo svoris, nukreiptas
į pagrindo horizontalų paviršiaus ploto vienetą, yra vadinamas hidrostatiniu slėgiu:
p=

P mg V ρg Shρg
(1.22.2)
=
=
=
= ρgh ,
S
S
S
S
čia P, m,V , h, ρ – atitinkamai skysčio (dujų) stulpo svoris, masė, tūris, aukštis ir tankis, g
– laisvojo kritimo pagreitis. Pagal formulę (1.22.2) galime daryti išvadą, kad hidrostatinis
slėgis tiesiog proporcingas stulpo aukščiui.
Kūną, panardintą į skystį (dujas), veikia aukštyn keliančioji jėga. Ji savo skaitine
verte yra lygi kūno išstumto skysčio (dujų) svoriui (Archimedo dėsnis):
p=

FA = ρ′gV ,

(1.22.3)

čia ρ′ - skysčio (dujų) tankis, V – kūno tūris.

1.23. Srovės tolydumo ir Bernulio lygtys
Kreivė, kurios kiekvieno taško liestinė laiko momentu t sutampa su skysčio dalelės greičio υ kryptimi tame taške, yra vadinama srovės linija. Skysčio srovė, kurios parametrai laikui bėgant nekinta (pvz., υ = const, p = const ir t.t.), vadinama stacionaria. Šiuo
atveju srovės linijos sutampa su skysčio dalelių judėjimo trajektorija.
Srovės vamzdelis – tai tekančio skysčio dalis, apribota paviršiaus, kurį sudaro srovės
linijos, einančios per visus mažo uždaro kontūro tekančiame skystyje taškus. Skystis srovės
vamzdelyje sudaro čiurkšlę. Srovės vamzdelio forma nekinta, kai tekėjimas nusistovi.
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Plono srovės vamzdelio (1.23.1 pav.) skerspjūvyje S visos skysčio dalelės juda tuo
pačiu greičiu. Tuomet pro skerspjūvį S per ∆t teka υS ∆t skysčio tūris. Per laiko vienetą
– υS . Turime kintamo diametro srovės vamzdelį (1.23.2 pav.). Tarkim, skystis nesusispaudžia, t.y. visur jo tankis vienodas. Tuomet skysčio kiekis, pratekėjęs pro skerspjūvį S2, turi
būti lygus skysčio kiekiui, pratekėjusiam pro skerspjūvį S1 per tą patį laiką t: S1υ1t = S 2 υ2t .
Per laiko vienetą S1υ1 = S 2 υ2 . Vadinasi, tame pačiame srovės vamzdelyje galioja:
S υ = const .
(1.23.1)
Tai srovės tolydumo lygtis. Pagal ją, horizontaliame srovės vamzdelyje didesnio
skerspjūvio vietoje greitis mažesnis, o slėgis didesnis, lyginant su mažesnio skerspjūvio
vieta. Ši lygtis tinka visoms dujoms bei skysčiams, kai jų judėjimo greitis mažesnis už
garso greitį. (šiuo atveju galima teigti, kad visoje erdvėje tankis nekinta).

1.23.1 pav.

1.23.2 pav.

Skystis, kurio vidinė trintis lygi 0, laikomas idealiuoju. Tame pačiame ploname
srovės vamzdelyje (1.23.3 pav.) per laiką ∆t skerspjūvis S1 pasislenka į padėtį S1/ , o
S 2 → S 2/ . Pagal srovės tolygumo lygtį, ∆V1 = ∆V2 = ∆V . Kiekvienos dalelės energija,
kurią ji turi dėl visuotinės Žemės traukos, susideda iš kinetinės ir potencinės energijų.
Sakysim, kad ∆V labai mažas. Tuomet kiekvieną užštrichuoto tūrelio tašką galima aprašyti tuo pačiu slėgiu p, greičiu υ ir aukščiu h. Tuomet energijos prieaugis:
⎛ ρ∆V υ22
⎞ ⎛ ρ∆V υ12
⎞
(1.23.2)
∆E = ⎜
+ ρ∆Vgh2 ⎟ − ⎜
+ ρ∆Vgh1 ⎟ ,
⎝ 2
⎠ ⎝ 2
⎠
čia ρ - skysčio tankis.
Idealiajame skystyje trinties nėra.
E1
S1
Dl1
Slėgis į srovės vamzdelio sieneles darbo neatlieka (nėra poslinkio). Darbą
S1/
p1
atlieka tik jėga, pastumianti S1 → S1/
Dl 2
ir S 2 → S 2/ . Šis darbas yra toks:
S 2 S / E2
DV1
2
A = p1S1∆ 1 − p2 S 2 ∆ 2 = ( p1 − p2 )∆V ,
(1.23.3)
h
p
1

2

h2

DV2

Jėga F2, veikianti priešinga skysčio tėkmei kryptimi, atlieka jo atžvilgiu neigiamą darbą:
A = A1 + A2 = p1∆V − p2 ∆V .

1.23.3 pav.
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∆E = A. Kadangi (1.23.2) ir (1.23.3) kairiosios pusės lygios, tai ir jų dešiniosios pusės
lygios. Perkeliame dydžius su tuo pačiu indeksu į vieną pusę ir viską padaliname iš ∆V :
ρυ12
ρυ2
+ ρgh1 + p = 2 + ρgh2 + p2 .
2
2
Iš čia išplaukia Bernulio lygtis: idealiojo skysčio stacionarios čiurkšlės srovei tinka
sąlyga:
ρυ2
+ ρgh + p = const ,
2

(1.23.4)

ρυ2
− hidrodinaminis slėgis, ρgh − hidrostatinis slėgis, p − statinis slėgis.
2
Ši lygtis, nors gauta idealiajam skysčiui, gerai tinka ir realiesiems skysčiams, kurių
vidinė trintis maža. Horizontaliame srovės vamzdelyje

čia

ρυ12
ρυ2
+ p1 = 2 + p2 .
2
2
Statinio ir hidrodinaminio slėgio suma yra vadinama pilnutiniu slėgiu:
p+

ρυ2
= p0 .
2

(1.23.5)

Skysčio (dujų) statinio slėgio ir jų srauto greičio atvirkštinė priklausomybė panaudojama skysčio ar dujų tekėjimo greičių
p
matuoklių ir siurblių gamyboje.
Dujų srauto greičiui matuoti naudojamas
Brantlio – Pito vamzdelis (1.24 pav.). Jį sudaro
du vamzdeliai, vienas iš jų įkištas į kitą, ir jų
vieni galai sulituoti. Kiti jų galai prijungti prie
manometro. Išoriniame vamzdelyje šonuose
p
yra skylutės. Vidinis vamzdelis matuoja pilnutinį slėgį, išorinis – statinį slėgį. Manometras
rodo šių slėgių skirtumą:
p0 − p = ρ sk gh .

(1.23.6)

Iš (1.23.5) gauname:
1.23.4 pav.

p0 − p =

ρυ2
,
2

(1.23.7)

o iš (1.23.7) ir (1.23.6) gauname:
ρ sk gh = ρυ2 / 2
υ=
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2ρ sk gh
.
ρ

arba
(1.23.8)

Statinio slėgio sumažėjimo vietose, kur srauto greitis didesnis, efektu
pagrįstas dujų siurblių veikimas. Siurblys veikia taip. Vamzdžio, kuriuo teka
vanduo, galas yra susiaurėjęs. Dėl to
vandens greitis šioje vietoje yra didesnis, o slėgis mažesnis negu likusioje
vamzdžio dalyje (1.25 pav.). Įstačius
šią susiaurintą vamzdžio dalį į kitą
1.23.5 pav.
vamzdį, įstatymo vietoje oras išretėja.
Šitokiu siurbliu galima gauti apie 7,5 karto mažesnį slėgį negu atmosferos slėgis.
Bernulio lygtis taip pat leidžia apskaičiuoti skysčio, ištekančio pro skylę, esančią talpos šone arba dugne. Šiuo atveju skylė yra skysčio talpos šone (1.26 pav.). Skysčio talpos
skerspjūvio plotas S1, o skylės plotas S2. Skysčio judėjimo greičiai atitinkamai, υ1 ir υ2 .
Skylės centro aukštis h2, o skysčio viršaus aukštis h1.
Užrašome Bernulio lygtį:
ρυ12
ρυ2
+ ρgh1 + p1 = 2 + ρgh2 + p2 .
2
2
Statiniai slėgiai apytiksliai p1 ir p2 yra lygūs p1 = p2 = p . Tuomet
ρυ12
ρυ2
+ ρgh1 = 2 + ρgh2 .
2
2
Padalijame abi puses iš tankio ρ :
υ12
υ2
+ gh1 = 2 + gh2 .
2
2
Užrašome tolydumo lygtį abiems paviršiams
S1υ1 = S 2 υ2 .
Iš čia
S1 υ2
=
.
S 2 υ1
Jei galioja sąlyga: S1
gh1 =

υ22
+ gh2 .
2

S 2 , tuomet υ2

1.23.6 pav.

υ1 , ir narį

υ12
galime atmesti:
2

Perrašome:
υ22 = 2g(h1 − h2 ) .
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Ir ištekančio pro skylę skysčio greitis toks:
υ2 = 2 g (h1 − h2 ) .

(1.23.9)

Jeigu skylė yra talpos dugne, tuomet
υ2 = 2gh1 .

(1.23.10).

Gauta formulė yra vadinama Toričelio formule.
Tekančio skysčio kinetinė energija yra panaudojama
skysčių siurbliams sukti. Vieno iš jų – smūginio siurblio – veikimo schema pateikta 1.27 pav. Siurblys veikia taip. Vandenį
leidžiame vamzdžiu 2 žemyn. Vandeniui pasiekus maksimalų
greitį, uždarome sklendę 3. Dėl inercijos skystis kyla aukštyn
ir atidaro sklendę 4. Vanduo kyla tol, kol jo kinetinė energija yra didesnė už potencinę energiją. Energijoms išsilyginus
1.23.7 pav.
sklendė 4 užsidaro, o sklendė 3 atsidaro. Vanduo vėl teka žemyn ir t.t. Šiuo siurbliu galime pakelti vandenį aukščiau vandens lygio vandens telkinyje.

1.24. Klampa
Tarp skysčio sluoksnių, judančių skirtingais greičiais, pasireiškia vidinė trintis –
klampa. Sluoksnis, judantis greičiau, verčia greičiau judėti lėčiau judantį sluoksnį. Lėčiau
judantis sluoksnis stabdo greičiau judantį sluoksnį. Atsirandančios poveikio jėgos yra nukreiptos sluoksnių liestinės kryptimi. Šios jėgos yra vadinamos vidinės trinties, arba klampos, jėgomis. Niutonas nustatė, kad ši jėga yra proporcinga skysčio sluoksnių judėjimo
greičių gradientui ir sluoksnių susilietimo plotui:
∆υ
(1.24.1)
S,
∆
∆υ
čia
– greičių gradientas, S – sluoksnių sąlyčio plotas, η − dinaminė klampa (1.24.1 pav.).
∆
Dinaminė klampa savo skaitine verte yra
lygi vidinės trinties jėgai, kuri veikia tarp
skysčio sluoksnių, kurių susilietimo plotas
1m2 ir greičių gradientas tarp jų yra lygus
vienetui. Dinaminė klampa SI sistemoje
matuojama Pa ⋅ s (paskalsekundė), CGS
1.24.1 pav.
sistemoje – puazas (P), 10 P = 1Pa ⋅ s .
F =η

η=

F ,
∆υ
.S
∆

N
N
= 2 .s = Pa ⋅ s.
m 2 m
m
s⋅m

(1.24.2)

Kinematinė klampa – dinaminė klampa, padalinta iš skysčio tankio. SI sistemoje jo
matavimo vienetas – m2/s. CGS – stoksas (St): 104 St = 1m2/s.
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Didėjant temperatūrai, skysčių klampa mažėja, o dujų – didėja. Tai rodo, kad skysčiai
ir dujos turi skirtingus trinties mechanizmus.
Dujų ir skysčių klampai matuoti dažnai naudojami Stokso ir Puazeilio metodai.
Stokso metodo esmė tokia. Į cilindro formos
inde esantį skystį įmetamas rutuliukas (1.24.2 pav.).
Indo spindulys R yra daug kartų didesnis už rutuliuko
spindulį r. Rutuliuką veikia trys jėgos: sunkio jėga
P, nukreipta žemyn, ir trinties ir Archimedo jėgos,
1.24.2 pav.
nukreiptos aukštyn. Į (1.22.3) įrašę rutuliuko tūrio
išraišką gauname Archimedo jėgos išraišką:
4
FA = ρ′gV = ρ′g πr 3 ,
3
čia ρ′ - skysčio, kuriame krinta rutuliukas, tankis.
Rutuliuką veikianti sunkio jėga yra tokia:
4
P = mg = πr 3ρg .
3
Trinties jėga randama pagal Stokso formulę:
F = 6πηr υ ,

(1.24.3)

(1.24.4)

(1.24.5)

čia υ – rutuliuko kritimo greitis. Praėjus tam tikram laiko tarpui nuo to, kai rutuliukas
įkrito į skystį, rutuliukas pradeda kristi pastoviu greičiu. Tuomet sunkio jėga yra lygi Archimedo ir trinties jėgų sumai:
P = FA + F

(1.24.6)

Į (1.24.6) įrašę jėgų išraiškas gauname:
4 3
4
πr ρg = πr 3ρ′g + 6πηr υ .
3
3
Abi šios lygties puses padauginę iš 3 2πr ir atlikę kitus veiksmus gauname:

p

2r 2 g(ρ − ρ′) = 9ηυ .
Iš čia išreiškiame dinaminę klampą:
η=

R
1.24.3 psv.

2 gr 2 (ρ − ρ′)
.
9υ

(1.24.7)

Puazeilio metodo esmė atsispindi 1.24.3 paveiksle. Kapiliaru dėl slėgių skirtumo ∆p teka skystis arba dujos. Kapiliaro ilgis
l ir spindulys R. Per laiką t pro kapiliarą prateka skysčio arba
dujų tūris V. Tuomet jų dinaminė klampa randama pagal šią Puazeilio formulę:
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η=

πR 4t ∆p
.
8Vl

(1.24.8)

Prietaisai, kuriais yra matuojama klampa, yra vadinami klampamačiais (viskozimetrais).

1.25. Skysčių tekėjimo laminarinis ir turbulentinis režimai
Tekėjimas, kuomet skysčio sluoksniai vienas su kitu nesimaišo, yra vadinamas laminariniu. Šis tekėjimas yra stacionarus. Padidėjus čiurkšlės greičiui arba padidėjus čiurkšlės
skerspjūviui, tekėjimo pobūdis gali pakisti. Sluoksniai pradeda maišytis tarpusavyje. Tai
turbulentinis tekėjimas. Skysčio judėjimo greitis kinta chaotiškai. Tai nestacionarus judėjimas. Reinoldsas nustatė, kad tekėjimo pobūdis apibūdinamas bedimensiu dydžiu:
Re =

ρυ
,
η

(1.25.1)

čia ρ – skysčio arba dujų tankis, υ – vidutinis srauto greitis, η – dinaminė klampa, l –
skerspjūvio būdingasis parametras (apskritimo – spindulys, kvadrato – šoninė kraštinė),
Re – Reinoldso skaičius. Reinoldso skaičius parodo, kad, esant tam tikrai jo reikšmei,
laminarinis tekėjimas virsta turbulentiniu. Pvz., apskritame vamzdyje Re = 1000.
Esant skysčio laminariniam judėjimui
apskritame vamzdyje, jo greitis kinta pagal
parabolinį dėsnį (1.25.1 pav.):
⎛
r2 ⎞
(1.25.2)
υ(r ) = υ0 ⎜1 − 2 ⎟ ,
⎝ R ⎠
čia υ0 – srauto greitis vamzdžio centre, r –
1.25.1 pav.
koordinatė skersai vamzdžio.
Ties sienele skysčio greitis lygus 0. Pratekėjusio apvaliu vamzdžiu skysčio kiekis per
laiko vienetą toks:
Q=
čia

( p1 − p2 )πR 4
,
8η

(1.25.3)

- vamzdžio ilgis. Tai Puazeilio formulė. Pagal ją, srauto dydis yra proporcingas slėgio kritimui vamzdžio ilgio vienete
p − p2
), vamzdžio spindulio ketvirtajam
( 1

u
1.25.2 pav.
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laipsniui ir atvirkščiai proporcingas dinaminei klampai.
Turbulentinėje tėkmėje srauto greitis labiausiai kinta ties sienelėmis, o toliau kinta
mažiau (1.25.2 pav.).

1.26. Kūnų judėjimas skysčiuose ir dujose
Bet kurį kūną, judantį skystyje, veikia jėgos, kurių atstojamoji, sakykime, yra
R (1.26.1 pav.). Ją galima suskaidyti į keliamąją
P ir pasipriešinimo Q. Kaip matome, simetrinį
kūną veiks tiktai pasipriešinimo jėga. Idealiajame skystyje tolygusis kūno judėjimas vyksta be
pasipriešinimo jėgos. Idealusis skystis apteka
kūną be pasipriešinimo, nes jo klampa lygi nuliui. Srovių linijos yra išsidėsčiusios simetriškai
taškų AB ir CD atžvilgiu (1.26.2 pav.). Taškuose
AB slėgis didesnis, nes mažiau srovės linijų, o
taškuose DC slėgis mažesnis negu stacionariame
skystyje. Vadinasi, pasipriešinimo bei keliamoji
jėga simetriškam kūnui judant idealiajame skys1.26.1 pav.
tyje lygi nuliui. Pasipriešinimo jėga lygi nuliui
ir kitokios formos kūnuose. Judant kūnui realiame skystyje tai vyksta kitaip. Skysčio
sluoksnelis prilimpa prie kūno ir juda kartu, su juo kartu vilkdamas paskui save kitus sluoksnius. Kuo sluoksniai toliau nuo
kūno, tuo lėčiau jis juos velka. Susidaro
skysčio sluoksnių judėjimo greičių gradientas. Šis sluoksnis yra vadinamas pasienio
sluoksniu. Šiame sluoksnyje veikia trinties
jėgos, kurios sukelia pasipriešinimo jėgą.
Be to, trinties jėgos pakeičia kūno aptekėjimo pobūdį. Už kūno skystis atitrūks1.26.2 pav.
ta nuo kūno paviršiaus, sukeldamas sūkurius (1.26.3 pav.). Sūkuriai yra nunešami
toliau, ir dėl trinties jie išsilygina. Sūkurių energija virsta šilumine. Sūkurių vietoje
slėgis sumažintas, o tai savo ruožtu padidina pasipriešinimo jėgą. Vadinasi, pasipriešinimo jėgą sukelia trintis tarp skysčio
sluoksnių ir slėgių skirtumas taškuose AB. Pasipriešinimo jėgą dėl slėgių
skirtumo galima sumažinti, parenkant kūnui lašo formą. Tokia forma
yra suteikiama lėktuvų sparnams ir
kitoms dalims.
Keliamoji jėga atsiranda dėl
srovės linijų skirtingų tankių (1.26.4
pav.).
Jei srovės linijų tankiau yra
1.26.3 pav.
viršuje, tai kūnas juda aukštyn, ir
atvirkščiai. Optimalią sparno formą atrado Nikolajus Žukovskis 1906 m. Pasipriešinimo
jėgai surasti naudojama ši formulė:
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ρυ2
S,
2
čia Cx – bedimensis pasipriešinimo
koeficientas, randamas eksperimentiškai, ρ – aplinkos tankis, υ – kūno
judėjimo greitis, S – didžiausias kūno
skerspjūvio plotas. Pasipriešinimo
jėgą galima sumažinti parenkant kūno
formą, mažiausiai sukeliančią sūkurių
susidarymą.
Keliančiai jėgai apskaičiuoti
naudojama analogiška išraiška:
Q = Cx

(1.26.1)

1.26.4 pav.

ρυ2
(1.26.2)
S,
2
čia Cy – keliamosios jėgos bedimensis koeficientas.
Esant mažiems greičiams, labiau pasireiškia trinties jėgos. Esant dideliems greičiams,
dominuoja slėgių skirtumo sukelta pasipriešinimo jėga.
P = Cy
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SPECIALIOSIOS RELIATYVUMO TEORIJOS
ELEMENTAI
1.27. Galilėjaus transformacijos.
Mechaninis (Galilėjaus ) reliatyvumo principas
Galilėjaus transformacija yra naudojama pereinant iš atskaitos sistemos K (x,y,z,t)
į kitą – K / (x /, y /, z /, t /). Atskaitos sistema K / juda pastoviu greičiu K atskaitos sistemos
atžvilgiu. Galilėjaus transformacijos pagrįstos dviem aksiomomis:
laiko tarpas tarp dviejų įvykių vienodas visose inercinėse atskaitos sistemose;
kūno matmenys nepriklauso nuo judėjimo greičio.
Turime dvi inercines atskaitos sistemas K ir K /, ir pradiniu laiko momentu (t = t / = 0)
jų koordinačių pradžios sutampa. Tuomet Galilėjaus transformacija tokia:
x′ = x − Vx t ,

y′ = y − Vy t ,

z ′ = z − Vz t .

Laikas abiejose atskaitos sistemose eina vienodai t = t ′ ir
r ′ = r − Vt ,
čia x, y, z, x /, y /, z / – taško M koordinatės atskaitos sistemose K ir K / atitinkamai laiko
momentu t = t /, r , r ′ to paties taško spinduliai vektoriai tose pačiose atskaitos sistemose.
Vx, Vy, Vz – atskaitos sistemos K / greičio V projekcijos į K ašis.
Paprastai imama, kad K / sistema juda lygiagrečiai ašiai x teigiama kryptimi (1.28.1
pav.). Tuomet Galilėjaus transformacijos išraiška tokia:
x/ = x − V ⋅ t,
y / = y,
z / = z, t = t /.
Taško M greičio transformacija υ/ = υ − V ,
arba υ/x = υ x − Vx ,

υ/y = υ y − Vy ,

υ/z = υ z − Vz .

Kai K / juda x kryptimi:
υ/x = υ x − V ; υ/y = υ y ; υ/z = υ z .
Taško pagreičiai abiejose atskaitos sistemose vienodi:
a = a/
Dviejų taškų tarpusavio padėtis ir jų judėjimo greitis vienas kito atžvilgiu nepriklauso
nuo atskaitos sistemos pasirinkimo, t.y. šie dydžiai Galilėjaus transformacijų atžvilgiu yra
invariantiški. Jėga taip pat yra invariantiška Galilėjaus transformacijų atžvilgiu, t.y. F = F /.
Klasikinėje mechanikoje galioja mechaninis reliatyvumo principas: mechanikos dėsniai vienodi visose inercinėse atskaitos sistemose. Vadinasi, bet kokie eksperimentai, atlik-
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ti uždaroje sistemoje, neleidžia nustatyti, ar ši sistema kokio nors atskaitos taško atžvilgiu
juda tiesiai ir tolygiai, ar yra rimties būvio.
Specialiąją reliatyvumo teoriją sukūrė Einšteinas. Jis parodė, kad koordinatės ir
laikas įvairiose atskaitos sistemose yra susiję pagal Lorenco, o ne Galilėjaus transformaciją. Tačiau, esant mažiems greičiams, Lorenco transformacijų sistema tampa
Galilėjaus transformacijų sistema.

1.28. Specialiosios reliatyvumo teorijos postulatai
Dažnai speciali reliatyvumo teorija yra vadinama tiesiog reliatyvumo teorija, o
objektai, priklausantys šiai teorijai, reliatyviaisiais efektais, arba reiškiniais. Reliatyvieji
reiškiniai vyksta kūnų greičiams esant artimiems šviesos greičiui. Šie greičiai yra vadinami reliatyvistiniais. Specialioje reliatyvumo teorijoje manoma, kad laikas vienalytis,
o erdvė vienalytė ir izotropinė.
Specialiosios reliatyvumo (reliatyvistinės) teorijos pagrindas – du postulatai:
1) bet kokiose inercinėse atskaitos sistemose, esant toms pačioms sąlygoms, visi fizikiniai procesai vyksta taip pat, t.y. negalima išskirti inercinės atskaitos sistemos,
kuri turėtų kokių nors kokybinių skirtumų,
2) šviesos greitis vakuume nepriklauso nuo šviesos šaltinio judėjimo greičio. Jis yra
vienodas visomis kryptimis ir visose atskaitos sistemose. Tai vienas iš svarbiausių
pastovių fizikinių dydžių.
Visi fizikiniai matavimai turi būti atliekami tuo pačiu metu. Pvz., strypas slenka
ašimi x. Norint nustatyti strypo ilgį l , reikia tuo pačiu metu nustatyti jo galų koordinates
x1(t) ir x2(t):
l = x2 (t ) − x1(t )
Laikrodžių sinchroniškumui patikrinti Einšteinas pasiūlė tokį metodą: taške A ir B
yra laikrodžiai. Iš taško A į tašką B laiko momentu t1 pasiunčiame šviesos signalą. Jis
nueina iki taško B ir grįžta atgal į
y
tašką A laiko momentu t3. Jeigu tašy/
ką B šviesos spindulys pasieks laiko
momentu t2, kai t2 = (t1 + t3) / 2, tai
laikrodžiai eina sinchroniškai.
Vienalaikiškumo
principas
/
/
yra santykinis reiškinys. Pvz., laiko
x
O
O
A
momentu t = t / = 0, centrai 0 ir 0/
x
sutapo (1.28.1 pav.).
B
K / juda K atžvilgiu. Laiko
momentu t = 0 centre O/ įvyko
blykstelėjimas. Šis blykstelėjimas
z
z/
pasiekia taškus A ir B tuo pačiu
metu. Kitu laiko momentu t abiejų
1.28.1 pav.
koordinačių pradžios nesutampa,
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ir šviesos blyksnis tašką B pasiekia greičiau negu tašką A, nes taškas B yra arčiau
šviesos šaltinio, esančio koordinačių K/ pradžioje O/ negu taškas A. Vadinasi, šie procesai inercijos atskaitos sistemose K ir K/ nevienalaikiški.

1.29. Lorenco transformacijos
To paties reiškinio koordinačių ir laiko sąryšis dviejose atskaitos sistemose yra išreiškiamas Lorenco transformacijomis. Jos yra tiesinės. Tarkim, K ir K/ yra stačiakampės
Dekarto koordinatės. Laiko momentu t = t / = 0 jų centrai O ir O/ sutampa. K yra nejudanti.
K/ juda jos atžvilgiu greičiu V lygiagrečiai x ašiai (1.29.1 pav.). Tuomet
x/ =
x=

x − Vt

;

1 − V 2 / c2
x / + Vt /
1 − V 2 / c2

;

(1.29.1)
(1.29.2)

y/ = y y = y/ ,
z/ = z z = z/ ,
Vx
Vx /
/
t
+
c2
c2
t/ =
; t=
,
1 − V 2 / c2
1 − V 2 / c2
čia c – šviesos greitis vakuume.
t−

(1.29.3)

1.29.1 pav.
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Pagal Lorenco transformacijas, dvi atskaitos sistemos viena kitos atžvilgiu negali
judėti didesniu greičiu negu šviesos greitis, nes greitis V, koordinatė x ir laikas t negali
būti menami.

1.30. Ilgių ir laikotarpių reliatyvumas
Pagal Lorenco transformaciją, kūno parametrai judėjimo kryptimi mažėja. Šis išilginis kūno sumažėjimas yra vadinamas reliatyvistiniu susitraukimu. Tegul 0 - strypo ilgis,
kai jis yra ramybės būsenos K/ atskaitos sistemoje. Vadinasi,
0

= x2/ − x1/ .

(1.30.1)

Sistema K/ juda greičiu V K sistemos atžvilgiu (1.30.1 pav.). Tuomet strypo ilgis K
inercinėje atskaitos sistemoje toks:
= x2 (t ) − x1(t ) = ( x2/ − x1/ ) 1 − V 2 / c 2 =

0

1 − V 2 / c2 .

(1.30.2)

Skersiniai kūno parametrai abiejose sistemose vienodi:
y2 − y1 = y2/ − y1/ ir z2 − z1 = z2/ − z1/ .
Kūno parametrai yra vienodi atskaitos sistemos atžvilgiu, kurioje jis yra ramybės būsenos.
Vadinasi, kūnas negali judėti greičiu, didesniu
už šviesos greitį, nes kai V c , kūno ilgis taptų
menamu.
Sakykim, taške A, nejudančiame inercinės
atskaitos sistemos K/ atžvilgiu, įvyksta procesas,
kurio trukmė τ0 = t2/ − t1/ .
Tarkim K/ juda K atžvilgiu greičiu V. Tuomet proceso pradžia ir pabaiga sistemoje K yra
skirtingose vietose ir x2 − x1 = V τ , čia τ – proceso trukmė atskaitos sistemoje K. Tuomet iš
Lorenco transformacijų išplaukia, kad:

1.30.1 pav.

τ = t2 − t1 =

t2/ − t1/

=

τ0

.
(1.30.3)
1−V / c
1 − V 2 / c2
Tai gavome įrašę t2 ir t1 reikšmes iš anksčiau pateiktų Lorenco laiko transformacijų.
Matome, kad procesai, vykstantys judančiose sistemose, vyksta lėčiau negu nejudančiose. Tai ypač ryšku, kai greitis V artėja prie šviesos greičio vakuume.
Tai eksperimentiškai patvirtinama elementariomis dalelėmis miuonais (jų gyvavimo
laikas 2,2 · 10-6 s). Miuonus sukuria kosminiai spinduliai stratosferoje, 20-30 km aukštyje.
Jie greičiu, artimu šviesos greičiui, lekia žemyn ir pasiekia Žemę. Tai gali vykti tik dėl laiko
intervalo pailgėjimo, nes per normalų gyvavimo laiką mezonas nulėktų tik 660 m (arba esant
V ≈ c atstumas tarp miuono atsiradimo vietos ir Žemės paviršiaus sutrumpėja).
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2

2

Intervalu arba erdvės laiko intervalu, tarp dviejų įvykių, išmatuotų inercinėje atskaitos sistemoje K/, yra vadinamas toks dydis:
/
s12
= c 2 (t12/ )2 − (

/ 2
12 )

,

čia t12/ = t2/ − t1/ - laiko intervalas (laikotarpis) tarp dviejų įvykių, išmatuotas K/.
/
12

= ( x2/ − x1/ )2 + ( y2/ − y1/ )2 + ( z2/ − z1/ )2 - atstumas tarp taškų 1 ir 2, kuriuose įvyksta

reiškiniai, procesai, įvykiai K/ inercinėje atskaitos sistemoje. Intervalas tarp dviejų įvykių nejudančioje K sistemoje S12 = c 2t122 −

2
12

. Iš Lorenco transformacijų gauname, kad

/
s12

= s12 , t.y. intervalas yra invariantiškas pasirinktos atskaitos sistemos atžvilgiu.
Bet kokioje atskaitos sistemoje pirmasis reiškinys vyksta visada anksčiau antrojo
arba atvirkščiai. Tačiau niekada nebūna, kad vienoje inercinėje atskaitos sistemoje pirmasis įvykis įvyktų anksčiau antrojo, o kitoje inercinėje atskaitos sistemoje tas pats pirmasis
įvykis įvyktų vėliau to paties antrojo įvykio. Įvykiai, vykstantys su ta pačia dalele, visada
yra atskirti realaus intervalo ( ∆s12 0 ).

1.31. Reliatyvistinis greičių sudėties dėsnis
Inercinės atskaitos sistemose K/ juda K atžvilgiu greičiu V x ašies atžvilgiu (1.29.1
pav.). Kitos ašys taip pat lygiagrečios. Pradiniu momentu t = t / = 0 ir jų pradžios sutampa.
Tuomet pagal Lorenco transformacijas gauname, kad tarp taško greičio komponenčių K ir
K/ inercinės atskaitos sistemose galioja sąryšis:
υx =

υy =

υ/x′ + V ; υ/ = υ x − V ;
x/
1 − V υx / c2
1 + V υ/x′ / c 2
υ/y′ 1 − V 2 / c 2
1 + V υ/x′ / c 2

; υ/y / =

υ y 1 − V 2 / c2
1 − V υx / c2

;

(1.31.1)

2
2
υ/z′ 1 − V 2 / c 2 ; υ/ = υ z 1 − V / c .
/
υz =
z
1 − V υx / c2
1 + V υ/x′ / c 2

Tai reliatyvistinis greičių sudėties dėsnis. Kai υ ≺≺ c, jie tampa paprastais klasikinės
mechanikos greičių sudėties dėsniais.
Jeigu kūnas juda lygiagrečiai ašiai x, tuomet jo greitis υ sistemoje K sutampa su υx, o
inercinės atskaitos sistemoje K/ – su υ/xi . Tada
υ=

υ/ + V
.
1 + V υ/ / c 2

Tarkim, V = c arba V< c, o υ/ = c. Tuomet υ = c, t.y. jeigu sudedami greičiai V ir υ/
neviršija c, tai ir suminis greitis neviršija c.
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1.32. Reliatyvistinis judesio kiekis (impulsas), masė ir energija
Materialiojo taško reliatyvistinis judesio kiekis (impulsas):
p=

m0 υ

= mυ ,
(1.32.1)
1 − υ2 / c 2
čia m0 – materialiojo taško ramybės masė, m – materialiojo taško reliatyvistinė (judėjimo)
masė, υ – materialiojo taško greitis, p - materialiojo taško reliatyvistinis judesio kiekis.
Reliatyvistinio impulso tvermės dėsnis: uždaros sistemos impulsas nekinta laike. Ramybės masė m0 yra invariantiška ir nepriklauso nuo kūno greičio.
⎞
m0 υ
d⎛
dp
= F arba ⎜⎜
⎟=F.
2
2
dt ⎝ 1 − υ / c ⎟⎠
dt
Tai reliatyvistinės mechanikos pagrindinis dėsnis: materialiojo taško impulso kitimo
greitis yra lygus jėgai, veikiančiai šį tašką.
Pilnutinės energijos reliatyvioji išraiška:
E = T + E0 = mc 2 =

m0 c 2

,
υ2
1− 2
c
čia E0 – materialiojo taško ramybės energija, T – kinetinė energija.
Kinetinė energija:
⎛
⎞
⎜
⎟
m0 c
1
− m0 c 2 = m0 c 2 ⎜
− 1⎟ .
T = E − E0 =
⎜
⎟
υ2
υ2
⎜⎜ 1 − 2
⎟⎟
1− 2
c
c
⎝
⎠
2

Kai υ2 ≺≺ c 2 , galioja

1
1−

υ2
c2

≈1+

(1.32.2)

(1.32.3)

⎞ m0 υ2
1 υ2
1 υ2
2⎛
ir
T
≈
m
⋅
c
1
+
−
1
,
⎜
⎟=
0
2
2 c2
2
⎝ 2c
⎠

čia neįvertinama dalelės potencinė energija, atsirandanti dėl pastarosios sąveikos su išoriniais laukais.
Ryšys tarp dalelės pilnutinės energijos ir impulso toks:
E = c p 2 + m02 c 2 .

(1.32.4)

Iš (1.32.3) matome, kad bet koks pilnutinės energijos pokytis ∆E yra lydimas jo reliatyvistinės masės pokyčio, ir atvirkščiai:
∆E = ∆m ⋅ c 2 .

(1.32.5).

Specialiosios reliatyvumo teorijos išvados pasitvirtino eksperimentiškai. Pavyzdžiui,
skylant branduoliams jų branduolio ryšio energija apskaičiuojama pagal (1.32.5).
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2. MOLEKULINĖS FIZIKOS IR
TERMODINAMIKOS PAGRINDAI
IDEALIOSIOS DUJOS
2.1. Statistinis ir termodinaminis tyrimo metodas
Molekulinė fizika tiria kūnų sandaros bei fizikinių savybių priklausomybę nuo juos sudarančių dalelių tarpusavio sąveikos bei judėjimo pobūdžio. Pagrindinis uždavinys – medžiagos
makroskopinių savybių aiškinimas, remiantis mikroskopine medžiagos sandara. Molekulinė
fizika nagrinėja dujų, skysčių ir kietųjų kūnų sandarą, tų kūnų savybių keitimąsi, kintant išorinėms sąlygoms (slėgiui, temperatūrai, elektriniam ir magnetiniam laukui), difuziją ir kt. Molekulinės fizikos uždaviniai sprendžiami fizikinės statistikos bei termodinamikos metodais.
Statistinis metodas pagrįstas statistiniais dėsniais bei tam tikrais tiriamų medžiagų
sandaros modeliais. Dalelių sankaupa, sudaranti kūną, apibūdinama vidutiniais dydžiais,
pvz., dujos yra apibūdinamos jų molekulių vidutiniu greičiu bei vidutine energija, kietąjį
kūną apibūdina vidutinė energija, tenkanti vienam laisvės laipsniui.
Termodinaminis tyrimo metodas neįvertina kūno sandaros bei atskirų molekulių judėjimo pobūdžio. Termodinaminis tyrimo metodas tyrinėja energijos pokyčius,
vykstančius sistemoje. Šis metodas remiasi trimis termodinamikos dėsniais [I, II ir III
(Nernsto šiluminė teorema)].
Termodinaminiai parametrai. Pusiausviroji būsena. Termodinaminis procesas.
Termodinaminė sistema – tai makroskopiniai objektai (kūnai ar laukai). Jie gali keistis energija tarpusavyje ar su išorine aplinka. Termodinaminės sistemos apibūdinamos termodinaminiais parametrais: slėgiu, savituoju tūriu (v = 1/ρ), temperatūra.
Slėgis – tai jėga, veikianti paviršiaus ploto vienetą normalės kryptimi.
Savitasis tūris – tai tūris savo skaitine verte lygus v = 1/ρ. Vienalyčio kūno savitasis
tūris yra lygus tos medžiagos masės vieneto užimamam tūriui.
Pusiausvyros būsena – tai sistemos būsena, nekintanti laike. Ši būsena nesusijusi su
procesais, vykstančiais išorinėje aplinkoje. Ši būsena susidaro esant pastovioms išorinėms
sąlygoms. Sistema joje būna ilgą laiką. Termodinaminės sistemos, esančios pusiausvyros
būsenos, visuose taškuose temperatūra yra ta pati.
Temperatūra apibūdina molekulių, jonų, atomų judėjimo intensyvumą. Ji yra matuojama šalutiniais metodais, o ne tiesiogiai. Tarptautinėje sistemoje temperatūra yra matuojama
Celsijaus skalėje °C. Ji žymima raide t. Termodinaminėje skalėje temperatūra yra matuojama Kelvinais K ir žymima raide T. Ryšys tarp Celsijaus ir Kelvino skalių yra toks:
T = 273,15 + t .

(2.1.1)

Amerikos žemyne bei Anglijoje temperatūra dažniausiai yra matuojama Farenheito
skalėje. Sąryšis tarp Celsijaus ir Farenheito skalių yra toks:
C=

F − 32
.
1,8

(2.1.2)
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Parametrai, apibūdinantys sistemą, yra vidiniai ir išoriniai. Išoriniai parametrai – tai
fizikiniai sistemos dydžiai, priklausantys nuo išorinių objektų padėties bei jų savybių. Pavyzdžiui, indo tūris, kuriame yra tiriamos dujos, yra išorinis parametras, nes jis lemia dujų
tūrį, arba dielektriko, esančio išoriniame lauke, išorinis parametras yra to lauko stipris.
Vidinis sistemos parametras yra dujų slėgis, energija ir t.t.
Termodinaminė sistema taip pat yra pusiausviroji, jeigu jos būsena laike kinta labai lėtai.
Procesas, vykstantis termodinaminėje sistemoje esant jos masei pastoviai, kai nekinta
vienas jos parametras, yra vadinamas izoprocesu:
izoterminis procesas – pastovi temperatūra (T = const.);
izochorinis procesas – pastovus tūris (V =const.);
izobarinis procesas – pastovus slėgis (p = const.).
Šie izoprocesai aprašomi šiais dėsniais:
pV = const. (Boilio ir Marioto dėsnis);

(2.1.3)

p = p0 (1 + γt )(Gei-Liusako dėsnis);

(2.1.4)

V = V0 (1 + αt )(Gei-Liusako dėsnis);

(2.1.5)

čia γ = α =

1
= 0,00367 1 / °C , p0, V0 – atitinkamai dujų slėgis ir tūris 0 °C tempe273,15

ratūroje.
Adiabatinis procesas – sistema su aplinka nesikeičia šiluma.

2.2. Idealiųjų dujų būsenos lygtis
Idealiosios dujos atitinka šį modelį:
1) jų pačių užimamas tūris yra labai mažas lyginant su dujų užimamu tūriu;
2) tarp molekulių nėra sąveikos jėgų; susidūrimo smūgiai tarp molekulių yra absoliučiai tamprūs.
Vandenilis, helis, azotas, deguonis esant normalioms sąlygoms ( p = 1,013 ⋅ 105 Pa,
t = 0 °C , h = 0 , 45° geografinė platuma) atitinka idealiųjų dujų dėsnius. Gausime idealiųjų dujų būsenos (Klapeirono ir Mendelejevo) lygtį. Idealiosios dujos iš būsenos,
aprašomos V1 , p1 , T1 , pereina į būseną, aprašomą V2 , p2 , T2 . Iš pradžių dujas šildome izobariškai iki T2, ir jos pasiekia tūrį V1/ . Pagal Gei-Liusako dėsnį,
⎛1
⎞
V1 = V0 (1 + αt1 ) = V0 α ⎜ + t1 ⎟ = V0 αT1 .
⎝α
⎠

(2.2.1)

Analogiškai
V1/ = V0 αT2 ,
nes
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1
= 273,15 oC.
α

(2.2.2)

Padalijame (2.2.2) iš (2.2.1), gauname, kad
V1/ V0 αT2 T2
=
= .
V1 V0 αT1 T1
Iš čia
V1/ = V1

T2
.
T1

(2.2.3)

Toliau dujos iš būsenos V1/ p1T2 pereina į būseną V2 p2T2 izotermiškai. Pagal Boilio
ir Marioto dėsnį,
p1V1/ = p2V2 .

(2.2.4)

Į šią lygtį iš (2.2.3) įrašę tarpinės būsenos tūrį gauname, kad
p1V1

T2
= p2V2
T1

arba
p1V1 p2V2
=
T1
T2 .
Iš čia gauname Klapeirono lygtį:
pV
(2.2.5)
= const.
T
Avogadro dėsnis teigia, kad bet kurių dujų vienas molis, esant toms pačioms sąlygoms, užima tą patį tūrį.
Esant normalioms sąlygoms vieno molio dujų tūris yra toks:
Vm = 2, 24 ⋅ 10−2 m3 = 22, 4 litrai .
Mendelejevas Klapeirono ir Avogadro dėsnį sujungė į vieną:
pVm
= R arba pVm = RT
T

(2.2.6)

Tai idealiųjų dujų būsenos (Klapeirono ir Mendelejevo) lygtis. Ji tinka vienam moliui. Bet kokiam dujų kiekiui idealiųjų dujų būsenos lygtis yra:
m
(2.2.7)
RT ,
µ
čia m – dujų masė, µ – tų dujų vieno molio masė, R – universalioji dujų konstanta. Ji savo
skaitine verte lygi darbui, kurį atlieka 1 molio dujos izobariškai besiplėsdamos, kai temperatūra pakeliama vienu laipsniu.
pV =
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2.3. Idealiųjų dujų molekulinės kinetinės teorijos pagrindinė lygtis
Vienatomės idealiosios dujos juda chaotiškai. Jos dažniau susiduria su sienele negu tarpusavyje. Išskiriame sienelėje plotelį ∆S (2.3.1 pav.). Apskaičiuojame slėgį į jį. Smūgiai į sienelę
absoliučiai tamprūs. Smūgio metu molekulė, kurios masė m0, perduoda sienelei impulsą:
m0 υ − (− m0 υ ) = 2m0 υ ,
čia υ – dujų molekulės greitis.

DS
uDt
2.3.1 pav.

Per laiką ∆t sienelę pasiekia tik tos molekulės, kurios yra cilindre υ∆t ∆S . Šių molekulių skaičius n = n0 υ∆t ∆S , čia n0 – molekulių skaičius tūrio vienete (tankis). Realiai
1
molekulės juda 6 kryptimis. Vadinasi, į plotelį ∆S pateks n0 υ∆t ∆S molekulių. Jos sie6
nelei perduos impulsą:
1
1
∆p = 2m0 υ ⋅ n0 υ∆t ∆S = n0 m0 υ2 ∆S ∆t ,
6
3

arba slėgis į sienelę toks:
p=

∆p
1
= n0 m0 υ2 .
∆S ∆t 3

(2.3.1)

Molekulės juda υ1 , υ2 ,...υn greičiais, todėl naudojamas vidutinis kvadratinis greitis
υ=

1
∑ υi2 ,
n

čia υi - i –sios molekulės greitis, n – molekulių skaičius tūryje.
Tuomet iš (2.3.1) gauname:
2 mυ 2
p = n0
.
3
2

(2.3.2)

Tai pagrindinė idealiųjų dujų molekulinės kinetinės teorijos lygtis.
Padauginame abi puses iš Vm (vieno molio tūrio) ir pažymime molekulės slenkamojo
judėjimo vidutinę kinetinę energiją raide Wk . Tuomet
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2
pVm = n0VmWk .
3
Pagal Klapeirono ir Mendelejevo lygtį, pVm = RT , o n0Vm = Avogadro skaičius N.
Tuomet

3 R
⋅ T.
2 N
R
J
– Bolcmano konstanta. Tuomet
= k − 1,38 ⋅ 10−23
N
K
3
WK = kT .
(2.3.3)
2
Matome, kad molekulės slenkamojo judesio kinetinė energija priklauso tik nuo temperatūros, arba termodinaminė temperatūra yra dydis, tiesiog proporcingas molekulės
slenkamojo judesio vidutinei kinetinei energijai. Įrašę (2.3.3) į (2.3.2) gauname pagrindinės idealiųjų dujų kinetinės teorijos lygties kitokią išraišką:
Wk =

p = n0 kT ,

(2.3.4)

arba
n0 = p / kT .

(2.3.5)

Matome, kad, esant tam pačiam slėgiui ir tai pačiai temperatūrai, bet kurių molekulių
skaičius tūrio vienete yra tas pats.

2.4. Maksvelo idealiųjų dujų molekulių greičių skirstinys
Dž. Maksvelo (Maxvell) skirstinys taikomas kai:
dujos sudarytos iš didelio skaičiaus vienodų molekulių;
dujų temperatūra pastovi;
dujų molekulės juda chaotiškai;
molekulių neveikia laukai.
Dž. Maksvelas nustatė, koks molekulių skaičius dn iš vienatomių idealiųjų dujų bendrojo molekulių skaičiaus n0 tūrio vienete turi greitį intervale nuo u iki u + du. Dujų temperatūra T. Maksvelo dėsnis taikomas tada, kai dujos yra termodinaminės pusiausvyros.
Molekulių tankis n0 visame tūryje yra vienodas. Maksvelo dėsnio išraiška:
3/2
⎛ mυ 2 ⎞
⎛ m ⎞
2
dn = n0 ⎜
exp
(2.4.1)
⎜−
⎟ 4πυ d υ ,
⎟
2
kT
2
kT
π
⎝
⎠
⎝
⎠
čia υ – molekulių greičio modulis, m – molekulės masė, k – Bolcmano konstanta. Pagal šią
formulę apskaičiuotas molekulių pasiskirstymas pagal greičius, esant skirtingoms temperatūroms T, pateiktas 2.4.1 paveiksle. Sąryšis tarp temperatūrų yra toks T1 T2 T3 .
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2.4.1 pav.

Iš pateiktų kreivių matome, kad, didėjant temperatūrai, molekulių tikimiausias greitis
υtik didėja, o molekulių skaičius, turinčių šį greitį, mažėja.
2kT
2 RT
.
(2.4.2)
υtik =
=
m
µ
Vidutinis aritmetinis greitis:
8 RT
8kT
.
=
πµ
πm
Vidutinis kvadratinis greitis:
υart =

(2.4.3)

3RT
3kT
,
=
mN
m
čia µ – dujų molio masė.
υ=

2.5. Tolygaus energijos pasiskirstymo molekulės laisvės laipsniais dėsnis
Molekulės gali slinkti, suktis, svyruoti. Laisvės laipsnių skaičius – tai skaičius nepriklausomų koordinačių, pagal kurias nustatome kūno ar sistemos padėtį erdvėje.
Materialusis taškas stačiakampėje Dekarto koordinačių sistemoje turi tris laisvės laipsnius – gali judėti trimis nepriklausomomis kryptimis. Turime absoliučiai kietą kūną (2.5.1
pav.). Jo padėtį erdvėje nusako dviejų tarpusavyje statmenų tiesių, einančių per kūno masės
centrą, orientacija, nusakoma kampais ϑ, ϕ, ψ ir absoliučiai kieto kūno masės centro koordinatėmis. Slenkant ir kartu sukantis absoliučiai kietas kūnas turi šešis laisvės laipsnius: tris
slenkamojo ir tris sukamojo. Atomas taip pat turi tris laisvės laipsniu. Molekulė iš dviejų
atomų turi penkis laisvės laipsnius: tris slenkamojo judėjimo ir du sukamojo. Atomai gali
svyruoti apie pusiausvyros padėtį. Tuomet molekulė turi dar vieną svyruojamojo judėjimo
laisvės laipsnį. Vadinasi, iš viso yra šeši laisvės laipsniai. Slenkamasis judėjimas gali vykti
visomis trimis kryptimis nepriklausomai. Vadinasi, kiekviena molekulės slenkamojo judėjimo energija viena kryptimi (tai atitinka 1 laisvės laipsnį) yra tokia:
1
Wk/ = kT .
(2.5.1)
2
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Tuomet molekulės, turinčios i laisvės laipsnių, vidutinė energija lygi:
i
Wk = kT .
2

(2.5.2)

Z

Y
X

2.5.1 pav.

Vieno molio idealiųjų dujų vidinė energija tokia:
i
i R
i
U m = Wk ⋅ N = kTN =
TN = RT .
2
2N
2

(2.5.3)

Jei turime n molių: n = m / µ ,
U = nU m =

mi
RT ,
µ2

(2.5.4)

čia µ - dujų molio masė.

2.6. Barometrinė formulė
Atmosferos slėgį sukelia aukščiau esančių oro sluoksnių svoris. Tarkim, aukštyje h
(2.6.1 pav.) atmosferos slėgis p, o aukštyje h + dh slėgis
bus p + dp . Jeigu kylame aukštyn ( dh 0 ), tai slėgis
mažėja ( dp ≺ 0 ).
Slėgių p ir p + dp skirtumas lygus dujų, esančių
p+dp
cilindro tūryje, kurio pagrindo plotas lygus vienetui ir
dh
aukštis dh, svoriui:
p − ( p + dp) = ρgdh ,

p

čia ρ dujų tankis aukštyje h. Tuomet
dp = −ρgdh .

h
(2.6.1)

2.6.1 pav.
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Normaliomis sąlygomis oras artimas idealiosioms dujoms. Pasinaudodami idealiųjų
dujų būsenos lygtimi (2.2.7), surandame dujų tankį:
m µp
,
=
V RT
čia µ oro molio masė.
Įrašome (2.6.2) į (2.6.1):
µp
dp = −
gdh arba
RT
µg
dp
=−
dh .
p
RT
ρ=

(2.6.2)

(2.6.3)

Tarkim dujų temperatūra pastovi ( T = const ). Integruojame (2.6.3)
µgh
+ ln c .
RT
Potencijuojame (2.6.4):
ln p = −

(2.6.4)

⎛ µgh ⎞
p = C exp ⎜ −
⎟,
⎝ RT ⎠
čia c, C – konstantos.
Įrašę h = 0 gauname, kad C = p0 , čia p0 – slėgis aukštyje h = 0 . Tuomet
⎛ µgh ⎞
p = p0 exp ⎜ −
(2.6.5)
⎟.
⎝ RT ⎠
Tai barometrinė formulė. Pagal ją galime nustatyti, kaip keičiasi slėgis kintant aukščiui, nustatyti vidutinę oro sluoksnio temperatūrą, kai žinomi h, p, p0, perskaičiuoti išmatuotą slėgį jūros lygyje.
Praktikoje naudojama išvestinė (paprastoji) barometrinė formulė:
h2 − h1 = 16000(1 + αt )

p1 − p2
,
p1 + p2

(2.6.6)

α = 0,00360 ≈ 0,004 , t – temperatūra Celsijaus skalėje, h2 , h1 ir p2 , p1 – atitinkamai aukščiai ir slėgiai 2 ir 1 taškuose.

2.7. Molekulių pasiskirstymas išoriniame potencialiniame lauke
Atmosferoje esančias molekules Žemė traukia prie savęs. Jeigu nebūtų Žemės traukos, ore molekulės nuskrietų į kosminę erdvę. Jeigu nebūtų molekulių šiluminio judėjimo,
tai visos molekulės, veikiamos Žemės traukos, nukristų ant Žemės paviršiaus.
Dujų molekulių pasiskirstymas tūryje, veikiant išoriniam potencialiniam laukui, yra
aprašomas Bolcmano dėsniu:
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⎛ w p ( x, y , z ) ⎞
dn( x, y, z) = const exp ⎜⎜ −
⎟⎟ dxdydz ,
kT
⎝
⎠

(2.7.1)

čia w p – dalelės potencinė energija išoriniame potenciniame lauke, x, y, z − jos koordinatės,
dn( x, y, z) – dalelių, kurių koordinatės yra intervaluose nuo x iki x + dx , y iki y + dy , z iki
z + dz , skaičius. Bet kokiame aukštyje h, tūryje dV molekulių skaičius toks:
⎛ mgh ⎞
dn( x, y, z) = const exp ⎜ −
⎟ dV .
⎝ kT ⎠
Iš Bolcmano skirstinio galime gauti barometrinę formulę.

(2.7.2)

2.8. Molekulių vidutinis susidūrimų skaičius
ir vidutinis laisvasis lėkis
Atstumas, kurį molekulė įveikia tarp dviejų smūgių, yra vadinamas laisvuoju lėkiu
(kelio ilgiu). Dėl chaotiško judėjimo laisvieji lėkiai
yra skirtingi. Todėl naudojamas vidutinis laisvasis lė4r
kis. Sakykime, kad visos molekulės nejuda, o juda tik
viena. Ir ji po susidūrimo judės ta pačia kryptimi. Tarkime, kad molekulė yra tamprus rutuliukas. Jos spindulys r. Tuomet molekulė susidurs su tomis molekulėmis, kurios bus spindulio d = 2r cilindre (2.8.1 pav.).
Cilindro simetrijos ašis sutampa su molekulės judėjimo trajektorija. Molekulė juda vidutiniu greičiu υ.
r
Per nedidelį laiko tarpą ∆t nueis kelią s = υ ⋅ ∆t .
Cilindro tūris V = d 2 π ⋅ s . Jei dujų tūrio vienete yra n0
molekulių, tuomet smūgių skaičius per laiką ∆t toks:
z = n0V = n0 πd 2 s = πd 2 υ∆t n0 .
Realiai visos molekulės juda, ir susidūrimų skai2.8.1 pav.
čius yra 2 karto didesnis už apskaičiuotąjį:
z = 2πd 2 υ∆tn0 .

(2.8.1)

Vidutinis laisvasis lėkis apskaičiuojamas taip:
l =

s
υ∆t
1
=
=
.
2
z
2 ⋅ πd υ∆tn0
2 ⋅πd 2 n0

(2.8.2)

Kadangi slėgis yra proporcingas dujų koncentracijai (2.3.4) p ∼ n0, tai iš gautos formulės (2.8.2) matome, kad molekulių vidutinis laisvasis lėkis yra atvirkščiai proporcingas
slėgiui, t.y., didėjant slėgiui, vidutinis laisvasis lėkis mažėja.
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2.9. Pernešimo reiškiniai
Masės, energijos ir impulso pernešimas yra vadinamas pernešimo reiškiniais. Iš jų
pagrindiniai yra šie: difuzija (pernešama masė), šiluminis laidumas (pernešama šilumos
pavidalo energija) ir vidinė trintis (pernešamas impulsas).
Difuzija – tai savaiminis vienos medžiagos molekulių prasiskverbimas į kitą medžiagą, neveikiant išorinėms jėgoms. Chemiškai švariose dujose difuzija vyksta dėl skirtingo
tankio, mišiniuose – dėl nevienodo atskirų komponenčių procentinio kiekio.
Perneštos medžiagos kiekis per laiko vienetą pro ploto vienetą (masės srauto tankis) yra
toks (Fiko dėsnis):
dρ
,
(2.9.1)
dx
čia D – difuzijos koeficientas, d ρ / dx – tankio gradientas (tankio pokytis ilgio vienete).
Difuzijos koeficientas :
m = −D

1
D= υ l ,
3
čia υ - molekulių šiluminio judėjimo vidutinis aritmetinis greitis, - vidutinis laisvasis
lėkis.
Šiluminis laidumas – tai kūno savybė perduoti energiją iš vienos dalies į kitą. Ji sąlygojama kūną sudarančių dalelių sąveikos. Pvz., chaotiškai judėdamos molekulės įsiveržia
į šaltesnį sluoksnį ir atiduoda savo energiją. Taip išsilygina molekulių energija bei dujų
temperatūra. Pernešamos energijos srauto tankis aprašomas Furjė dėsniu:
q = −λ

dT
,
dx

(2.9.2)

čia q – šilumos srauto tankis, savo skaitine reikšme lygus energijai, perduodamai per
laiko vienetą pro ploto vienetą, statmeną tam srautui, λ – šilumos laidis (šilumos laidumo koeficientas), dT / dx – temperatūros gradientas srauto kryptimi. Šilumos laidis
su dujų savybėmis susijęs taip:
1
λ = υ lcV ρ ,
3
čia cV – dujų savitoji šiluma (šilumos kiekis, kurį reikia sutekti 1 kg dujų pakeliant jų temperatūra vienu laipsniu (1K)) esant pastoviam tūriui, ρ – dujų tankis.
Vidinė trintis (klampa) vyksta dėl impulso pernešimo. Molekulės iš greičiau judančio
sluoksnio pereina į lėčiau judantį sluoksnį. Čia jos atiduoda savo impulso perteklių lėčiau
judančioms molekulėms, ir lėčiau judėjęs sluoksnis pradeda judėti greičiau. Ir atvirkščiai,
molekulės, perėjusios iš lėčiau judančio sluoksnio į greičiau judantį sluoksnį, jį sulėtina.
Vidinę trintį aprašo Niutono dėsnis:
j p = −η

dυ
,
dx

(2.9.3)

čia j p – impulso srauto tankis, savo skaitine verte lygus impulsui, pernešamam pro vienetinį plotą, statmeną x ašiai, per laiko vienetą; η – dinaminė klampa; d υ dx – greičio
gradientas. Dinaminė klampa su dujų savybėmis susijusi taip:
1
η = ρυ l .
3
Niutono, Furjė ir Fiko dėsniai eksperimentiškai buvo nustatyti anksčiau negu buvo
išvesti remiantis molekuline-kinetine dujų teorija. Šių dėsnių matematinių išraiškų panašumas susijęs su molekulių chaotinio judėjimo ir susidūrimų mechanizmo bendrumu. Tarp
dinaminės klampos, šilumos laidžio ir difuzijos koeficiento galioja ryšiai:
η = ρD , λ = ηcV .
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TERMODINAMIKOS PAGRINDAI
2.10. Dujų molinė šiluma
Dujų molinė šiluma – tai šilumos kiekis, kurį reikia suteikti vienam dujų moliui, kad
jo temperatūra pakiltų vienu laipsniu. Molekulinė šiluma yra žymima CV, kai šildant yra
pastovus tūris, ir Cp, – kai pastovus slėgis. Visada C p CV , nes reikia atlikti papildomą
darbą nugalint išorines jėgas, kad galiotų sąlyga p = const.
Surasime CV. Vieną dujų molį pašildome izochoriškai nuo temperatūros T1 iki temperatūros T2. Temperatūrų skirtumas T2 − T1 yra lygus vienam laipsniui. Dujų molio vidinės
energijos esant šioms temperatūroms lygios:
i
i
RT ir U m/ = R(T + 1) .
2
2
Tuomet dujų molio vidinės energijos pokytis toks:
Um =

∆U m = U m/ − U m =

i
i
i
R(T + 1) − RT = R .
2
2
2

(2.10.1)

Kadangi ∆U m = CV , tai:
i
R.
2
Žinome, kad
CV =

(2.10.2)

C p = CV + A ,

(2.10.3)

čia A – darbas, kurį reikia atlikti, nugalint išorines jėgas. Dujos, besiplėsdamos izobariškai,
pakelia stūmoklį aukščiu ∆h (2.10.1pav.), tuomet atliktas darbas apskaičiuojamas taip:
A = F ⋅ ∆h = p ⋅ S ⋅ ∆h = p∆Vm ,

(2.10.4)

čia ∆Vm − molio tūrio pokytis pakitus temperatūrai vienu laipsniu, S – cilindro skerspjūvio plotas. Tūrio pokytį galima surasti
pagal dujų būvio lygtį:
Vm =

RT
.
p

Vm/ =

R(T + 1)
,
p

čia Vm ir Vm′ – vieno molio tūris, esant dujų temperatūroms T
ir T+1 atitinkamai.
2.10.1 pav.
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∆Vm = Vm/ − Vm =

R(T + 1) RT R
−
= .
p
p
p

Tuomet
A = p∆Vm = p

R
=R,
p

(2.10.5)

čia R – universali dujų konstanta. Ji savo skaitine verte lygi darbui, kurį atlieka vienas
izobariškai besiplečiančių dujų molis, kai temperatūra pakeliama vienu laipsniu. Tuomet
dujų molinė šiluma, esant pastoviam dujų slėgiui, yra tokia:
C p = CV + A = CV + R =

i
i+2
R+R=
R.
2
2

(2.10.6)

Dažnai naudojamas molinių šilumų santykis:
γ=

Cp
CV

=

i+2
.
i

(2.10.7)

Vienatomių γ ≈ 1,67 , dviatomių – γ ≈ 1, 4 ir t.t. Tačiau kiekvienos dujos turi tik joms
būdingą molinių šilumų santykio vertę tam tikrame dujų temperatūrų intervale.

2.11. Pirmasis termodinamikos principas
Sakykim, sistema pereina iš I būsenos į II. Pagal energijos tvermės dėsnį, sistemos vidinės energijos pokytis U 2 − U1 yra lygus gauto šilumos kiekio ir išorinių jėgų
atlikto darbo A/ sumai:
U 2 − U1 = Q + A / .
Pagal III Niutono dėsnį, vidinių jėgų atliktas darbas A = − A/ . Tuomet
U 2 − U1 = Q − A ,
arba
Q = (U 2 − U1 ) + A .
Šilumos kiekis, kurį gauna sistema, padidina jos vidinę energiją ir yra sunaudojamas
darbui, kurį atlieka sistema, veikdama išorinius kūnus. Jei Q = 0 , tai darbas, atliekamas
dėl vidinės energijos pokyčio, A = −(U 2 − U1 ) .
Jeigu U 2 − U1 = 0 , tai A = 0 , t.y., nesuteikus sistemai šilumos ir nepasikeitus jos
vidinei energijai, darbas neatliekamas. Ciklinio proceso metu U 2 − U1 = 0 , ir visa suteikta šiluma yra sunaudojama darbui atlikti A = Q . Vadinasi, negalima sukurti tokio
periodiškai veikiančio variklio, kuris veiktų negaudamas šilumos iš išorės, t.y. negalima sukurti I rūšies perpetum mobile.
Elementarusis procesas:
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∆Q = ∆U + ∆A = ∆U + p∆V .
Kai procesas trunka labai trumpai, tai I termodinamikos principo išraiška yra tokia:
δQ = dU + δA = dU + pdV .

(2.11.1)

2.12. Pirmojo termodinamikos principo taikymas izoprocesams ir
adiabatiniam procesui
Tarkim, dujos plečiasi. Slėgis kinta, o tūris padidėja baigtiniu dydžiu nuo V1 iki V2.
Darbas, atliktas dujoms plečiantis, lygus elementarių darbų sumai:
A=

V2

∫

pdV .

V1

Darbas yra lygus užštrichuotam plotui (2.12.1 pav.).

2.12.1 pav.

Buvome gavę I termodinamikos principo išraišką (2.11.1). Pritaikome ją izoprocesams:
1.Izochorinis procesas. Dujų tūris yra pastovus (V = const , 2.12.2 pav.).

2.12.2 pav.
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Tuomet dV = 0 ir δA = 0 . Visa suteikta šiluma sunaudojama dujų molekulių vidinei
energijai padidinti:
δQ = dU =

m
CV dT .
µ

(2.12.1)

2.Izobarinis procesas. Dujų slėgis yra pastovus ( p = const , 2.12.3 pav.).

2.12.3 pav.

Tuomet
A=

V2

∫

V1

V2

pdV = p ∫ dV = p(V2 − V1 ) .

(2.12.2)

V1

Suteikta šiluma sunaudojama vidinei energijai padidinti bei darbui atlikti, nugalint
išorinį slėgį:
∆Q = ∆U + p(V2 − V1 ) .

(2.12.3)

3.Izoterminis procesas. Dujų temperatūra pastovi ( T = const , 2.12.4 pav.). Tuomet ir
dT = 0 , t.y. dU = 0 (vidinė energija nekinta). Iš (2.11.1) gauname:
δQ = δA = pdV .

(2.12.4)

2.12.4 pav.

Visa suteikta šiluma sunaudojama darbui, kurį atlieka besiplėsdamos dujos. Iš (2.2.7)
ir (2.12.4) gauname:
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A=

V2

∫

V

pdV =

V1

2
V
m
dV m
m
RT ∫
= RT (ln V2 − ln V1 ) = RT ln 2
µ
V
µ
µ
V1
V

(2.12.5)

1

4.Adiabatinio proceso metu tiriama sistema neturi šilumos apykaitos su išore δQ = 0
ir, dujoms plečiantis adiabatiškai, darbas atliekamas mažėjant vidinei energijai:
δA = − dU .

Adiabatinį procesą aprašo Puasono lygtis:
p ⋅ V γ = const ,

(2.12.6)

čia γ = C p / Cv .
Iš idealiųjų dujų lygties (2.2.7) ir (2.12.6) gauname:
m RT γ m
⋅ V = R ⋅ TV γ−1 = constTV γ−1 .
µ V
µ

(2.12.7)

Tuomet Puasono lygtis įgauna tokią išraišką:
TV γ−1 = const .

2.12.5 pav.

(2.12.8)

Dujoms plečiantis adiabatiškai, slėgis
krinta staigiau negu plečiantis izotermiškai
(2.12.5 pav.).Tai atsitinka todėl, kad, dujoms
plečiantis adiabatiškai, slėgis mažėja ne tik dėl
tūrio didėjimo, bet ir dėl temperatūros mažėjimo, nes mažėja dujų vidinė energija, sunaudojama plėtimosi darbui atlikti.

2.13. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai
Grįžtamuoju vadiname tokį procesą, kuris gali vykti tiesiogine, o paskui atvirkštine kryptimi. Pasibaigus šiam procesui, sistema ir aplinka, su kuria sąveikavo sistema, grįžta į pradinę padėtį. Negrįžtamasis procesas yra toks, kai sistemoje ar su ja
sąveikaujančioje aplinkoje lieka pakitimų.Gamtoje visi procesai yra negrįžtami, tačiau
kai kurie iš jų yra artimi grįžtamiems.
Karno ciklas
S. Karno (prancūzas, gyvenęs 1796-1832) sukūrė idealios šiluminės mašinos teorinį
modelį. Karno laikė, kad grįžtamojo proceso metu nėra nuostolių dėl trinties ir šilumos išsklaidymo pro cilindro sieneles. Darbinė medžiaga – idealiosios dujos. Šių dujų plėtimosi
procesas bus grįžtamasis, jei jos plėsis izotermiškai arba adiabatiškai. Karno ciklas susideda
iš dviejų izoterminių ir dviejų adiabatinių procesų. Karno ciklas pavaizduotas 2.13.1 paveiksle. Cilindras, kuriame yra stūmoklis, sujungtas su šildytuvu. Cilindre yra idealios dujos.
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Jų parametrai p1 ,V1 , T1. Šildytuvo (taške A) temperatūra yra T1. Dujos izotermiškai lėtai
plečiasi. Tai pavaizduoja kreivė AB. Izoterminio proceso metu iš šildytuvo paimtas šilumos
kiekis Q paverčiamas darbu. Taške B cilindras nuo šildytuvo atjungiamas. Dujų būvis taške
B yra apibrėžiamas parametrų p2 ,V2 , T1. Toliau iki taško C dujos plečiasi adiabatiškai. Tai
atitinka kreivė BC. Šio proceso metu darbas atliekamas dėl dujų vidinės energijos sumažėjimo, todėl temperatūra sumažėja iki T2 . Taške C dujų tūris yra V3 , slėgis p3 , temperatūra
T2 . Šių procesų metu atliktas darbas lygus plotui V1 ABCV3 . Toliau cilindras yra sujungiamas
su aušintuvu, kurio temperatūra T2 . Dujos lėtai izotermiškai slegiamos todėl, kad dujų temperatūra spėtų susilyginti su aušintuvo temperatūra, t.y. kad dujų temperatūra būtų pastovi.
Izotermišką suspaudimo procesą atitinka kreivė CD. Šio proceso metu aušintuvui yra atiduodama šiluma Q2 . Taške D dujų parametrai yra p4 ,V4 , T2 . Toliau cilindras yra atjungiamas
nuo aušintuvo, ir nuo būvio D iki būvio A vyksta adiabatinis procesas. Dujos toliau spaudžiamos greitai. Jos neturi sąlyčio su aplinka, ir jų temperatūra pakyla iki T1.

p1

A(T1)
B(T1)

p2
D(T2)

p4

C(T2)

p3

V1

V4

V2

V3

2.13.1 pav.

Darbas, atliktas pereinant dujoms iš būvio C į A per būvį D, yra lygus V1 ADCV3 figūros plotui. Šio ciklinio proceso metu dujos paėmė šilumą Q1 iš šildytuvo, atidavė šilumą
Q2 aušintuvui ir dėl to atliko darbą A. Po ciklinio proceso dujos grįžo į pradinę padėtį A.
Pagal I termodinamikos principą, atliktas darbas yra lygus šilumos kiekių Q2 ir
Q1 skirtumui:
A = Q1 − Q2
arba
A = SV1 ABCV3 − SV1 ADCV3 = S ABCDA .
Atliktas darbas yra lygus plotui figūros, kurios kraštinės yra ciklinio proceso eigos kreivė. Šilumos kiekį, sunaudojamą naudingam darbui atlikti, apibūdina mašinos
naudingo veikimo koeficientas:
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η=

A Q1 − Q2
=
.
Q1
Q1

Įrašę vietoj Q1,Q2 darbo išraiškas izoterminio proceso metu, gauname ∆Q = A
arba, atlikę veiksmus, galime gauti, kad
T1 − T2
.
T1
Idealiosios šiluminės mašinos naudingojo veikimo koeficientas priklauso nuo šildytuvo
ir aušintuvo temperatūrų skirtumo T1 − T2 , tačiau nepriklauso nuo darbinio kūno prigimties.
Realiosiose šiluminėse mašinose dalis šilumos, paimtos iš šildytuvo, yra sunaudojama trinčiai nugalėti bei kitiems šalutiniams veiksniams pašalinti. Dėl to realiųjų šiluminių
mašinų η yra mažesnis nei idealiųjų.
η=

2.14. Antrasis termodinamikos principas
Yra keletas šio principo formuluočių:
- šiluma savaime nepereina iš šaltesnio kūno į šiltesnį (R. Klauzijus),
- negali vykti toks periodinis procesas, kurio metu būtų paverčiamas darbu visas šilumos kiekis vien tik atvėstant šilumos šaltiniui (V. Tomsonas ir kt.).
I termodinamikos principas parodo, kaip gali vykti procesas, II principas parodo,
kuria kryptimi vyksta procesas, pvz., šiluma savaime pereina iš šiltesnio kūno į šaltesnį;
akmuo, veikiamas Žemės traukos, nukrenta ant Žemės paviršiaus.
II termodinamikos principo apibrėžimuose paminėti procesai negali vykti savaime.
Jų negalima realizuoti dirbtinai, nesukeliant pakitimų įrenginį supančioje aplinkoje.
Ilgą laiką žmonija stengėsi sukurti antros rūšies perpetuum mobile (antros rūšies amžinąjį variklį). Tai variklis, kuris periodiškai atliktų darbą naudodamas vien šilumos rezervuaro
vidinę energiją, neįvykus jokiems pakitimams supančiuose kūnuose. Šis variklis imtų šilumą
iš šildytuvo ir visą ją paverstų darbu, nieko neatiduodamas aplinkai (Q2 = 0). Tokio variklio
naudingojo veikimo koeficientas būtų lygus 1.
Pagal II termodinamikos principą, darbas ir šiluma yra nelygiavertės energijos perdavimo formos. Tvarkingą kūno judėjimą galima paversti šiluma, tačiau chaotiško molekulių
judėjimo be papildomo kompensuojančio proceso paversti darbu negalima.
Pateiksime keletą pavyzdžių:
1. Izotermiškai plečiantis dujoms yra atliekamas darbas. Jis ekvivalentiškas šilumos
kiekiui, kuris buvo suteiktas dujoms. Tačiau dujos, atlikusios darbą, nesugrįžta į
pradinę padėtį. Jos išsiplečia, jų tūris padidėja.
2. Variklis, veikiantis pagal Karno ciklą, atlieka darbą dėl šilumos, gaunamos nuo šildytuvo. Tačiau dalis šilumos yra atiduodama šaldytuvui. Vadinasi, gautas šilumos
kiekis nėra ekvivalentiškas atliktam darbui.
3. Šaldytuvuose, veikiančiuose pagal grįžtamąjį Karno ciklą, perduodamas tam tikras šilumos kiekį nuo šaltesnio kūno šiltesniam kūnui. Kad vyktų šis procesas, išorinės jėgos
atlieka papildomą darbą (kompresorius suspaudžia garus iki jų pavirtimo skysčiu).
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4. Analogiškai kaip šaldytuvai veikia ir šilumos siurbliai. Kad paimtų šilumą iš šaltesnės aplinkos ir ją perduotų šiltesnei aplinkai, šilumos siurbliai atlieka papildomą darbą. Perduotas šilumos kiekis Q1 aplinkai, kurioje temperatūra didesnė, yra
lygus paimtam šilumos kiekiui Q2 iš aplinkos, kurioje temperatūra žemesnė, plius
šilumos siurblių atliktas darbas A. Šilumos siurblių našumo koeficientas toks:
η′ =

Q2
Q2
=
.
A Q1 − Q2

(2.14.1)

Pagal tai, iš kur yra imama šiluma, šilumos siurbliai yra skirstomi į vandens telkinių,
dirvožemio ir oro. Didžiausią našumo koeficientą turi šilumos siurbliai, įmantys šilumą iš
vandens telkinių, mažiausią – iš aplinkos oro.

2.15. Entropija
Be galo mažo šilumos kiekio δQ , suteikto sistemai, santykis su šios sistemos termodinamine temperatūra T yra sistemos būseną aprašančios funkcijos S diferencialas:
δQ
,
T
čia S – kūno entropija. dS ir δQ turi tą patį ženklą. Vadinasi, pagal dS kitimą galima spręsti
apie proceso eigą. Šildant entropija didėja ( dS 0 ), o šaldant entropija mažėja ( dS ≺ 0 ).
Uždaroje sistemoje entropija gali kisti taip:
- sistemos, kurioje vyksta grįžtamasis Karno ciklas, entropija nekinta,
- sistemos, kurioje vyksta negrįžtamasis Karno ciklas, entropija didėja,
- uždaroje sistemoje, vykstant bet kokiems procesams, entropija nemažėja.
Panaudoję pirmąjį termodinamikos principą, surandame sistemos entropijos pokytį,
jai pereinant iš 1 būsenos į 2 būseną:
dS =

T2
V
T
V ⎞
δQ 2 dU + δA m
dT m 2 dV m ⎛
=∫
= CV ∫
+ R∫
= ⎜ CV ln 2 + R ln 2 ⎟
µ
µ V1 V
µ⎝
T
T1
V1 ⎠
1 T
1
T1 T
2

∆S = S 2 − S1 = ∫
Čia dU =

m
m
dV
.
CV dT , δA = pdV = RT
µ
µ
V

Fizikinę prasmę turi ne entropijos dydis, o jos pokytis.

2.16. Antrojo termodinamikos principo statistinis aiškinimas
Entropijos mažėjimo uždaroje sistemoje negalimumas aiškinamas statistiškai, remiantis kūnų sandaros molekulinės-kinetinės teorija, panaudojant Bolcmano formulę:
S = k ln P + const ,
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čia S – sistemos entropija, k – Bolcmano konstanta, P – būsenos termodinaminė tikimybė.
Būsenos termodinaminė tikimybė – tai konkrečios termodinaminės būsenos dalelių
visų galimų pasiskirstymų pagal koordinates ir greičius skaičius. Pagal apibrėžimą, P ≥ 1.
Pusiausviroji sistema turi didžiausią termodinaminę tikimybę. Pagal Bolcmano formulę,
sistemos termodinaminė tikimybė, vykstant bet kokiems procesams, negali mažėti.
Proceso, vykstančio uždaroje sistemoje, metu, pereinant iš 1 būsenos į 2 būseną,
termodinaminės tikimybės pokytis ∆P ≥ 0 . Grįžtamojo proceso metu ∆P = 0 . Negrįžtamojo proceso metu ∆P 0 . Vadinasi, negrįžtamasis procesas sistemą pakeičia iš mažiau
tikėtinos būsenos į labiau tikėtinesnę. Artėjama prie pusiausvyrosios būsenos. II termodinamikos principas aprašo didelio skaičiaus dalelių chaotiško judėjimo dėsningumus. Sistemose, sudarytose iš nedidelio skaičiaus dalelių, pastebimas nuokrypis (fluktuacija) nuo
II termodinamikos principo.
II termodinamikos principas, taikomas uždarai sistemai, netinka Visatai. Jo tinkamumas Visatai reikštų, kad visų kūnų temperatūra turėtų išsilyginti. Tuomet visos judėjimo
formos, išskyrus chaotišką šiluminį judėjimą, turėtų išnykti. Tačiau Visatoje dėl jos didelių
nuotolių tai vienur, tai kitur įvyksta fluktuacijos, kurios sutrikdo šiluminę pusiausvyrą. Šių
fluktuacijų trukmė ir intensyvumas gali būti dideli. Vadinasi, Visatos mirties negali būti.
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REALIOSIOS DUJOS IR GARAI
2.17. Nuokrypiai nuo idealiųjų dujų dėsnių
Idealiųjų dujų molekulės tarpusavyje nesąveikauja ir pačios neužima jokio tūrio. Jų
būvį aprašo idealiųjų dujų būvio lygtis (2.2.7). Pagal ją, esant tai pačiai temperatūrai, dujų
tūrio ir slėgio sandauga yra pastovus dydis. Iš eksperimentinių duomenų matyti, kad, esant
mažiems slėgiams ir aukštoms temperatūroms (aukštesnėms negu dujų skystėjimo temperatūra), idealiųjų dujų lygtis gerai aprašo ir realiąsias dujas. Esant aukštiems slėgiams,
pvz., 108 Pa, nuokrypiai nuo idealiųjų dujų būvio lygties būna 100%. Tačiau esant slėgiams 105-107 Pa, šis nuokrypis būna 0,5 %.
Nuokrypiai atsiranda dėl realiųjų dujų molekulių sąveikos – traukos ir stūmos jėgų ir
molekulių užimamo tūrio. Esant mažiems slėgiams, atstumai tarp molekulių dideli. Tuomet į molekulių sąveiką galima neatsižvelgti.
Esant aukštiems slėgiams, atstumai tarp molekulių sumažėja. Pasireiškia traukos ir stūmos jėgos. Esant žymiai sąveikai, molekulės, be kinetinės energijos, įgyja ir potencinę energiją.
Dėl to realiosioms dujoms, esant dideliems slėgiams idealiųjų dujų dėsniai negalioja. Traukos
jėga F2 ir stūmos jėga F1 tarp dviejų molekulių (2.17.1 pav.), esančių atstumu r, yra tokia:
F1 = b / r13 , F2 = − a / r 7 ,
čia a ir b – koeficientai, priklausantys nuo molekulių sandaros ir sąveikos jėgų tipo.

2.17.1 pav.

F – jėgų F1 ir F2 atstojamoji. Kai r r0, vyrauja traukos jėga F2 , kai r ≺ r0 – vyrauja
stūmos jėga F1 . Kai r = r0 , traukos jėga lygi stūmos jėgai F1 = F2 . Sistema, susidedanti
iš dviejų sąveikaujančių molekulių, yra pusiausvyros būsenos, kai r = r0 . Tuomet sistema
turi potencinės energijos minimumą (2.17.2 pav.). Kai r r0 , potencinė energija mažėja,
artėdama prie 0. Kai r ≺ r0 , potencinė energija didėja.
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2.17.2 pav.

Tai galima paaiškinti taip. Išnagrinėsime dviejų molekulių susidūrimą. Viena molekulė yra koordinačių centre 0, o kitos molekulės lekia link jos iš begalybės. Antrąją molekulę
pirmoji traukia vis labiau. Antrosios greitis didėja. Didėja ir jos kinetinė energija. Tačiau
bendra molekulių energija yra ta pati: E p + Ek = E . Vadinasi, mažėja sistemos potencinė
energija. Molekulei einant per tašką r0 , traukos jėgas pakeičia stūmos jėgos. Molekulės
greitis pradeda mažėti. Kinetinė energija taip pat mažėja. Tuo momentu, kai molekulės
potencinė energija tampa lygi pilnutinei jos energijai, molekulės greitis lygus nuliui. Tada
molekulės yra labiausiai suartėjusios. Minimalus atstumas, iki kurio suartėja molekulių
centrai, yra vadinamas molekulės efektyviuoju skersmeniu d (diametru). Dydis σ = πd 2
yra vadinamas molekulės efektyviuoju skerspjūviu. Didėjant temperatūrai, molekulės gali
labiau suartėti. Vadinasi, didėjant temperatūrai, molekulės efektyvusis skersmuo mažėja.

2.18. Van der Valso lygtis
Van der Valso dujų molekulės – tvirti rutuliukai. Jų skersmuo d. Tarp jų veikia traukos
jėgos. Kadangi šie rutuliukai yra baigtinių matmenų, tai tarp jų egzistuoja ir atostūmio jėgos.
Molekulės užima tam tikrą tūrį. Dėl to dujų būvio lygtyje vietoj molio tūrio Vm
įrašomas laisvasis tūris:
Vm/ = Vm − b ,
čia b – van der Valso konstanta, atsirandanti dėl molekulių tūrio. Ji savo skaitine reikšme
yra lygi vieno molio molekulių keturgubam tūriui:
b = 4 N Av ,

1
⎛
⎞
čia N A – Avogadro skaičius, v – vienos molekulės tūris ⎜ v = πd 3 ⎟ .
6
⎝
⎠
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Traukos jėgos įvertinamos panaudojant slėgio pataisą. Kiekviena molekulė sąveikauja su tomis, kurios yra arčiau nei RM (r ≤ RM ), čia RM – molekulinės sąveikos spindulys.
Jis yra apie 10-9 m. Molekulių judėjimas dėl sąveikos tūrio viduje nepakinta. Tačiau molea
kulių judėjimas dėl sąveikos pakinta šalia indo sienelės. Atsiranda vidinis slėgis p′ = 2 ,
Vm
čia a – van der Valso konstanta, įvertinanti tarpmolekulines traukos jėgas.

Tuomet van der Valso lygtis, pritaikyta vienam moliui, turi tokią išraišką:
⎛
a ⎞
⎜ p + 2 ⎟ (Vµ − b) = RT ,
⎜
Vµ ⎟⎠
⎝
esant bet kokiam dujų kiekiui,
⎛
M 2 a ⎞⎛
M ⎞ M
RT ,
⎜ p + 2 2 ⎟ ⎜V − b ⎟ =
µ ⎠ µ
µ V ⎠⎝
⎝
čia M ir V– atitinkamai dujų masė ir tūris.

(2.18.1)

(2.18.2)

2.19. Van der Valso izotermos
Panaudodami van der Valso lygtį, apskaičiuojame dujų slėgio priklausomybę nuo
tūrio, esant pastoviai temperatūrai (2.19.1 pav.). Kai temperatūra aukštesnė už kritinę
( T Tk ), realiųjų dujų izoterma mažai skiriasi nuo idealiųjų dujų izotermos.

2.19.1 pav.

Kai T = Tk , taške K ji turi vieną įlinkio tašką. Kai temperatūros žemos (T ≺ Tk ) ,
izoterma įgauna bangos formą. Didėjant tūriui, kreivė iš pradžių monotoniškai leidžiasi
žemyn, toliau kyla aukštyn, o paskui leidžiasi vėl žemyn. Sakykim, slėgis ir temperatūra
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yra pastovūs. Išsprendę van der Valso lygtį tūrio atžvilgiu gauname, kad ji turi arba tris
realias šaknis, arba vieną realią ir dvi menamas. Pirmuoju atveju turime izotermą, kai
T ≺ Tk , antruoju atveju – kai temperatūros aukštos.
Atkarpose DCF ir EBA, didėjant tūriui, slėgis mažėja. Tai natūralu. Atkarpoje FGE,
didėjant tūriui, slėgis didėja. Taip gamtoje nebūna. Tokia izotermos eiga rodo, kad medžiaga, kintant tūriui, negali būti vienalytė. Tam tikru momentu turi pakisti medžiagos būsena,
turi susidaryti dvi fazės. Realiai gamtoje izotermos eiga tokia: DCGBA. AB atitinka dujinį
būvį, DC – skystąjį. Atkarpoje CB yra pusiausvyra tarp skystosios ir dujinės fazės. Didinant temperatūrą, gauname izotermą, neturinčią bangos pavidalo. Tai kritinė izoterma. Tk
– kritinė temperatūra. Kritinė izoterma turi tik vieną įlinkio tašką. Jos liestinė tame taške
yra lygiagreti abscisei V. Kritinį tašką atitinkantys tūris ir slėgis yra vadinami kritiniais Vk
ir pk. Vk = 3b , pk = a / (27b 2 ) , Tk = 8a / (27 Rb) . Jeigu nubrėšime liniją per horizontalios
dalies kraštinius taškus, tai gausime varpo formos kreivę (2.19.2). Kairėje pusėje skystis,
dešinėje – garai, pereinantys į dujas. Garai skiriasi nuo dujų tuo, kad, esant izoterminiam
spaudimui, jie virsta skysčiu, o dujos, esant jų temperatūrai aukštesnei už kritinę, – ne.
Viduje varpo – dviejų fazių būvis – skysčio ir garų.

2.19.2 pav.

Esant temperatūrai, didesnei negu Tk, spausdami dujas skysčio negausime.

2.20. Pirmos ir antros rūšies faziniai virsmai
Fazė – tai termodinaminės sistemos dalis, kurios fizinės ir cheminės savybės nepriklausomai nuo medžiagos kiekio visuose taškuose yra vienodos. Pvz.,skysčio ir
garų sistema sudaro 2 fazes. Sistema, kurią sudaro prisotintas druskos tirpalas, garai
ir kristalai, yra trifazė.
Fazinis virsmas – medžiagos vienos fazės virtimas kita. Pvz., kietojo kūno lydymasis,
skysčio garavimas ir t.t.
Pirmos rūšies fazinis virsmas
Jo metu šuoliškai pakinta medžiagos tankis, vidinė energija, entropija, išskiriama
arba sugeriama šiluma. Pvz., kristalizacija, kondensacija. Pirmos rūšies fazinio virsmo
metu temperatūra pastovi.
Antros rūšies fazinis virsmas
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Jo metu tūris ir entropija pastovūs, bet šuoliškai pakinta šiluminė talpa. Pvz., feromagnetikai, esant tam tikriems slėgiams bei temperatūroms, tampa paramagnetikais,
skystas helis tampa supertakus (HeII), kai T = 2,9 K .

2.21. Realiųjų dujų vidinė energija
Dujų vidinę energiją sudaro molekulių judėjimo kinetinė energija ir jų sąveikos potencinė energija. Vieno molio realiųjų dujų vidinė energija tokia:
a
,
(2.21.1)
Vm
čia CV T - vieno molio realiųjų dujų kinetinė energija, o a Vm - potencinė energija. Vidinė
energija didėja, didėjant temperatūrai bei tūriui. Plečiantis dujoms adiabatiškai į vakuumą,
jų vidinė energija nekinta, nes neatliekamas darbas išorinėms jėgoms nugalėti ir nevyksta
šilumos apykaita su išore (δQ = 0), (δA = 0). Tuomet pagal pirmąjį termodinamikos principą δQ = (U 2 − U1 ) + δA gauname U 2 = U1 .
Taigi, idealiosioms dujoms adiabatiškai plečiantis, jų temperatūra nepakinta: T2 = T1 .
Realiosioms dujoms plečiantis adiabatiškai, jų temperatūra sumažėja, nors U 2 = U1.
Adiabatiškai spaudžiant realiąsias dujas, jos įkaista. Adiabatiško proceso metu temperatūros pokytis toks:
U m = CV T −

a ⎛1 1 ⎞
⎜ − ⎟.
Cv ⎝ V1 V2 ⎠
Jei V2 V1 (plečiasi), tai T1
T1 ≺ T2 (dujos įkaista).
T1 − T2 =

(2.21.2)
T2 (dujos atvėsta). Jei V2 ≺ V1 (dujos spaudžiamos), tai

2.22. Kietosios ir skystosios medžiagos būsenos ypatumai
Skystis yra tarpinė būsena tarp dujinės ir kietosios būsenos. Jis turi dujinės ir kietosios būsenos savybių. Skystis turi apibrėžtą tūrį (kietojo kūno savybė) ir užima indo
formą (dujų savybė). Tarp skysčio ir kietojo kūno molekulių pasireiškia tarpmolekulinės
sąveikos jėgos. Šios jėgos molekules išlaiko tam tikru atstumu. Dujose molekulės juda bet
kaip. Kietajame kūne molekulių tvarkingas išsidėstymas išsilaiko ir per didelį atstumą.
Skysčiuose tvarkingas išsidėstymas būna tik tarpatominių atstumų srityje. Skysčių molekulės svyruoja apie pusiausvyrą 1013 Hz dažniu. Taip pat keičia savo padėtį 108 Hz dažniu,
užimdamos mažiausios potencinės energijos padėtį. Dėl šios priežasties skysčiai yra takūs.
Iš kietųjų kūnų išsiskiria kristalai, turintys tvarkingą struktūrą. Tarp skysčių ir kristalų yra
skystieji kristalai, turintys skysčio (yra takūs) ir kristalų (fizinės savybės priklauso nuo
krypties) savybių. Skystieji kristalai yra sudaryti iš netvarkingai išsidėsčiusių sričių – domenų. Kiekviename iš jų yra 104 − 105 beveik lygiagrečių molekulių. Domenų orientaciją
pakeičia išoriniai veiksniai (elektrinis, magnetinis laukai, kietos medžiagos paviršius ir
t.t.). Skystieji kristalai panaudojami indikatoriuose (el. laikrodžiai, įvairūs matavimo prie-
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taisai). Skystieji kristalai – ploni sluoksniai, veikiami elektrinio lauko, geba atspindėti ir
skaidyti šviesą.
Paviršinės veikos spindulys – tai atstumas, kurį viršijus į sąveiką tarp molekulių galime jau neatsižvelgti. Jis apytiksliai yra lygus 10-9 m. Sfera, kurios spindulys Rm = 10−9 m,
yra vadinama molekulinės veikos sfera (2.22.1 pav.).

Rm

2.22.1 pav.

Molekulės, esančios skysčio tūryje, į visas puses yra veikiamos tų pačių jėgų ir yra
pusiausvyros būsenos (A), tačiau skysčio paviršiuje molekulės, esančios molekulinės veikos sferoje (B), gilyn į tūrį yra traukiamos labiau. Dėl to paviršiniame skysčio sluoksnyje
susidaro papildomas slėgis, vadinamas molekuliniu, arba vidiniu.

2.23. Skysčio paviršiaus įtempimas
Norint molekulę pernešti į paviršių, reikia atlikti papildomą darbą – nugalėti molekulinį slėgį. Dėl to molekulės potencinė energija padidėja. Molekulių papildoma energija, kurią jos turi skysčio paviršiuje, yra vadinama paviršine energija. Esant pusiausvyrai,
skystis, taip pat ir jo lašas, turi mažiausią potencinę energiją. Jeigu nebūtų kitų jėgų, tai
skystis įgytų rutulio formą. Tai ir būdinga mažiems skysčio lašams, kai jų sunkio jėga yra
mažesnė už molekulines jėgas, t.y. kuo sunkio jėga mažesnė, tuo lašo forma artimesnė
rutulio formai. Tai akivaizdu gyvsidabrio arba dulksnos lašeliuose.
Paviršinė energija ∆E yra proporcinga paviršiaus plotui ∆S :
∆E = σ∆S ,

(2.23.1)

čia σ – paviršinis įtempis.
Skysčio paviršių pavaizduojame kaip tamprią plėvelę, kurios plotą paviršinės įtempimo jėgos stengiasi sumažinti (2.23.1 pav.). Tarkim, veikiant paviršiaus
įtempimo jėgai F, skysčio kontūro dalis ∆l pasislinko
atstumu ∆x . Tuomet buvo atliktas darbas ∆A = F ∆l ∆x .
Kadangi ∆l ∆x = ∆S , tai
2.23.1 pav.

78

∆A = F ∆S .

(2.23.2)

Darbas buvo atliktas dėl paviršinės energijos sumažėjimo, t.y.
∆A = ∆E

(2.23.3)

Sulyginę (2.23.1) ir (2.23.2) matome, kad σ = F , t.y. paviršinis įtempis σ savo
skaitine verte yra lygus paviršiaus įtempimo jėgai, veikiančiai kontūro ilgio vienetą. Paviršiaus įtempio matavimo vienetai yra N / m arba J / m 2 . Paviršinis įtempis priklauso
nuo priemaišų rūšies ir kiekio skystyje. Medžiagos, veikiančios paviršiaus įtempį, yra
vadinamos aktyviosiomis.

2.24. Drėkinimas
Drėkinimas – tai reiškinys, kai lietimosi vietoje su kietuoju kūnu skystis pakyla
aukščiau negu skystis, esantis toliau nuo kietojo kūno paviršiaus. Tai įvyksta tada, kai
sąveikos jėgos tarp skysčio molekulių ir kietojo kūno molekulių yra didesnės nei tarp
skysčio molekulių (vanduo ir stiklas). Kai sąveikos jėgos tarp kietojo kūno ir skysčio molekulių yra mažesnės
nei tarp skysčio molekulių, skystis kietojo kūno nedrėkina (gyvsidabris ir stiklas). Trys aplinkos: kietasis kūnas 1, skystis 2 ir oras 3 (2.24.1)
Šių aplinkų susilietimo vietoje veikia trys jėgos, proporcingos paviršiniams įtempiams σ12 , σ13 , σ 23 . Kampas
Θ tarp kietojo kūno paviršiaus ir skysčio liestinės yra
vadinamas sąlyčio kampu. Esant pusiausvyrai šių įtempių
2.24.1 pav.
projekcijų į kietojo kūno liestinę suma yra lygi nuliui:
−σ13 + σ12 + σ 23 cos θ = 0
Iš čia
cos θ = (σ13 − σ12 ) σ 23 .

(2.24.1)

Iš (2.24.1) matome, jeigu σ13 σ12 , tai cos Θ 0 ir kampas Θ ≺ 90o , t.y. skystis
kietąjį kūną drėkina. Jeigu σ13 ≺ σ12 , tai cos Θ ≺ 0 , kampas Θ 90o , skystis kūno nedrėkina (2.24.2 pav.).
Esant pusiausvyrai turi galioti ši sąlyga:
σ13 − σ12 σ 23 ≤ 1 .

(2.24.2)

Jeigu sąlyga (2.24.2) neįvykdyta, tai pusiausvyros nebūna. Jei galioja σ13 σ12 + σ 23 ,
tai tuomet skystis pasklinda po visą kietojo kūno paviršių jį padengdamas plona plėvele
2.24.2 pav.

(Θ = 0) . Jeigu σ12 σ13 + σ 23 , tai turėsime visišką nedrėkinimą (Θ = 180°) . Drėkinimo ir ne-
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drėkinimo reiškiniai plačiai panaudojami gamyboje. Pavyzdžiui, kai reikia atskirti smulkias
deimantų daleles nuo uolienos.

2.25. Slėgis po kreivuoju skysčio paviršiumi
Esant kreivam skysčio paviršiui (lyginant su plokščiuoju paviršiumi) atsiranda papildomas slėgis. Jei paviršius išgaubtasis, slėgis yra teigiamas, o jei įgaubtasis – neigiamas.
Išgaubtasis paviršius pavaizduotas 2.25.1 pav.
Skysčio sferos kreivumo spindulys yra
R, ši sfera susidaro siaurame vertikaliame
vamzdelyje. Vamzdelio spindulys r su sferos
kreivumo spinduliu R yra susiję taip:
r = R sin α .
Kiekvieną vamzdelio paviršiaus ir skysčio paviršiaus susikirtimo linijos (kontūro)
mažą atkarpėlę ∆l veikia jėga ∆F = σ∆l skysčio paviršiaus liestinės kryptimi. Jėgą ∆F
išskaidome į dvi: į jėgą, nukreiptą lygiagrečiai vamzdelio ašiai ∆F1 , ir jai statmeną ∆F2 .
Jėgos ∆F2 ir ∆F2/ yra nukreiptos viena prieš kitą, t.y. viena kitą panaikina. Tuomet jėga
F, veikianti visą sferą, lygi visų jėgų ∆F1 , veikiančių visą kontūrą, sumai:
2.25.1 pav.

F = ∑ ∆F1 = ∑ ∆F sin α = ∑ σ∆l

σr
r σr
2πσr 2
=
∆l =
2πr =
.
∑
R R
R
R

(2.25.1)

Padaliję sferą veikiančią jėgą iš šios sferos ploto gauname papildomą slėgį, sukuriamą paviršaus įtempimo jėgų
F 2σπr 2 2σ
=
=
.
S
R
Rπr 2
Jeigu skysčio paviršius įgaubtas, tai papildomas slėgis yra toks:
∆p =

(2.25.2)

∆p = −2σ / R .

(2.25.3)

Šiuo atveju skystis kietąjį kūną drėkina.
Skysčio paviršiaus kreivumo spinduliai dviem
R1
R2
statmenomis viena kitai kryptimis yra R1 ir R2 (2.25.2
pav).
Šiuo atveju papildomas slėgis toks:
⎛ 1
1 ⎞
∆p = σ ⎜ +
⎟.
⎝ R1 R2 ⎠
2.25.2 pav.
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(2.25.4)

Tarkim, kad viena iš paviršiaus kreivių (kreivumo
spindulių) yra lygi begalybei (2.25.3 pav).

Tuomet papildomas slėgis toks:

2.25.3 pav.

⎛1 1⎞ σ
(2.25.5)
∆p = σ ⎜ + ⎟ = .
⎝R ∞⎠ R
Matome, jeigu R1 = R2 , tai išraiška (2.25.4) tampa išraiška
(2.25.2). Plokščiame paviršiuje ( R1 = R2 = ∞ ) paviršinio įtempio
jėgos papildomo slėgio nesukuria.

2.26. Kapiliariniai reiškiniai
Indas pripiltas skysčio. Į jį įmerkiame ploną vamzdelį – kapiliarą (2.26.1 pav.). Tuo
atveju, jeigu skystis drėkina vamzdelio sieneles, skystis pakyla vamzdeliu aukščiau negu
esantis inde (papildomas slėgis yra neigiamas ∆p ≺ 0 ).

R
r

h
h

Dp < 0

Dp > 0

2.26.1 pav.

Jeigu skystis kapiliaro sienelių nedrėkina, tai jis kapiliare yra žemiau negu inde.
Šiuo atveju papildomas slėgis kapiliare sukuriamas paviršinių įtempio jėgų. Jis yra teigiamas ( ∆p 0 ). Papildomas slėgis kapiliare savo skaitine verte lygus kapiliare esančio
skysčio stulpelio sukurtam hidrostatiniam slėgiui:
2σ R = ρgh ,

(2.26.1)

čia σ – paviršinis įtempis, R- skysčio kapiliare menisko kreivumo spindulys (kreivis),
ρ – skysčio tankis, g – laisvojo kritimo pagreitis, h – skysčio stulpelio kapiliare aukštis.
Iš 2.26.1 paveikslo matome, kad :
(2σ cos θ) / r = ρgh .
Iš čia gauname, kad pakilusio (∆p ≺ 0) ar nusileidusio (∆p
aukštis yra lygus:
h = (2σ cos θ) / (ρgr ) .

0) skysčio stulpelio
(2.26.2)
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Matome (2.26.2), kad esant neigiamam papildomam slėgiui skystis kyla kapiliaru, o kai
papildomas slėgis yra teigiamas, skystis leidžiasi žemyn skysčio, esančio inde, atžvilgiu.

2.27. Kietieji kūnai. Monokristalai ir polikristalai
Kietieji kūnai (kristalai) turi savybę išlaikyti savo tūrį, t.y. jų negalima suspausti
ir jų atomai yra išsidėstę tvarkingai įvairiomis kryptimis. Pagal šią tvarką kietieji kūnai
yra skirstomi į monokristalus ir polikristalus. Kristaluose atomai yra išsidėstę tvarkingai dideliais atstumais, lyginant su atomų matmenimis. Toks išsidėstymo pasikartojimas
yra vadinamas tolimąja tvarka. Mažiausia kristalo dalis, kurios išsidėstymas kristale yra
pakartojamas, vadinama kristaline gardele. Vietos, apie kurias svyruoja atomai, yra vadinamos mazgais. Erdvė tarp mazgų yra vadinama tarpmazgiu. Kristalai, sudaryti iš
vienos gardelės (atrodo kaip taisyklingas daugiasienis), vadinami monokristalais. Jie
dažniausiai išauginami dirbtiniu būdu esant pusiausvyros sąlygoms, tačiau jų būna gamtoje išaugusių ir natūraliai. Kai kurie kietieji kūnai tvarką išsaugo nuo kelių mikrometrų
iki kelių milimetrų. Šie kūnai yra vadinami polikristalais. Monokristalai ir polikristalai
turi individualią tik vienai medžiagai būdingą lydimosi temperatūrą. Kristalai yra klasifikuojami pagal gardelės formą. Pagal gardelės formą kristalai yra suskirstyti į septynias
kristalografines sistemas. Pagal simetrijos elementų skaičių gardelės yra skirstomos į
didelės, vidutinės ir mažos simetrijos kristalografines sistemas.
Kietieji kūnai, kuriuose tvarka stebima tik netoli kiekvieno struktūrinio elemento, o
tolstant nuo jo tvarka keičiasi, yra vadinami amorfiniais kūnais. Toks atomų išsidėstymas
vadinamas artimąja tvarka. Amorfiniams kūnams priskiriami stiklas, bitumas, gintaras ir
kt. Jie neturi pastovios lydimosi temperatūros, skystėja pamažu ir, esant ilgalaikiui išoriniam poveikiui, gali keisti savo formą.
Kristalų savybės priklauso nuo gamybos sąlygų bei augimo greičio. Monokristalai
dažniausiai auginami taip: kristalas įmerkiamas į tirpalą arba išlydytą tos medžiagos masę
ir po to pamažu traukiamas aukštyn. Kristalizacijai vykti reikalingi kristalizacijos branduoliai. Esant per dideliam kristalizacijos branduolių kiekiui, gaunami polikristalai. Polikristalus taip pat galima gauti staigiai pasikeičiant formavimosi sąlygoms.
Kristalams ir polikristalams būdinga jų savybių priklausomybė nuo krypties – anizotropija. Amorfinius kūnus slegiant ar patalpinus į juos magnetinį ar elektrinį lauką, taip pat
vyksta anizotropija. Pavyzdžiui, stiklą slegiant, pastebima anizotropinė šviesos absorbcija
poveikio kryptimi.
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3. ELEKTROSTATIKA
3.1. Elektros krūvio tvermės dėsnis
Elektros krūvio tvermės dėsnis: bet kokios uždaros sistemos elektrinių krūvių
algebrinė suma nepakinta, vykstant joje bet kokiems procesams.
Elektrinis krūvis yra invariantinis, – t.y. jis nepriklauso nuo atskaitos sistemos.
Elektros krūvis yra diskretinis, t.y., jis sudarytas iš elementariųjų krūvių. Bet kokio
įelektrinto kūno krūvis
Q = N e,
čia N – elektronų perteklius ar jų stygius kūne, e = 1,6 ⋅ 10−19 C – elementarusis krūvis.
Krūvį perneša elektronai (turi neigiamą krūvį), protonai (turi teigiamą krūvį) ir kitos
krūvį turinčios dalelės. Kūnų savybė praleisti srovę yra charakterizuojama elektriniu laidumu. Pagal elektrinį laidumą medžiagos yra skirstomos į laidininkus, puslaidininkius ir
dielektrikus. Laidininkai yra laidūs elektros srovei. Jie yra dviejų rūšių:
I rūšies – tekant elektros srovei laidininke, jokių pakitimų jame nevyksta;
II rūšies – tekant elektros srovei laidininke, vyksta cheminiai pakitimai (elektrolitai
ir kt.).
Dielektrikai elektros srovės nepraleidžia. Dielektrikuose, jeigu juose nėra sudaryto
išorinio elektrinio lauko, praktiškai elektros krūvių beveik nėra. Tarpinę padėtį tarp laidininkų ir dielektrikų užima puslaidininkiai ( germanis, silicis, galio arsenidas ir kt.). Jų
elektrinis laidis stipriai priklauso nuo išorinių sąlygų ( temperatūros, laukų ir kt.).
Elektrinio krūvio matavimo vienetas – kulonas (C). Tai krūvis, kuris prateka skerspjūviu per sekundę, esant 1A srovės stipriui.

3.2. Kulono dėsnis
Elektrostatikoje yra naudojami taškiniai elektros krūviai. Jų matmenys yra maži, palyginus su atstumu tarp krūvių. Kulonas 1785 m. nustatė, kad jėga, veikianti tarp taškinių
krūvių, yra proporcinga pastarųjų krūvių sandaugai ir atvirkščiai proporcinga atstumo tarp
jų kvadratui:
F =k

Q1Q2
,
r2

(3.2.1)

čia k – proporcingumo koeficientas, priklausantis nuo pasirinktos atskaitos sistemos. Jėgos
F kryptis sutampa su tiese, jungiančia taškinius krūvius. Jeigu krūviai yra skirtingų ženklų,
tai jie vienas kitą traukia. Jeigu vienodų, – tai vienas kitą stumia. Jeigu krūviai yra izotropinėje ir vienalytėje aplinkoje, tai sąveikos jėga tarp krūvių yra tokia:
F =k

Q1Q2
,
εr 2

(3.2.2)
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čia ε – aplinkos, kurioje yra krūviai, dielektrinė skvarba. Ji parodo, kiek kartų elektriniai
taškiniai krūviai vakuume veikia vienas kitą stipriau negu medžiagoje:
ε=

Fvak
.
Fmedz

SI sistemoje k =

(3.2.3)
1
,
4πε0

čia ε0 – elektrinė konstanta. Jos skaitinė vertė ε0 = 8,85 ⋅ 10−12 F / m .

3.3. Elektrinis laukas ir jo stipris
Laukas, kurį sukuria pastovūs elektriniai krūviai, yra vadinamas elektrostatiniu.
Elektrinio lauko dydžiui tirti naudojamas taškinis teigiamas krūvis Q0 . Patalpinus Q0 į
krūvio Q sukurtą lauką, pirmąjį veikia jėga F . Taškinis krūvis Q0 parenkamas taip, kad
jis neiškreiptų krūvio Q sukurto lauko. Santykis F / Q0 nepriklauso nuo taškinio krūvio
Q0 dydžio ir nusako elektrinio lauko stiprį konkrečiame taške:
E = F / Q0 .
Elektrinio lauko kryptis sutampa su krūvį Q0 veikiančios jėgos kryptimi. E yra matuojamas N/C arba V/m (1 N/C = 1 V/m).
Taškinio krūvio sukurto elektrinio lauko vakuume (ε = 1) stipris (skaliarinė forma):
1 Q
. .
4πε0 r 2
Elektrinio lauko vektorius nukreiptas nuo teigiamo krūvio link neigiamo krūvio
(3.3.1 pav.).
E=

3.3.1 pav.

Elektrostatinis laukas grafiškai yra vaizduojamas elektrinių jėgų linijomis. Šios linijos brėžiamos taip, kad jų liestinės kiekviename taške sutaptų su elektrinio lauko vekto-
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riumi tame taške. Vienalyčiame elektriniame lauke ( elektrinio lauko stiprio vektorius bet
kuriame taške yra tos pačios krypties ir modulio) elektrinių jėgų linijos yra lygiagrečios
elektrinio lauko stiprumo vektoriui. Elektrinių jėgų linijos prasideda ties teigiamu krūviu
ir baigiasi ties neigiamu krūviu. Elektrinių linijų skaičius, einančių pro paviršiaus ploto
vienetą, statmeną toms linijoms, yra lygus vektoriaus E moduliui. Elektrinių jėgų linijų
srautas, einantis pro paviršių dS, yra toks:
d Φ E = En dS = EdS ,

(3.3.1)

čia En – elektrinio lauko stiprio projekcija paviršiaus normalės n kryptimi. Uždarojo paviršiaus S elektrinių jėgų linijų srautas, einantis pro paviršių S yra toks:
.

(3.3.2)

ΦE priklauso nuo E lauko konfigūracijos ir krypties. Uždarojo paviršiaus n yra nukreipta
į išorę.

3.4. Elektrostatinių laukų superpozicijos principas
Nejudamųjų krūvių Q1 , Q2 .....Qn sistemoje sukurtas elektrinis laukas veikia taškinį krūvį jėga F , lygia jėgų, kurių kiekvienas krūvis veikia taškinį krūvį Q0 ,vektorinei sumai:
n

F = ∑ Fi .

(3.4.1)

i =1

Kadangi F = Q0 E ir Fi = Q0 Ei , tai
n

E = ∑ Ei ,

(3.4.2)

i =1

čia E – krūvių Q1 , Q2 .....Qn sukurtų laukų Ei atstojamojo lauko stipris. (3.4.2) išreiškia
elektrostatinių laukų superpozicijos principą: krūvių sistemos sukurtas elektrinio lauko
stipris yra lygus tų krūvių atskirai sukurtų elektrinių laukų stiprių vektorinei sumai. Šį
principą panaudosime dipolio elektrinio lauko stipriui apskaičiuoti (3.4.1 pav.).
Elektrinis dipolis – dviejų priešingų ženklų vienodo didumo krūvių sistema. Vektorius,
nukreiptas nuo neigiamo link teigiamo krūvio ir kurio modulis lygus atstumui tarp krūvių centrų, yra vadinamas dipolio petimi. Dipolio peties ir krūvio modulio sandauga yra vadinama
elektriniu dipolio momentu: p = Q . Bet kuriame taške dipolio sukurtas laukas yra toks:
E = E+ + E− ,

(3.4.3)

čia E+ ir E− - teigiamo ir neigiamo krūvio sukurti laukai tiriamajame taške. Išnagrinėsime
porą konkrečių atvejų.
1.Tarkim, tiriamasis taškas A yra dipolio pratęstoje ašyje. Atstumas tarp taško A ir
dipolio vidurio yra r. Tuomet atstojamasis elektrinio lauko stipris taške A toks:
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3.4.1 pav.

1
EA =
4πε0

2
2
⎡
⎤
Q
Q
1 Q ⎡⎣(r + / 2) − (r − / 2) ⎤⎦
−
=
⋅
=
⎢
2
2⎥
(r − / 2)2 (r + / 2)2
⎣ (r − / 2) (r + / 2) ⎦ 4πε 0
Q2 r
=
.
4πε0 (r − / 2)2 (r + / 2)2

Dipoliui r >>
EA =

/ 2 , tai

1 2Q
1 2p
,
=
3
4πε0 r
4πε 0 r 3

(3.4.4)

čia p = Ql .
2.Tarkim, tiriamasis taškas B yra ant statmens, iškelto iš taško O. Atstumas OB yra
lygus r / . Taškas B yra vienodai nutolęs nuo krūvių Q− ir Q+ . Tuomet:
E+ = E− =

1
Q
/ 2
4πε0 (r ) +

2

/4

≈

1
Q
, nes (r / )2
/ 2
4πε 0 (r )

2

/ 4.

Turime lygiašonius trikampius: CDB ir GBH. Tuomet iš šių trikampių
BG CD
arba
=
BH BD

86

EB
=
E+
(r / )2 +
EB = E+

r

/

=

2

/4

≈

r/

, arba

1 Q
1
p
=
.
/ 3
4πε0 (r )
4πε 0 (r / )3

(3.4.5)

3.4.1 paveiksle matyti, kad sukurto lauko kryptis yra priešinga dipolio momento
krypčiai. Elektrinio lauko stipris taške A yra dvigubai didesnis negu taške B.

3.5. Gauso teoremos taikymas elektrostatiniam laukui vakuume
skaičiuoti
Ją suformulavo vokiečių mokslininkas K. Gausas, gyvenęs 1777 – 1855 m. Ji skamba
taip: elektrostatinio lauko stiprio vektoriaus srautas Φ E vakuume pro uždarą paviršių yra
lygus to paviršiaus apgaubiamų krūvių algebrinei sumai, padalintai iš elektrinės konstantos ε0 . Tai galima užrašyti šitaip:
(3.5.1)
čia r ir Q atitinkamai sferinio uždaro paviršiaus kreivis (kreivumo spindulys) ir to paviršiaus centre esantis krūvis. Tai tinka bet kokios formos uždaram paviršiui. Aptarkime
šitokios formos paviršių (3.5.1 pav.)

3.5.1 pav.

Yra laikoma, kad srautas yra teigiamas, jei jis išeina, ir neigiamas, jei jis įeina į uždarą paviršių. Tuomet po nelyginio skaičiaus perėjimų bus tas pats, tartum srautas tik vieną
kartą būtų išėjęs pro paviršių.
Panagrinėsime atvejį, kai paviršiaus viduje yra n krūvių. Pagal superpozicijos principą:
,

(3.5.2)
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nes

.

Šią teoremą bet kokiam vektoriniam laukui buvo pritaikęs rusų mokslininkas M. Ostrogradskis. K. Gausas nepriklausomai nuo M. Ostrogradskio ją pritaikė elektrostatiniam laukui.
Dažnai krūviai būna pasiskirstę nevienodai. Tuomet krūvio tankis toks:
dQ
,
dV
ir Gauso teorema atrodo taip:
q=

.

(3.5.3)

3.6. Gauso teoremos taikymas elektriniam laukui skaičiuoti
Begalinė plokštuma tolygiai įkrauta teigiamu krūviu. Jos paviršinis krūvio tandQ
– krūvis, tenkantis paviršiaus ploto vienetui. Elektrinio lauko jėgų linijos
dS
statmenos plokštumai. Jos nukreiptos į abi plokštumos puses. Įsivaizduokime, kad uždaras
paviršius yra cilindras (3.6.1 pav.). Jo pagrindai lygiagretūs begalinei plokštumai, o sienos
– jai statmenos. Tuomet elektrinio lauko stiprio projekcija En sutampa su elektrinio lauko
stiprio vektoriumi E , ir elektrinio lauko stiprio srautas Φ E pro cilindro pagrindus lygus
2ES, nes elektrinio lauko stiprio srautas pro cilindro šonus lygus nuliui. Krūvis, esantis
cilindre, lygus Sσ. Tuomet pagal Gauso teoremą:

kis +σ =

S

E

3.6.1 pav.

Sσ
σ
arba E =
.
(3.6.1)
ε0
2ε0
Matome, kad elektrinio lauko stipris nepriklauso nuo atstumo iki tolygiai įkrautos
plokštumos.
Dvi begalinės plokštumos, tolygiai įkrautos skirtingo ženklo krūviais. Plokštumų krūvių paviršiniai tankiai +σ ir –σ (3.6.2 pav.). Elektriniai laukai išorėje vienas kitą panaikina.
2 ES =
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3.6.2 pav.

Viduje jie vienas su kitu susideda:
E = E− + E+ =

σ
σ
σ
+
= .
2ε0 2ε0 ε0

(3.6.2).

Sferinis paviršius tolygiai įkrautas teigiamu krūviu. Sferos spindulys yra lygus R
(3.6.3 pav.).

3.6.3 pav.

Paviršinis krūvio tankis + σ . Elektrinio lauko linijos nukreiptos į išorę. Jos išsidėsčiusios simetriškai. Apgaubkime įkrautą sferą kita sfera. Jos spindulys r ir r > R. Jų centrai
sutampa. Pagal Gauso teoremą: S ⋅ E = 4πr 2 ⋅ E = Q / ε 0 . Tuomet tolygiai įkrautos sferos
sukurto elektrinio lauko stipris toks:
E=

1 Q
. .
4πε0 r 2

(3.6.3)

Tolygiai įkrautos sferos viduje nėra krūvio, ir elektrinio lauko stipris joje yra lygus nuliui. Tolstant nuo sferos, laukas mažėja proporcingai

1
, t.y. kaip ir taškinio krūvio atveju.
r2
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dQ
. Panaudojame 3.6.3 paveiksdV
lą. Rutulio išorėje elektrinio lauko stipris toks pat, kaip ir užkrautos sferos atveju. Rutulio viduje elektrinio lauko stipris toks. Turime sferą r ′ < R spindulio. Joje bus krūvis
4
Q′ = πr ′3ρ. Pritaikome Gauso teoremą:
3
Tolygiai įkrautas rutulys. Krūvio tūrinis tankis ρ =

4
4πr ′2 E = Q′ / ε0 = πr ′3ρ / ε 0 .
3
Kadangi
ρ=
tai
E=

Q
Q
=
,
4
V
3
πR
3
1 Q
. r′ .
4πε0 R 3

(3.6.4)

Ši formulė tinka, kai galioja sąlyga r ′ ≤ R .

3.7. Elektrostatinio lauko potencialas
Krūvis Q sukuria elektrostatinį lauką. Pernešant jame taškinį krūvį Q0 atliekamas
darbas. Elementariame kelyje dl atliekamas elementarus darbas dA:
1 QQ0
.
dl cos α ,
4πε0 r 2
čia α – kampas tarp kelio trajektorijos ir krūvį Q0 veikiančios jėgos F .
Kadangi dl cos α = dr , tai
dA = Fdl cos α =

1 QQ0
.
dr .
4πε0 r 2
Pernešant Q0 iš taško 1 į tašką 2:
dA =

r2

(3.7.1)

(3.7.2)

r2

dr QQ0 ⎛ 1 1 ⎞
=
⎜ − ⎟,
2
4πε 0 ⎝ r1 r2 ⎠
r1′′
r1 r
t.y. atliktas darbas nepriklauso nuo pernešimo trajektorijos, o priklauso nuo pradinės ir
galinės padėties. Darbas yra atliekamas dėl potencinės energijos pokyčio. Tuomet
A= ∫

QQ0
dA =
4πε0

∫

QQ0 1
1 QQ0
(3.7.3)
. −
.
= U1 − U 2 .
4πε0 r1 4πε 0 r2
Matome, kad taškinio krūvio Q0 potencinė energija krūvio Q sukurtame elektriniame
lauke yra tokia:
A=
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U=

1 QQ0
.
+C ,
4πε0 r

(3.7.4)

čia C – integravimo konstanta.
Begalybėje taškinio krūvio Q0 potencinė energija lygi nuliui. Vadinasi, C = 0. Tuomet
taškinio krūvio Q0 potencinė energija krūvio Q sukurtame elektriniame lauke yra tokia:
U=

1 QQ0
.
.
4πε0 r

Matome, kad santykis

(3.7.5)
U
nepriklauso nuo taškinio krūvio Q0 dydžio. Šis santykis
Q0

yra vadinamas elektrostatinio lauko potencialu:
ϕ=

U
,
Q0

(3.7.6)

arba:
Q
.
(3.7.7)
4πε0 r
Elektrostatinio lauko bet kokio taško potencialą lemia tame taške patalpinto vienetinio krūvio potencinė energija.
Potencialo matas – voltas. Vienas voltas – tai lauko taško potencialas, kuriame 1 kulono krūvis turi vieno džaulio potencinę energiją.
Sistemos, sudarytos iš n krūvių, potencialas yra lygus tų krūvių atskirai sukurtų potencialų algebrinei sumai.
ϕ=

3.8. Lauko stipris kaip potencialo gradientas
Elektrostatiniame lauke taškinį vienetinį krūvį Q0 stačiakampių Dekarto koordinačių sistemoje X ašies kryptimi pernešame iš vieno taško į kitą. Nueitas kelias labai mažas: x2 − x1 = dx . Pernešimo metu atliekamas darbas lygus Q0 Ex dx . Tas pats darbas lygus
Q0 (ϕ1 − ϕ2 ) = Q0 d ϕ . Sulyginę šias išraiškas gauname:
∂ϕ
.
∂x
Analogiškai gauname, kad
Ex = −

∂ϕ
,
∂y
∂ϕ
Ez = − .
∂z
Ey = −
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Tuomet elektrinio lauko stiprio vektorius E yra toks:
⎛ ∂ϕ
∂ϕ
∂ϕ ⎞
E = −⎜ i +
j+
k⎟,
∂y
∂z ⎠
⎝ ∂x
arba
E = − grad ϕ .

(3.8.1)

Minuso ženklas rodo, kad elektrinio lauko kryptis nukreipta potencialo mažėjimo
kryptimi.
Paviršius, kurio visi taškai turi tą patį potencialą, yra vadinamas ekvipotencialiniu.
Elektrinio lauko linijos yra statmenos ekvipotencialiniam paviršiui.

3.9. Dielektrikų tipai. Jų poliarizacija
Dielektrikai skirstomi į poliarinius ir nepoliarinius bei joninius.
Nepoliariniai dielektrikai – tai dielektrikai, sudaryti iš simetrinių molekulių. Nesant išorinio lauko, jų elektrinis dipolinis momentas lygus nuliui. Veikiant išoriniam laukui, teigiami
krūviai pasislenka pagal išorinį lauką, neigiami – prieš išorinį lauką. Molekulė įgyja elektrinį
dipolinį momentą. Šiai grupei priklauso vandenilis, azotas, deguonis, anglies dvideginis ir kt.
Poliariniai dielektrikai – tai vanduo, anglies monoksidas ir kt. Molekulės yra nesimetriškos.
Jos turi dipolinį momentą, nesant išorinio lauko. Dėl šiluminio judėjimo, šių molekulių elektriniai
dipoliniai momentai orientuoti chaotiškai. Jų suminis elektrinis dipolinis momentas lygus nuliui.
Joniniai dielektrikai. Jų molekulės turi joninę sandarą. Joninių kristalų molekulės
sudarytos iš skirtingų ženklų jonų, tvarkingai vieno ženklo joną keičiant kito ženklo jonu.
Patalpinus tokį kristalą į išorinį lauką, jis truputį deformuojasi. Teigiami krūviai pasislenka
neigiamų krūvių atžvilgiu. Susikuria elektrinis dipolinis momentas.
Dielektrikų poliarizacija – tai esamų dipolių orientacija išorinio elektrinio lauko atžvilgiu, arba orientuotų dipolių atsiradimas dėl šio lauko poveikio. Yra trys poliarizacijos tipai:
1) elektroninė, arba deformacinė. Tai nepoliarinių dielektrikų poliarizacija. Jų molekulių elektronų orbitos deformuojasi dėl išorinio lauko poveikio ir atsiranda elektriniai dipoliai, orientuoti šio lauko atžvilgiu;
2) joninė poliarizacija. Molekules sudarantys teigiami ir neigiami jonai pasislenka
išorinio lauko atžvilgiu. Dėl to susikuria elektriniai dipoliai;
3) orientacinė, arba dipolinė poliarizacija. Tai poliarinių dielektrikų poliarizacija.
Šiluminis molekulių judėjimas sumažina poliarizacijos laipsnį. Kuo didesnis išorinio
elektrinio lauko stipris ir žemesnė temperatūra, tuo poliarizacija stipresnė.

3.10. Poliarizuotumas. Elektrinio lauko stipris dielektrike
Poliarizuotumas – tai tūrio vieneto elektrinis dipolinis momentas:
P = pV / V = ∑ pi / V ,
i
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(3.10.1)

čia pV - dielektriko, užimančio tūrį V, elektrinis dipolinis momentas, pi - vienos molekulės elektrinis dipolinis momentas. Daugelio dielektrikų ( išskyrus segnetoelektrikus)
poliarizuotumas P tiesiškai priklauso nuo elektrinio lauko stiprio. Jeigu dielektrikas izotropinis ir elektrinio lauko stipris E nedidelis, tai
P = æ ε0 E ,

(3.10.2)

čia æ – medžiagos dielektrinis jautris. Tai bedimensis dydis. Jis visada > 0. Daugelio dielektrikų jis yra lygus keletui vienetų. Tačiau spirito æ ≈ 25, vandens æ ≈ 80.
Nustatysim elektrinio lauko stiprį dielektrike. Turime dvi begalines lygiagrečias
plokštumas, įkrautas priešingais krūviais (3.10.1 pav.). Jų paviršiniai tankiai +σ ir –σ. Atstumas tarp plokščių d. Tarp tų plokščių patalpiname begalinę storio d plokštelę. Veikiama
išorinio lauko, plokštelė poliarizuojasi.

3.10.1 pav.

Teigiami krūviai pasislenka pagal lauką, o neigiami – prieš lauką. Šie nekompensuoti
krūviai, atsiradę dėl poliarizacijos, yra vadinami surištaisiais. Visada surištųjų krūvių pavir/
šinis tankis σ mažesnis už laisvųjų krūvių paviršinį tankį ( / σ ≺ σ ). Dėl to dalis lauko jėgų
linijų baigiasi ties surištaisiais krūviais. Dalis jėgų linijų eina skersai dielektriko. Vadinasi,
dielektriko poliarizacija sumažina elektrinio lauko stiprį jame. Ne dielektrike elektrinio lauko stipris E yra lygus išorinio lauko stipriui E0. Suminis laukas dielektrike yra toks:
E = E0 − E ′ ,

(3.10.3)

čia E ′ – surištųjų krūvių sukurto lauko stipris, E0 – laisvųjų krūvių sukurto lauko (išorinio)
stipris. Kadangi E ′ = σ′ / ε0 , tai
(3.10.4).
E = E − σ/ / ε .
0

0

Nustatome paviršinį krūvio tankį σ / . Dielektrinės plokštelės pilnutinis elektrinis dipolinis momentas yra toks:
pV = PV = PSd ,

(3.10.5)

čia V – plokštelės tūris, S – dielektrinės plokštelės plokštumos, atgręžtos į įkrautą begalinę
plokštumą, plotas.
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Plokštelės pilnutinis elektrinis dipolinis momentas taip pat yra lygus jos vienos įkrautos plokštumos krūviui Q′ , padaugintam iš atstumo tarp tų plokštumų:
pV = Q′d = σ / Sd .

(3.10.6)

Formulių (3.10.5) ir (3.10.6) kairiosios pusės lygios, tai:
PSd = σ / Sd .
Iš čia
P = σ/ .

(3.10.7)

Vadinasi, paviršinis surištųjų krūvių tankis yra lygus poliarizuotumui. Tuomet
E = E0 − æE, nes P = æ ε0 E ,
arba E + æ E = E0 .
E0
= (1+æ).
E
Dielektrinė skvarba ε parodo, kiek kartų sąveikos jėga tarp dviejų krūvių vakuume
yra didesnė už tą pačią sąveikos jėgą medžiagoje (3.2 paragrafas). Žinome, kad
E(1+æ) = E0 , arba

F = Q0 E .
Tuomet
F0 Q0 E0 E0
=
=
=ε.
F
Q0 E
E
Iš čia gauname, kad
ε = 1 + æ.

(3.10.8)

(3.10.9).

Vadinasi, dielektrinė skvarba ε, parodydama, kiek kartų elektrinis laukas vakuume
yra stipresnis negu medžiagoje, nusako jos galimybę poliarizuotis.

3.11. Elektrinė slinktis.
Gauso teoremos taikymas elektriniam laukui dielektrike
Elektrinio lauko statmenoji (normalinė) dedamoji, pereidama per dviejų dielektrikų
ribą, sumažėja tiek kartų, kiek padidėja dielektrinė skvarba, ir atvirkščiai. Dėl to elektrinis
laukas medžiagoje apibūdinamas elektrine slinktimi. Ji yra tokia:
D = ε 0 εE ,

(3.11.1)

arba
D = ε0 E (1+æ) = ε0 E + ε 0 æ E = ε0 E + P .
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(3.11.2)

Elektrinės slinkties D matavimo vienetas yra C/m2. Elektrinė slinktis apibūdina elektrostatinį lauką, sukuriamą laisvųjų krūvių (t.y. vakuume), tačiau taip jiems pasiskirsčius,
kaip esant dielektrikui. Kaip ir elektrinis laukas E , elektrinė slinktis D yra vaizduojama
jėgų linijomis. Tačiau elektrinio lauko linijos prasideda ir baigiasi esant bet kokiems krūviams, o D jėgų linijos prasideda ir baigiasi tik ties laisvaisiais krūviais. Surištų krūvių
erdvę elektrinės slinkties linijos pereina nenutrūkdamos. Remiantis Gauso teorema, elektrinės slinkties vektoriaus srautas yra toks:
,

3.11.3)

čia Qi – i-tasis laisvasis krūvis, Dn – elektrinės slinkties projekcija į paviršiaus normalę. Ši
formulė išreiškia Gauso teoremą, pritaikytą elektrostatiniam laukui dielektrike: elektrinės
slinkties vektoriaus srautas Φ D , tekantis pro bet kurį uždarą paviršių S, lygus šio paviršiaus apribotame tūryje esančių laisvųjų elektrinių krūvių Qi algebrinei sumai. Ši teorema
tinka izotropinei ir anizotropinei medžiagai.

3.12. Segnetoelektrikai
Segnetoelektrikai – tai grupė dielektrikų, tam tikroje temperatūrų srityje savarankiškai tampančių poliarizuotais, nesant išorinio elektrinio lauko. Tai segneto druska, gadolinio molibdatas, koracitai ir kt. Segnetoelektrikai yra sudaryti iš atskirų domenų. Pastarieji
orientuoti įvairiai. Jų suminis dipolinis momentas lygus nuliui. Patalpinus segnetoelektriką į elektrinį lauką, jo domenai persiorentuoja pagal lauką. Išnešus iš lauko, dalis dipolinio
momento išlieka. Segnetoelektrikams būdinga dielektrinė hizterizė (netiesinė poliarizuotumo P priklausomybė nuo išorinio elektrinio lauko E ) (3.12.1 pav.). Didinant elektrinio
lauko stiprį, poliarizuotumas didėja, kol pasiekia įsotinimą. Po to mažinant elektrinį lauką,
poliarizuotumas atgal grįžta ne 1 kreive, o 2 kreive.
Esant išoriniam elektriniam laukui lygiam nuliui,
segnetoelektriko poliarizuotumas nelygus nuliui
– tai liekamasis poliarizuotumas P0 . Norint panaikinti poliarizuotumą, reikia sudaryti priešingo poliaringumo elektrinį lauką. Elektrinio lauko stipris,
kuriam esant išnyksta segnetoelektriko poliarizuotumas, yra vadinamas koercine jėga Ec. Jeigu toliau
keisim E, tai poliarizuotumas keisis pagal 3 kreivę.
Segnetoelektrikų savybės stipriai priklauso nuo
temperatūros. Kiekvienas segnetoelektrikas esant
tam tikrai temperatūrai tampa paprastu dielektriku.
Šį temperatūra yra vadinama Kiuri tašku. Arti Kiuri
taško yra stebimas staigus šiluminės talpos didėjimas. Tuo metu vyksta antros rūšies fazinis šuolis.
Segnetoelektrikų dielektrinė skvarba ir jautris priklauso nuo elektrinio lauko stiprio. Jų pri3.12.1 pav.
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klausomybė nuo elektrinio lauko stiprio ir poliarizuotumo yra netiesinė ir taip pat priklauso nuo praeities.

3.13. Laidininkai elektrostatiniame lauke
Laidininke, patalpinus jį į elektrostatinį lauką arba suteikus jam krūvį, įvyksta krūvių
persiskirstymas. Tai vyksta tol, kol elektrostatinio lauko stipris laidininke pasidaro lygus
nuliui (E = 0). Laidininko paviršius yra ekvipotencialinis, t.y. potencialas visur vienodas. Suteikus laidininkui krūvį, jis pasiskirsto paviršiuje vienodai. Jei paviršiaus kreivumo
spindulys (kreivis) yra nevienodas, tai paviršinis krūvio tankis yra taip pat nevienodas:
įdubimuose paviršinis krūvio tankis σ yra mažesnis negu iškilimuose.
Rasime ryšį tarp elektrinio lauko stiprio taške, esančiame dielektrike netoli įkrauto
laidininko paviršiaus, ir jo paviršinio krūvio tankio σ. Per laidininko paviršių išskiriame
menamąjį cilindrą (3.13.1 pav.). Jo pagrindo plotas dS. Viduje
D
laidininko laukas yra lygus nuliui.
Tuomet elektrinės slinkties srautas pro cilindro paviršių
laidininke yra lygus elektrinės slinkties srautui pro išorinį cilindro pagrindą dielektrike. Pagal Gauso teoremą, šis srautas
yra lygus paviršiuje dS esančiam krūviui :

d

d Φ D = Q = σdS .

(3.13.1).

Pagal srauto apibrėžimą:
d Φ D = DdS .

(3.13.2)

Tuomet
3.13.1 pav.

D=σ.

(3.13.3)

Pagal (3.11.1) gauname:
E=

σ
.
ε0 ε

(3.13.4)

Ši išraiška (3.13.4) tinka bet kokios formos paviršiui. Patalpiname laidininką į elektrostatinį lauką. Teigiami krūviai laidininke juda pagal lauką, neigiami – prieš lauką. Viename laidininko gale susikaupia neigiamų krūvių perviršis, kitame – teigiamų krūvių perviršis. Šie krūviai yra vadinami indukuotaisiais. Tai tęsiasi tol, kol laukas laidininko viduje
tampa lygus nuliui, o jėgų linijos laidininko išorėje – statmenos jo paviršiui. Tuo būdu
neutralus laidininkas, įneštas į elektrostatinį lauką, nutraukia dalį jėgų linijų. Jos prasideda
ties teigiamais krūviais ir baigiasi ties neigiamais. Indukuoti krūviai pasiskirsto laidininko
išoriniame paviršiuje. Paviršinių krūvių persiskirstymas laidininke, patalpinus jį į elektrostatinį lauką, yra vadinamas elektrostatine indukcija.
Tuščiavidurio laidininko paviršinis krūvio tankis yra toks pat, kaip pilnavidurio, nes
jo viduje krūvio nėra, taip pat ir laukas lygus nuliui. Tai yra pritaikoma apsaugant jautrius
prietaisus nuo išorinių elektrinių laikų (elektrostatinė apsauga).
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3.14. Pavienio laidininko elektrinė talpa
Laidininkas yra labai toli nuo kitų laidininkų bei krūvių. Tokiu atveju (3.7.7) jo potencialas proporcingas jo krūviui:
ϕ=

1 Q
.
4πε0 r

arba
Q = Cϕ ,

(3.14.1)

čia C – pavienio laidininko elektrinė talpa. Talpos skaitinė vertė yra lygi krūviui, kurį suteikus, pavyzdžiui, laidininkui, jo potencialas padidėja vienetu. Pavienio laidininko talpa
priklauso nuo jo matmenų ir formos, tačiau nepriklauso nuo jo medžiagos, agregatinio
būvio, vidinių pavienio laidininko tuštumų. Tai yra dėl to, kad sužadinti krūviai pasiskirsto
laidininko išoriniame paviršiuje. Talpos vienetas – faradas (F). Tai tokia pavienio laidininko talpa, kai, suteikus jam 1 C krūvį, jo potencialas pakinta 1V.
Pavienio rutulio, kurio spindulys R, elektrinė talpa tokia:
C = 4πε 0 εR ,

(3.14.2)

čia ε – rutulį supančios aplinkos dielektrinė skvarba. Žemės elektrinė talpa yra apie 0,7
mF. Matome, kad elektrinės talpos vienetas faradas yra pakankamai didelis vienetas. Praktikoje yra naudojami mažesni vienetai – tai mF, µF, nF, pF.

3.15. Kondensatoriai
Prie įkrauto krūviu Q laidininko priartiname kitus kūnus. Juose susikuria indukuotieji
(laidininkuose) ir surištieji (dielektrikuose) krūviai. Šie krūviai yra priešingo nei įkrauto
laidininko ženklo. Šie krūviai sumažina lauką, sukurtą krūvio Q, t.y. sumažina laidininko
potencialą. Tai padidina jo talpą. Sistema, sudaryta iš dviejų laidininkų, tarp kurių yra patalpintas dielektrikas, ir kaupianti krūvį, yra vadinama kondensatoriumi. Kondensatoriai
yra skirstomi į plokščiuosius, cilindrinius, sferinius ir kt. Visas elektrinis laukas yra susikaupęs kondensatoriaus viduje. Jėgų linijos prasideda ties teigiama plokštele ir baigiasi
ties neigiamai įkrauta plokštele. Kondensatoriaus talpa yra lygi sukaupto krūvio ir potencialų tarp plokštelių skirtumo santykiui:
C = Q / (ϕ1 − ϕ2 ).

(3.15.1)

Plokščiojo kondensatoriaus vienos metalinės plokštelės plotas S. Atstumas tarp plokštelių d. Plokštelės įkrautos krūviais +Q ir −Q . Plokštelės kraštinės yra daug ilgesnės už
d. Tuomet į kraštinius efektus galime neatsižvelgti. Esančio tarp plokštelių dielektriko
santykinė dielektrinė skvarba yra ε. Tuomet
d

d

ϕ1 − ϕ2 = ∫ Edx = ∫
0

0

σ
σ
dx =
d.
ε0 ε
ε0ε

(3.15.2)
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Iš (3.15.1) ir (3.15.2) gauname, kad
C=

Q
σ ⋅ S ε 0 εS
=
=
.
σ
⋅d
ϕ1 − ϕ2
d
ε0 ε

(3.15.3)

Bet kokio kondensatoriaus talpa yra tiesiog proporcinga tarp plokštelių esančio
dielektriko dielektrinei skvarbai. Segnetoelektrikų panaudojimas vietoj dielektriko
tarp plokštelių padidina kondensatoriaus talpą ir leidžia gauti kintamos talpos kondensatorius.
Kita kondensatorių charakteristika – pramušimo įtampa. Pramušimo įtampa yra
tokia, kuriai esant tarp plokštelių prašoka kibirkštis, pramušdama dielektriką. Pramušimo įtampa priklauso nuo plokštelių formos, dielektriko savybių bei storio. Norint
gauti reikiamą talpą, kondensatoriai yra jungiami lygiagrečiai bei nuosekliai.
Lygiagretus jungimas (3.15.1 pav):
C1

C2

3.15.1 pav.

C = C1 + C2

(3.15.4)

Nuoseklus jungimas (3.15.2 pav.):

C1

C2

3.15.2 pav.

1 1
1
=
+
C C1 C2

(3.15.5)

Matome, kad lygiagretaus jungimo atveju atstojamoji elektrinė talpa padidėja
(3.15.4), o nuoseklaus jungimo atveju atstojamoji talpa sumažėja (3.15.5) ir yra mažesnė už mažiausią vieno iš kondensatorių talpą. Tačiau jungdami nuosekliai padidiname pramušimo įtampą.
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3.16. Nejudamų taškinių krūvių sistemos energija
Elektrostatinės sąveikos jėgos yra konservatyvios (jų atliktas darbas priklauso tik nuo
pradinės ir galinės padėties, tačiau nepriklauso nuo nueito kelio). Vadinasi, taškinių krūvių
sistema turi potencinę energiją. Turim du taškinius krūvius Q1 ir Q2 . Tarp jų atstumas r.
Kiekvienas šis krūvis kito krūvio lauke turi potencinę energiją:
W1 = Q1ϕ12 W2 = Q2 ϕ21 ,

(3.16.1)

čia ϕ12 ir ϕ21 – potencialai, kuriuos sukuria krūviai Q2 ir Q1 atitinkamai, 1 ir 2 taškuose
yra tokie:
1 Q2
1 Q1
, ϕ21 =
⋅
⋅ .
4πε0 r
4πε0 r
Įrašę į (3.16.1 ) potencialų išraiškas (3.16.2), gauname:
ϕ12 =

(3.16.2)

W1 = W2 = W ,
arba
1
(3.16.3)
(Q1ϕ12 + Q2ϕ21 ) .
2
Jeigu yra n nejudamų krūvių, tai šios sistemos potencinės energijos išraiška tokia:
W = Q1ϕ12 = Q2 ϕ21 =

1 n
(3.16.4)
∑ Qi ϕi ,
2 i =1
čia ϕi – potencialas, kurį sukuria i taške visi krūviai, išskyrus i-tąjį krūvį.
Pavienio įkrauto laidininko potencialas vienodas, tad jo potencinė energija
W=

1 n
ϕQ
W = ϕ∑ Qi =
,
2 i =1
2

(3.16.5)

čia Q - pavienio įkrauto laidininko krūvis.

3.17. Įkrauto kondensatoriaus energija
Kondensatoriaus, kaip ir įkrauto pavienio laidininko, potencinė energija yra tokia:
Q∆ϕ Q 2
,
(3.17.1)
=
2
2C
čia ∆ϕ – potencialų skirtumas tarp kondensatoriaus plokštelių, Q – kondensatoriuje sukauptas krūvis, C – kondensatoriaus elektrinė talpa. Šią išraišką panaudosime rasti mechaninei jėgai, kuria viena kondensatoriaus plokštelė traukia kitą. Tegul atstumas tarp
plokštelių yra x. Jis gali pakisti dydžiu dx. Tuomet plokšteles veikianti jėga atlieka darbą:
W=

dA = Fdx .

(3.17.2)
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Šis darbas yra lygus sistemos potencinės energijos sumažėjimui:
Fdx = − dW ,
arba
dW
.
(3.17.3)
dx
Į (3.17.1) vietoj C įrašome plokščiojo kondensatoriaus talpos išraišką (3.15.3):
F =−

Q2
x.
2ε0 εS
Tuomet plokšteles veikianti jėga yra lygi (3.17.3):
W=

dW
Q2
.
=−
dx
2ε0 εS
Minusas parodo, kad jėga stengiasi plokšteles suartinti.
F =−

(3.17.4)

(3.17.5)

3.18. Elektrostatinio lauko energija
Plokščiojo kondensatoriaus energijos išraišką (3.17.1) galima perrašyti:
W=

εε E 2
εε E 2
Q∆ϕ C(∆ϕ)2 εε0 S
=
=
⋅ ( Ed )2 = 0 Sd = 0 V ,
2
2
2d
2
2

(3.18.1)

čia V – kondensatoriaus tūris. Matome, kondensatoriaus energija išreiškiama per elektrinio lauko stiprį. Iš čia gauname, kad elektrostatinis laukas turi energiją, kuri, kaip
materija (medžiaga), turi tankį:
W εε0 E 2 ED
=
=
.
V
2
2
Ši formulė tinka izotropiniam dielektrikui. Elektrostatika kol kas nepaaiškina, kas perneša
energiją: krūviai ar elektrinis laukas. Elektrodinamika parodė, kad energiją perneša laukas.
w=
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4. NUOLATINĖ ELEKTROS SROVĖ
4.1. Elektros srovė, jos stipris ir tankis
Tvarkingas elektros krūvių judėjimas yra vadinamas elektros srove.
Elektros srovės matas – elektros srovės stipris I. Tai skaliarinis dydis. Jis savo skaitine verte lygus krūviui, pratekančiam pro laidininko skerspjūvį per laiko vienetą:
dQ
.
(4.1.1)
dt
Srovės tekėjimo kryptimi yra laikoma teigiamų krūvių judėjimo kryptis. Srovė, kurios stipris ir kryptis laike nekinta, vadinama nuolatine elektros srove. Nuolatinės elektros
srovės stipris yra toks:
I=

Q
.
(4.1.2)
t
Elektros srovės stiprio vienetas – amperas (A). Elektros srovės, pratekančios pro
skerspjūvio ploto vienetą, stipris yra vadinamas elektros srovės tankiu:
I=

I
.
(4.1.3)
S
Srovės tankis – vektorius. Jo kryptis sutampa su teigiamų krūvių judėjimo kryptimi.
Jo matavimo vienetas A/m2.
j=

4.2. Metalų elektroninio laidumo klasikinė teorija
Metalai yra polikristalai. Jie sudaryti iš daugelio taisyklingų kristalėlių. Kiekvieną
iš kristalėlių sudaro taisyklingai išsidėstę jonai. Kiekvienas atomas sudarytas iš branduolio ir aplink jį skriejančių elektronų. Kiekvienas elektronas skrieja tik jam būdinga
trajektorija. Susidarius kristalui, atomai kai kuriuos tolimiausiai skriejančius elektronus
( jie vadinami valentiniais) praranda. Šie elektronai gali laisvai judėti metale, tačiau iš
jo išlekia tik gavę papildomai energijos.
Laisviesiems elektronams galime pritaikyti idealiųjų dujų dėsnius. Elektronai
juda chaotiškai. Jų vidutinis greitis, esant 0 °C temperatūrai, yra apie 1,1.105 m/s.
Laidininke sudarius potencialų skirtumą, elektronai juda nuo neigiamo potencialo link
teigiamo potencialo. Susikuria elektros srovė. Elektronų kryptingo judėjimo vidutinis
greitis lygus dalims mm/s (≈ 0,8 mm/s). Judėjimo greitis priklauso nuo elektrinio
lauko stiprio. Sujungus uždarą grandinę, elektrinis laukas sklinda šviesos greičiu ir
priverčia elektronus judėti kryptingai per labai trumpą laiką:
τ=

s
,
c

(4.2.1)
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čia s – kelias ( laidininko ilgis), c – šviesos greitis vakuume.
Susikuria elektros srovė. Jos tankis yra lygus visų elektronų, praeinančių pro laidininko skerspjūvio ploto vienetą per laiko vienetą, krūviui:
j = n0 e υ ,

(4.2.2)

čia n0 – elektronų skaičius tūrio vienete (elektronų koncentracija), e – elektrono krūvis,
υ - elektronų tvarkingo judėjimo, iššaukto išorinio elektrinio lauko, vidutinis greitis.
Omo dėsnio diferencialinė forma: elektros srovės tankis proporcingas elektrinio
lauko stipriui laidininke.
j = σE =

1
E,
ρ

(4.2.3)

čia σ – laidininko savitasis (specifinis) laidis, ρ – laidininko savitoji (specifinė) varža.
Omo dėsnis yra išvestas, galiojant dviem sąlygoms:
1) elektronų koncentracija nepriklauso nuo elektrinio lauko stiprio;
2) elektrono įgautas tvarkingo judėjimo greitis, veikiant išoriniam elektriniam laukui, gale laidininko yra žymiai mažesnis negu elektrono šiluminio judėjimo vidutinis aritmetinis greitis ( leE ≺≺ kT , čia l – laidumo elektronų vidutinis laisvasis lėkis, k – Bolcmano konstanta).
Vydemano ir Franco dėsnis: visų metalų šiluminio laidžio λ santykis su savituoju
(specifiniu) elektriniu laidžiu σ tiesiog proporcingas absoliutinei temperatūrai:
2

λ
⎛k⎞
= 3⎜ ⎟ T .
σ
⎝e⎠

(4.2.4)

Metalų elektrinio laidumo klasikinės teorijos trūkumai:
1) nepaaiškina savitosios (specifinės) elektrinės varžos ρ tiesinės priklausomybės
nuo absoliutinės temperatūros T (ρ ∼ T). Pagal klasikinę teoriją ρ ∼ T ;
2) pagal klasikinę teoriją metalų šiluminė talpa turi būti lygi 4,5 R, čia R – universalioji dujų konstanta.
Visų kietų kūnų šiluminė talpa, o taip pat ir metalų šiluminė talpa iš tikrųjų yra lygi
3R. Lygindami eksperimentinius specifinės varžos duomenis su teoriniais metalų laidumo klasikinės teorijos rezultatais gauname, kad elektronų vidutinis laisvasis lėkis yra
šimtus kartų didesnis negu kristalo gardelės periodas. Tai prieštarauja kvantinei metalų
laidumo elektroninei teorijai.
Elektrinė metalinio bandinio varža su jo ilgiu l ir skerspjūvio plotu S yra susijusi taip:
R=ρ

l
.
S

(4.2.5)

Elektrinės varžos matavimo vienetas – omas. Omas yra varža tokio laidininko, kuriuo
teka 1A stiprio srovė, kai tarp jo galų yra 1 V įtampa.
Laidininko varža priklauso nuo temperatūros taip:
R = R0 (1 + αt ) ,

(4.2.6)

čia α – temperatūrinis varžos koeficientas, R ir R0 - laidininko varžos, kai temperatūra t ir 0 oC
atitinkamai. Pagal (4.2.6) apskaičiuotos R priklausomybės nuo temperatūros pateiktos 4.2.1 pav.
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R, W

4.2.1 pav.

Atlikti iš vario (Cu) ir aliuminio (Al) padarytų varžinių termometrų skaičiavimai. Jų
varžų skirtumą vaizduoja kreivė RAl − RCu . Matome, kad didėjant temperatūrai laidininkų
varža didėja tiesiškai. Varžinio termometro, pagaminto iš aliuminio, varža didėja sparčiau
negu varžinio termometro, pagaminto iš vario. Temperatūrinis varžos koeficientas α priklauso nuo laidininko prigimties.

4.3. Potencialų skirtumas, elektrovaros jėga ir įtampa
Du laidininkus A ir B (4.3.1 pav.) užkrauname priešingais krūviais Q1 ir Q2 ir jie
įgyja potencialus – ϕ1 ir +ϕ2. Laidininkus A ir B sujungiame laidininku C.

C
A

B

4.3.1 pav.

Elektronai iš laidininko A per laidininką C nuteka į laidininką B. Elektros srovė teka
tol, kol laidininkų potencialai išsilygina (ϕ1 = ϕ2 ) . Kad tekėtų srovė, reikia turėti įrenginį,
kuris tiektų teigiamus krūvius laidininkui B ir neigiamus – laidininkui A. Šitoks įrenginys
yra vadinamas elektros srovės šaltiniu. Elektros srovės šaltinyje elektronus veikia neelektrostatinės kilmės jėgos. Šios jėgos yra vadinamos šalutinėmis jėgomis. Šalutinių jėgų
prigimtis įvairi. Elektros srovės šaltinio paskirtis elektros grandinėje tokia pat, kaip ir vandens siurblio hidraulinėje sistemoje. Šalutinės jėgos priverčia elektros krūvius šaltinyje
judėti prieš elektrinį lauką. Dėl to išorinėje srovės grandinėje yra potencialų skirtumas ir
grandinėje teka srovė. Šalutinės jėgos, versdamos judėti krūvius, atlieka darbą.

103

Dydį, matuojamą darbu, kurį atlieka šaltinio viduje šalutinės jėgos, pernešdamos
teigiamo krūvio vienetą visa uždara grandine, vadiname elektros srovės šaltinio elektrovaros jėga (elektrovara) ir žymime ε raide.
Potencialų skirtumu ϕ1 − ϕ2 vadiname dydį, matuojamą darbu, kurį atlieka elektrostatinės jėgos, pernešdamos teigiamą krūvio vienetą grandine iš vieno taško į kitą.
Įtampa U tarp dviejų grandinės taškų yra dydis, matuojamas darbu, kurį atlieka
elektrostatinės ir šalutinės jėgos, kartu pernešdamos teigiamą krūvio vienetą grandinėje
iš vieno taško į kitą.
U12 = ϕ1 − ϕ2 + ε .

(4.3.1)

Jeigu toje grandinės dalyje nėra EVJ šaltinio (4.3.1) tampa
U12 = ϕ1 − ϕ2 .

(4.3.2)

Įtampos, potencialų skirtumo ir elektros srovės šaltinio elektrovaros jėgos matavimo
vienetas yra voltas (V).

4.4. Bendrasis Omo dėsnis
Elektros grandinės dalyje 1-2 veikia elektrovaros jėga ε12 . Tarp elektros grandinės
dalies galų 1-2 yra potencialų skirtumas ϕ1 − ϕ2 (4.4.1 pav.).
Tarkim, ši grandinės dalis tekant elektros srovei nejuda. Tuomet elektrostatinių
ir šalutinių jėgų atliktas darbas dA12 , pernešant krūvius elektros grandine, yra lygus
1
2
išsiskyrusiai grandinėje šilumai dQ . Perneštas krūvis
Q0 = Idt ,

4.4.1 pav.

(4.4.1)

čia dt – laikas, per kurį perneštas krūvis arba
atliktas darbas, lygus
dA12 = Q0 ε12 + Q0 (ϕ1 − ϕ2 ) .

(4.4.2)

Jeigu atliekamas darbas skatina teigiamų krūvių judėjimą, tai ε12 > 0, o jeigu trukdo
teigiamų krūvių judėjimui, tai ε12 < 0.
Pernešant krūvį laidininke, išsiskiria šiluma (Džiaulio – Lenco dėsnis):
dQ = I 2 Rdt = IR(Idt ) = IRQ0

(4.4.3)

Lygčių (4.4.2) ir (4.4.3) kairiosios pusės lygios, tai sulyginę jų dešiniąsias puses ir
padaliję iš Q0 gauname:
IR = (ϕ1 − ϕ2 ) + ε12 .
Iš čia
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(4.4.4)

ϕ1 − ϕ2 + ε12
.
(4.4.5)
R
Tai bendrojo Omo dėsnio integralinė forma. Jeigu nagrinėjamoje elektros grandinės
dalyje nėra elektros srovės šaltinio ( ε12 = 0 ), tai joje tekančios srovės stipris yra toks:
I=

ϕ1 − ϕ2 U
= .
R
R
Jeigu elektrinė grandinė uždaroji ( ϕ1 − ϕ2 = 0 ), tai
I=

(4.4.6)

I = ε12 / R ,

(4.4.7)

čia R – visos grandinės suminė varža. Bendruoju atveju R = r + R1 , čia r – elektros srovės
šaltinio vidinė varža, R1 – išorinės grandinės varža. Tuomet
ε12
.
(4.4.8)
r + R1
Kai elektros grandinė atviroji ( R1 = ∞) , elektros srovės šaltinio elektrovaros jėga lygi
grandinės potencialų skirtumui (ε12 = ϕ1 − ϕ2 ) . Matome, kad norint išmatuoti elektros šaltinio elektrovaros jėgą, reikia atjungti išorinę grandinę.
I=

Kirchhofo taisyklės
1. Į išsišakojusios grandinės mazgą įtekančių ir iš jos ištekančių srovių algebrinė
suma yra lygi nuliui (4.4.2 pav.):
n

∑ Ii = 0 .

(4.4.9)

i =1

2. Elektros srovės grandinių bet kokio uždarojo kontūro dalių varžų ir jomis tekančių srovių sandaugų algebrinė suma yra lygi tame kontūre esančių elektrovaros jėgų algebrinei sumai:
n

n

i =1

i =1

∑ Ii Ri = ∑ εi
4.4.2 pav.

Kontūro apėjimo kryptis pasirenkama laisvai,
tačiau visos schemos apėjimo kryptys tos pačios
(pvz. pagal laikrodžio rodyklę) (4.4.3 pav.).
Srovės kryptis kontūre yra laikoma teigiama,
jeigu ji sutampa su kontūro apėjimo kryptimi, o jeigu
nesutampa – neigiama. Jeigu elektros šaltinio sukelta srovė yra tos pačios krypties kaip kontūro apėjimo
kryptis, tai elektrovaros jėga turi teigiamą ženklą, o
jei priešingos – neigiamą.

(4.4.10)

4.4.3 pav.
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Elektros srovės atliktas darbas yra toks :
A = IUt .

(4.4.11)

Darbą padaliję iš laiko t , per kurį jis yra atliekamas, gauname elektros srovės galia:
A
(4.4.12)
= IU .
t
Elektros srovės darbas matuojamas džauliais (J), o galia – vatais (W). Praktikoje
naudojamas nesisteminis darbo vienetas kilovatvalandė. Ji savo skaitine verte lygi darbui,
kurį atlieka 1000 W galios elektros srovė per vieną valandą:
P=

1kWh = 103W ⋅ 1val. = 103W ⋅ 3600 s = 3,6 ⋅ 106 Ws = 3,6 ⋅ 106 J .

4.5. Elektronų išlaisvinimo iš metalų darbas
Darbas, reikalingas atlikti išlaisvinant elektroną iš kietojo kūno ar skysčio į vakuumą,
yra vadinamas išlaisvinimo darbu A.
Labiausiai tikėtinos išlaisvinimo darbo atsiradimo priežastys yra dvi:
1) jei dėl kokios nors priežasties elektronas palieka kietąjį kūną. Tuomet jis šiame
kūne sukuria (indukuoja) teigiamą krūvį, kuris jį traukia atgal;
2) pavieniai elektronai, išlėkę iš metalo, sukuria elektronų debesėlį. Didėjant atstumui nuo metalo paviršiaus, elektronų koncentracija mažėja. Šis elektronų debesėlis kartu
su teigiamais jonais, išsidėsčiusiais metalo paviršiuje, sukuria dvigubą elektrinį sluoksnį.
Laukas jame išsidėstęs panašiai kaip ir plokščiajame kondensatoriuje. Šio sluoksnio storis
– keletas tarpatominių atstumų (10-10-10-9m). Išorinėje erdvėje jis lauko nesukuria, tačiau
trukdo išlėkti elektronams iš metalo. Potencialų skirtumas dvigubame sluoksnyje yra vadinamas kontaktinių potencialų skirtumu ∆ϕ . Jis priklauso nuo elektrono išlaisvinimo
darbo iš metalo:
∆ϕ = A / e .

(4.5.1)

Išorėje dvigubo sluoksnio elektrinio lauko nėra, o viduje metalo potencialas teigiamas ir lygus ∆ϕ. Laisvojo elektrono potencinė energija metale vakuumo atžvilgiu neigiama ir lygi – e∆ϕ. Vadinasi, galima teigti, kad metalas yra laisvojo elektrono potencialo
duobė su plokščiu dugnu, o jos gylis A.
Išlaisvinimo darbas matuojamas eV. 1 eV lygus darbui, kurį atlieka elektrinio lauko jėgos,
perkeldamos elementarų krūvį e tarp taškų, turinčių 1V potencialų skirtumą. 1eV=1,6.10-19J.
Išlaisvinimo darbas priklauso nuo metalų cheminės prigimties ir paviršiaus švarumo.

4.6. Termoelektroninė emisija
Reiškinys, kai įkaitinti metalai spinduliuoja elektronus, yra vadinamas termoelektronine emisija. Šis reiškinys pritaikomas vakuuminiuose prietaisuose. Jam vykstant gaunami
elektronų srautai. Paprasčiausias vakuuminis įrenginys – vakuuminis diodas (4.6.1 pav.).
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Sujungiame 4.6.1 paveiksle
pavaizduotą schemą. Su slankvarže
RK nustatome pro katodą tekančią
kaitinimo srovę Ik1. Anodinė įtampa
lygi 0. Miliampermetras rodo anodinę srovę, nors anodinė įtampa lygi
nuliui. Taip yra dėl to, kad elektrono
įgautos kinetinės energijos užtenka
ne tik išlaisvinimo darbui atlikti, bet
ir pasiekti anodą (4.6.2 pav.). Didėjant įtampai, termoelektroninė srovė
4.6.1 pav.
didėja. Kai teigiamos anodinės įtampos mažos priklausomybė I A = f (U A ) aprašoma trijų antrųjų dėsniu:
3

I = BU 2 ,
(4.6.1)
čia B – koeficientas, priklausantis
nuo elektrodų formos, matmenų
ir jų tarpusavio išdėstymo. Toliau
didėjant anodinei įtampai, anodinė srovė įsotinama. Jos dydis yra
aprašomas Ričardsono – Dešmano
formule:
I sot . = CT 2 e − A/ kT

(4.6.2)

čia A – elektrono išlaisvinimo iš
katodo darbas, T – termodinaminė
temperatūra, C – konstanta, pa4.6.2 pav.
stovi visiems metalams. Matome,
kad mažėjant elektrono išlaisvinimo darbui A, didėja termoelektroninės emisijos soties srovė.
Didėjant kaitinimo srovei, didėja katodo temperatūra, o kartu ir termoelektroninės emisijos srovė.

4.7. Dujų jonizacija
Jonizuotų dujų laidumas būna savaiminis ir nesavaiminis. Grandinė sudaryta
iš evj šaltinio ε a , dviejų
elektrodų ir galvanometro G
(4.7.1 pav.). Sujungus grandinę, srovė neteka, nes ore
laisvųjų krūvių beveik nėra.
Tačiau jeigu tarp elektrodų

4.7.1 pav.
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patalpinsime jonizatorių (žvakę, γ spindulių šaltinį ir kt.), tai grandine tekės srovė. Tai nesavaiminis laidumas. Pašalinus jonizatorių, srovė nutrūksta. Iškrova dujose,
vykstanti pašalinus jonizatorių, yra vadinama savaimine. Nubraižome iškrovos dujų
voltamperinę charakteristiką (4.7.2 pav.). Atkarpoje OA srovė proporcinga įtampai.

4.7.2 pav.

Čia tinka Omo dėsnis. Atkarpoje AB srovė didėja lėčiau ir Omo dėsnis negalioja. Atkarpoje BC pasiekiamas įsotinimas. Visi sukurti jonai ir elektronai pasiekia katodą ir anodą. Atkarpoje OC vyksta nesavaiminis išlydis. Šioje dalyje, pašalinus išorinį jonizatorių,
toliau jonizacija nevyksta. Toliau didinant įtampą (CD), elektronai tampa vis greitesni. Jie,
susidurdami su neutraliomis molekulėmis, sukuria antrinius elektronus ir jonus. Antriniai
elektronai sukuria naujas elektronų ir jonų poras. Šis procesas yra vadinamas smūgine
jonizacija. Tačiau atkarpoje CD pašalinus jonizatorių elektros srovė nutrūksta. Savaiminis
išlydis pradeda vykti D. Tada prasideda šie procesai:
1) išorinio lauko pagreitinti jonai trenkiasi į katodą ir išmuša elektronus;
2) teigiami jonai, susidurdami su dujų molekulėmis, jas sužadina. Pastarosios, grįždamos į normalią būseną, spinduliuoja fotonus;
3) molekulė, absorbavusi fotoną, jonizuojasi;
4) fotonai, sąveikaudami su katodu, išmuša elektronus;
5) teigiamas jonas, susidurdamas su dujų molekule, ją jonizuoja. Sukuriama nauja
pora: jonas + elektronas. Susikuria jonų lavinos.
Išvardintuose procesuose jonų ir elektronų kiekis tūrio vienete padidėja ir prasideda
savaiminė iškrova. Įtampa, kuriai esant prasideda savaiminė iškrova, yra vadinama pramušimo įtampa.
Priklausomai nuo dujų slėgio, elektrodų konfigūracijos yra keturi savaiminių iškrovų tipai:
a) žėrintysis (rusenantysis) išlydis. Jis vyksta esant dujų slėgiams intervale 6,7.103
Pa-1,3 Pa. Žėrintis išlydis panaudojamas dienos šviesos lempose, reklamų stenduose, metalotyroje, puslaidininkinių prietaisų gamyboje;
b) kibirkštinė iškrova. Ji vyksta esant atmosferiniam slėgiui ir elektrinio lauko stipriui
apie 3 ⋅ 106 V/m. Didėjant dujų slėgiui, kritinis elektrinio lauko stipris, kuomet prasideda kibirkštinė iškrova, auga. Kibirkštinė iškrova panaudojama vidaus degimo
varikliuose, paviršiams apdirbti ir kt. Žaibas taip pat yra kibirkštinė iškrova. Žaibo
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metu pasiekiama temperatūra T = 104 K, elektros srovės stipris I ≤ 104 A, potencialų
skirtumas apie 1,5.108 V ir iškrovos trukmė 10-3 ÷ 2.10-2 sekundės;
c) lankinis išlydis. Esant pakankamos galios šaltiniui, artinant elektrodus kibirkštinė
iškrova tampa pastoviu elektros srovės srautu – lankiniu išlydžiu. Lankinį išlydį
taip pat galima gauti iš pradžių suglaudus elektrodus ir vėliau juos atitraukus. Lankinis išlydis vyksta esant atmosferiniam slėgiui. Lankinio išlydžio vietoje temperatūra pakyla iki 3900 K. Naudojamas suvirinant, pjaustant metalus, metalurgijoje,
stiprių šviesos šaltinių gamyboje ir kt;
d) vainikinis išlydis. Tai švytėjimas, panašus į vainiką. Jis susidaro susikūrus stipriam
nevienalyčiam elektriniam laukui apie smailius arba mažo skersmens elektrodus
esant atmosferiniam slėgiui. Realiai jis stebimas virš bokštų smailumų, aukštos
įtampos linijų, medžių ir kt.

4.8. Plazma ir jos savybės
Plazma – tai stipriai jonizuotos dujos, kuriose teigiamai ir neigiamai įelektrintų dalelių koncentracijos vienodos. Tai ketvirtoji medžiagos būsena. Plazma apibūdinama jonizacijos laipsniui α. α – tai jonizuotų dalelių skaičiaus santykis su visų dalelių skaičiumi tame
pačiame tūryje. Pagal α plazmą yra skirstoma taip:
a) silpnai jonizuotą plazmą (α – procento dalys) ;
b) vidutiniškai jonizuotą plazmą (α – keletas procentų);
c) visiškai jonizuotą plazmą (α → 100%).
Plazma būna dviejų rūšių:
• nepusiausvyroji (neizoterminė),
• pusiausvyroji (izoterminė).
Nepusiausvyroji plazma. Elektronai ir jonai plazmoje turi skirtingas kinetines energijas
We ir W j bei temperatūras Te ir Tj. Visada Te > Tj. Krūvių sumažėjimą dėl rekombinacijos
atstato atomų ir molekulių jonizacija. Nustojus veikti elektriniam laukui, plazma užgęsta.
Pusiausvyroji plazma. Ji yra aukštosios temperatūros ir dega Saulėje, žvaigždėse.
Joje jonizuotų dalelių skaičiaus sumažėjimas yra atstatomas dėl terminės jonizacijos.
Skirtingo ženklo krūvių kinetinės energijos yra vienodos. Plazmos temperatūra siekia
107 K ir daugiau laipsnių.
Plazma yra laidi elektros srovei, tačiau pagrindinai krūvį dėka didelio judrumo
perneša elektronai. Elektronai plazmoje svyruoja dideliu dažnių – apie 108 Hz. Pasiekus
plazmos temperatūrą 108 K, atsirastų galimybė sukurti valdomą termobranduolinę reakciją. Nepusiausvyroji plazma naudojama elektroninių prietaisų gamyboje, medžiagotyroje, raketų plazminiuose varikliuose, keitikliuose, kuriuose šiluminė energija tiesiogiai
verčiama į elektrinę energiją.
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5. ELEKTROMAGNETIZMAS
5.1. Magnetinis laukas ir jo charakteristikos
Erdvėje, supančioje elektros sroves bei pastovius magnetus, susikuria magnetinis laukas.
Magnetinis laukas veikia laidininkus, kuriais teka elektros srovė, ir pastovius magnetus. Pirmasis tai ištyrė Erstedas Hansas, danų fizikas (1777-1851). Magnetinis laukas veikia tik judančius
elektros krūvius. Magnetinio lauko poveikis laidininkui, kuriuo teka elektros srovė, priklauso
nuo laidininko formos, jo padėties bei srovės krypties. Magnetinis laukas yra tiriamas kontūru,
kuriuo teka elektros srovė. Kontūro matmenys maži. Kontūrų padėtį apibūdina jo normalė
(5.1.1 pav.). Normalės kryptis sutampa su dešinio sraigto slinkimo
kryptimi, kai jo galvutė yra sukama elektros srovės tekėjimo kontūru kryptimi. Šia kryptimi pasisuka ir magnetinės rodyklės šiaurinis
polius. Kontūras magnetinį lauką taip pat apibūdina kiekybiškai.
Patalpinus kontūrą į magnetinį lauką, jį veikia sukimo momentas:
M = ⎡⎣ pm B ⎤⎦ ,

5.1.1 pav.

pm = ISn ,

(5.1.1)

čia B - magnetinės indukcijos vektorius, pm - kontūro, kuriame
teka elektros srovė, magnetinio momento vektorius.
Plokščiojo kontūro:
(5.1.2)

čia S – kontūro plotas, I – kontūru tekančios elektros srovės stipris, n - kontūro normalės
vienetinis vektorius. Matome, kad vektorius p sutampa su kontūro normale. Patalpiname
į tą patį magnetinį lauką kontūrus su įvairiais magnetiniais momentais pm , juos veiks skirtingi sukimo momentai. Tačiau maksimalus santykis M i / pmi bus tas pats. Šis santykis yra
vadinamas magnetine indukcija:
B = M max / pm .

(5.1.3)

Vienalyčio magnetinio lauko magnetinė indukcija yra lygi maksimaliam sukimo momentui, kuris veikia vienetinį magnetinį momentą turintį kontūrą, kuomet kontūro normalė
yra statmena lauko krypčiai. Magnetinė indukcija yra apibūdinama magnetinės indukcijos
linijomis. Jų liestinės sutampa su magnetinės indukcijos vektoriumi duotame taške. Slenkant dešiniam sraigtui srovės tekėjimo kryptimi, jo galvutės sukimosi kryptis sutampa su
magnetinės indukcijos linijų kryptimi. Magnetinės indukcijos linijas galima išryškinti taip:
panaudojame laidą, kuriuo teka elektros srovė, kertantį
statmenai bet kokią plokštumą, pvz., kartono lapą (5.1.2
pav.). Srovė nukreipta link mūsų. Ant to lapo pabarstome
smulkių plieno drožlių. Jos išsidėsto apskritimais apie laidą. Kuo arčiau laido, tuo magnetinė indukcija yra stipresnė ir jos linijos tankesnės. Magnetinės indukcijos linijos
yra uždaros linijos. Jos niekur nenutrūksta.
5.1.2 pav.
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Prancūzų fizikas Amperas padarė prielaidą: elektronai, skriedami apie branduolį,
sukuria mikrosroves. Patalpinus kūną į išorinį magnetinį lauką, jo mikrosrovių kontūrai orientuojasi išorinio lauko kryptimi. Kūne susikuria papildomas magnetinis laukas.
Magnetinė indukcija įvertina suminį magnetinį lauką kūne. Įvairiuose kūnuose, esant tam
pačiam išoriniam magnetiniam laukui, magnetinė indukcija B bus skirtinga.
Vienalytėje izotropinėje medžiagoje ryšys tarp magnetinės indukcijos B ir magnetinio lauko stiprio H yra toks:
B = µ 0µH

(5.1.4)

čia µ0 – magnetinė konstanta, µ – santykinė magnetinė skvarba.
µ0 = 4π ⋅ 10−7 N / m 2 = 4π ⋅ 10−7 H / m .
Palyginę magnetinį lauką ir elektrinį lauką apibūdinančius dydžius, galime padaryti
išvadą, kad elektrinio lauko stiprio E analogas yra magnetinė indukcija B , nes E ir B
priklauso nuo aplinkos ir apibūdina laukų poveikį. Elektrinės slinkties D analogas yra
magnetinio lauko stipris H .

5.2. Bio, Savaro ir Laplaso dėsnis ir jo taikymas
magnetiniam laukui skaičiuoti
Įvairių pastoviosios elektros srovės kontūrų sukuriamus magnetinius laukus tyrė
prancūzų mokslininkai Ž. Bio (1774 – 1862) ir F. Savaras (1791 – 1841). Šių tyrimų rezultatus apibendrino prancūzų fizikas bei matematikas P. Laplasas. Bio, Savaro ir Laplaso
dėsnis laidininko atkarpai dl , kuria tekanti elektros srovė I taške A, nutolusiame nuo
atkarpos dl atstumu r sukuria magnetinę indukciją dB , pritaikomas taip:
µ µ I ⎡ dl , r ⎤
(5.2.1)
dB = 0 . ⎣ 3 ⎦ .
4π
r
dB yra statmena dl ir r . Jos kryptis randama pagal dešininio sraigto taisyklę. Vektoriaus dB modulis yra toks:
dB =

µ0µ Id sin α
.
,
4π
r2

(5.2.2)

čia α – kampas tarp vektorių dl ir r .
Magnetiniam laukui, kaip ir elektriniam, tinka superpozicijos principas: kelių srovių
ar judančių krūvių sukurtų magnetinių laukų atstojamoji lygi tų laukų vektorinei sumai:
B = ∫ dB .

(5.2.3)

l

Integruojama pagal visą laidininko ilgį. Bendruoju atveju apskaičiuoti magnetinę indukciją sunku. Panagrinėsime paprastus atvejus.
1.Turime begalinį ploną tiesų laidininką (5.2.1 pav.). Juo teka elektros srovė I. dl ,
r ir R yra lapo plokštumoje. Tuomet vektoriai dBi , sukurti visų atkarpų dl , yra statmeni
lapo plokštumai. Vektorių dBi sudėtį galime pakeistų jų vektorių modulių sudėtimi.
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Pagal 5.2.1 paveikslą, kampas α yra kampas tarp
vektorių d ir r . R / r = sin α ,
arba r = R / sin α x / r = sin d α ≈ d α , arba x ≈ rd α ,
x / dl = sin α , arba
d = x / sin α ≈ rd α / sin α ≈ Rd α / sin 2 α .
Visa tai įrašome į (5.2.2):
µ 0µI
(5.2.4)
sin αd α .
4πR
Kampas α esant tiesiam laidininkui kinta nuo 0 iki π.
Tuomet

dB =

5.2.1 pav.

B = ∫ dB =
l

π

µ0µ I
µ µ 2 I µ µI
. ∫ sin αd α = 0 . = 0
4π R 0
4π R 2πR

(5.2.5)

2. Turime apskritą kontūrą. Magnetinės indukcijos dB kryptis jo centre sutampa su kontūro plokštumos normale (α=90o), ir sinα = 1, o r =R. Tuomet (5.2.2) galime perrašyti taip:
dB =

µ0µ I
. d ir
4π R 2

B = ∫ dB =

µ0µ I
µ µI
I
.
. 2 ∫ d = 0 2 2πR = µµ 0
4π R
2R
4πR

(5.2.6)

Palyginę (5.2.4) ir (5.2.6) matome, kad esant tam pačiam elektros srovės stipriui I ir nuotoliui R apskritiminio kontūro centre sukurtos magnetinės indukcijos vertė yra π karto didesnė
negu tiesiu laidininku tekančios elektros srovės sukurtos magnetinės indukcijos vertė.

5.3. Ampero dėsnis. Lygiagrečių srovių sąveika
Prancūzų fizikas ir matematikas Andrė Mari Amperas (1775 – 1836) nustatė, kad jėga
dF , kuria magnetinis laukas veikia jame esančio laidininko, kuriuo teka elektros srovė I,
elementą dl , yra tiesiog proporcinga elektros srovės stipriui I ir magnetinės indukcijos B
bei laidininko elemento dl vektorinei sandaugai:
dF = I ⎣⎡ d , B ⎤⎦ .

(5.3.1)

Jėgos veikimo kryptis nustatoma pagal kairės rankos taisyklę: jeigu magnetinės indukcijos linijos statmenos delnui, o ištiesti pirštai sutampa su elektros srovės kryptimi
laidininke, tai ištiestas nykštys rodo jėgos veikimo kryptį.
Ampero jėgos modulis:
dF = IBd sin α ,

(5.3.2)

čia α – kampas tarp B ir dl . Rasim jėgą, veikiančia du laidininkus, kuriais teka elektros
srovė (5.3.1)
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Srovių kryptys dviejuose lygiagrečiuose
begaliniuose laidininkuose sutampa. Atstumas
tarp laidų R. Laidininkais teka elektros srovės
I1 ir I2. Kiekvienas laidininkas sukuria magnetinį lauką, veikiantį kitą laidininką, per kurį teka
elektros srovė. Šių laukų magnetinės indukcijos
B1 ir B2 tokios:
I1
I
(5.3.3)
B2 = µ 0µ 2 .
2πR
2πR
Magnetinės indukcijos kryptį nustatome
5.3.1 pav.
pagal dešininio sraigto galvutės sukimosi kryptį.
Jėga, veikianti antrą laidininką, yra tokia:
B1 = µ0µ

dF2 = I 2 B1d , nes α=90o.
Įrašome B1 išraišką:
µ0µ I1 I 2
(5.3.4)
.
d .
2π R
Analogiškai gauname, kad jėga dF1 , kuria pirmą laidininką veikia antro laidininko
tekančios srovės sukurtas magnetinis laukas, yra tokia:
dF2 =

µ 0µ I1 I 2
(5.3.5)
.
dl.
2π R
Iš (5.3.4) ir (5.3.5) gauname, kad dF1 = dF2 . Jėgų kryptis – pagal kairės rankos taisyklę,
t.y. lygiagretūs laidininkai, kuriais teka tos pačios krypties elektros srovės, vienas kitą traukia.
Lygiagretūs laidininkai, kuriais teka priešingų krypčių elektros srovės, vienas kitą stumia.
Magnetinės indukcijos vienetas – tesla (T). Tai toks vienalytis magnetinis laukas, kuris
veikia vieno N jėga tiesaus laidininko, statmeno magnetinės indukcijos linijoms ir kuriuo
teka 1A stiprumo srovė, kiekvieną metrą. Magnetinio lauko stiprio vienetas – A/m. 1A/m –
tai toks magnetinio lauko stipris, kurio magnetinė indukcija vakuume lygi 4π · 10-7T.
dF1 =

5.4. Magnetinio lauko poveikis judančiam krūviui
Magnetinis laukas veikia tik judantį krūvį. Jėga, veikianti elektrinį krūvį Q, judantį
magnetiniame lauke greičiui υ , yra vadinama Lorenco jėga:
F = Q ⎡⎣ υB ⎤⎦ .

(5.4.1)

Išraiška (5.4.1) tinka galiojant sąlygai υ ≺≺ c , čia c – šviesos greitis vakuume. Lorenco jėgos kryptis nustatoma pagal kairės rankos taisykle: jeigu magnetinės indukcijos
linijos yra statmenos kairės rankos delnui, o ištiesti keturi pirštai sutampa su krūvio judėjimo kryptimi, tai nykštys parodo teigiamą krūvį veikiančios jėgos kryptį. Neigiamą krūvį
Lorenco jėga veikia priešinga kryptimi. Lorenco jėgos modulis:
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F = QυB sin α ,

(5.4.2)

čia α – kampas tarp υ ir B .
Lorenco jėga keičia tik krūvio judėjimo kryptį, tačiau nekeičia jo greičio skaitinės
vertės, nes F ⊥ υ. Vadinasi, pastovus magnetinis laukas nepakeičia judančio krūvio kinetinės energijos.
Kai judantį krūvį kartu veikia magnetinis ir elektrinis laukai, suminė jėga yra tokia:
F = QE + Q ⎡⎣ υB ⎤⎦ .

(5.4.3)

Ši išraiška yra vadinama Lorenco formule.

5.5. Įelektrintų dalelių judėjimas magnetiniame lauke
Galimi trys atvejai.
1. Dalelė, turinti krūvį Q, juda išilgai vienalyčio magnetinio lauko magnetinės indukcijos B linijų pastoviu greičiui υ. Kampas α tarp υ ir B lygus 0. Dėl to Lorenco jėga lygi
0, ir dalelė magnetiniame lauke juda tiesiai ir pastoviu greičiu.
2. Kampas α = 90o ( υ ⊥ B ). Dalelė juda apskritimu su pastoviu spinduliu r . Tuomet dalelės liestinis pagreitis lygus nuliui ( aτ = d υ dt = 0 ) ir dalelės pagreitis lygus jos
statmenajam pagreičiui an = υ2 r . Pagal II Niutono dėsnį ir (5.4.2), gauname:
Q υB = m υ 2 / r .
Iš čia
r=

m υ
. .
Q B

(5.5.1)
(5.5.2)

Apsisukimo periodas
T=

2πr 2π m
= . .
υ
B Q

(5.5.3)

Matome, kad apsisukimo periodas atvirkščiai proporcingas magnetinei indukcijai,
Q
specifiniam krūviui
, tačiau nepriklauso nuo dalelės greičio (tai galioja, kai υ ≺≺ c ).
m
3. Kai 0 < α < 90o, dalelės judėjimą galima nagrinėti kaip dviejų judesių superpoziciją:
a) tolygusis tiesiaeigis judėjimas greičiu υ/ /
(5.5.1 pav.) išilgai magnetinės indukcijos linijų υ/ / = υ cos α;
b) tolygusis judėjimas apskritimu plokštumoje, statmenoje magnetiniam laukui, greičiu
υ⊥ = υ sin α . Sudėjus abu judesius, dalelė
juda spirale, kurios simetrijos ašis lygiagreti magnetinės indukcijos linijoms. Sukimosi
kryptis priklauso nuo krūvio ženklo. Spiralės
5.5.1 pav.
žingsnis yra toks:
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h = υ/ /T = υT cos α = 2π

mυ
cos α .
BQ

(5.5.4)

Nevienalyčiame magnetiniame lauke magnetinė indukcija didėja krūvio judėjimo
kryptimi. Tuomet, dalelei judant, r ir h mažės. Tuo yra pagrįstas įkrautų dalelių fokusavimas magnetiniame lauke.

5.6. Elektringųjų dalelių greitintuvai
Tai įrenginiai, kuriuose, veikiant elektriniam ir magnetiniam laukui, sukuriami ir valdomi didelių energijų dalelių srautai. Greitintuvai būna nuolatinio veikimo ir impulsiniai. Pagal
dalelių trajektoriją ir greitinimo mechanizmą greitintuvai skirstomi į tiesinius ir ciklinius.
Tiesiniai greitintuvai. Juose dalelės greitinamos vieną ar daug kartų ir juda tiesia
trajektorija.
Cikliniuose greitintuvuose dalelės greitinamos daug kartų ir juda apskrita ar spiraline
trajektorija. Pagal greitinimo būdą cikliniai greitintuvai būna indukciniai ir rezonansiniai.
Indukciniame greitintuve yra greitinami elektronai. Rezonansiniame greitintuve yra
greitinami protonai, deuteronai(deuterio branduoliai), α dalelės (helio branduoliai) ir kt.
Panagrinėsime ciklotrono veikimą (5.6.1 pav.). Tai ciklinis rezonansinis sunkiųjų dalelių greitintuvas. Tarp stipraus elektromagneto yra patalpinama vakuuminė kamera. Joje yra
du elektrodai (duantai). Elektrodai yra tuščiaviduriai,
puscilindriai. Tarp elektrodų sudaromas kintamas elektrinis laukas. Magnetinis laukas vienalytis ir statmenas
elektrodų plokštumai (tai yra statmenas brėžinio plokštumai). Tarp elektrodų yra elektringoji dalelė. Ji yra
greitinama elektrinio ir kreipiama magnetinio laukų.
Dalelė įlekia į vieną elektrodą ir, padariusi pusapskritę
trajektoriją, išlekia į antro elektrodo erdvę. Lekiant dalelei tarpelektrodinėje erdvėje, pasikeičia elektrinio lauko
poliaringumas. Dalelė greitėja ir lekia apskritimine trajektorija su vis didėjančiu spinduliu ir t.t. Kad dalelės vis
greitėtų, turi būti įvykdyta sinchronizmo sąlyga: dalelės
skriejimo periodas ir elektrinio lauko periodas turi būti
lygūs. Dalelės periodas (5.5.3) atvirkščiai proporcingas
magnetinio lauko stipriui ir elektrinio krūvio vertei Q,
5.6.1 pav.
bet nepriklauso nuo dalelės greičio υ, kai υ ≺≺ c . Kai
ciklotrono parametrai nebeleidžia daugiau didėti dalelės orbitai, ji elektrinės atlenkimo sistemos atlenkiama ir pašalinama iš ciklotrono darbinės erdvės. Su ciklotronu protonus galima
įgreitinti iki 20 MeV. Toliau greitinant protonus, pradeda smarkiai didėti jų masė. Tai didina
apsisukimo periodą, ir sinchronizmas sutrinka.
Fazotronas. Jo veikimas panašus į ciklotrono. Naudojamas pastovus magnetinis laukas ir kintamas elektrinis laukas. Tik didėjant apsisukimo periodui, kartu pamažu didėja ir
elektrinio lauko kitimo periodas. Dalelės greitinamos iki 1 GeV.
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Sinchrotronas. Pastovaus dažnio (≈ 100 MHz) elektrinis laukas ir pastovus kintamo
stiprumo magnetinis laukas. Elektrinis laukas vis greitina, o stiprėjantis magnetinis laukas
elektronus išlaiko toje pačioje orbitoje. Elektronai sinchrotrone yra greitinami iki 5 – 10
GeV. Didžiausią energiją elektronai įgyja JAV, Kornelio universiteto sinchrotrone (12,2
GeV). Kameros perimetras 780 m.
Sinchrofazotronas. Jame, didėjant protonų, jonų energijai, magnetinio lauko stipris
ir greitinančio elektrinio lauko dažnis kinta taip, kad dalelės judėtų ta pačia orbita. Galingiausias sinchrofazotronas yra JAV, Ilinojaus valstijoje (protonų energija 500 GeV),
Rusijoje (Protvinas) – 76 GeV.
Betatronas. Jame elektronai greitinami sūkuriniu elektriniu lauku, kurį indukuoja
kintamas magnetinis laukas, išlaikantis elektronus pastovioje apskritiminėje orbitoje. Betatrone elektronai įgreitinami iki 100 MeV. Toliau greitinant, prasideda elektronų elektromagnetinis spinduliavimas. Betatronai dažniausiai būna 20 –50 MeV.

5.7. Magnetinės indukcijos vektoriaus cirkuliacija
Magnetinės indukcijos cirkuliacija uždaru kontūru yra vadinamas integralas
,

(5.7.1)

čia dl - kontūro elementariosios dalies vektorius. Jo kryptis sutampa su kontūro apėjimo kryptimi. Magnetinės indukcijos projekcija kontūro kryptimi yra lygi BL = B cos α, čia α – kampas tarp B ir dl . Magnetinio lauko vakuume bendrosios srovės dėsnis (magnetinės indukcijos
vektoriaus cirkuliacija) yra toks: magnetinės indukcijos cirkuliacija pro bet kurį uždarą kontūrą
yra lygi srovių I i , kurias apima kontūras, sumai, padaugintai iš magnetinės konstantos µ0 :
,

(5.7.2)

čia n – laidininkų, kuriais teka srovė, skaičius. Ši lygtis tinka tik vakuume. Medžiagoje dar
reikia įvertinti molekulines sroves ( sukuriamas elektronų, skriejančių apie branduolį).
Teorema apie magnetinės indukcijos cirkuliaciją leidžia rasti magnetinę indukciją,
nenaudojant Bio, Savaro ir Laplaso dėsnio. Elektrinio lauko cirkuliacija visada lygi nuliui. Magnetinės indukcijos vektoriaus
cirkuliacija nelygi nuliui. Toks laukas
yra vadinamas sūkuriniu. Pagal magnetinės indukcijos vektoriaus cirkuliacijos
teoremą, randame magnetinę indukciją
solenoido ir toroido viduje. Solenoidas
– tai ritė, kurios vijos suvytos ant bendro karkaso (5.7.1 pav.). Solenoidas turi
daug vijų, jo vijų spindulys r daug kartų
mažesnis už jo ilgį l. Solenoidui taikoma
tokia (5.7.2) išraiška:

5.7.1 pav.
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,

(5.7.3)

čia N – vijų skaičius, I- srovės, tekančios solenoidu, stipris, ABCDA – uždaras stačiakampis kontūras, pavaizduotas 5.7.1 pav. Galiojant sąlygai l
r , solenoido viduje laukas
vienalytis, o išorėje praktiškai lygus nuliui. Tada
.

(5.7.4)

Magnetinės indukcijos vektoriaus cirkuliacija pro solenoidą lygi ( čia kontūras sutampa su magnetinės indukcijos linijomis):

∫ BL dl = Bl = µ0 NI .

(5.7.5)

DA

Iš čia solenoido viduje
B = µ 0 NI / = µ 0 nI ,

(5.7.6)

čia n = N / – solenoido vijų tankis, N – vijų
skaičius.
Toroidas – solenoidas sulenktas, ratu taip, kad sutaptų jo galai (5.7.2 pav.). Toroido išorėje magnetinio
lauko stipris, taip pat ir magnetinė indukcija lygūs nuliui, o toroido viduje magnetinė indukcija tokia:
B = µ 0 IN / = µ 0 NI / 2πr ,

(5.7.7)

čia r – toroido spindulys, µ0 - magnetinė konstanta.

5.7.2 pav.

5.8. Magnetinės indukcijos srautas. Gauso teorema
Magnetinės indukcijos vektoriaus srautas ( magnetinis srautas) pro paviršių dS yra
skaliarinis dydis, lygus
d Φ B = Bn dS = BdS ,

(5.8.1)

čia Bn – magnetinės indukcijos projekcija į paviršiaus normalę n ( Bn = B cos α ), α – kampas
tarp paviršiaus normalės n ir magnetinės indukcijos vektorių B, dS – paviršiaus vektoriaus
diferencialas ( dS = dSn ). Paviršiaus kryptis nustatoma pagal dešininio sraigto taisyklę.
Magnetinės indukcijos vektoriaus srautas pro paviršių S lygus:
Φ B = ∫ Bn dS = ∫ BdS .
S

(5.8.2)

S

Vienalyčio lauko ir plokščio paviršiaus vektoriai B ir S yra lygiagretūs. Tada
Φ B = BS .

(5.8.3)
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Magnetinės indukcijos vektoriaus srauto vienetas – veberis (Wb). Jis lygus magnetinės indukcijos srautui, kurį sukuria 1 T magnetinės indukcijos vienalytis magnetinis laukas, einantis per 1m2 ploto paviršių, statmeną magnetinio lauko krypčiai. Gauso teorema,
pritaikyta magnetinei indukcijai, yra tokia: magnetinės indukcijos srautas pro bet kokį
uždarą paviršių visada lygus 0:
(5.8.4)
Bandymai rodo, kad gamtoje nėra magnetinių krūvių ir magnetinės indukcijos
linijos yra uždaros. Apskaičiuosime magnetinės indukcijos srautą solenoido viduje.
Srautas pro vieną viją:
Φ1 = BS

(5.8.5)

čia S – vijos plotas. Pro visą solenoidą srautas yra toks:
I
S
(5.8.6)
= µ0 N 2 I ,
l
l
čia µ0 – magnetinė konstanta. Jeigu solenoidas užpildytas medžiaga, kurios magnetinė
skvarba yra µ, tada magnetinės indukcijos srautas solenoido viduje yra
Φ = N Φ1 = NBS = NS µ 0 N

Φ = µ 0µN 2 I

S
l

(5.8.7)

5.9. Darbas, atliekamas magnetiniame lauke pernešant laidininką ir
kontūrą, kuriais teka elektros srovė
Vienalyčiame magnetiniame lauke yra du lygiagretūs tiesūs nejudantys laidininkai (5.9.1 pav.). Ant jų statmenai jiems padėtas trečias juos jungiantis laidininkas 3.
Jis gali laisvai judėti.
Laidininkai ir elektrovaros jėgos šaltinis ε sudaro uždarą elektros grandinę, t.y.
kontūrą. Statmenai kontūrui jį veikia pastovus magnetinis laukas. Laidininku 3 teka
elektros srovė. Veikiant jėgai, kurios dydį
nusako Ampero dėsnis, laidininkas 3 iš 1
padėties pasislenka į 2 padėtį atstumu dx.
Magnetinio lauko atliktas darbas lygus:
5.9.1 pav.
dA = Fdx = IB dx = IBdS = Id Φ

(5.9.1)

Matome, kad darbas, atliktas perkeliant laidininką iš 1 padėties į 2, yra lygus srovės, tekančios laidininku, stiprio ir magnetinio srauto, kurį perkerta judantis laidinin-
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kas, sandaugai. Kontūru (5.9.2 pav.)
teka srovė. Šį kontūrą perkeliant iš 1
padėties į 2 padėtį, atliekamas darbas.
Jis yra lygus srovės, tekančios kontūru, stiprumo ir magnetinių srautų dΦ1
ir dΦ2, kertančių kontūrą 1 padėtyje ir 2
padėtyje, skirtumo d Φ′ sandaugai:
5.9.2 pav.

dA = I (d Φ 2 − d Φ1 ) = Id Φ ′ .

(5.9.2)
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6. ELEKTROMAGNETINĖ INDUKCIJA
6.1. Elektromagnetinės indukcijos reiškinys
(Faradėjaus bandymai)
Anglų fizikas M. Faradėjus 1831 m. atrado elektromagnetinės indukcijos reiškinį.
Jis nustatė, kad uždarame kontūre, kurį kerta kintantis laike magnetinis srautas, indukuojasi elektros srovė. Ši srovė yra vadinama indukcine. Faradėjaus bandymai tokie
(6.1.1 pav.): solenoido vijų galai prijungti prie galvanometro. Įkišant į solenoidą magnetą, galvanometro rodyklė nukrypsta į vieną pusę, ištraukiant – į kitą pusę.

6.1.1 pav.

6.1.2 pav.

Pakeitus magneto polius, įkišant rodyklė nukrypsta į kitą pusę. Rodyklė taip pat
nukrypsta nuo pusiausvyros padėties, jeigu magnetą laikome nejudamai, o magneto atžvilgiu judiname ritę. Antras bandymas (6.1.2 pav.). Turim tą patį solenoidą su galvanometru. Į šį solenoidą įkišame kitą solenoidą, kuriuo teka elektros srovė. Įjungiant
ir išjungiant srovę antrame selenoide, pirmame selenoide susikuria elektros srovė, ir
galvanometro rodyklė atsilenkia į vieną, o paskui – į kitą pusę. Tas pats vyksta antrą
selenoidą, kuriuo teka elektros srovė, judinant pirmojo atžvilgiu, arba pirmąjį – antrojo
atžvilgiu. Bandymais buvo nustatyta, kad indukuotos elektros srovės dydis priklauso ne
nuo magnetinės indukcijos srauto keitimo būdo, o nuo srauto kitimo greičio.

6.2. Faradėjaus dėsnis ir jo išvedimas iš energijos tvermės dėsnio
Faradėjus nustatė, kad dėl elektromagnetinės indukcijos kontūre indukuotos elektrovaros jėgos dydis tiesiog proporcingas magnetinio srauto kitimo greičiui:
dΦ
.
(6.2.1)
εi ≈
dt
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Maksvelas, remdamasis srovės kontūre krypties ir normalės, nukreiptos į kontūro
plokštumą ryšiu, apibrėžtu dešiniu sraigtu, taip pat Faradėjaus eksperimentiniais duomenimis, nustatė, kad indukuota elektrovaros jėga (elektrovara) yra tokia (Faradėjaus dėsnis):
dΦ
.
(6.2.2)
dt
Minuso ženklą paaiškina Lenco taisyklė: indukcinė srovė, atsirandanti laidžiame uždarame kontūre, teka tokia kryptimi, kad jos savasis magnetinis srautas, einantis per kontūro ribojamą plotą, stengiasi neutralizuoti jį sukuriančio išorinio magnetinio srauto pokytį. Naudodamiesi
energijos tvermės dėsniu, išvesime Faradėjaus dėsnį. Kontūru su galinčiu judėti laidininku (5.9.1
pav.) teka srovė. Magnetinis laukas statmenas kontūrui. Laidininkas, veikiamas Ampero jėgos,
pasislenka dx atstumu. Kaip žinome, šiuo atveju Ampero jėga atlieka darbą (formulė 5.9.1):
dA = Id Φ. Kontūro varža R. Pagal energijos tvermės dėsnį EVJ šaltinio atliktas darbas εIdt per
laiką dt susideda iš darbo Džaulio šilumai išskirti ir perstumti laidininką magnetiniame lauke:
εi = −

εIdt = I 2 Rdt + Id Φ ⏐: Idt .

(6.2.3)

Iš čia
dΦ ⎞
⎛
I = ⎜ε −
⎟/R.
dt ⎠
⎝
Iš (6.2.4) gauname Faradėjaus dėsnį:

(6.2.4)

dΦ
.
(6.2.5)
dt
Matome, kad laidininke susikuria elektrovaros jėga, kurios kryptis yra priešinga šaltinio elektrovaros jėgai.
O kas indukuoja elektrovaros jėgą, kai nejudantis laidininkas yra kintamajame
magnetiniame lauke? Tai paaiškino Maksvelas. Jis padarė prielaidą, kad bet koks kintamas magnetinis laukas kuria kintamąjį elektrinį lauką EB . Pastarasis ir indukuoja srovę
laidininke. EB cirkuliacija pro bet kokį nejudamo laidininko L sudarytą kontūrą sukelia
elektromagnetinės indukcijos elektrovaros jėgą:
εi = −

.

(6.2.6)

Čia įvertinamas tik srauto Φ kitimas laike.

6.3. Kontūro induktyvumas. Saviindukcija
Elektros srovė, tekėdama kontūru, sukuria magnetinį lauką. Magnetinio srauto, kertančio kontūrą, dydis proporcingas to srovės dydžiui:
Φ = LI ,

(6.3.1)

čia L – kontūro induktyvumas. Keičiantis elektros srovės stipriui, kinta ir jos sukuriamas
magnetinis laukas, kartu kinta ir magnetinis srautas, kertantis kontūrą. Kontūre indukuoja-
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si elektrovaros jėga. Reiškinys, kuomet kontūre, kuriuo teka kintama elektros srovė, indukuojasi elektrovaros jėga, yra vadinamas saviindukcija. Induktyvumo vienetas – Henris.
1H = 1Wb / 1A . Henris – tai tokio kontūro induktyvumas, kuomet jame tekant vieno ampero elektros srovei, saviindukcija sukuria 1Wb magnetinį srautą. Bendruoju atveju kontūro
induktyvumas priklauso nuo jo formos, matmenų ir aplinkos, kurioje jis yra, magnetinės
skvarbos. Saviindukcijos elektrovaros jėga tokia (pagal Faradėjaus dėsnį):
d ( LI )
dΦ
dL ⎞
⎛ dI
=−
= −⎜ L + I
(6.3.2)
⎟.
dt
dt
dt ⎠
⎝ dt
Jeigu kontūro induktyvumas nekinta ( L = const ), tai dL dt = 0 , ir indukuota
elektrovaros jėga tokia:
εs = −

dI
.
(6.3.3)
dt
Minusas rodo, kad kontūre didėjant elektros srovės stipriui indukuota elektrovaros
jėga lėtina didėjimą, o mažėjant elektros srovei kontūre ε s lėtina šį mažėjimą, t.y. ε s ir ε
yra tos pačios krypties.
Pasinaudoję (5.8.7) ir (6.3.1), gauname selenoido induktyvumo išraišką:
εs = −L

S
(6.3.4)
= µ 0µn 2V
l
Matome, kad solenoido induktyvumas priklauso nuo solenoido viduje esančios
medžiagos magnetinės skvarbos µ, vijų skaičiaus solenoido ilgio vienete (vijų tankio)
N
n (n = ) ir solenoido tūrio V.
l
L = µ 0µN 2

6.4. Srovės, įjungiant ir išjungiant grandines
Turime grandinę, sudarytą iš elektros srovės šaltinio, kurio elektrovaros jėga (evj.)
ε, aktyviosios varžos R ir ritės, kurios induktyvumas L
(6.4.1 pav.). Grandine teka nuolatinė elektros srovė:
I0 = ε / R .

(6.4.1)

Į šaltinio vidinę varžą neatsižvelgiame. Laiko
momentu t = 0 atjungiame šaltinį. Elektros srovė ritėje pradeda mažėti. Tai sukelia saviindukcijos evj ritėje
susidarymą,
kuri priešinasi elektros srovės mažėjimui
6.4.1 pav.
(6.3.3). Kiekvienu momentu elektros srovė grandinėje
lygi I = ε S / R (nes ε = 0), ir vietoje ε s įrašę jos išraišką gauname:
dI
dI
dt
arba
(6.4.2)
=− ,
dt
I
τ
čia τ = L / R – relaksacijos laikas. Integruodami (6.4.2) kairiąją pusę pagal I nuo I0 iki I, o
dešiniąją pagal t nuo 0 iki t gauname:
IR = − L
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ln (I / I 0 ) = −t / τ , arba
I = I 0 e−t / τ .
Matome, kad atjungus evj šaltinį, elektros srovės stipris grandinėje mažėja pagal
eksponentinį dėsnį (6.4.2 pav.1 kreivė), ir relaksacijos laikas savo skaitine verte yra lygus
laiko trukmei, per kurią elektros srovės stipris
grandinėje sumažėja e kartų. Kuo didesnis induktyvumas L ir kuo mažesnė varža, tuo šis
procesas trunka ilgiau.
Dabar prijungiame šaltinį. Kartu su išorinio šaltinio evj ε susikuria saviindukcijos evj
ε s . ε s trukdo srovei stiprėti. Pagal Omo dėsnį,
IR = ε + ε s , arba
IR = ε − L

dI
.
dt

(6.4.3)

6.4.2 pav.

(6.4.4)

Perrašome
dI R dI 1 d ( IR − ε)
=
=
.
dt R dt R
dt
Tuomet (6.4.4) išraiška tokia:
IR − ε = −

L d ( IR − ε)
.
R
dt

(6.4.5)

Įrašę naują kintamąjį u = IR − ε , iš (6.4.5) gauname:
du
Rdt
L d (u)
, arba
, arba
=−
R dt
u
L
du
dt
(6.4.6)
=− .
u
τ
Prijungimo momentu ( t = 0 ) elektros srovės stipris I = 0 , o u = −ε . Integruodami kairiąją pusę (6.4.6) pagal u nuo −ε iki IR − ε , o dešinę pusę pagal t nuo 0 iki t gauname:
u=−

IR − ε
= −t / τ .
−ε
Potencijuodami (antilogaritmuodami) (6.4.7) gauname:
ln

(6.4.7)

t
t
t
⎛
−
− ⎞
−
IR − ε
= −e τ ; IR − ε = −εe τ ; IR = ε ⎜⎜1 − e τ ⎟⎟ ;
ε
⎝
⎠
−t τ
I = I 0 (1 − e ) ,

(6.4.8)
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čia I 0 = ε / R – nusistovėjusi maksimali srovė ( kai t→∞). Pagal gautą formulę kuo didesnis induktyvumas ir mažesnė varža, tuo ilgiau trunka relaksacijos procesas. Procesą po
įjungimo vaizduoja 6.4.2 pav. 2 kreivė.

6.5. Abipusės indukcijos reiškinys
Vienas šalia kito yra du kontūrai. Pirmame kontūre teka elektros srovė I1 (6.5.1
pav.). Jos sukurtas magnetinis laukas kerta antrą kontūrą. Magnetinio srauto, kertančio antrą kontūrą, stipris toks:
Φ 21 = L21 I1 ,

6.5.1 pav.

(6.5.1)

čia L21 – proporcingumo koeficientas. Kintant srovei I1 antrame
kontūre indukuosis elektrovaros
jėga (evj) εi 2 , kuri pagal Faradėjaus dėsnį tokia:

d Φ 21
dI
(6.5.2)
= − L21 1 .
dt
dt
Tekant srovei I2 antru kontūru, analogiškai pirmame kontūre indukuojasi evj εi1 :
εi 2 = −

d Φ12
dI
(6.5.3)
= − L21 2 .
dt
dt
Kai keičiame elektros srovės stiprumą vienoje grandinėje, jos sukurtas kintamas
magnetinis srautas indukuoja evj ir srovę kitoje gretimoje grandinėje. Tai abipusės indukcijos reiškinys. Koeficientai L12 ir L21 yra vadinami abipusiu induktyvumu. Teoriškai įrodyta ir eksperimentiškai patvirtinta, kad:
εi1 = −

L 12 = L21 .

(6.5.4)

Koeficientų L12 ir L21 skaitinės vertės priklauso nuo kontūrus supančios aplinkos
magnetinės skvarbos, kontūrų geometrinės formos, matmenų ir tarpusavio išsidėstymo.

6.6. Magnetinio lauko energija
Magnetinio lauko energija yra lygi darbui, kurį atlieka elektros srovė, sukurdama šį
lauką. Kontūru teka srovė I. Sukurto magnetinio lauko srautas pro kontūrą yra toks:
Φ = LI
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(6.6.1)

Pakitus srovei dI, magnetinio srauto pokytis dΦ = L dI. Kad magnetinis srautas pakistų dydžiu dΦ, reikia atlikti darbą:
dA = Id Φ = LIdI .

(6.6.2)

Sukuriant magnetinį srautą, atliekamas darbas:
I

A = ∫ LIdI = LI 2 / 2 .

(6.6.3)

0

Vadinasi, magnetinio lauko energija yra tokia:
W = LI 2 / 2 .

(6.6.4)

Magnetinio lauko energiją išreikšime per H ir B. Turime be galo ilgą solenoidą. Kaip
žinome, jo viduje magnetinis laukas yra vienalytis. Įrašę L gauname magnetinio lauko
energijos išraišką solenoido viduje:
1
N 2I 2
(6.6.5)
W = µ0µ
S,
2
čia N – vijų skaičius solenoide, µ – solenoido viduje esančios aplinkos magnetinė skvarba, µ0 – magnetinė konstanta, l – solenoido ilgis. Kadangi solenoido B = µ0µNI / ir
H = NI / , tai
1
BHV .
2
Magnetinio lauko energijos tūrinis tankis
W=

(6.6.6)

W BH
.
(6.6.7)
=
V
2
Gauta formulė pritaikyta vienalyčiam magnetiniam laukui, tačiau ji tinka ir nevienalyčiams laukams. Magnetinio lauko energijos tankis yra analogiškas elektrostatinio lauko energijos tankiui. Tik čia vietoje elektrinio lauko parametrų yra magnetinio lauko parametrai.
w=
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7. MEDŽIAGOS MAGNETINĖS SAVYBĖS
7.1. Elektronų ir atomų magnetiniai momentai
Visos medžiagos, patalpintos į magnetinį lauką, įmagnetėja. Išnagrinėsime šį reiškinį,
remdamiesi atomų bei molekulių sandara. Amperas pateikė hipotezę, kad kiekvienoje medžiagoje yra mikrosrovės, sukurtos elektronų, skriejančių orbitomis atomuose. Sakykim,
kad elektronai skrieja apskritimu, t.y., sukuria mikrosrovę. Vadinasi, elektronui galime
priskirti orbitinį magnetinį momentą pm = ISn , kurio modulis:
pm = IS = efS ,

(7.1.1)

čia I = ef , f – elektrono apsisukimų orbitoje dažnis, e – elektrono krūvis. Pagal dešinio
sraigto taisyklę, pm kryptis nukreipta aukštyn (7.1.1 pav.).
Elektronas, judėdamas orbita, taip pat turi
mechaninį judesio kiekio (impulso) momentą, kurio modulis toks:
Le = mυr = m 2πfrr = 2mπr 2 f = 2mfS

7.1.1 pav.

(7.1.2)

πr 2 = S .
čia υ = 2πrf ;
Le kryptis taip pat paklūsta dešinio sraigto
taisyklei (jo kryptis priešinga orbitinio magnetinio
momento krypčiai). Le yra vadinamas elektrono
orbitiniu judesio kiekio mechaniniu momentu. Iš
(7.1.1) ir (7.1.2) gauname, kad :

Le
P
fS = m .
e
2m
Sulyginę formulių (7.1.3) dešiniąsias puses gauname:
fS =

(7.1.3)

e
(7.1.4)
Le = − gLe ,
2m
čia g = e/2m – orbitinių momentų giromagnetinis santykis. Ši santykio g išraiška tinka bet
kokios formos orbitoms. Minusą rašome todėl, kad pm ir Le yra priešingų krypčių. Eksperimentais nustatyta, kad giromagnetinis santykis yra dvigubai didesnis: g s = e / m. Taip yra
dėl to, kad elektronas, be pm ir Le, turi savąjį mechaninio impulso momentą Les, vadinamą
sukiniu. Sukinys yra tokia pat neatskiriama elektrono savybė, kaip krūvis ir masė. Elektrono
sukinys atitinkamai turi momentą – tai elektrono (sukininis) savasis magnetinis momentas :
pm = −

pms = − g s Les ,
čia gs – savųjų momentų giromagnetinis santykis.
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(7.1.5)

Bendruoju atveju elektrono magnetinis momentas susideda iš orbitinio ir sukininio (spininio) magnetinių momentų. Branduolių magnetiniai momentai yra tūkstančius kartų mažesni
negu elektronų. Todėl bendrasis atomo (molekulės) magnetinis momentas yra lygus į atomą ar
molekulę įeinančių elektronų orbitinių magnetinių ir savųjų magnetinių momentų sumai:
pa = ∑ pm + ∑ pms .

(7.1.6)

7.2. Diamagnetikai ir paramagnetikai
Diamagnetikai – tai medžiagos, kuriose išorinis magnetinis laukas yra susilpninamas.
Elektronų orbitos, veikiamos išorinio lauko, orientuojasi išilgai jo. Mikrosrovės sukuria
magnetinius laukus, kurių atstojamoji yra orientuota priešinga kryptimi negu išorinis laukas.
Diamagnetikai yra Bi, Ag, Au, Cu ir kt. Nesant išorinio magnetinio lauko, elektronų magnetiniai momentai orientuoti bet kaip, ir suminis atomo magnetinis momentas lygus nuliui.
Paramagnetikai – tai medžiagos, kurios, veikiant išoriniam magnetiniam laukui,
įmagnetėja pastarojo kryptimi. Šių medžiagų atomų, molekulių magnetiniai momentai nėra
lygūs nuliui. Tačiau dėl šiluminio judėjimo atomų magnetiniai momentai orientuoti bet kaip.
Suminis medžiagos magnetinis momentas lygus nuliui. Veikiant išoriniam magnetiniam laukui, atomų magnetiniai momentai orientuojasi išorinio magnetinio lauko kryptimi. Visiškai
orientuotis trukdo molekulių šiluminis judėjimas. Išnykus išoriniam magnetiniam laukui,
medžiagos įmagnetėjimas dėl molekulių šiluminio judėjimo išnyksta.

7.3. Įmagnetėjimas. Magnetinis laukas medžiagoje
Įmagnetėjimas – tai medžiagos tūrio vieneto magnetinis momentas:
J = pm / V = ∑ pa / V ,

(7.3.1)

čia pm - medžiagos magnetinis momentas, V- medžiagos tūris, pa - medžiagos atomo
(molekulės) magnetinis momentas. Magnetinis laukas medžiagoje yra sudaromas iš dviejų komponenčių: lauko, kurį sukuria išorinės srovės (makrosrovės) ir lauko, kurį sukuria
įmagnetėjusi medžiaga (mikrosrovės):
B = B0 + B / ,
čia B0 = µ0 H ( ← vakuume).
Išnagrinėsime lauką, sukuriamą mikrosrovių (sukuriamų
elektronų atomuose bei molekulėse).
Turime cilindro pavidalo medžiagą (7.3.1 pav.). Cilindro
skerspjūvis S, o ilgis - . Jį patalpiname į vienalytį magnetinį lauką
taip, kad jo simetrijos ašis būtų lygiagreti magnetinės indukcijos
vektoriui B0 . Mikrosrovių sukurtas magnetinis laukas diamagnetikuose yra priešingos krypties negu išorinis magnetinis laukas, o

(7.3.2)

7.3.1 pav.
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paramagnetikuose – tos pačios krypties. Mikrosrovių kontūrų plokštumos statmenos B0 .
Imame bet kokį cilindro skerspjūvį. Skerspjūvio viduje mikrosrovės viena kitą kompensuoja. Mikrosrovės būna nekompensuotos tik cilindro paviršiuje. Tuomet magnetinio lauko indukcija, sukurta srovės, tekančios cilindro paviršiuje (tartum viena vija), yra tokia:
B / = µ0 I / / l ,

(7.3.3)

/

čia I - molekulinė srovė. Šios srovės sukurtas magnetinis momentas
pm = I / S = I / lS / l = I /V / l ,

(7.3.4)

čia V- cilindro tūris. Įrašę (7.3.4) į (7.3.1), gauname:
J = I/ /l .

(7.3.5)

Palyginę (7.3.3) ir (7.3.5) gauname:
B / = µ0 J .

(7.3.6)

Tuomet magnetinis laukas medžiagoje yra toks:
B = µ0 H + µ0 J = µ0 (H + J ) .

(7.3.7)

Esant nestipriems magnetiniams laukams,
J = χH ,

(7.3.8)

čia χ – medžiagos magnetinis jautris. Tuomet
B = µ 0 (1 + χ)H .

(7.3.9)

Bedimensis dydis 1+χ yra medžiagos magnetinė skvarba. Diamagnetikų χ < 0, paramagnetikų χ > 0. Paramagnetikų magnetinis jautris atvirkščiai proporcingas temperatūrai
χ = C/T, čia C – konstanta. Šarminių metalų χ nuo temperatūros beveik nepriklauso.
Pasinaudodami (5.7.2) ir (7.3.7), randame magnetinės indukcijos vektoriaus cirkuliaciją uždaruoju kontūru:
(7.3.10)
Išraiška (7.3.10) yra vadinama magnetinio lauko bendrosios srovės dėsniu medžiagoje. Matome, kad magnetinė indukcija apibūdina suminį lauką, sukuriamą mikrosrovių
magnetike ir makrosrovių laidininke.

7.4. Dviejų magnetinių aplinkų ribinės sąlygos
Ties dviejų medžiagų riba jų magnetinės skvarbos µ1 ir µ2 (7.4.1 pav.). Ties šia riba
galioja sąryšis:
B2 n = B1n , µ 2 H 2 n = µ1 H1n ,
čia Bn, Hn – vektorių H ir B projekcijos į medžiagų 2 sandūros ribos normalę.
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(7.4.1)

7.4.1 pav.

7.4.2 pav.

Jeigu sandūros riba yra statmena magnetinės indukcijos linijomis, tai B1= B1n, B2=
B2n, ir jeigu magnetinės indukcijos vektorius nekinta, pereidamas sandūros ribą, tai
B1 = B2 , H 2 = µ1 H1 µ 2 .

(7.4.2)

Medžiagų sandūroje makrosrovės lygios 0. Tuomet pagal bendrosios srovės dėsnį,
pritaikytą magnetiniam laukui medžiagoje
H 2 τ = H1τ ,

B2 τ B1τ = µ 2 µ1 ,

(7.4.3)

čia Bτ , H τ – vektorių B ir H projekcijos į medžiagos 2 ir 1 sandūros ribos liestinę (7.4.2
pav). Pirma medžiaga – vakuumas. Vakuumo µ1 = 1 , tuomet B2 τ = µ 2 B1τ , t.y. medžiagos
santykinė skvarba parodo, kiek kartų padidėja magnetinės indukcijos projekcija į sandūros
liestinę, pereinant iš vakuumo į medžiagą.

7.5. Feromagnetikai ir jų savybės
Feromagnetikai – tai medžiagos, kurios įmagnetėja ir nesant išorinio magnetinio lauko.
Tai įvairių rūšių plienas, kobaltas, nikelis ir kt. Feromagnetikų įmagnetėjimo priklausomybė
nuo magnetinio lauko stiprumo yra netiesinė. Pirmasis tai ištyrė A. G. Stoletovas (18391896m.). Iš pradžių, didėjant H, įmagnetėjimas smarkiai didėja, paskui sulėtėja ir įsotinimas. Tai galima paaiškinti taip (7.5.1 pav.): didėjant magnetinio lauko stipriui, vis daugiau
molekulių magnetinių momentų yra orientuojami išilgai išorinio magnetinio lauko. Kuo
stipresnis laukas, tuo mažiau lieka neorientuotų
J
molekulių magnetinių momentų. Toliau didinat
magnetinio lauko stiprį, visi molekulių magnetiniai momentai tampa orientuoti, ir įmagnetėji- J
mas pasiekia sotį (soties įmagnetėjimo vertę Jsot).
Magnetinė indukcija, kaip žinome, išreiškiama
B = µ 0 ( H + J ). Silpnuose laukuose B didėja
H
greitai dėl J didėjimo. Tačiau stipriuose laukuose
7.5.1 pav.
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B proporcinga H, nes J nebekinta. Santykinė magnetinė skvarba priklauso nuo magnetinio lauko
stiprio (7.5.2 pav.). Feromagnetikuose µ gali
siekti (5-800) · 103. Didėjant H, µ pasiekia maksimumą, o vėliau sumažėja iki 1 (nes µ = B/µ0 H
= 1+J/H. Didėjant magnetiniam laukui H, įmagnetėjimas pasiekia soties vertę, santykis J/H arH tėja prie nulio, magnetinė skvarba – prie vieneto.
7.5.2 pav.
Įmagnetėjimo J priklausomybė nuo magnetinio
lauko stiprio H nulemiama feromagnetiko priešistorija (7.5.3 pav.). Didinant magnetinio lauko stiprį, pasiekiamas soties įmagnetėjimas.
Toliau mažinant magnetinio lauko stiprį, įmagnetėjimas negrįžta į pradinę padėtį 0-1 eiga, o
pakyla aukščiau 1-2 eiga. Kai išorinis magnetinis laukas lygus nuliui (H = 0), įmagnetėjimas
liktinis JL. Magnetinio lauko stipris, kuriam esant įmagnetėjimas pasidaro lygus nuliui, yra
vadinamas koerciniu lauko
stipriu Hc (taškas 3). Toliau
didinant atvirkščiojo poliaringumo magnetinio lauko
stiprį, pasiekiame soties įmagnetėjimą – Jsot. Toliau keisdami magnetinio lauko stiprį
nuo – Hsot iki Hsot, gauname
kreivę 4-5-6-1. Ši figūra yra
vadinama histerezės kilpa
(gr. klb. vėlavimas). Feromagnetikai, kurių koercinio
lauko stipris yra nuo keleto
tūkstantųjų iki 1-2 A/cm, yra
7.5.3 pav.
vadinami minkštaisiais feromagnetikais. Feromagnetikai, kurių Hc yra nuo kelių dešimčių iki keleto tūkstančių A/cm,
yra vadinami kietaisiais. Kietieji feromagnetikai yra naudojami nuolatiniams magnetams, o
minkštieji – transformatorių šerdims gaminti.
Kiekvienas feromagnetikas turi tam tikrą temperatūrą, kuomet tampa paramagnetiku. Ši
temperatūra yra vadinama Kiuri tašku. Feromagnetikui virstant paramagnetiku, šiluma neišskiriama ir neabsorbuojama. Tai antros rūšies fazinis virsmas. Vykstant feromagnetiko įmagnetinimui, kinta jo geometriniai parametrai. Šis reiškinys yra vadinamas magnetostrikcija.

7.6. Feromagnetizmo prigimtis
Feromagnetizmo aprašomąją teoriją sukūrė prancūzų fizikas P. Veisas (1865- 1940m.).
Jis iškėlė hipotezę, kad feromagnetikas žemiau Kiuri taško pasidalija į daug mažų sričių
– į domenus. Kiekvienas domenas yra įmagnetėjęs iki soties. Nesant išorinio lauko, domenai yra orientuoti chaotiškai. Feromagnetiko bendrasis įmagnetėjimas lygus nuliui. Išorinis
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magnetinis laukas orientuoja domenų magnetinius momentus išilgai išorinio lauko. Dėl to
feromagnetiko įmagnetėjimas J bei magnetinė indukcija B didėja greitai esant santykinai
silpnam magnetiniam laukui. Tačiau B priklausomybė nuo H yra ne tolygi, o šuoliška. Tai
parodo, kad domenai pasisuka išoriniame lauke ne pamažu, o šuoliškai. Norint išmagnetinti
feromagnetiką, reikia sukurti koercinę jėga Hc. Tą patį galima padaryti, stipriai sutrenkiant
feromagnetiką arba pakeliant jo temperatūrą aukščiau Kiuri taško. Domenus galima stebėti
eksperimentiškai. Feromagnetiko paviršius nupoliruojamas ir ant jo užpilama feromagneto
miltelių vandens suspensijos. Feromagneto dalelės susikaupia toje vietoje, kur stipriausias
magnetinis laukas, t.y. ties domenų riba. Domenų matmenys 10-6 – 10-4m eilės.
Toliau feromagnetizmo teoriją išvystė Frenkelis ir Heizenbergas. Šiuo metu išaiškinta,
kad feromagnetikų magnetines savybes lemia elektronų sukininiai magnetiniai momentai. Feromagnetines savybes turi kristalinės medžiagos, kurių atomai turi ne visą elektronų sluoksnį. Veikiant pakaitos jėgoms, elektronų sukininiai magnetiniai momentai vienas kito atžvilgiu
orientuojasi lygiagrečiai. Taip susikuria spontaninio įmagnetėjimo sritys – domenai.
Pakaitos jėgos reiškiasi kaip tam tikros klasikinio anologo neturinčios jėgos. Šių jėgų
dėka pasireiškia tapatingųjų dalelių ar sistemų kvantmechaninis tarpusavio poveikis. Pakaitinė sąveika būna stipriausia, kai atstumas tarp dalelių būna lygus de Broilio bangos ilgiui:
λ=h/ p ,
f = E / h,
čia p – impulsas, f – dažnis.

7.7. Elektromagnetinio lauko Maksvelo teorijos pagrindai
Kaip jau žinome, Dž. Maksvelas iškėlė hipotezę, kad kintamasis magnetinis laukas sukuria kintamąjį elektrinį lauką. Sukurtas elektrinis laukas, kaip ir magnetinis
laukas, yra sūkurinis.
Slinkties srovės. Tai kintamojo elektrinio lauko reiškinys, kuris pagal sukuriamą magnetinį lauką yra lygiavertis elektros srovei. Pastarąją, kaip žinome, sukuria
kryptingas krūvių judėjimas. Pagal Maksvelą, kad būtų slinkties srovė, reikalingas tik
kintamasis elektrinis laukas.
Panagrinėsime procesus, vykstančius kondensatoriuje (7.7.1 pav.). Tarp kondensatoriaus plokštelių yra kintamasis elektrinis laukas. Pagal Maksvelo hipotezę per kondensatorių teka slinkties srovė ir tarp jo plokštelių yra kintamasis magnetinis laukas. Slinkties
srovė I sl lygi elektronų kryptingo judėjimo srovei I (I = I sl ) jungiamuose laiduose. Kadangi laidumo srovės tankis prie plokštelių:
j=

7.7.1 pav.

I 1 dQ d ⎛ Q ⎞ d σ
=
= ⎜ ⎟=
,
S S dt dt ⎝ S ⎠ dt

(7.7.1)

čia S – kondensatoriaus plokštelių plotas, σ – krūvio paviršinis
tankis, tai slinkties srovės tankis toks:
jsl = d σ dt .

(7.7.2)
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Žinome, kad krūvio paviršinis tankis lygus elektrinei slinkčiai (σ = D). Tuomet
dD
.
(7.7.3)
dt
Kondensatoriui įsikraunant ir išsikraunant, slinkties srovės tankio vektorius sutampa
su laidumo srovės tankio vektoriumi.
Dielektrikuose slinkties srovė susideda iš dviejų komponenčių. Žinome, kad elektrinė slinktis D = ε0 E + P , čia P - poliarizuotumas. P = ǽ ε ⋅ E , čia ǽ – dielektrinis jautris.
jsl =

Tuomet slinkties srovės tankis toks:
jsl = ε0

∂E ∂P
,
+
∂t ∂t

(7.7.4)

∂E
∂P
– slinkties srovės tankis vakuume,
- poliarizacijos srovės tankis. Poliariza∂t
∂t
cijos srovė taip pat yra slinkties srovės dalis. Ji, kaip ir slinkties srovė, vakuume sukuria
magnetinį lauką. Slinkties srovė gali būti ne tik vakuume ir dielektrike, bet ir laidininko
viduje, kur teka kintamoji elektros srovė. Tačiau čia slinkties srovė yra daug kartų mažesnė
už laidumo srovę. Laidumo ir slinkties srovės yra neatskiriamos. Maksvelas įvedė bendrosios srovės sąvoką. Šios srovės tankis yra toks:

čia ε0

∂D
.
(7.7.5)
∂t
Nutrauktos grandinės dalyse grandinę sujungia slinkties srovė. Maksvelas pateikė
magnetinio lauko stiprio vektoriaus H cirkuliacijos bendrąją teoremą:
r
r r
æ r ¶D ö r
(7.7.6)
Ñò Hd l = ò ç j + ¶t ÷ dS .
ø
L
Sè
Ši teorema tinka visada.
jbend . = j +

7.8. Maksvelo lygčių taikymas elektromagnetiniam laukui
Maksvelo teorijos pagrindas – tai jau nagrinėtos keturios lygtys. Čia jos pateikiamos:
1. Suminis elektrinis laukas susideda iš dviejų komponenčių: potencialinės (EQ) ir
sukūrinės (EB). Vektoriaus EQ cirkuliacija lygi nuliui. Panaudoję išraiškas (6.2.6) ir (5.8.2)
gauname, kad suminio elektrinio lauko cirkuliacija yra tokia:
.

(7.8.1)

Iš šios lygties matyti, kad elektrinio lauko šaltinis gali būti ne tik elektriniai krūviai, bet
ir kintantis laike magnetinis laukas. Formulė (7.8.1) tinka, kai kontūras ir paviršius nejuda.
Vektoriaus H bendroji teorema (7.7.6)
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parodo, kad magnetinis laukas gali būti sukurtas judančių krūvių arba kintančio laike elektrinio lauko.
Gauso teoremos taikymas elektrostatiniam laukui dielektrike (3.11.3):
.

(7.8.2)

Jeigu krūvis yra uždarame tūryje, tai

čia ρ – krūvio tankis.
Gauso teoremos taikymas magnetiniam laukui (5.8.4):
.

(7.8.3)

Magnetinės indukcijos vektoriaus srautas, tekantis pro uždarą paviršių lygus nuliui.
Šios keturios lygtys sudaro Maksvelo integralinės formos lygčių sistemą. Tarp jose
esančių dydžių galioja ryšys:
D = ε 0 εE ,

B = µµ 0 H ,

j = γE ,

čia γ – medžiagos savitasis laidis.
Maksvelo lygtys rodo, kad elektrinio lauko šaltinis gali būti arba elektriniai krūviai,
arba kintantis laike magnetinis laukas. Magnetinio lauko šaltiniu gali būti judantys elektriniai krūviai, arba kintantis laike elektrinis laukas.
Stacionarinių laukų (E=const, B=const) Maksvelo integralinės lygtys tokios:
.

(7.8.4)

Šiuo atveju elektrinis ir magnetinis laukai vienas nuo kito nepriklauso. Diferencialinės formos Maksvelo lygtys:
∂B
∂D
, divD = ρ, divB = 0 .
(7.8.5)
, rotH = j +
∂t
∂t
Jeigu krūviai ir srovės pasiskirstę tolygiai, tai integralinės ir diferencialinės formos
Maksvelo lygtis tinka vienodai. Jeigu laukai ar medžiagos savybės kinta šuoliškai, tai tinkamesnės integralinės formos Maksvelo lygtys.
Maksvelo sukurta elektromagnetinių bangų teorija leido paaiškinti ne tik esamus, bet
ir būsimus reiškinius.
Pagal Einšteino reliatyvumo teoriją, mechaniniai, optiniai ir elektromagnetiniai reiškiniai visose inercinėse sistemose vyksta taip pat. Vadinasi, krūviai, būdami nejudantys
vienoje inercinėje atskaitos sistemoje, juda kitos inercinės sistemos atžvilgiu. Jie sukuria
ir magnetinį lauką. Taip pat nejudantis laidininkas, kuriuo teka srovė, kitos inercinės atskaitos sistemos atžvilgiu juda ir sukuria joje kintamąjį magnetinį lauką.
rotE = −
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