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PRATARMĖ
Vadovėlis parašytas laikantis specialiosios fizikos programos VŪŽF pagrindinėms
studijoms. Taip pat vadovėlis tinka agronomijos bakalaurams, studijuojantiems agrofiziką
ir agrometeorologiją, ir miškų ūkio bakalaurams, studijuojantiems specialiąją fiziką.
Vadovėlyje nagrinėjamos dvi disciplinos: fizika ir meteorologija. Vadovėlio 1–11
skyrius parašė Ona Majauskienė ir Vidmantas Ambrasas, 12–16 skyrius – Juozas Navickas, 17 ir 18 skyrius – Dalia Girdauskienė, 19 ir 20 skyrius – Regina Šaudienė.
Fizikos dalyje trumpai nagrinėjami mechaniniai, šiluminiai, elektriniai, magnetiniai,
optiniai ir akustiniai reiškiniai, elektrofiziologiniai metodai medžių gyvybingumui nustatyti ir oro taršos matavimo būdai.
Meteorologijos dalyje nagrinėjama atmosferos sandara ir joje vykstantys procesai,
Saulės spinduliuotė ir jos sukeliami reiškiniai atmosferoje, dirvožemio ir oro temperatūros
režimas, vandens garai atmosferoje, jų pasiskirstymas vertikalia ir horizontalia kryptimi,
krituliai, jų susidarymas, vėjas, orai, pavojingi meteorologiniai reiškiniai, jų susidarymas
ir kovos būdai su jais, klimatas ir klimatą formuojantys veiksniai, pateikiama Lietuvos
klimato apžvalga. Aprašomi jutiklių, naudojamų dabar Lietuvos hidrometeorologinėje tarnyboje diegiamose automatinėse meteorologinėse stotyse MAWS301 ir kitose, veikimo
principai, konstrukcijų ypatumai ir matavimų paklaidos.
Dėkojame recenzentams prof. habil. dr. Arvaidui Galdikui, doc.Vitaliui Kasperiūnui,
doc. dr. Petrui Grigaičiui ir doc. dr. Liudui Pranevičiui už vertingas pastabas ir pasiūlymus.
Taip pat vadovėlio autoriai dėkoja Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos metrologijos laboratorijos vyriausiajam inžinieriui Jonui Valkavičiui ir Kauno meteorologijos
stoties viršininkui Vitui Laurinavičiui ir kitiems šios stoties darbuotojams už vertingas
konsultacijas metrologijos ir meteorologijos klausimais, taip pat visiems, padėjusiems parengti rankraštį ir išleisti vadovėlį.
Autoriai
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1. FIZIKINIAI DYDŽIAI IR JŲ MATAVIMO VIENETAI
Fizikinis dydis išreiškia objekto ar reiškinio savybę, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai
galima išmatuoti.
Tarptautiniu susitarimu išskirti šie pagrindiniai fizikiniai dydžiai ir jų matavimo vienetai (1.1 lentelė).
1.1 lentelė. Pagrindiniai fizikiniai dydžiai ir jų SI matavimo vienetai
Fizikinis dydis

1.Ilgis
2.Masė
3.Laikas
4. Elektros srovės stipris
5.Temperatūra(termodinaminė)
6.Medžiagos kiekis
7.Šviesos stipris

Dydžio
žymėjimas
l
m
t
I
T
ν
I

Matavimo
vienetas
Metras
Kilogramas
Sekundė
Amperas
Kelvinas
Molis
Kandela

Vieneto
žymėjimas
m
kg
s
A
K
mol
cd

Vystantis mokslui ir technikai, didėjo fizikinių dydžių matavimo tikslumas, kartu tobulėjo ir matavimo vienetų apibrėžimas. Dabar jie taip apibrėžiami:
1 metras lygus ilgiui atkarpos, kurią šviesa vakuume nusklinda per 1/299792458 sekundės. Šis apibrėžimas akivaizdus, nes šviesos greitis vakuume gana tiksliai išmatuotas:
c = 299792458 m/s. Dydis c – fundamentalioji gamtos konstanta. Taigi belieka išmatuoti
laiką, per kurį šviesa nusklinda 1 m. Kol kas laikas matuojamas atominiu cezio izotopo
133
Cs laikrodžiu: 1 sekundė lygi 9192631770 periodų spinduliuotės, vykstančios tarp dviejų cezio izotopo 133Cs pagrindinės būsenos sandaros lygmenų.

1.1 pav. Masės etalonas

1 kilogramas lygus tarptautinio kilogramo etalono masei. Šis kilogramo etalonas sudarytas iš 90 % platinos ir 10 % iridžio lydinio ir yra pilnavidurio cilindro formos (1.1 pav.).
1 amperas – stipris nuolatinės elektros srovės, kuriai tekant dviem lygiagrečiais plonais ilgais laidininkais, esančiais 1 m atstumu vienas nuo kito vakuume, kiekvieną jų ilgio
metrą veikia magnetinė Fvak = 2 ⋅ 10−7 N / m didumo jėga.
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1 kelvinas – termodinaminės temperatūros vertė, lygi 1/273,16 jos vertės, atitinkančios vandens trigubą tašką. Prisiminsime, kad temperatūra – fizikinis dydis, apibūdinantis
termodinaminėje pusiausvyroje esančios mikroskopinės sistemos būseną. Tuomet temperatūra proporcinga dalelių vidutinei kinetinei energijai.
1 molis – medžiagos kiekis sistemoje, sudarytoje iš tiek pat dalelių, kiek jų yra 0,012
kg anglies izotopo 12C. Tas dalelių skaičius vadinamas Avogadro skaičiumi NA. Taigi molių
skaičius lygus medžiagos masės m ir jos molio masės M santykiui:
v=

m
.
M

(1.1)

1 kandela – šviesos stipris monochromatinio (v = 540 ⋅ 1012 Hz) šaltinio, kurio spinduliuotės galia ta kryptimi lygi 1/683 W/sr. Nurodyta dažnio vertė atitinka bangos ilgį
šviesos, kuriai jautriausia žmogaus akis (555nm):
λ=

c
3 ⋅ 108 m/s
=
= 555 nm.
v 540 ⋅ 1012 Hz

(1.2)

Prie pagrindinių matavimo vienetų dažnai priskiriami plokščiojo ir erdvinio kampų
matavimo vienetai – radianas (rad) ir steradianas (sr).
1 radianas lygus kampui tarp spindulių, kuriuos jungiančio apskritimo lanko ilgis lygus apskritimo spinduliui. Kadangi 2π radianų atitinka 360°, tai 1 rad = 360/(2π) = 7,32°.
1 steradianas lygus erdviniam kampui, kurio viršūnė yra sferos centre ir riboja sferos
paviršiuje plotą, lygų sferos spinduliui kvadratu. Visas erdvinis kampas lygus 4π.
Fizikiniai dydžiai, kuriuos apibūdina tik jų skaitinė vertė, vadinami skaliarais. Tai
laikas, masė, kelias, darbas, galia, energija, temperatūra ir kt. Fizikiniai dydžiai, kuriuos
apibūdina skaitinė vertė (kryptinės atkarpos ilgis) ir kryptis erdvėje, vadinami vektoriais. Tai poslinkis, greitis, pagreitis, jėga, elektrinio lauko stipris, magnetinė indukcija
ir kt. Vektoriai žymimi juodu šriftu (pvz., r, v, F, B) arba rodykle virš atitinkamų raidžių
(pvz., r , F ).
Vektoriaus projekcija lygi jo modulio ir kosinuso kampo, kurį jis sudaro su atitinkama ašimi, sandaugai (1.2 pav.).

1.2 pav. Vektoriaus
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r projekcija į X ir Y ašis

Vektoriaus r modulis XY plokštumoje yra: r = x 2 + y 2 .

Klausimai:
1. Apibūdinkite pagrindinius fizikinius dydžius ir jų matavimo vienetus.
2. Kurie fizikiniai dydžiai vadinami skaliarais?
3. Kurie fizikiniai dydžiai vadinami vektoriais?

Uždaviniai:
1. Ąžuolo tankis yra 0,72 g/cm3.Parašykite tankį kg/m3?
2. Vėjo greitis − 12 m/s, parašykite kiek bus km/h ?
3. Taško koordinatės: A(9, 5). Apskaičiuokite vektoriaus r modulį XY plokštumoje.

Literatūra:
1. Bogdanovičius A. Fizikos pagrindai aplinkos inžinerijoje. I d. Vilnius, „Technika“,
2005.
2. Tamašauskas A. Fizika, 1 V.: Mokslas, 1987.
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2. SLENKAMOJO IR SUKAMOJO JUDĖJIMO
KINEMATIKA
Materialiojo taško padėtis erdvėje nusakoma trimis koordinatėmis x, y, z arba padėties vektoriumi r stačiakampėje Dekarto koordinačių sistemoje (2.1 pav.).

2.1 pav. Materialiojo taško padėtis stačiakampėje Dekarto koordinačių atskaitos sistemoje

liestinė

r
u

r
u

2.2 pav. Materialiojo taško M trajektorija ir poslinkis ∆r

Trajektorija vadinama linija, kurią brėžia padėties vektoriaus r galas (2.2 pav.). Pagal trajektorijos formą judėjimas yra arba tiesiaeigis, arba kreivaeigis. Kelias lygus trajektorijos ilgiui. Atkarpa ∆r , jungianti pradinę padėtį su momentine padėtimi, vadinama
momentiniu poslinkiu:
∆r = r2 − r1.
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(2.1)

Jo modulis
∆r = ( x2 − x1 )2 + ( y2 − y1 )2 + ( z2 − z1 )2 .

(2.2)

Poslinkio modulis gali būti teigiamas ir lygus nuliui. Kelias s visada teigiamas ir
niekada nemažėja.
Judėjimo sparta apibūdinama linijiniu greičiu υ , lygiu poslinkio išvestinei laiko atžvilgiu:
υ=

dr
=r.
dt

(2.3)

Linijinis greitis visada nukreiptas liestine judėjimo kryptimi (2.2 pav.).
Linijinio greičio kitimo sparta apibūdinama linijiniu pagreičiu:
a=

d υ d 2r
=
,
dt dt 2

(2.4)

t.y. linijinis pagreitis lygus greičio pirmajai išvestinei laiko atžvilgiu arba poslinkio antrajai išvestinei laiko atžvilgiu ir nukreiptas greičio pokyčio dυ kryptimi. Kai judėjimas
tolygiai kintamas, jo greitis
υ(t ) = υ0 + at ,

(2.5)

t.y. linijinis greitis tiesiškai kinta laikui bėgant, čia υ0 – pradinis greitis.
Kai materialusis taškas juda tiesiai ir tolygiai (a = 0), jo linijinis greitis pastovus
υ = const , t.y nepriklauso nuo laiko ir lygus υ0. Taško koordinatė šiuo atveju tiesiškai
priklauso nuo laiko:
x(t ) = x0 + υ0t ,

(2.6)

čia x0 – pradinė taško koordinatė.
Tolygiai kintamo judėjimo pavyzdys yra laisvasis kūno kritimas arba vertikaliai
aukštyn mesto kūno kilimas. Dėl Žemės traukos kūnas įgyja laisvojo kritimo pagreitį g .
Todėl šio kūno judėjimo lygtys yra tokios:
υ(t ) = υ0 + gt ir h = υ0t + gt 2 / 2.

(2.7)

Žemiau nubraižyti atitinkami grafikai (2.3 pav.).
Kūnui kylant beorėje erdvėje, greitis mažėja tolygiai. Laiko momentu t1 kūnas sustoja (υ = 0), po to tuo pačiu pagreičiu g tolygiai greitėja žemyn. Dėl oro pasipriešinimo
grafikai nėra simetriški.
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2.3.pav. Vertikaliai aukštyn mesto kūno judėjimo grafikai: a) linijinio greičio; b) aukščio; c) pagreičio

Kreivaeigio judėjimo plokštumoje metu visada yra įcentrinis (normalinis) pagreitis
an , nes šis pagreitis apibūdina linijinio greičio krypties kitimo spartą ir tangentinis (liestinis) – šis pagreitis apibūdina linijinio greičio modulio kitimo spartą (2.4 pav.):
an =

υ2
dυ
τ,
n , aτ =
dt
R

(2.8)

čia R – trajektorijos kreivumo spindulys.

2.4 pav. Kreivaeigio judėjimo pagreitis a ir jo dedamosios: a)pagreitis aτ , nukreiptas liestine; b)pagreitis
an - link trajektorijos kreivumo centro. Lėtėjimo atveju aτ nukreiptas priešinga υ kryptimi

Pagreičio modulis:
a = an2 + aτ2 .
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(2.9)

Atskiras kreivaeigio judėjimo atvejis yra judėjimas apskritimu, t.y. trajektorija, kurios kreivumo spindulys R = const . Galimi trys atvejai:
1) aτ = 0, an = const – tolyginis judėjimas apskritimu;
2) aτ = const ; an = const – tolygiai kintamas judėjimas apskritimu;
3) aτ = f (t ) ir an = f (t ) – netolyginis kreivaeigis judėjimas.
Sukamuoju judėjimu laikomas paukščių bei vabzdžių sparnų judėjimas lankais.
Įvairių rūšių augalai augdami atlieka sukamuosius judesius, kurių kryptis nekinta.
Pvz., augdamos vijoklinės pupelės sukasi pagal dešiniojo sraigto judėjimą, apynio stiebas
sukasi apskritimu, kurio spindulys apie 25 cm.
Materialiojo taško judėjimas apskritimu apibūdinamas ne tik spinduliu R, bet ir kampiniu greičiu ω bei kampiniu pagreičiu ε .
Kampinis greitis lygus posūkio kampo išvestinei laiko atžvilgiu:
ω=

dϕ
.
dt

(2.10)

Kampinio greičio vienetas – radianas sekundei (rad/s). Kampinis greitis, kaip vektorius, nukreiptas sukimosi ašimi pagal dešiniojo sraigto taisyklę (2.5 pav.).

2.5 pav. Kampinis greitis ω nukreiptas sukimosi ašimi

Kai ω = const , materialiojo taško sukimosi apie ašį periodas :
T = 2π / ω .

(2.11)

Sukimosi dažnis
v=

1 ω
=
.
T 2π

(2.12)

Kadangi kelias ∆s = R∆ϕ (∆ϕ – posūkio kampas), tai taško linijinio greičio modulis
υ=

∆s
∆ϕ
=R
= Rω,
∆t
∆t
υ = Rω,

(2.13)
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t.y. linijinio greičio modulis lygus taško atstumo iki sukimosi ašies (kreivumo spindulio)
ir kampinio greičio modulio sandaugai.

Klausimai
1. Apibūdinkite materialųjį tašką ir paaiškinkite, kaip nustatomos jo koordinatės.
2. Apibūdinkite fizikinį dydį ir jo matavimo vienetą.
3. Apibūdinkite pagrindinius kinematinius dydžius.
4. Kas yra poslinkis? Kaip nustatomas jo modulis?
5. Ką apibūdina linijinis pagreitis? Nusakykite an ir aτ fizikines prasmes ir paaiškinkite, kada aτ = 0 ir kada aτ ≺ 0 ?
6. Apibūdinkite kampinį greitį ir jo sąryšį su sukimosi periodu.
7. Paaiškinkite lygybę υ = Rω . Ką galima nustatyti iš šios lygties: υ = ω× R ?
8. Apibūdinkite mechaninio slenkamojo judėjimo rūšis ir nubraižykite υ(t) ir s(t) grafikus.

Uždaviniai
1. Materialusis taškas juda plokštumoje taip, kad jo koordinatės x(t) = 2t , o
y(t ) = 5 − 4t 2 . Gaukite trajektorijos lygtį ir pavaizduokite ją grafiškai.
2. Vėdintuvo sukimosi dažnis v0 = 15s −1 . Išjungtas jis tolygiai lėtėja ir po N = 75
sukių sustoja. Per kiek laiko sustojo?
3. Materialus taškas juda apskritimu, kurio spindulys R = 2m. Taško kelias
s(t ) = 8t − 0, 2t 3 . Apskaičiuokite υ, aτ ir an po 3 s nuo judėjimo pradžios.

Literatūra:
1. Bogdanovičius A. Fizikos pagrindai aplinkos inžinerijoje. I d. Vilnius, „Technika“,
2005.
2. Tamašauskas A. Fizika, 1 V.: Mokslas, 1987
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3. SLENKAMOJO IR SUKAMOJO JUDĖJIMO DINAMIKA
3.1.Impulsas ir jėga. Niutono dėsniai
Pirmasis Niutono dėsnis (I N.d.) arba inercijos dėsnis teigia, kad kūnas nejuda arba
juda tiesiai ir tolygiai tol, kol kiti kūnai nepriverčia šią būseną pakeisti. Kūno savybė
priešintis išoriniam poveikiui vadinama inertiškumu, kurio matas slenkamajame judėjime yra jo masė m.
Fizikinis dydis p , lygus kūno (ar materialiojo taško) masės ir jo linijinio greičio
sandaugai, vadinamas impulsu (judesio kiekiu):
p = mυ .

(3.1)

kgm
.
s
Fizikinis dydis F , apibūdinantis kūnų tarpusavio sąveiką, dėl kurios jie deformuojasi ar įgyja pagreitį, vadinamas jėga.
Žinomi trys mechaninių jėgų tipai: gravitacijos, tamprumo ir trinties. Jėgos matavimo vienetas – niutonas (N). Tamprumo ir trinties jėgos yra elektromagnetinės kilmės.
Kai kūną veikia kelios jėgos, jų poveikį galima pakeisti atstojamosios jėgos poveikiu:
Impulsas matuojamas

n

Fatst = ∑ Fi .

(3.2)

i =1

Todėl antrasis Niutono dėsnis (II N.d.) teigia, kad kūno impulso kitimo greitis (impulso išvestinė laiko atžvilgiu) lygus jį veikiančių jėgų atstojamajai:
dp
= Fatst .
dt

(3.3)

Kai masė nekinta, t.y. kai m = const. , dėsnio išraiška supaprastėja:
a=

Fatst
.
m

(3.4)

Vadinasi, kūno slenkamojo judėjimo pagreitis tiesiškai proporcingas jėgų atstojamajai, atvirkščiai proporcingas kūno masei ir nukreiptas jėgos veikimo kryptimi.
Uždaroje sistemoje veikia tik vidinės tarpusavio sąveikos jėgos. Pagal trečią Niutono
dėsnį kūnų tarpusavio sąveikos jėgos lygios, bet priešingų krypčių. Todėl uždaros sistemos
n

vidinių jėgų suma

∑ Fi
i =1

lygi nuliui. Tai reiškia, kad uždaros sistemos impulsas nekinta

( p = const ) . Tai – impulso tvermės dėsnis.
Pateikiame antrojo Niutono dėsnio taikymo pavyzdį.
Įklimpus automobiliui, tikslinga vieną virvės galą pririšti prie automobilio, o kitą –
prie netoliese augančio medžio, o jei jo nėra – prie įkaltos į žemę smeigės (3.1 pav.). Ties
viduriu kelkime virvę aukštyn. Reali jėga bus apie 900 N. Kokia bus virvės įtempimo jėga,
kai per vidurį virvė sudarys 170° kampą?
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3.1 pav. Pririšta prie automobilio ir medžio virve, keliant jėga F , galima lengvai patraukti automobilį

F = 900 N
ϕ = 5°
T=?
S p r e n d i m a s. Pagal II N. d. virvės lenkimo taške atstojamoji jėga lygi nuliui.
Virvės lenkimo tašką veikia trys jėgos: F , T1 , T2 . Jėgos T1 = T2 = T , bet X ašies atžvilgiu
nukreiptos priešingomis kryptimis. Todėl pusiausvyros atveju jų projekcijų į X ir Y ašis
sąryšiai tokie:
Jėgų projekcija į X ašį: 0 + T cos ϕ − T cos ϕ = 0 ,
Jėgų projekcija į Y ašį: F − T sin ϕ − T sin ϕ = F − 2T sin ϕ = 0 .
Iš čia išreiškiame virvės įtempimo jėgos modulį:
T=

F
900 N
=
= 5, 2 ⋅ 103 N .
2sin ϕ 2sin 5°

Taigi automobilis bus traukiamas 5,8 karto didesne jėga, negu keliama virvė.

3.2. Jėgos ir impulso momentai
Kai jėga veikia kietą kūną ir šis sukasi apie tašką O, sakome, kad kūną veikia jėgos
momentas M .
Pažymėsime padėties vektoriumi r jėgos veikimo taško padėtį taško O atžvilgiu. Šis
taškas 3.2 pav. pažymėtas raide P. Kai taškas P yra jėgos veikimo taškas, tai jėgos momentas taško O atžvilgiu (3.2 pav.)
M = r × F.
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(3.5)

Jėgos momento M modulis
M = rF ⋅ sin ϕ = F ⋅ .

(3.6)

3.2 pav. Materialiojo taško P padėtį plokštumoje nusako padėties vektorius r . Tašką P veikia jėga F

3.3 pav. Materialiojo taško P padėtį plokštumoje nusako padėties vektorius r . Taškas P yra jėgos F veikimo taškas. Jėgos momentas taško O atžvilgiu yra vektorius M

Taigi jėgos momentas yra vektorius, nukreiptas sukimosi ašimi, o savo moduliu lygus
jėgos modulio F ir jo peties ℓ sandaugai:
M =F⋅ .
Jėgos petys – tai statmuo, nubrėžtas iš sukimosi ašies į jėgos veikimo liniją.

3.4 pav. Pušį ir eglę veikiantys vėjo jėgos momentų moduliai: M 1 = F 1 ; M 2 = F

3
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Pušį veikiantis vėjo jėgos momentas yra didesnis negu to paties vėjo jėgos momentas,
veikiantis tokio pat aukščio eglę (3.4 pav.).
Kadangi pušies šaknys prasiskverbia giliai į žemę, todėl ir ją laikančios jėgos petys l2 didesnis už eglės l4. Tuo galima paaiškinti, kodėl vėjas pušis dažniausiai laužia, o egles – rauna.
Kūno inercijos momentas yra inertiškumo matas sukamajame judesyje. Jis priklauso
nuo kūno formos, matmenų ir masės bei jos išsidėstymo sukimosi ašies atžvilgiu. Kai ašis
eina per kūno masių centrą, tai kietojo kūno inercijos momentas Ic priklauso nuo to kūno
masės ir sukimosi ašies padėties. Kai kūnas yra simetrinis kurios nors ašies atžvilgiu ir ta
ašis sutampa su sukimosi ašimi, tai sukimosi ašis erdvėje išlieka pastovi. Ši ašis vadinama
laisvąja kūno ašimi.
Bet kokios formos kūnams galima priskirti tris tarpusavyje statmenas ašis, einančias
per kūno masės centrą. Tai ir bus laisvosios ašys. Kūno sukimasis stabiliausias apie ašį,
kurios atžvilgiu inercijos momentas didžiausias. Žemė taip pat sukasi apie ašį, einančią per
šiaurės ir pietų polius su didžiausiu inercijos momentu.
Dažnai kūnas pats keičia sukimosi ašį į stabilesnę (su didesniu inercijos momentu)
(3.5 pav.):

3.5 pav. Strypas, sukamas apie laisvąją ašį su mažu inercijos momentu (a), keičia sukimosi ašį taip, kad
ašinis inercijos momentas padidėtų, o padėtis taptų stabilesnė (b)

Jeigu sukimosi ašis neina per kūno masių centrą, tuomet jo inercijos momentas bet
kurios lygiagrečios ašies OO atžvilgiu skaičiuojamas naudojantis Heigenso ir Šteinerio
teorema (3.6 pav.):
I 0 = I c + md 2 ,

(3.7)

čia d – atstumas nuo kūno masių centro iki pasirinktos ašies, m – kūno masė.
Vienalyčio kūno inercijos momentą ašies atžvilgiu apskaičiuojame taip:
I = ∫ r 2 ⋅ dm = ∫ ρ r 2 dV .

(3.8)

čia dm – kiekvieno kūno elemento masė, dm = ρ ⋅ dV , ρ – kūno medžiagos tankis, dV –
tūrio elementas. Inercijos momentas matuojamas kg ⋅ m2.
Pateikiame kai kurių kūnų inercijos momentus I nurodytos ašies atžvilgiu (3.7 pav.).
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3.6 pav. Cilindras sukasi apie ašį OO, kuri nutolusi nuo ašies CC atstumu d

3.7 pav. Kai kurių kūnų inercijos momentai nurodytų ašių atžvilgiu
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Pagrindinis dinamikos dėsnis (II N.d.) sukamajam judėjimui teigia, kad jėgų (sukimo) momentas lygus impulso (judesio kiekio) momento kitimo spartai:
M=

dL
,
dt

(3.9)

čia dydis
L = r × mυ = I ω

(3.10)

vadinamas impulso (judesio kiekio) momentu ir apibrėžiamas vektorių r ir mυ (kūno
impulso) vektorine sandauga.

3.8 pav. Judesio kiekio momentas

Kai kūno ar kūnų sistemos inercijos momentas nekinta, iš (3.9) ir (3.10) gauname
pagrindinę sukamojo judėjimo dinamikos lygtį:
M = I ⋅ε ,

(3.11)

dω
. Kampinis pagreitis yra kampinio greičio ω išvestinė
dt
laiko atžvilgiu, matuojamas rad/s2.
Pastaba. Analogiška II N.d. išraiška slenkamajam judėjimui, kai m = const, gerai
žinoma, t.y.
čia ε – kampinis pagreitis. ε =

F =ma.

(3.12)

Uždaroje sistemoje išorinių jėgų momentas M yra lygus nuliui. Todėl jai galioja
impulso momento tvermės dėsnis. Iš (3.9) lygties, kai M = 0 , impulso momentas
L = const ,

(3.13)

t.y. uždaros sistemos impulso momentas yra pastovus. Kai sistemos neveikia išorinių jėgų
momentas, pvz., čiuožėjui ant ledo sukantis ir keičiant rankų padėtį (ištiesus ar suglaudus),
keičiasi jo inercijos momentas (didėja ar mažėja), todėl atitinkamai keičiasi sukimosi greitis (mažėja ar didėja), nes čiuožėjo impulso momentas turi likti pastovus:
I1ω1 = I 2 ω2 .

(3.14)

Kadangi judesio kiekio (impulso) momentas yra vektorius ir jis orientuotas išilgai sukimosi ašies, tai ši orientacija laikui bėgant savaime nekinta. Ant Žukovskio kėdės žmogus
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pasuka ratą prieš laikrodžio rodyklę, todėl kėdė pradeda suktis pagal laikrodžio rodyklę
(3.9 pav.).

3.9 pav. Žmogus ant besisukančios Žukovskio kėdės

3.3.Mechaninė energija ir darbas
Kūną veikianti jėga perkelia šį kūną iš vieno erdvės taško į kitą ir atlieka apibrėžto
dydžio darbą. Kai perkeliamo erdvėje kūno greitis nekinta, tai darbas atliekamas trinties
jėgoms nugalėti. Darbo dydį sąlygos ne tik jėga F ir poslinkis dr , bet ir jų tarpusavio
orientacija:
2

A = ∫ F ⋅ dr

(3.15)

arba A = ∫ F cos ϕ dr ,

(3.16)

1

2

1

čia ϕ – kampas tarp F ir dr (3.10 pav.).

3.10 pav. Kūnas juda

r kryptimi. Jėga F su judėjimo kryptimi sudaro kampą ϕ

21

3.11 pav. Jėga F tiesiškai priklauso nuo x. Jos darbas lygus trikampio plotui

Kampas ϕ tarp vektorių F ir ∆r gali būti a)smailas, b)bukas arba c)status. Atitinkamai atliktas darbas a) A 0, b) A ≺ 0 ir c) A = 0 . Geometriškai jėgos darbas lygus plotui F X
koordinačių sistemoje (3.11 pav.). Įcentrinė jėga darbo neatlieka, nes φ = 90° (cos 90° = 0),
todėl apskritimu pastoviu greičiu judančio kūno energija ir impulso momentas nekinta.
Tokio tipo yra magnetinė Lorenco jėga, veikianti judantį krūvininką magnetiname lauke.
Žemės sukimasis aplink Saulę taip pat veikiamas įcentrinės jėgos.
SI darbo vienetas yra džaulis (J). Tai darbas, kurį atlieka 1 N jėga, paslinkdama kūną
1 metru:
1J = 1N ⋅ 1m = 1

kg ⋅ m 2
.
s2

Kai perkeliant kūną pakinta jo greitis, tai atlikto darbo dalis, suvartojama jo kinetinei
energijai keisti. Suprantama, kad tarp darbo ir kinetinės energijos yra ryšys:
A = ∆Ek =

mυ22 mυ12
−
,
2
2

(3.17)

t.y. kūną veikiančios jėgos atliktas darbas yra lygus to kūno kinetinės energijos pokyčiui.
Čia kalbama tiktai apie darbą, kuris pakeičia kinetinę energiją, ir neatsižvelgiama į trintį.
Galima teigti, kad kinetinės energijos turintis kūnas gali atlikti darbą. Dauguma žinomų
sąveikų persiduoda per lauką. Tai gali būti gravitacinis, elektrinis, magnetinis laukai ir t.t.
Gravitacinis laukas yra centrinis, nes visuose erdvės taškuose kūną veikiančios jėgos yra
nukreiptos į vieną tašką – Žemės centrą. Šį tašką vadiname jėgų centru. Sąveikos jėga tarp
Žemės ir bet kurio kito kūno priklauso nuo atstumo tarp Žemės centro ir kūno. Keičiant
šį atstumą reikia atlikti darbą arba jį atlieka gravitacinės jėgos. Šiuo atveju atliktas darbas
pakeičia kūnų tarpusavio sąveikos energiją, kuri yra vadinama potencine energija (Ep).
Žemės traukos lauke atliktas darbas yra lygus sunkio jėgos (mg ) darbui. Jis nepriklauso nuo trajektorijos formos, bet priklauso nuo aukščių skirtumo h:
E p = mgh + const .

(3.18)

Potencinės energijos atskaita gali būti pasirinkta laisvai. Kūno potencinė energija
Žemės traukos lauke atskaitoma Žemės paviršiaus atžvilgiu. Konstantos dydis priklauso
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nuo aukščio virš jūros lygio. Jūros lygyje potencinė energija laikoma lygi nuliui. Žemiau
jūros lygio esančio kūno potencinė energija yra neigiama.Jeigu kūnui leisime laisvai kristi,
tai jo potencinė energija mažės, o kinetinė didės, nes didės krintančio kūno greitis, tačiau
visuose trajektorijos taškuose galioja mechaninės energijos tvermės dėsnis:
mυ 2
+ mgh = const
2

(3.19)

arba ∆Ek + ∆E p = 0 , t.y. kiek padidėja kinetinė energija, tokiu pat dydžiu sumažėja jo
potencinė energija. Nuožulniąja plokštuma riedantis kūnas ir slenka , ir sukasi. Kai kūno
masių centro judėjimo greitis υ ir kūnas sukasi apie ašį, einančią per masių centrą, kampiniu greičiu ω, tai kūno kinetinė energija lygi slenkamojo ir sukamojo judėjimų kinetinių
energijų sumai:
Ek =
čia

mυ2 I ω2
+
,
2
2

(3.20)

Iω2
– sukamojo judėjimo kinetinė energija.
2

Einantis žmogus periodiškai kilnoja kūno masių centrą į nedidelį aukštį, taip pat suteikdamas galūnėms (ypač kojoms) pagreitį. Einančio žmogaus kojų kinetinės energijos
pokytį galima apskaičiuoti pagal sukamojo judėjimo kinetinės energijos lygtį (koja atlieka
sukamąjį judėjimą klubo sąnario atžvilgiu), t.y.:
I ⋅ ω2
,
2
čia I – kojos inercijos momentas, ω – kampinis greitis.
∆Ek suk =

Pavyzdžiui, 75 kg masės žmogus, einantis 5

(3.21)

km
m
≈ 1, 4 greičiu, išvysto 60 W galią,
h
s

km
m
≈ 1,9
– 200 W. Didėjant judėjimo greičiui, žmogaus išvystoma galia
h
s
didėja.
J
Pastaba. Galia lygi per sekundę atliktam darbui ir matuojama vatais (1W = 1 ) .
s
Važiuojant dviračiu atliekamas mažesnis darbas nei einant, nes žmogaus masės centro padėtis ir kojų pagreitis kinta nedaug. Pavyzdžiui, važiuojant 9 km/h greičiu, pasiekiama 30 W galia, o važiuojant 18 km/h greičiu – 120 W.
Lyginant įvairių transporto rūšių, gyvūnų ir žmogaus judėjimo efektyvumą. jis apibūdinamas judančio transporto, žmogaus ar gyvūno masės ir jo poslinkio sandaugos santykiu
su suvartota energija:
o einantis 7

k=

m ⋅ ∆r
.
E

(3.22)

Važiuojančio dviračiu žmogaus judėjimo efektyvumas yra 1,6 kg ⋅ m/J, o einančio – 0,32 kg ⋅ m/J. Žemiau pateikti įvairių gyvūnų ir transporto priemonių judėjimo
efektyvumai(3.1 lentelė).
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3.1 lentelė. Gyvūnų ir transporto priemonių judėjimo efektyvumai
1,6 kg ⋅ m/J
0,6 “
0,4 “
0,3 “
0,25 “

Dviratininko
Arklio
Automobilio
Balandžio
Šuns

Reaktyviojo lėktuvo
Malūnsparnio
Bitės
Pelės

0,16 kg ⋅ m/J
0,16 “ ‘‘
0,07 “ “
0,02 “ ‘‘

Ramybės būsenos žmogus mechaninio darbo neatlieka. Tačiau kiekvienas žinome, kad
pavargsta nugaros, pečių ir rankų raumenys, jeigu ramiai stovime ir laikome rankose krovinį.
Nuovargis rodo, kad raumenys atlieka darbą, kuris vadinamas statiniu raumenų darbu. Taip yra
todėl, kad raumenys atlieka dažnus, akiai nepastebimus susitraukimus ir atsipalaidavimus.
Apskritai žmogaus mechaninis darbas ir galia priklauso nuo daugelio veiksnių. Žmogaus mechaninė energija yra sukaupta jo raumenyse ir sausgyslėse. Pvz., šokant į aukštį h,
kojų raumenys ir sausgyslės atlieka darbą, lygų jų potencinės energijos pokyčiui:
mg(d + h) = Fd ,
čia m – žmogaus masė, g – gravitacijos pagreitis, d – atstumas, kuriuo nusileidžia žmogaus
masės centras (prieš pašokdamas, žmogus pritupia).
Iš šios lygties apskaičiuojama raumenų ir sausgyslių išvystoma jėga F:
F=

mg(d + h)
h⎞
⎛
= mg ⎜1 + ⎟ .
d
⎝ d⎠

Tarkim, kad šuolininkas, šokdamas į aukštį pritupia tiek, kad jo masės centras nusileidžia atstumu d = 0,3m , o pakyla dydžiu h = 0,6m. Įrašius skaičių vertes gaunam, kad
raumenų išvystoma jėga yra 3 kartus didesnė už žmogaus sunkio jėgą mg:
⎛ 0,6 ⎞
F = mg ⎜1 +
⎟ = 3mg .
⎝ 0,3 ⎠
Šio proceso metu žmogaus kojos Achilo sausgyslę veikia iki 4000 N dydžio jėga.
Keldamas ant žemės gulintį rąstą , žmogus pritupia, pasilenkia ir apkabinęs jo galą
stengiasi atsistoti. Kai kojos išsitiesia, toliau rąstas keliamas panaudojant rankų raumenų ir
sausgyslių energiją. Taip atliktas darbas lygus rąsto potencinės energijos pokyčiui:
A=

mgh
,
2

čia h – rąsto masių centro pakilimas (3.12 pav.).

3.12 pav. Už galo keliamas rąstas
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(3.23)

1
Taigi žmogus pastatys rąstą, jeigu jį kels vertikalia jėga F = mg .
2
Žmogaus raumenų ir sausgyslių išvystoma galia
P=

mgh
,
2∆t

(3.24)

čia ∆t – atsispyrimo trukmė.
Be to, pritūpus daug lengviau atsistoti iš karto nei padarius pauzę po pritūpimo. Taip
yra todėl, kad, sulenkus kelius, tam tikra dalis kojų raumenų ir sausgyslių išsitempia ir
įgyja potencinės energijos (analogiškai ištemptai spyruoklei). Neleidus raumenims ir sausgyslėms sutrumpėti (sausgyslės santykinai išsitempia iki 6 %, raumenys – iki 3 %), jų
potencinė energija virsta kinetine, atsistoti lengviau. Po sekundės ar ilgesnės pauzės raumenys traukiasi ir jų kinetinė energija virsta šilumine, todėl atsistoti sunkiau.
Žmogaus kojų atliekamas darbas matuojamas ergometru, kuris gali būti vienaratis
arba dviratis (3.13 pav.).

3.13 pav. Dviratis ergometras

Dviračio ergometro ratlankį 1 gaubia plieninė juosta 2. Tarp sukamo ratlankio ir plieninės juostos susidaro trintis. Trinties jėga Ftr matuojama dinamometru 3. Žmogus, mindamas pedalus, atlieka darbą, skirtą trinties jėgoms nugalėti (į kitas darbo rūšis neatsižvelgiama). Žinant ratlankio ilgį l (m), rato apsukų skaičių n, laiką t, apskaičiuojamas atliktas
darbas: A = F ⋅ n. Tuomet išvystoma galia apskaičiuojama pagal šią formulę:
F ⋅n
.
(3.25)
t
Širdies darbą galima paaiškinti tokiu pavyzdžiu. Imamas vamzdelis, kurio skerspjūvio plotas S, o galuose įtaisyti stūmokliai A ir B. Tarp stūmoklių yra skystis (3.14 pav.).
N=
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l
3.14 pav. Mechaninis modelis širdies darbui apskaičiuoti

Stūmoklį A iš kairės į dešinę veikia slėgio jėga FA , didesnė už FB . Todėl skystis,
veikiamas atstojamosios slėgio jėgos (FA – FB), pasislinks į dešinę, įgydamas tam tikrą pagreitį. Slėgio jėga (F = p⋅S) lygi slėgio ir vamzdelio skerspjūvio ploto sandaugai Darbas,
atliktas paslenkant skystį atstumu ℓ, apskaičiuojamas taip :
A = ( FA − FB ) = S ( p A − pB ) = ∆p ⋅ V ,

(3.26)

čia ∆p – slėgių skirtumas, V – pasislinkusio skysčio tūris.
Darbas, kurį atlieka širdis, nugali sistolinio slėgio jėgas tarp kairiojo skilvelio ir dešiniojo prieširdžio (A1) ir suteikia kraujui kinetinės energijos (A2). Širdies kairiajam skilveliui susitraukus vieną kartą, jo atliktas darbas išreiškiamas taip:
AK = A1 + A2 ,
čia A1 = ∆p ⋅ V , ∆p – sistolinis slėgis (slėgis tuo momentu, kai širdies raumuo susitraukia ir išstumia į aortą kraują), kurio normali skaitinė vertė – 130 mmHg, V – vieno susitraukimo metu išstumto kraujo tūris, kuris apytiksliai lygus 60 ml (V = 6 ⋅ 10−5 m3 ),
(1 mmHg =133 Pa).
Širdies atliktas darbas A2 , suteikiant kraujui kinetinės energijos, apskaičiuojamas
taip:
A2 =

mυ2 ρV ⋅ υ2
=
,
2
2

(3.27)

čia ρ – kraujo tankis, lygus 1,05 ⋅ 103 kg / m3 , υ – kraujo tekėjimo greitis, lygus 0,5 m/s.
Dešinysis skilvelis vieno susitraukimo metu atlieka tik 1/5 kairiojo skilvelio atliekamo darbo: AD = 0, 2 AK . Taigi suminis širdies darbas vieno susitraukimo metu išreiškiamas
tokia formule:
⎛
ρV ⋅ υ2 ⎞
AS = AK + 0, 2 AK = 1, 2 ⎜ ∆p ⋅ V +
(3.28)
⎟.
2 ⎠
⎝
Apytiksliai širdis susitraukia vieną kartą per vieną sekundę, taigi per vieną sekundę
širdis atlieka vieno džaulio darbą, per parą – A ≈ 86, 4kJ . Aktyviai dirbant, širdies darbas
padidėja dvigubai ir daugiau kartų.
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Klausimai
1. Kokia kūno savybė susijusi su I N.d.? Ką teigia šis dėsnis?
2. Kas yra kūno masė?
3. Apibūdinkite jėgą ir jėgų rūšis.
4. Žodžiais ar formule išreikškite II N.d.
5. Ką teigia impulso tvermės dėsnis?
6. Kas yra sukimo (jėgų) momentas ir nuo ko jis priklauso?
7. Paaiškinkite, kodėl vėjas pušis dažniausiai laužia, o egles rauna?
8. Apibūdinkite kūno ašinį inercijos momentą. Nuo ko jis priklauso?
9. Žodžiais ir formule išreikškite teoremą apie lygiagretųjį ašies perkėlimą.
10.Ką teigia II N.d. sukamojo judėjimo atveju?
11. Apibūdinkite jėgos darbą ir jo matavimo vienetą. Paaiškinkite, kaip išmatuoti
žmogaus kojų atliekamą darbą?
12.Ką teigia ir kokioms sistemoms galioja mechaninės energijos tvermės dėsnis?

Uždaviniai
1. Rąstas rieda nuožulniąja plokštuma žemyn. Nuožulniosios plokštumos ilgis 8 metrai, o kampas – α = 20°. Apskaičiuokite rąsto greitį nuožulniosios plokštumos
gale.
2. 2,5 kg masės ir 1 metro ilgio strypas sukamas apie horizontalią ašį, einančią per
strypo galą. Apskaičiuokite kampinį pagreitį, jei strypas veikiamas sukimo momento M = 12 ⋅ 10−2 N ⋅ m. Koks yra strypo galo linijinis pagreitis?
3. Vienalytis ℓ ilgio strypas gali suktis apie per jo galą einančią horizontaliąją ašį.
Kokį linijinį greitį reikia suteikti apatiniam galui, kad strypas iš pastoviosios pusiausvyros padėties pakryptų kampu α? Trinties nėra.

Literatūra:
1. Bogdanovičius A. Fizikos pagrindai aplinkos inžinerijoje. I d. Vilnius, „Technika“,
2005.
2. Tamašauskas A. Fizika, 1 V.: Mokslas, 1987.
3. Fizika: biomedicinos ir fizinių mokslų studentams: [vadovėlis]. Butrimaitė J., Dementjev A. ir kt. Vilniaus universiteto leidykla, 2003.
4. Ambrasas V., Martinėnas B. Fizikos uždavinynas, V., Mokslas, 1996.
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4. KŪNO DEFORMACIJA
4.1. Huko dėsnis
Kiekvienas kūnas, veikiamas išorinių jėgų, deformuojasi, t.y. keičia savo formą. Kūnui deformuojantis, pakinta nuotoliai tarp jį sudarančių dalių. Šiam nuotolio pakitimui
priešinasi elektromagnetinės kilmės dalelių sąveikos jėgos, todėl kūne atsiranda tamprumo
jėgos. Tamprumo jėgos Ftampr ir deformuoto kūno skerspjūvio ploto S santykis vadinamas
vidiniu įtempiu ir žymimas simboliu τ:
τ=

Ftampr
S

.

(4.1.)

N
. Anglų fizikas R.Hukas (R.Hooke) bandymais nustatė, kad
m2
vidinis įtempis yra proporcingas santykinei deformacijai:
Įtempis matuojamas

τ = E ⋅ε ,
čia ε =

∆
0

(4.2)

– santykinė ilginė deformacija, ∆l – absoliutus pailgėjimas, l0 – pradinis ilgis,

E – Jungo modulis, kuris skaitine verte lygus tokiam vidiniam įtempiui τ, atsirandančiam
strype, kai jis pailgėja dvigubai (∆ = 0 ) . Kuo didesnė Jungo modulio vertė, tuo medžiaga atsparesnė deformacijai. Izotropinių kūnų Jungo modulis visomis kryptimis vienodas,
o anizotropinių kūnų Jungo modulis priklauso nuo tempimo krypties. Medžiagų įtempio
priklausomybė nuo santykinės deformacijos pavaizduota 4.1 pav.

4.1 pav. Tangentinio įtempio priklausomybės nuo santykinės deformacijos diagrama

Atkarpa OA atitinka proporcingumo sritį. Tai reiškia, kad iki taško A galioja Huko
dėsnis (santykinis pailgėjimas, proporcingas vidiniam įtempiui), taškas B atitinka tamprumo ribą. Tai reiškia, kad, nustojus veikti jėgai, kūnas po kurio laiko atstato pirminę formą.
Srityje BC kūnas nustoja būti tamprus. Taškas C vadinamas takumo tašku. Toliau didinant
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deformuojančią jėgą, nutrūksta molekulių ryšiai ir medžiagos sluoksniai tarsi teka vienas
virš kito (medžiaga tampa plastiška) – tai sritis CD. Toliau didėjant įtempiui, medžiaga
suyra. Taškas D – irimo riba.

4.2. Medienos ir kaulų mechaninės savybės
Visi mus supantys daiktai, taip pat ir kaulai yra nuolatos veikiami tam tikrų apkrovų.
Medienos ir kaulų mechaninėmis savybėmis apibūdinamas jų gebėjimas priešintis išoriniams mechaniniams poveikiams.
Medienos atsparumas deformacijoms priklauso nuo anizotropinio polimero – celiuliozės, kurios cheminė formulė (C6H10O3)n , čia n – polimerizacijos laipsnis. Todėl medieną veikiant tokio pat dydžio išorine jėga, deformacijos išilgai ir skersai pluošto radialine
ir tangentine kryptimi yra nevienodos. Tempiant medieną, Jungo modulis išilgai pluošto
yra 20–25 kartus didesnis negu skersai pluošto, o radialine kryptimi – apie 20–50% didesnis nei tangentine (4.2 pav.)
Medienos atsparumas priklauso nuo medienos rūšies, tankio, drėgnio ir temperatūros. Didėjant medienos drėgniui ir temperatūrai, atsparumas mažėja. Todėl reikia parinkti
medienos džiovinimo režimą, artimą natūralioms sąlygoms. Žemose temperatūrose (–25–30)°C sausos medienos atsparumas gniuždymui palaipsniui didėja, o drėgnos – staiga,
nes porose esantis laisvasis vanduo kristalizuojasi ir palaiko ląstelių stabilumą.
Didelės įtakos medienos mechaninėms savybėms turi atmosferos veiksniai – saulė, vėjas, lietus (ypač rūgštus), ore esančios dujos (SO2, SO3, NO, NO2) bei jų poveikio
trukmė. Dėl to pakinta ne tik medienos spalva, bet sumažėja jos atsparumas, nes chemiškai yra paviršius, atsiranda plyšių ir t.t. Nustatyta, kad 10–30 metų upės vandenyje
laikomos medienos mechaninės savybės beveik nepakinta. Laikant kelis šimtus metų,
medienos atsparumas sumažėja.

4.2 pav.Medienos skersinis pjūvis: radialinė ir tangentinė kryptys
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Kaulai sudaryti iš organinės medžiagos (kalogeno) ir mineralinių medžiagų. Apie
2/3 kaulo masės sudaro mineralinės medžiagos (kalcis ir fosfatai). Kaulai yra pakankamai tvirti, kieti ir tamprūs, savo tvirtumu nusileidžia tik plienui, bet yra tvirtesni nei
betonas ar granitas. Kaulų tankis apie 2000 kg/m3. Jų tvirtumas priklauso nuo žmogaus
amžiaus. Seno žmogaus kaulai dėl kalcio trūkumo pasidaro trapūs.

4.3. Medienos ir kaulo audinių mechaninis modelis
Medienos ir kaulo audinių deformaciją galima paaiškinti pagal 4.3 a paveiksle parodytą mechaninį modelį, kuris sudarytas iš dviejų spyruoklių ir cilindro, kuriame yra
stūmoklis su skylute 3 klampiame skystyje. Staiga timptelėjus, spyruoklė 1 pailgėja. Tai
vaizduoja atkarpa OA (4.3 pav., b).

4.3 pav. Kaulo ir medienos mechaninis modelis (a) ir valkšnumo kreivė (b)

Po to lėtai ištraukiamas stūmoklis 3 (kreivės dalis AB). Nustojus veikti apkrovai, spyruoklė 1 susistraukia (BC), o spyruoklė 2 įtraukia stūmoklį į cilindrą ir grąžina jį į pradinę
padėtį (CD). Šiame modelyje neatsižvelgta į liktinę deformaciją.
τ
Kaulą ar medieną apkrovus staiga, atsiranda santykinė deformacija ε = . Kai
H
τ
apkrova pastovi (τ = const ) , didėja elastinė santykinė deformacija ε = , čia H ir E
E
– momentinis ir ilgalaikis tamprumo (Jungo) moduliai. Pastoviai apkrauto kūno deformavimasis laikui bėgant vadinamas valkšnumu. Medienos ir kaulų valkšnumo kreivė
parodyta 4.3 paveiksle, b.
Laiko tarpas, per kurį apkrovai nustojus veikti kūnas sugrįžta į pradinę būseną, vadinamas relaksacijos trukme. Pavyzdžiui, tempiant 10 % drėgnio beržo medieną skersai
pluošto tangentine kryptimi 0,01 MPa/min apkrova, momentinis tamprumo modulis lygus
680 MPa , ilgalaikis tamprumo modulis – 400 MPa, o relaksacijos trukmė 130 min.

4.4. Šlyties ir lenkimo deformacija
Šlyties deformacija būdinga tik kietiems kūnams, kurių sluoksniai, veikiami jėgos,
pasislenka vienas kito atžvilgiu.
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a

b

4.4 pav. Šlyties deformacija: a-poslinkio, b-sukimo

Taip deformuoto kūno vidinis tangentinis įtempis τ randamas pagal Huko dėsnį:
τ=G

∆x

= Gϕ,

(4.3)

čia G – šlyties modulis, ϕ – šlyties kampas.
Šlyties modulis skaitine verte lygus vidiniam tangentiniam įtempiui, kai šlyties
kampas lygus 1 radianui. Šlyties modulis medienos tangentine ir radialine kryptimis nevienodas. Pvz., beržo medienos tangentine kryptimi Gt = 0,71GPa , o radialine kryptimi
Gr = 0,88GPa . (1GPa = 109 Pa) . Kai vienu galu įtvirtintą strypą veikia sukimo momentas,
jo skerspjūviai pasisuka kampu ϕ (4.4 pav., b).
Kiekvienai medžiagai būdingos tamprumo ir atsparumo ribos. Didžiausias deformuoto kūno vidinis įtempis, kuris, nustojus veikti deformuojančiai jėgai, po tam tikro laiko
atstato kūno formą, vadinamas tamprumo riba. Esant didesniems įtempiams už tamprumo
ribą, kūnas darosi iš dalies trapus, iš dalies plastiškas, deformacija smarkiai didėja ir kūnas
nepajėgia priešintis išorinėms jėgoms.
Lenkimo deformacija yra atskiras tempimo ir gniuždymo deformacijų atvejis. Lenkiant viršutiniai strypo sluoksniai yra tempiami, o apatiniai – gniuždomi. Einant nuo šių
sluoksnių gilyn į strypo vidų, kiekvienas sluoksnis vis mažiau deformuojamas. Strypo
viduje egzistuoja visai nedeformuotas sluoksnis, kuris vadinamas neutraliuoju sluoksniu.

31

Kai jėga F veikia apvalų, vienu galu įtvirtintą pilnavidurį strypą (į strypo sunkio
jėgą neatsižvelgiant), jo absoliuti deformacija ∆y išreiškiama tokia lygtimi:
∆y piln. =

3
1 4
⋅ ⋅ 4 ⋅ F,
E 3π R

(4.4)

čia R – strypo spindulys, l – strypo ilgis, E – Jungo modulis, F – strypą veikianti jėga.
Jeigu strypas tuščiaviduris, tai deformacija
∆ytušč. =

3
1 4
⋅ ⋅ 4
⋅ F,
E 3π R2 − R14

(4.5)

4.5 pav . Lenkimo deformacijos atvejis

čia R1 ir R2 – vidinis ir išorinis strypo spinduliai. Tos pačios medžiagos pilnaviduris ir
tuščiaviduris vienodų masių ir ilgių strypai, veikiant juos tokia pačia jėga, deformuosis
nevienodai: pilnaviduris strypas deformuosis labiau negu tuščiaviduris. Tai matyti iš formulių. Kadangi m1 = m2 ir ρ1 = ρ2 , tai R 2 = R22 − R12 ir
∆y piln.
∆ytusc.

=

R24 − R14 ( R22 + R12 )
= 2
1.
R4
( R2 − R12 )

(4.6)

Neatsitiktinai gamta sudarė tokias konstrukcijas, kurios ne tik išlaiko pakankamai dideles deformacijas, bet ir sunaudoja mažiausiai medžiagų. Daugelio varpinių augalų stiebeliai tuščiaviduriai. Evoliucijos procese kaulai įgijo apvalias (vamzdžio) formas. Paukščių sparnai, kai kurie gyvūnų bei žmonių galūnių kaulai, kuriems tenka atlaikyti lenkimo
deformacijas, yra tuščiaviduriai ir porėti.

4.5. Medienos tankis ir poringumas
Medienos tankis ρ – tai tūrio vieneto masė, matuojama kg/m3. Ląstelienos tankis ρlast.
– tai medienos ląstelių tūrio vieneto masė:
ρlast . =
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mlast .
m
= 0 .
Vlast . Vlast .

(4.7)

Kadangi visų rūšių medienos ląstelių cheminė sudėtis beveik tokia pati, tai ląstelienos tankis yra maždaug vienodas. Tačiau medienoje esančios poros ir kapiliarai pripildyti
oro ir vandens. Oro tankis, lyginant su medienos tankiu, labai mažas (ρoro = 1, 29kg/m3 ),
todėl oro masės galima nepaisyti.
Analizinėmis svarstyklėmis pasvėrus absoliučiai sausos medienos bandinį, galima
tiksliai išmatuoti ląstelienos masę (mlast . = m0 ) . Bandinyje esančios ląstelienos tūris Vlast.
išmatuojamas remiantis Archimedo dėsniu: bandinys panardinamas į skystį ir nustatomas
išstumto skysčio tūris. Matavimo tikslumas priklauso nuo to, kiek medienos poros prisipildžiusios skysčio, t.y. nuo medienos ir skysčio molekulių sąveikos jėgų. Pavyzdžiui, išmatavus ląstelienos tūrį Vlast. alyvoje ar toluole ir apskaičiavus ląstelienos tankį, gaunama, kad
ρlast . = (1, 44 ÷ 1, 46) ⋅ 103 kg/m3 , o išmatavus tūrį vandenyje, gaunamas ląstelienos tankis
ρlast . = 1,53 ⋅ 103 kg/m3 . Vadinasi, kai kurios vandens molekulės prasiskverbia į ląstelę ir
ląstelienos išstumto vandens tūris sumažėja, todėl tankis ρlast . padidėja.
Sausos medienos bandinio tankis ρ0, įskaitant medienoje esančias oro pripildytas poras, yra mažesnis už ląstelienos tankį ρlast . :
ρ0 =

m0
≺ ρlast . ,
V0

(4.8)

čia m0, V0 – sausos medienos masė ir tūris.
Medienos poringumas P nusako, kurią sausos medienos tūrio dalį užima poros, lyginant su visu medienos tūriu:
P=

⎛
V0 − Vlast .
ρ ⎞
⋅ 100 0 0 = ⎜1 − 0 ⎟ ⋅ 100 0 0 ,
V0
⎝ ρlast . ⎠

(4.9)

čia V0 ir Vlast. – sausos medienos bandinio ir šio bandinio ląstelienos tūriai.
Iš (4.9) lygties galime išreikšti sausos medienos bandinio tankį ρ0 per ląstelienos
tankį ir medienos poringumą:
P ⎞
⎛
ρ0 = ρlast . ⎜1 −
⎟,
⎝ 100 ⎠

(4.10)

čia P – medienos poringumas.
Lietuvoje augančių medžių poringumas yra nuo 40 iki 77 %. Medienos branduolys
tankesnis už balaną, o vėlyvoji mediena tankesnė už ankstyvąją. Apskritai medienos tankis
priklauso nuo augimvietės sąlygų, medienos poringumo ir drėgnumo. Labai mažo tankio
(~160 kg/m3) yra balzos mediena, mažo tankio (~540 kg/m3) – pušies, eglės, liepos, topolio ir kt. , vidutinio tankio (550–740 kg/m3) – ąžuolo, beržo, obels mediena. Didesnio nei
750 kg/m3 tankio yra baltoji akacija, skroblas ir kt.
Medienos metinių rievių tankis nustatomas rentgenometru (4.6 pav.). Rentgeno spinduliai, perėję 2 mm storio medienos bandinį, patenka į detektorių, kurį sudaro scintiliacinis kristalas ir fotoelektrinis daugintuvas. Gautas signalas sustiprinamas ir registruojamas
arba perduodamas į kompiuterį.
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4.6 pav. Rentgenometro supaprastinta schema

Nustatant medienos tankį šiuo metodu, būtina imti vienodo (ne daugiau nei 10%) drėgnumo medienos bandinius, pašalinus iš jų dervos intarpus. Prietaisas graduojamas pagal
kontrolinius žinomo tankio medienos bandinius.

4.6. Medienos drėgnis
Medienos drėgnis rodo santykinį medienos masės pokytį dėl vandens sugerties:
W=

mW − m0
⋅ 100 0 0 ,
m0

(4.11)

čia mW ir m0 – drėgnos ir absoliučiai sausos medienos masės.
Medienoje drėgmė (vanduo) esti dvejopa. Vanduo, kuris nesunkiai patenka iš ląstelės
į ląstelę, dalyvauja įvairiuose biologiniuose procesuose ir lengvai išgarinamas į aplinką,
vadinamas laisvuoju arba kapiliariniu vandeniu. Toks vanduo pripildo kapiliarus jiems
tiesiogiai liečiantis su drėgnu paviršiumi (kapiliariniai reiškiniai). Šio vandens santykinė
dielektrinė skverbtis ε = 81, o savitoji varža ρ = 22 ⋅ 106 Ω ⋅ m.
Be laisvojo vandens ląstelių sienelėse yra ir surištojo vandens. Sausą medieną įmerkus į vandenį, pirmiausia vandens prisisotina ląstelių sienelės, o po to ląstelės indai ir tarpląstelinė erdvė. Surištasis vanduo medienoje išsilaiko ilgiausiai. Todėl džiovinant medieną pirmiausia išgaruoja laisvasis vanduo, po to - surištasis. Surištojo vandens dielektrinė
skverbtis nepriklauso nuo elektros srovės dažnio ir temperatūros. Ji lygi ε = 4,5 − 5,8 .
Būsena, kai ląstelės sienelės įsotintos surištuoju vandeniu, o laisvojo vandens nėra,
vadinama medienos pluošto įsotinimo riba (Wrib.%). Daugelio rūšių medžių medienos ji
yra apie 30 % drėgnio. Neįsotintos medienos fizikinės ir mechaninės savybės priklauso
nuo temperatūros ir drėgnio. Kai dalinis vandens garų slėgis pm medienos paviršiuje yra
didesnis už vandens garų slėgį p0 ore (pm > p0), tai vanduo garinamas iš medienos. Šis
procesas vadinamas desorbcija.
Medieną džiovinant, mažėja jos matmenys. Šis reiškinys vadinamas nuodžiūviu. Jis
prasideda visiškai išgaravus laisvajai drėgmei pradėjus garuoti surištajai drėgmei. Dėl to
suplonėja ląstelių sienelės, o kartu ir bandinio matmenys. Nustatyta, kad tangentine kryptimi nuodžiūvis 1,5–2 kartus esti didesnis negu radialine.
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Kai medienos drėgmė didesnė už ląstelių įsotinimo ribą (Wrib. %), laisvasis vanduo
medienoje juda susidarius slėgio gradientui. Šis reiškinys vadinamas kapiliariniu vandens
pralaidumu. Kapiliarinis vandens pralaidumas išilgai medienos pluošto 15–20 kartų didesnis nei skersai pluošto tangentine kryptimi. Lapuočiais vanduo juda greičiau negu spygliuočiais. Balana laidesnė negu branduolys. Didesniu vandens pralaidumu pasižyminčią
medieną lengviau įmirkyti antiseptikais.
Kai dalinis vandens garų slėgis Pm medienoje yra mažesnis už dalinį vandens garų
slėgį p0 ore (pm > p0), mediena sugeria drėgmę. Šis reiškinys vadinamas sorbcija. Medienos
sorbcinės savybės priklauso nuo medienos rūšies, temperatūros ir pradinio drėgnio. Didėjant temperatūrai, mediena labiau sugeria drėgmę. Drėgmės sugerties greitis priklauso nuo
bandinio formos ir matmenų: kuo bandiniai didesni, tuo šis procesas lėtesnis. Medienos
šerdis ir balana drėgmę sugeria nevienodai.
Medienos sorbcinės savybės panaudojamos verdant medieną, mirkant antiseptikais,
celiuliozės gamyboje ir kt.
Medienai sugeriant vandenį ir kitus skysčius, ji išbrinksta, t.y. padidėja jos matmenys, nes plečiasi ląstelių sienelės. Išbrinkimo dydis proporcingas sugerto vandens kiekiui
ir priklauso nuo skysčio dielektrinės skverbties ε: kuo didesnė skysčio, kuriame mirkoma
mediena, dielektrinė skverbtis, tuo labiau ji išbrinksta. Pvz., beržas mirkomas 30% formamido tirpale, kurio ε yra 1,35 karto didesnė nei vandens, išbrinksta 1,2 kartus daugiau
negu vandenyje. Pušis acetone išbrinksta 1,5 karto mažiau negu vandenyje, nes acetono
dielektrinė skverbtis 4 kartus mažesnė negu vandens.
Kai mirkomai medienai laisvai plėstis neleidžiama, ji gali išvystyti 106 Pa slėgį. Kuo
didesnis medienos tankis (daugiau ląstelienos), tuo didesnį slėgį ji gali išvystyti. Pvz.,
ąžuolo branduolys tangentine kryptimi išvysto slėgį, lygų 3,1 MPa, o radialine kryptimi –
1,54 MPa.
Brinkimo slėgis įvairiomis kryptimis nevienodas. Spygliuočių medienos tangentine
kryptimi slėgis esti 1,5–2 kartus didesnis negu radialine. Panašiai ir ąžuolo. Tai svarbu
žinoti laivų statyboje.
Medienos drėgnį galima nustatyti svėrimo metodu. Šis metodas ilgas, nes drėgną
medieną reikia išdžiovinti iki pastovios masės.
Standartinių medienos drėgnio matavimo prietaisų veikimo principas dažniausiai yra
pagrįstas medienos elektrinio laidžio priklausomybe nuo drėgmės kiekio. Toks prietaisas
vadinamas elektroniniu drėgmėmačiu. Du metaliniai elektrodai (adatos) smeigiami į medienos bandinį, tarp jų susidariusi elektrinė varža išmatuojama Vitstono tilteliu. Prietaisas
sugraduotas drėgnio procentais, kai medienos temperatūra t = 20 ° C. Jeigu temperatūra
didesnė ar mažesnė nei 20 ° C, tai tikrasis drėgnis perskaičiuojamas pagal pataisas, nurodytas prietaiso techniniame pase.
Medienos drėgnį galima nustatyti ir matuojant jos dielektrinę skverbtį, atsispindėjusios šviesos intensyvumą, γ spindulių sugertį, neutronų sugertį ar branduolinio magnetinio
rezonanso metodais.
Spektrinis drėgnio matavimo metodas pagrįstas atspindėto šviesos srauto intensyvumo priklausomybe nuo medienos drėgnio. Tokio matavimo principinė schema parodyta
4.7 paveiksle.
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4.7 pav. Spektrinio medienos drėgnio matavimo principinė schema

Matavimai dažniausiai atliekami infraraudonojoje spektro srityje, (pvz., λ ≈ 1,93µm ).
Šias bangas vanduo gerai sugeria, todėl nuo drėgnos medienos atspindėtų spindulių intensyvumas mažėja. Šis būdas taikomas masyvios medienos paviršinių sluoksnių drėgniui
nustatyti. Tai nekontaktinis metodas, todėl jį patogu taikyti medienos plokščių gamyboje,
nustatant medienos drožlių drėgnį. Drožlių tankis čia neturi įtakos .

Klausimai
1. Apibūdinkite deformaciją ir išvardinkite deformacijų rūšis.
2. Ką teigia Huko dėsnis?
3. Paaiškinkite τ(ε) diagramą.
4. Paaiškinkite, nuo ko priklauso medienos atsparumas deformacijoms?
5. Ką galite pasakyti apie žmogaus kaulų atsparumą ?
6. Paaiškinkite valkšnumo kreivę ir relaksacijos trukmę.
7. Apibūdinkite šlyties modulį.
8. Paaiškinkite, kodėl varpinių augalų stiebeliai, paukščių sparnų, gyvūnų ir žmonių
kaulai yra tuščiaviduriai?
9. Paaiškinkite šią lygybę: ρ0 = ρlast .(1 − P / 100) .
10.Paaiškinkite medienos nuodžiūvį.
11. Kuo pagrįsti medienos drėgnio matavimo metodai?

Uždaviniai
1. Apskaičiuokite ąžuolo Jungo modulį tempimui, jeigu žinoma, kad ąžuolo tankis
ρ = 740kg/m3 . Garso greitis šia kryptimi lygus 4720 m/s.
2. Apskaičiuokite apvalios sausos medinės sijos masę. Medienos poringumas 55%, o
ląstelienos tankis ρlast . = 1, 49 ⋅ 103 kg/m3 . Sijos skersmuo 25 cm, o ilgis 5 m.
3. Cisternoje telpa 2000 kg vandens. Ar galima į ją įpilti 2,5 m3 benzino? Pagrįskite.
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5. SVYRAVIMAI IR BANGOS

5.1. Harmoninių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys
Elektromagnetiniai virpesiai, mechaniniai svyravimai, garsas, elektrinio potencialo
svyravimai gyvuose organizmuose ir kt. – tai svyravimai, kurių fizikinė prigimtis yra skirtinga, tačiau jie apibūdinami tomis pačiomis charakteristikomis ir aprašomi analogiškomis
lygtimis. Kai svyruojančio taško ar kūno greitis, pagreitis, koordinatė kinta pagal sinuso
ar kosinuso dėsnį, tokie svyravimai vadinami harmoniniais. Tuomet svyruojantį kūną ar
tašką veikia grąžinančioji jėga (tamprumo jėga), proporcinga nuokrypiui nuo pusiausvyros
padėties: F1 = − kx , čia k – tamprumo koeficientas, x – nuokrypis.
Sistemai ar kūnui, svyruojančiam viena kryptimi, taikomas antrasis Niutono dėsnis :
ma = − kx ,
čia m – svyruojančio kūno masė, a – pagreitis.
Pagreitis yra antroji poslinkio išvestinė laiko atžvilgiu: a =

(5.1)
d 2x
.
dt 2

k
= ω02 , ω0 vadinamas savųjų svyravimų cikliniu dažniu.
m
1
Ciklinis dažnis lygus svyravimų skaičiui per 2π sekundžių: ω0 = 2πv0 , čia v0 =
T0

Dydis

– savųjų svyravimų dažnis. Tai svyravimų skaičius per sekundę. SI dažnio vienetas yra
hercas: 1 Hz = 1 s-1. Dydis T0 – savųjų svyravimų periodas, t.y. laikas, per kurį įvyksta
vienas svyravimas. Taigi (5.1) lygtį galima užrašyti diferencialine forma:
d 2x
+ ω02 x = 0 .
dt 2

(5.2)

Šios savųjų (veikia tik tamprumo jėga) harmoninių svyravimų diferencialinės lygties
sprendinys yra:
x = A cos(ω0t + ϕ0 ) ,

(5.3)

čia x – svyruojančio taško poslinkis (nuokrypis) nuo pusiausvyros padėties, A – svyravimo
amplitudė – tai didžiausias svyruojančio taško ar kūno nuokrypis nuo pusiausvyros padėties, (ω0t + ϕ0 ) – svyravimo fazė. Fazė priklauso nuo laiko ir matuojama kampo vienetais.
Nuo svyravimo fazės ir amplitudės priklauso svyruojančio taško nuokrypis x. Dydis ϕ0 –
pradinė svyravimo fazė, parodanti, kurią amplitudės dalį sudaro pradinis nuokrypis:
ϕ0 = arccos
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x0
.
A

5.1 pav. Harmoninio svyravimo grafikas

Harmoninio svyravimo grafikas vaizduoja svyruojančios dalelės padėtį bet kuriuo
laiko momentu (5.1 pav.).

5.2. Harmoninio svyravimo charakteristikos
Išilgai X ašies svyruojančio kūno greitis lygus nuokrypio x išvestinei laiko atžvilgiu:
υ=

dx
= [ A cos(ω0t + ϕ0 )]′t = − Aω0 sin(ω0t + ϕ0 ).
dt

(5.4)

Atitinkamai pagreitis:
a=

dυ
= [ − Aω0 sin(ω0t + ϕ0 )]′t = − Aω02 cos(ω0t + ϕ0 ) = −ω02 x .
dt

(5.5)

Kai kūnas pereina pusiausvyros padėtį, jo greitis didžiausias, o pagreitis lygus nuliui.
Svyruojantį tašką veikianti grąžinančioji jėga lygi:
F = ma = − mω02 x = − kx.
⎛ mυ 2 ⎞
Harmoningai svyruojančio kūno energija lygi kinetinės ⎜
⎟ ir potencinės
2
⎝
⎠
energijų sumai:
1
E = Ek + E p = mω02 A2 ,
2

(5.6)
⎛ kx 2 ⎞
⎜
⎟
⎝ 2 ⎠
(5.7)

t.y. svyruojančio kūno energija, proporcinga ciklinio dažnio ir amplitudės kvadratų sandaugai, bet nepriklauso nuo laiko, nes kinetinė energija kinta sin2, o potencinė – cos2 dėsningumais:
1
1
Ek = mυ2 = mA2 ω02 sin 2 (ω0t + ϕ0 )
2
2
2
kx
1
Ep =
= mω02 A2 cos 2 (ω0t + ϕ0 ).
2
2

(5.8)
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5.3. Vienos krypties ir statmenų harmoninių svyravimų sudėtis
Kūnas tuo pačiu metu gali svyruoti skirtingomis kryptimis, todėl atstojamojo svyravimo pobūdis (judėjimo trajektorijos forma) priklauso nuo atskiros krypties svyravimo
amplitudės ir dažnio bei jų pradinės fazės.
1. Sudėjus du vienodo dažnio tos pačios krypties harmoninius svyravimus
x1(t ) = A1 ⋅ cos(ω0t + ϕ01 ) ir x2 (t ) = A2 ⋅ cos(ω0t + ϕ02 ) ,

(5.9)

atstojamasis svyravimas taip pat harmoninis, tos pačios krypties ir to paties dažnio:
x(t ) = A ⋅ cos(ω0t + ϕ0 ).

(5.10)

Jo svyravimo amplitudė
A = A12 + A22 + 2 A1 A2 ⋅ cos(ϕ02 − ϕ01 ) .

(5.11)

2. Sudėjus du artimų dažnių harmoninius svyravimus, atstojamasis svyravimas visada neharmoninis, pvz.,
x1(t ) = A ⋅ cos ω1t ir x2 (t ) = A ⋅ cos ω2t ,
ir x(t ) = x1(t ) + x2 (t ) = 2 A ⋅ cos

ω2 − ω1
ω + ω2
t ⋅ cos 1
t.
2
2

(5.12)

ω2 − ω1
t yra atstojamojo svyravimo amplitudė, kurios kitimo dažnis
2
priklauso nuo sudedamųjų svyravimų dažnių skirtumo ω2 − ω1 ir yra lėta laiko funkcija
(5.2 pav.).
Dydis 2 A ⋅ cos

5.2 pav. Mūšos grafikas

Toks periodinis amplitudės kitimas nuo 2A iki 0 vadinamas mušimais arba mūša.
Mūšos periodas
Tm =
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2π
.
ω2 − ω1

(5.13)

Mūšos reiškinys taikomas muzikos instrumentams derinti, elektrinei talpai, induktyvumui matuoti ir kt.
3. Sudedant du tarpusavyje statmenus svyravimus, pvz.,
x(t ) = A ⋅ cos ωx t
ir
y(t ) = B ⋅ cos(ω y t + ϕ0 ),

(5.14)

atstojamojo svyravimo trajektorijos – Lisažu figūros forma priklauso ne tik nuo amplitudžių A ir B bei svyravimų pradinių fazių skirtumo ϕ0 (5.3 pav.), bet ir nuo jų dažnių kartoω
tinumo n = x (5.4 pav.). Taip svyruoja ir medžių viršūnės.
ωy

5.3 pav. Paprasčiausios Lisažu figūros, kai ωx = ωy

5.4 pav. Lisažu figūros, kai dažnių kartotinumas n≠1

5.4. Fizinė svyruoklė ir jos periodas
Fizine svyruokle vadinamas kietasis kūnas, svyruojantis sunkio jėgos veikiamas apie
horizontalią ašį, neinančią per jo masių centrą (5.5 pav.).
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5.5 pav. Fizinės svyruoklės svyravimas

Pakreipus svyruoklę kampu ϕ ir paleidus, ji svyruos sunkio jėgos grąžinančiojo
momento (M = − mgd ⋅ sin ϕ) veikiama. Svyravimo periodo išraiška gaunama, pritaikius pagrindinį sukamojo judėjimo dinamikos dėsnį (II Niutono d. sukamajam judėjimui)
M = I 0 ε . Kadangi kampinis pagreitis ε yra antroji posūkio kampo išvestinė laiko atžvilgiu
(ε = ϕ) , tai:
− mgd ⋅ sin ϕ = I 0 ⋅ ϕ ,

(5.15)

čia d – atstumas tarp svyravimo ašies ir svyruoklės masių centro, I0 – svyruoklės inercijos
momentas O ašies atžvilgiu.
Kai svyravimai maži, sin ϕ ≈ ϕ , gaunama tokia diferencialinė lygtis:
ϕ+

mgd
ϕ=0
I0

(5.16)

Ši lygtis analogiška viena kryptimi vykstančių harmoninių svyravimų lygčiai:
ϕ + ω02 ϕ = 0,
čia

ω02 =

mgd
.
I0

(5.17)

Taigi fizinės svyruoklės harmoninio svyravimo periodas:
T=

I0
2π
= 2π
.
ω0
mgd

(5.18)

Jis priklauso nuo svyravimų ašies padėties masių centro atžvilgiu. Nuo šio atstumo
priklauso ir ašinis inercijos momentas, todėl konkreti T išraiška kiekvienai svyruoklei
yra skirtinga.

5.5. Slopinamieji svyravimai. Logaritminis slopinimo dekrementas
Dėl trinties ar pasipriešinimo jėgų svyruojančios sistemos energija mažėja. Kai kūno
svyravimo greitis nedidelis, pasipriešinimo jėga yra proporcinga greičiui υ ir veikia judėjimui priešinga kryptimi: F = −βυ (β – pasipriešinimo koeficientas).
Todėl antrąjį Niutono dėsnį slopinamiems svyravimams galima parašyti taip:
ma = − kx − βυ .
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(5.19)

β
= 2δ (čia δ – slopinimo koeficientas), gaunama slopinamųjų svyravim
mų diferencialinė lygtis:
Pažymėjus

d 2x
dx
+ 2δ + ω02 x = 0.
2
dt
dt
Šios lygties sprendinys:
x = A0 e −δt cos(ωt + ϕ) ,

(5.20)

(5.21)

čia A0 e −δt – slopinamųjų svyravimų amplitudė. Ji laikui bėgant eksponentiškai mažėja
(5.6 pav.). Slopinamųjų svyravimų ciklinis dažnis ω = ω02 − δ 2 nelygus savųjų svyravimų cikliniam dažniui ω0 (ω ≺ ω0 ) .

5.6 pav. Slopinamųjų svyravimų amplitudė eksponentiškai mažėja

1
Svyravimų slopinimo greitis priklauso nuo slopinimo koeficiento δ: δ = , čia dydis
τ
τ – relaksacijos laikas, t.y. laikas, per kurį svyravimo amplitudė sumažėja e ≈ 2,7 karto.
Labai svarbi svyravimų slopinimo charakteristika yra logaritminis slopinimo deA
krementas Λ : Λ = ln k = δ ⋅ T . Tai fizikinis dydis, atvirkščias svyravimų skaičiui, kuAk +1
riems įvykus amplitudė sumažėja e ≈ 2,7 karto. Jei per laiką τ įvyko N svyravimų, tai
1
1
1
δ= =
ir Λ = . Pavyzdžiui, logaritminis slopinimo dekrementas Λ = 0,01 . Tai
τ NT
N
reiškia, kad šioje aplinkoje įvykus 100 svyravimų, amplitudė sumažės 2,7 karto. Nustatyta, kad išilgai medienos pluošto sklindantys svyravimai slopinami 4 kartus mažiau už
svyravimus, sklindančius statmenai pluošto. Logaritminis slopinimo dekrementas mažiausias, kai medienos drėgnis lygus 6–8 %. Didinant medienos drėgnumą iki įsotinimo ribos,
logaritminis slopinimo dekrementas didėja, toliau – nesikeičia. Medieną kaitinant, slopinimo dekrementas mažėja.
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5.6. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas
Kuomet svyruojantį kūną be grąžinančios tamprumo ir pasipriešinimo jėgų veikia
periodiškai kintanti išorinė priverstinė jėga, tokie svyravimai vadinami priverstiniais: pvz.,
balso stygos virpa veikiant oro srautui, medžių šakos svyruoja pučiant vėjui. Tokių svyravimų judėjimo dėsnis išreiškiamas šia lygtimi:
d 2x
dx
+ 2δ + ω02 x = F0 cos Ωt ,
(5.22)
2
dt
dt
F
čia F0 – priverstinės jėgos redukuota amplitudė , F0 = išor ; Ω – išorinės jėgos ciklinis
m
dažnis.
Priverstinių svyravimų amplitudė priklauso nuo sistemos ir priverstinės jėgos ciklinių dažnių, taip pat nuo slopinimo koeficiento δ:
F0
A=
.
(5.23)
2
2 2
(ω0 − Ω ) + 4δ 2 Ω 2
2

2

Kai išorinės jėgos kitimo dažnis Ω rez = ω0 − 2δ , svyravimų amplitudė Arez didžiausia ir įvyksta rezonansas (5.7 pav.). Rezonanso amplitudė
Arez =

F0
2δ (ω02 − δ 2 )

.

(5.24)

A

d=0
d1 f d

Arez

d2 f d1
d3 f d 2

0

W rez

w0

w

5.7 pav. Priverstinių svyravimų amplitudės priklausomybė nuo jėgos kitimo dažnio ir slopinimo koeficiento

Rezonanso reiškinys plačiai taikomas tiriant patalpų akustiką, muzikos instrumentuose ir kitur. Tačiau rezonanso pasekmės gali būti pavojingos. Žinoma atvejų, kai dėl
rezonanso sugriuvo tiltai, pastatai, nulūžo lėktuvo sparnai, gali sutrūkinėti kraujo indai,
sprogti plaučių olveolės ir t.t.
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Svyravimai, kurių dažnis keli hercai ir daugiau, technikoje vadinami vibracijomis.
Vibracijų šaltiniai: sunkus transportas, techniniai įrenginiai.
Specialiai sukurtos vibracijos technikoje, pvz., betonui tankinti, vamzdžiams įsmeigti į gruntą; medicinoje – vibracijomis gydomos nervų ir raumenų ligos (vibroterapija, vibromasažas). Vibracijų biologinis poveikis priklauso nuo jų amplitudės, dažnio ir poveikio
trukmės. Ilgalaikės vibracijos sukelia galvos skausmus, svaigimą ir kitus sutrikimus.

5.7. Bangos lygtis. Bangos energija ir intensyvumas
Daugiausia informacijos žmogus priima regėjimu – 30 % ir klausa – 20 %. Šviesos
ir garso signalų perdavimo mechanizmas yra panašus, nors jų prigimtis skiriasi. Šviesa
ir garsas sklinda bangomis. Bangavimas yra svyravimų sklidimas aplinkoje. Garsas yra
mechaninės kilmės bangos ir sklinda tik tamprioje aplinkoje, o šviesa – elektromagnetinės
bangos, galinčios sklisti ir tuštumoje.
Pagal dalelių svyravimo bangoje kryptį skiriamos išilginės ir skersinės bangos. Išilginėje bangoje dalelės svyruoja išilgai bangos sklidimo krypties ir erdvėje sklinda besikeičiantys dalelių sutankėjimai ir praretėjimai (5.8 pav.).

5.8 pav. Bangų modeliai

Skersinėje bangoje dalelės svyruoja statmenai bangos sklidimo krypčiai. Taip atsiranda iškilos ir įdubos. Banguojančio skysčio paviršiaus dalelės juda kreivomis trajektorijomis (apskritimais ar elipsėmis).
Plokščiosios bangos lygtis rašoma taip. Tarkime, kad banga sklinda išilgai X ašies
neslopdama. Taške O dalelės svyravimas išreiškiamas lygtimi: s = A cos ωt .
Aplinkos taškas M, kuris nutolęs nuo taško O atstumu x, pradės svyruoti vėliau, t.y.
po τ sekundžių:
s = A cos ω(t − τ).

(5.25)

x
, čia υ – bangos fazinis sklidimo greitis. Fazinis bangos sklidimo greiυ
tis – bangos fazės kitimas laiko atžvilgiu. Todėl bet kurio erdvės taško svyravimą galima
parašyti taip:
Taigi τ =

x⎞
⎛
s = A cos ω ⎜ t − ⎟ .
⎝ υ⎠

(5.26)
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5.9 pav. Plokščioji banga

Tai ir yra išilgai x ašies sklindančios plokščiosios bangos lygtis (5.9 pav.).
Greitis, kuriuo sklinda bangos fazė, vadinamas faziniu greičiu:
υ=

λ
dx
= λv = ,
dt
T

(5.27)

čia λ – bangos ilgis, lygus atstumui tarp dviejų artimiausių taškų, kurių svyravimo fazių
skirtumas 2π. Jis yra lygus atstumui, kurį bet kuri svyravimo fazė nusklinda per periodą
T; v – bangos dažnis.
Bangos fazinis greitis priklauso nuo aplinkos savybių ir bangų tipo.
Kietame kūne gali sklisti išilginės ir skersinės bangos. Skersinių bangų fazinis greitis:
υsk =

G
,
ρ

(5.28)

čia G – medžiagos, iš kurios pagamintas kūnas, šlyties modulis, ρ – medžiagos tankis, υ
– išilginių bangų greitis
υiš =

E
,
ρ

(5.29)

čia E – Jungo modulis.
Kadangi kietuose kūnuose E G , tai išilginių bangų sklidimo greitis didesnis už
skersinių bangų greitį.
Sklindanti banga perneša energiją. Energijos srautas Φ – tai vidutinė bangos energija, pernešama per laiko vienetą per duotą paviršiaus plotą S statmenai bangos sklidimo
krypčiai:
Φ=

E
= wυ ,
t

čia w – vidutinis energijos tūrinis tankis, w =
jos srauto vienetas – vatas (W).
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(5.30)
E 1 2 2
= ρA ω ir matuojamas J/m3. EnergidV 2

Bangos intensyvumas I – tai bangos energijos srautas, pernešamas per ploto vieneW
tą, matuojamas ⎡⎢ 2 ⎤⎥ . Bangos intensyvumas lygus bangos energijos tūrinio tankio w ir
⎣m ⎦
greičio sandaugai:
I = w⋅υ
(5.31)
1
I = ρω2 A2 υ ,
(5.32)
2
čia ρ – aplinkos, kuria sklinda banga, tankis, ω – bangos ciklinis dažnis, A – bangos amplitudė, υ – bangos fazinis greitis.

5.8. Stovinčiosios bangos lygtis
Kai tų pačių dažnių ir amplitudžių bangos sklinda priešingomis kryptimis, jos interferuoja ir susidaro stovinčioji banga (5.10 pav.).

5.10 pav. Stovinčioji banga

Sklindančiosios bangos lygtis:
S1 = A sin(ωt − kx) .

(5.33)

Atsispindėjusios bangos lygtis:
S 2 = A sin(ωt + kx).

(5.34)

Sudėjus šias bangas gaunama stovinčiosios bangos lygtis:
S = S1 + S 2 = 2 A cos

kx
⋅ cos ω t ,
2

(5.35)

čia
k=

2π
.
λ

(5.36)

kx
– stovinčiosios bangos amplitudė.
2
Kai stovinčiosios bangos amplitudė lygi 2A, gaunami pūpsniai, kai A = 0, gaunamas
λ
mazgas, stovinčiosios bangos ilgis λS lygus pusei sklindančiosios bangos ilgio: λ S = .
2
2 A cos
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5.9. Garso bangos. Garso bangos lygtis
Garso bangos yra mechaninės prigimties ir sklinda tik tamprioje aplinkoje. Išjudinus
kokią nors terpės dalelę iš pusiausvyros padėties, atsiranda tamprumo jėga, kuri grąžina
ją atgal į pusiausvyros padėtį. Taip aplinkoje susidaro dalelių sutankėjimai ir praretėjimai,
kurie bangos pavidalu sklinda visomis kryptimis (5.8 pav., a ir b). Garso bangos dujose
yra išilginės, o kietuose kūnuose galimos išilginės ir skersinės. Žmogaus ausiai girdimos
išilginės nuo 16 Hz iki 20000 Hz dažnio garso bangos.
Sklindant bangai, dalelių sutankėjime susidaro didesnio slėgio sritis, o dalelių praretėjime – mažesnio slėgio sritis. Kai virpesiai harmoniniai, atsiradęs viršslėgis ∆p išreiškiamas plokščios bangos lygtimi:
⎛
x ⎞
,
(5.37)
∆p = ∆p0 cos ω ⎜ t −
⎜ υ faz ⎟⎟
⎝
⎠
čia ∆p0 – garso bangos viršslėgio amplitudė, lygi dalelių virpesių greičio amplitudės ωA,
aplinkos tankio ρ ir bangos fazinio greičio υ sandaugai:
(5.38)
∆p0 = ωAρυ .
Skiriami kalbos ir muzikos garsai, triukšmingos ir smūginės bangos. Kalbos ir muzikos garsams būdingas tonas. Tonu vadinamas periodinis garsas, kurio amplitudė ir dažnis
kinta tolygiai. Tonai skirstomi į parastus ir sudėtingus.
Paprastą toną, pvz., skleidžia kamertonas. Jo akustiniame spektre yra tik vieno tam
tikro dažnio signalas (5.11 pav., a).
Garso aukštis priklauso nuo garso dažnio: jis didėja didėjant dažniui. Sudėtingo garso
aukštį lemia pagrindinio tono aukštis (virštoniai įtakos neturi).
Garso tembras priklauso nuo jo akustinio spektro sudėties.
Balso stygų, muzikos instrumentų tonas sudėtingas – jų akustinis spektras linijinis,
sudarytas iš atskirų „spektrinių linijų” (5.11 pav., b).

A

A

a

v

b

v

5.11 pav. Kamertono (a) ir kitų muzikos instrumentų akustiniai spektrai

Triukšmo akustinis spektras yra ištisinis, t.y. jį sudaro įvairių atsitiktinių dažnių ir
amplitudžių virpesiai (5.12 pav.).
Triukšmą skleidžia įvairūs varikliai, minios kalba, plojimai, girgždesiai, šlamesiai ir pan.
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5.12 pav. Triukšmo akustinis spektras

Smūginės bangos – trumpalaikiai aplinkos dalelių sutankėjimai ir išretėjimai, atsirandantys dėl mechaninio ar kitokio poveikio (pliaukštelėjimo, sprogimo, žaibo ir pan.).

5.10. Garso stipris, jo intensyvumo lygis
Pagrindinė energinė garso charakteristika yra intensyvumas arba garso stipris. Tai
energijos kiekis, kurį perneša banga statmenai vienetiniam ploteliui per sekundę:
I=

∆p02
∆E
=
,
S ⊥ ⋅ ∆t 2ρυ faz

(5.39)

čia ∆p0 – garso viršslėgio amplitudė, ρ – aplinkos, kuria sklinda garsas, tankis, υfaz –
garso bangos fazinis greitis.
Nepažeista žmogaus ausis jaučia įvairaus stiprio garsus. Nuo 1 iki 3 kHz dažnių
W
srityje žmogus girdi garsus, kurių intensyvumas yra tik I 0 = 10−12 2 (girdos slenkstis),
m
W
o didžiausias intensyvumas, kurį registruoja ausis, yra I max = 10 2 – skausmo riba. Šių
m
13
intensyvumų santykis I max / I 0 yra 10 – tai garsų stiprio priėmimo sritis, kuri yra labai
didelė (5.13 pav.).

C

A

D

B

5.13 pav. Garso jutimo sritis
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Garsumas yra subjektyvi garso charakteristika, kaip ir garso aukštis bei tembras. Garso bangos sukeliamas žmogaus ausyje pojūtis priklauso ne tik nuo garso intensyvumo
(viršslėgio), bet ir nuo bangos dažnio.
Vokiečių fiziologai E.Vėberis (E.Weber) ir G.Fechneris (G.Fechner) nustatė, kad
garso intensyvumui didėjant geometrine progresija, garsumas (garso intensyvumo lygis)
didėja tik aritmetine progresija.
L = 10lg

I
,
I0

(5.40)

čia L – garso intensyvumo lygis, I0 – girdos slenkstis (10-12 W/m2).
Garso intensyvumo lygis matuojamas decibelais (dB). Dvigubai padidėjus atstumui
nuo garso šaltinio, garso intensyvumo lygis sumažėja 60 dB. Mediena ir iš jos gaminamos
vientisos ir perforuotos plokštės gerai sugeria garsą. Didėjant plokštės storiui, garso sugertis sparčiai didėja, tačiau iki tam tikros ribos.
Garso sugerties koeficientas D lygus kritusio į medžiagą garso intensyvumo lygio L1
ir ją perėjusio garso intensyvumo lygio L2 skirtumui:
D = L1 − L2 = 10 ⋅ lg

I1
,
I2

čia I1 ir I2 – krintančio ir perėjusio medžiagą garso intensyvumai.
Kai kurių statybinių medžiagų garso sugerties koeficientų vertės nurodytos 5.1 lentelėje.
5.1 lentelė. Garso sugerties koeficientų vertės
Medžiaga
Tinkuota plytų siena
Medžio pluošto plokštė
Klijuota fanera
Betono siena
Stiklas
Pušies plokštė
Ąžuolo plokštė

Storis, cm
15
25
0,5
15-18
0,5
3,0
4,5

Koeficientas D, dB
44
35
19
48
19
12
27

Pertvaros turi būti tokio storio, kad jas perėjusio garso intensyvumo lygis sumažėtų
ne mažiau kaip 40 dB.
Žmogaus ausis tiesiogiai priima viršslėgio svyravimus, todėl patogu matuoti garso
slėgį. Slėgis, atitinkantis girdos slenkstį I0, yra ρ0 ir lygus 2 ⋅ 10−5 Pa.
5.2 lentelė. Kai kurių garsų lyginamieji duomenys
Garso pobūdis
Girdos slenkstis
Garsas stetoskope
Šnabždesys
Garsi kalba
Orkestras
Skausmo riba
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Garso intensyvumo
lygis dB

Intensyvumas
W/m2

Garso slėgis Pa

0
10
20
60
100
130

10-12
10-11
10-10
10-5
10-2
10

2 ⋅ 10-5
6 ⋅ 10-5
2 ⋅ 10-4
0,02
2
63

Medicinoje garso intensyvumo lygis charakterizuojamas kaip garso lygis E ir matuojamas fonais.
I
E = k lg ,
I0
čia k – nuo dažnio priklausantis koeficientas.

L[dB]

120

Skausmo pojūtis

100

E [fonai]

100

80

80

60

60

40

40

20

20

1000

10000 v, Hz

5.14 pav. Garso intensyvumo lygio ir garso lygio priklausomybė nuo garso dažnio

Esant v = 1 kHz dažnio garsui, garso intensyvumo lygio ir garso lygio skalės sutampa. Žemesnio nei 1000 Hz dažnio garsams esant garso lygiui n fonų, garso intensyvumo
lygis turi būti didesnis už n decibelų. Pavyzdžiui, 100 Hz ir 30 dB garso intensyvumo
lygio signalas nebus girdimas. Šnabždesio garso lygis yra 10-20 fonų, kalbos 40-50 fonų,
lėktuvo variklio 100–110 fonų.

5.11. Garso greitis atmosferoje ir kitose aplinkose. Garso bangų
slopinimas
Garsų sklidimas priklauso nuo atmosferos temperatūros, slėgio ir vėjo krypties. Garso bangų sklidimas artimas adiabatiniam procesui. Jų greitis
υ=

γ oro RT
,
M

(5.41)
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čia γ oro =

cp

≈ 1, 40 – oro izobarinės ir izochorinės molinių šilumų santykis. Molinė šicυ
luma – tai šilumos kiekis, reikalingas 1 molio dujų masės temperatūrą padidinti 1 kelviJ
nu. R – universalioji dujų konstanta, R = 8,314
; T – absoliučioji temperatūra,
K ⋅ mol
kg
T = (t °C + 273) K; M – oro molio masė, M oro = 28,96 ⋅ 10−3
.
mol
Eksperimentinė garso sklidimo greičio priklausomybės nuo temperatūros lygtis yra
tokia:
υ = υ0 1 + β t

(5.42)
m
, β – oro tūrinis plėtimosi koefičia υ0 – garso greitis ore 0 °C temperatūroje, υ0 = 332
s
1
m
°C−1 . Temperatūrai padidėjus 1 °C, garso greitis padidėja 0,6
cientas, β =
.
273
s
Kylant aukštyn nuo Žemės paviršiaus (jūros lygio) garso greitis mažėja. 10 km aukštyje garso greitis sudaro 90 % garso greičio jūros lygyje.
Garso bangos atmosferoje slopsta, jų intensyvumas mažėja eksponentiškai:
I x = I 0 e −δx ,

(5.43)

čia I0 – pradinis garso bangos intensyvumas, Ix – garso bangos intensyvumas perėjus x
storio atmosferos sluoksnį, δ – slopinimo koeficientas. Jis yra atvirkščias atstumui, po
kurio garso bangos intensyvumas sumažėja e = 2,7 kartų. Didėjant atmosferos drėgniui,
šis koeficientas mažėja.
Vandenyje slopinimo koeficientas mažesnis nei ore. Garso slopinimo koeficientas
proporcingas bangos dažniui δ ∼ v2, todėl ypač slopinamas ultragarsas. Slopinimo koeficientas priklauso nuo atmosferos slėgio, klampio ir lygus:
δ=

53,5ηv 2
,
p0 υ

(5.44)

čia p0 – atmosferos slėgis, η – oro dinaminis klampis (η = 1,71 ⋅ 10−4 Pa ⋅ s) , υ – bangos
greitis, ν – garso bangos dažnis.
Normaliomis sąlygomis ( p0 = 1,013 ⋅ 105 Pa, T = 273 K) δ = 4, 24 ⋅ 10−11 ν 2 [ m −1].
Garso greitis vandenyje 20 °C temperatūroje yra apie 1480 m/s. Didėjant ištirpusių
druskų koncentracijai vandenyje ir tirpalo temperatūrai, garso greitis didėja. Išilginių garso bangų greitis kambario temperatūros medienoje yra: pušies – 5030 m/s, ąžuolo – 4120
m/s, beržo – 5530 m/s.
Garso bangoms sklindant skersai medienos pluošto, jų greitis 3-4 kartus mažesnis
už garso greitį, sklindantį išilgai medienos pluošto, nes Jungo moduliai šiomis kryptimis
skiriasi beveik 20 kartų. Didėjant medienos drėgniui ir temperatūrai, garso greitis mažėja,
nes atitinkamai kinta Jungo modulis E ir medienos tankis ρ.
Garso greitis medienoje apskaičiuojamas analogiškai kaip ir stygoje.
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5.15 pav. Svyravimai abiem galais įtvirtintoje stygoje

Sukėlus stygoje priverstinius svyravimus, rezonanso atveju susidaro stovinčioji banga (5.15 pav.). Stygos svyravimo rezonansinis dažnis išreiškiamas šia formule:
vn =

υ
⋅ n,
2

(5.45)

υ
čia n = 1, 2, 3,... sveikas skaičius. Svyravimo pagrindinis dažnis v1 =
. Iš čia garso skli2
dimo greitis υ = 2 ⋅ v1.

5.12. Akustinė varža. Garso atspindys
Dydis Ra = ρ ⋅ υ faz vadinamas aplinkos savitąja akustine varža. Nuo jos priklauso
garso skvarbos į kitą aplinką ir atspindžio nuo aplinkų ribos koeficientai. Pvz., normalinio
kritimo atveju (5.16 pav.) atspindžio koeficientas
R=

I atsp
I krit

2

⎛ ρ υ − ρ 2 υ2 ⎞
=⎜ 1 1
⎟ ,
⎝ ρ1υ1 + ρ2 υ2 ⎠

(5.46)

o skvarbos koeficientas β išreiškiamas Reilio formule:
β =1− R = 4

Ra1 ⋅ Ra 2
.
( Ra1 + Ra 2 )2

(5.47)

5.16 pav. Garso banga statmenai krinta į plokščią aplinkų ribą
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Taigi kuo didesnė antrosios aplinkos savitoji akustinė varža, tuo didesnis atspindžio
koeficientas ir mažiau garso energijos į ją patenka.
Roras − H2O ≈ 99,9 0 0 , taigi β ≈ 0,1 0 0 ,
Rvanduo − kaulai ≈ 68 0 0 , β ≈ 32 0 0 .
Remiantis 5.3 lentelės duomenimis, galima nesunkiai apskaičiuoti šiuos koeficientus
atitinkamų aplinkų porai:
Pastaba. Tai tinka, kai antroji aplinka stora, masyvi, o plonos pertvaros veikia kaip
membranos.
5.3 lentelė. Kai kurių aplinkų savitoji akustinė varža
Aplinka
Oras
Vanduo
Kaulai
Raumenys

Aplinkos tankis
ρ, kg/m³

Garso greitis
υ, m/s

Akustinė varža
Ra = ρ · υ, Pa · s

1,29
1 ⋅ 103
1,9 ⋅ 103
1,004 ⋅ 103

332
1480
4040
1580

430
1,4 ⋅ 106
7,68 ⋅ 106
1,64 ⋅ 106

Žmogus po vandeniu negali nustatyti, kur yra garso šaltinis, nes kaulai nesudaro kliūties garso bangoms.
Kai kurios šikšnosparnių rūšys gaudo negiliai plaukiojančias žuvis, nes žuvies oro
pūslės akustinė varža gerokai skiriasi nuo vandens ir žuvies organizmo akustinės varžos,
todėl garsas atsispindi.

5.13. Infragarsas ir ultragarsas
Infragarsu vadinamos tamprioje aplinkoje sklindančios bangos, kurių dažnis mažesnis kaip 16 Hz. Infragarsus sukelia jūros ošimas, Žemės drebėjimai, cunamis, žaibai, jų
yra ir transporto triukšme. Infragarsų mes negirdime. Infragarso bangos yra labai ilgos
ir siekia kelias dešimtis metrų, todėl sklinda labai toli ir apibėga visą Žemės rutulį, jos
silpnai slopinamos įvairių aplinkų. Infragarsas žalingai veikia organizmą: sukelia galvos
skausmus, mieguistumą, nuovargį ir centrinės nervų sistemos sutrikimus, gali atsirasti
baimės jausmas, sutrikti kalba, netekti pusiausvyros ir kt. Manoma, kad tai įvyksta dėl
rezonanso reiškinių organizme. Žmogaus kūno dalių savųjų svyravimų dažnis (3–4) Hz
– gulinčio žmogaus ir (5–12) Hz – stovinčio žmogaus, krūtinės ląstos savųjų svyravimų
dažnis (5–8) Hz ir t.t. Jeigu veikiant intensyviam 120 dB infragarsui, kurio dažnis sutampa
su, pavyzdžiui, smegenų α ritmų svyravimų dažniu (7 Hz) sutrinka regėjimas, žmogus
gali apalpti. Tik dėl vidinių organų didelio slopinimo rezonansiniai reiškiniai žmogaus
organizme neryškūs. Taigi vienas iš higienos reikalavimų yra sumažinti infragarsų intensyvumą gyvenamosiose ir darbo patalpose.
Ultragarsas – tai bangos, kurių dažnis didesnis nei 20 kHz. Ultragarsai gaunami
magnetostrikciniu ir atvirkštiniu pjezoelektriniu metodais. Magnetostrikcinį generatorių
sudaro feromagnetinis strypas, įstatytas į solenoidą, kuriuo teka aukšto dažnio kintamoji
srovė. Ji solenoide sukuria aukšto dažnio magnetinį lauką. Magnetiniame lauke kinta
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feromagnetinio strypo linijiniai metmenys. Kai strypo ilgis kinta tuo pačiu dažniu, kaip
ir magnetinis laukas, įvyksta rezonansas ir išspinduliuojamos (20–60) kHz išilginės ultragarso bangos. Šis reiškinys vadinamas magnetostrikciniu. Tam tikru būdu išpjautą
kvarco plokštelę įnešus į elektrinį lauką, ji pastorėja, o priešingos krypties elektriniame
lauke ji suplonėja. Šis reiškinys vadinamas atvirkštiniu pjezoelektriniu efektu. Sutapus
elektrinio lauko krypties kitimo dažniui su pjezokvarco plokštelės savųjų svyravimų
dažniu, įvyksta rezonansas, plokštelė deformuojasi didžiausia amplitude ir skleidžia ultragarso bangas, kurių dažnis didesnis nei 60 kHz. Esant ultragarso dažniui 1 MHz,
išspinduliuojamos 1,4 mm ilgio bangos.
Įvairaus dažnio ultragarsai aptinkami traukinių, lėktuvų, jūros bangų triukšme. Ultragarsas sutinkamas ir gyvojoje gamtoje. Šikšnosparniai, naktiniai drugeliai, bitės spietimosi metu ir kt. skleidžia ultragarsus.
Šikšnosparniai – tikri ultragarso lokatoriai. Jų skleidžiamas dažnis nuo 20 kHz iki
100 kHz. Jie ultragarsą skleidžia įvairiais impulsais (5.17 pav.).

5.17 pav. Šikšnosparnių skleidžiami ultragarso impulsai

Šikšnosparnių, kurie skleidžia kintamo dažnio ultragarsus (5.17 pav.,a), impulsų trukmė nuo 0,5 iki 5 milisekundžių. Iš atsispindėjusio signalo dažnio pokyčio šikšnosparnis
atskiria labai arti esančius objektus.
Kai šikšnosparnių skleidžiamo ultragarso dažnis nekinta (5.17 pav, b), skleidžiamo
impulso trukmė didelė (100 milisekundžių). Tokie šikšnosparniai orientuojasi erdvėje
keisdami savo padėtį. Fizikoje žinomas Doplerio reiškinys, kurio esmė yra priimamų bangų dažnis, nelygus siunčiamų bangų dažniui, kai bangų šaltinis ir jų imtuvas juda. Kai
šikšnosparnis artėja, prie nejudančio objekto atsispindėjęs dažnis didėja ir atvirkščiai. Doplerio efektas taikomas hidrolokacijoje kūnų greičiui ir judėjimo krypčiai nustatyti, taip
pat medicinoje kraujo tėkmės greičiui matuoti.
Ultragarsu galima atbaidyti augalų kenkėjus, kurmius, tarakonus, blakes.
Ultragarsas naudojamas hidrolokacijoje aptinkant povandeninius laivus, žuvų telkinius, tiriant jūros dugną ir kt. Ultragarso greitis vandenyje apie 1500 m/s. Ultragarso bangos gali būti nukreipiamos siauru pluošteliu, todėl jų intensyvumas didelis. Ultragarsas ,
sklisdamas medžiagoje, sukelia medžiagos struktūros deformacijas, gali jonizuoti, disocijuoti ir smulkinti įvairias terpes.
Šiuo metu ultragarsas plačiai naudojamas medicinoje (diagnostikoje) nustatant vidaus
organų bei įvairių intarpų (akmenų) padėtį ir metmenis, širdies metmenis ir vožtuvų judė-
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jimą (ultragarsinė kardiografija), galvos smegenų auglius (encefalografija) ir kt. Kadangi
oro akustinė varža ρ · υ yra žymiai mažesnė (3000 kartų) nei biologiniuose audiniuose, tai
nuo biologinių audinių ultragarsas gerai atsispindi. Todėl atliekant tyrimus kūno dalys tepamos alyva, kad ultragarsas pasiektų gyvybinius audinius. Nervų sistemos, sąnarių, odos
ir ginekologinėms ligoms gydyti naudojamas 800 kHZ dažnio ultragarsas.
Ultragarsas pritaikomas ir fizioterapijoje audiniams šildyti, onkologijoje –ląstelėms
ir mikroorganizmams ardyti, chirurgijoje naudojamas kaip skalpelis. Ultragarsas naudojamas vaistų pramonėje, gaminant aerozolius, kamparo aliejų ir kt. Technikoje ultragarsinėmis staklėmis apdirbama keramika, stiklas, deimantai.
Ultragarso bangos gerai sklinda medienoje, todėl naudojamos defektoskopuose nustatant paslėptus defektus (puvinius, jų dydžius, struktūros nevienalytiškumą ir kt.).
Lentelėje parodyti dažniai, kuriuos junta įvairūs gyvūnai.
5.4 lentelė. Kai kurių gyvūnų juntamų virpesių dažnių vertės
Dažnis
v, Hz

medūzos
8-13

svirpliai
2-4000

Gyvūnas
žiogai
10-100000

varlės
50-30000

Intensyvūs ultragarsiniai virpesiai nepalankiai veikia žmogaus organizmą: pakyla
kraujospūdis, atsiranda galvos skausmai, nuovargio jausmas. Kontaktinio sąlyčio su ultragarsiniais virpesiais reikia vengti, nes oda netenka jautrumo, o ypač intensyvus ultragarsas
gali sukelti audinių nekrozę.

5.14. Triukšmo poveikis gyviems organizmams
Jau minėjome, kad triukšmas – įvairių amplitudžių ir dažnių garsai. Triukšmą daugiausia sukelia transportas, gamyboje – įvairi technika, namų aplinkoje – muzika, barniai,
buitinė technika ir t.t.
Triukšmas ne mažiau pavojingas kaip užterštas vanduo ir aplinkos oras. Ne veltui
sakoma, kad triukšmas – tai uždelsto veikimo bomba.
Triukšmai skirstomi į monotoniškus trikdžius, į kuriuos kiekvienas žmogus reaguoja
skirtingai. Tai priklauso nuo nervų sistemos jautrumo. Trikdis gali būti menkiausias garsas
(musės zyzimas, laikrodžio tiksėjimas, vandens lašėjimas), kai suardomas komfortas. Prie
tokių monotoniškų trikdžių galima priprasti, tuomet nemalonus jausmas visai išnyksta.
Nustatyta, kad dieną didžiausia trikdžių riba yra 40–45 dB garsumo garsai, o naktį
25–35 dB garsai.
Yra ir nemonotoniškas triukšmas, t.y. staigūs garsumo šuoliai (durų trankymas, šūviai, šuns lojimas ir kt.). Nemonotoniškas triukšmas ypač kenkia sveikatai. Tyrimai rodo,
kad esant 45 dB garsumo triukšmui naktį sutrinka miegas 10 % tirtų žmonių, esant 50 dB
triukšmui, 50 % žmonių sutrinka miegas, o esant 70 dB triukšmui, prabunda visi.
Nuolatos veikiant didelio garsumo triukšmui atsiranda įvairūs sutrikimai: padidintas
jautrumas, sutrinka vidaus organų veikla, atsiranda raumenų įtempimas, padidinta medžiagų apykaita, net iki 26 % sutrinka matomumas, padidėja širdies ritmas, kraujospūdis, atsiranda širdies nepakankamumas, vėliau depresija, sutrinka klausa, pusiausvyra, atsiranda
nemiga, pykinimas. Net jeigu jums ir priimtinas triukšmas, tai nereiškia, kad jis neveikia
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jūsų, todėl triukšmą reikia mažinti. Vokietijoje atlikti tyrimai rodo, kad 69 % gyventojų
kenčia nuo transporto triukšmo, 21 % – nuo kaimynų keliamo triukšmo, 8 % – kenčia nuo
triukšmo darbe, 2 % – skundžiasi kitais triukšmo šaltiniais.
Į trankią muziką organizmas reikalauja atsako aktyviais veiksmais, jokiu būdu ne
sėdėjimo ar gulėjimo. Taip neleidžiame organizmui reaguoti į stresą. Kai po darbo ilsimasi
fotelyje priešais televizorių, kur nuolat šaudoma, sklinda stiprūs, trankūs garsai, tai streso
būsena išlieka ir poilsio metu. Daugelis tokių situacijų paruošia terpę negalavimams ir
ligoms: skrandžio opai, infarktams ir kt.
Leistinas triukšmo intensyvumo lygis priklauso nuo aplinkos ir paros laiko. Nuo
2003 m. spalio 1 d. pagal Lietuvoje galiojančias higienos normas leistinas triukšmo lygis
skirtingu paros metu pateikiamas 5.5 lentelėje.
5.5 lentelė. Leistinos triukšmo normos
Aplinka
Gyvenamos patalpos
Auditorijos
Atviros koncertų salės renginių metu

Triukšmo intensyvumo lygis dB
40; 35; 30
40
45; 85; 80

Paros laikas
6-18; 18-22; 22-6
22-6; 6-18; 18-22

Akustinių triukšmų poveikis priklauso ne tik nuo jų intensyvumo, bet ir nuo dažnio.
Ypač dirgina aukštesni kaip 800 Hz dažnio akustiniai triukšmai. Nuo akustinių triukšmų
apsaugo triukšmo šaltinio izoliavimas, namų sienas, lubas padengiant garsą sugeriančiomis medžiagomis. Individualios apsaugos priemonės: ausinės, galvos gaubtai, ausų kamšteliai ir kt.

Klausimai
1. Apibūdinkite harmoninį svyravimą, jo pagrindines charakteristikas ir parašykite
diferencialinę lygtį.
2. Paaiškinkite, kodėl harmoningai svyruojančio kūno visuminė energija nepriklauso
nuo laiko?
3. Apibūdinkite mūšą ir pavaizduokite grafiškai.
4. Ką vaizduoja Lisažu figūros?
5. Nuo ko priklauso fizinės svyruoklės periodas?
6. Parašykite II N.d. išraišką slopinamiesiems svyravimams ir paaiškinkite, kaip jų
amplitudė priklauso nuo laiko?
7. Ką apibūdina logaritminis slopinimo dekrementas ir paaiškinkite jo kitimą medžiagoje.
8. Parašykite priverstinių svyravimų diferencialinę lygtį ir jos sprendinį.
9. Nubraižykite ir paaiškinkite rezonansines kreives.
10.Apibūdinkite bangą ir garso bangą.
11. Kokiomis sąlygomis susidaro stovinčioji banga?
12.Ką teigia Vėberio ir Fechnerio dėsnis?
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Uždaviniai
π
1. Kūno harmoninis svyravimas reiškiamas lygtimi α = 50sin t. Apskaičiuokite
3
kūną veikiančios jėgos amplitudę ir kūno pilnutinę svyravimo energiją. Svyruojančio kūno masė 2 kg.
2. Per kiek laiko slopinamai svyruojančio kūno amplitudė sumažėja 2 kartus, kai slopinimo koeficientas δ = 230 1/s, kūno masė m = 1200 kg?
3. Plokščiosios bangos lygtis yra tokia: s = 6cos(190t − 5,72 x)µm. Nustatykite aplinkos dalelių svyravimo dažnį, bangos ilgį ir jos sklidimo greitį.
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4. Majauskienė O., Ambrasas V. Fizika. Specialioji fizika ekologams. K.: Akademija,
2004.
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6.SKYSČIŲ MECHANIKA
6.1. Bendra skysčių charakteristika
Kietojo kūno molekulės arba atomai išsidėsto tvarkingai, sudarydami kristalinę gardelę, todėl kietieji kūnai išlaiko savo formą ir tūrį. Skystyje molekulės panašiai kaip ir kietajame kūne, tik labai trumpai (10-12–10-10 ) sekundės svyruoja apie laikinąją pusiausvyros
padėtį, po to peršoka į naują laikinos pusiausvyros padėtį. Skysčiai stengiasi išlaikyti savo
tūrį, bet neišlaiko formos. Jų forma priklauso nuo indo formos.
Savo charakteristikomis skysčiai yra labai sudėtingos sistemos, todėl jų teorija mažiau išplėtota negu kietųjų kūnų arba dujinių aplinkų.
Atsižvelgiant į fizikines savybes, skysčiai skirstomi į paprastuosius, skystuosius kristalus ir kvantinius skysčius.
Skysčiai, kuriuos šildant jų tankis, klampa, paviršiaus įtempio koeficientas, šiluminis
laidis ir santykinė dielektrinė skvarba mažėja, o tūrinis plėtimosi koeficientas ir savitoji
šiluma didėja, vadinami normaliaisiais.
Skystieji kristalai yra medžiagos, turinčios ir skysčių, ir kristalų savybių. Skysto
kristalo būsena yra medžiagos fazė, pasireiškianti daugelyje organinių medžiagų ribotame temperatūrų intervale. Jeigu temperatūra žemesnė už intervalo minimalią temperatūrą,
medžiaga virsta kristaliniu kūnu, o esant aukštesnei temperatūrai, medžiaga tampa paprastuoju skysčiu.
Kvantiniai skysčiai yra tokie, kurių savybes žemoje temperatūroje paaiškina kvantinė
fizika. Tokiems skysčiams priskiriamas supertakus helis ( 3 He ir 4 He ) .
Vanduo priskiriamas asocijuotiems skysčiams. Jo aukšta virimo temperatūra, didelis
tankis ir santykinė dielektrinė skverbtis ( ε = 81, kai temperatūra 0 °C). Didėjant išoriniam
slėgiui, vandens virimo temperatūra didėja.
Tankis yra tūrio vieneto masė:
ρ=

m ⎡ kg ⎤
.
V ⎢⎣ m3 ⎥⎦

(6.1)

Skysčio tankis matuojamas areometru (6.1 pav.).

6.1 pav. Areometro sandaros elementai
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Kai skysčio tankis mažas, areometras panyra giliau, t.y. tiek, kad jo išstumtojo skysčio svoris susilygintų su areometro svoriu.
Vandens tankio priklausomybė nuo temperatūros parodyta 6.2 pav.

6.2 pav. Vandens tankio priklausomybė nuo temperatūros

Didžiausias vandens tankis, kai temperatūra +4 °C. Ledo tūris 0 °C temperatūroje didžiausias, todėl užšąlant vandeniui sutrūkinėja vamzdžiai ir radiatoriai, o savybė, kad +4
°C temperatūroje vandens tankis didžiausiais, sąlygoja jo maišymąsi vandens baseinuose,
ežeruose. Žemesnės nei +4 °C temperatūros vandens tankis mažesnis, todėl jis iškyla į
paviršių ir atvėsta iki 0 °C ir virsta ledu.
Storėjant ledo sluoksniui, po juo esantis vandens sluoksnis nesušala iki dugno. Ledas
yra vandens kristalinės struktūros kietoji seka. Jam išlydyti reikalingas šilumos kiekis, kai
t = 0 °C, yra apskaičiuojamas taip:
Q = λ ⋅ m,

(6.2)
J
čia λ – ledo savitoji lydymosi (kristalizacijos) šiluma, matuojama
, tai šilumos kiekis,
kg
reikalingas 1 kg kristalinės medžiagos išlydyti lydymosi temperatūroje, m – ledo masė.
Vandeniui kristalizuojantis išsiskiria šiluma. Vandens kristalizacijos temperatūra priklauso nuo druskos koncentracijos jame: didinant NaCl druskos koncentraciją, jis kristalizuojasi žemesnėje temperatūroje (6.3 pav.).

6.3 pav. Vandens kristalizacijos temperatūros priklausomybė nuo druskos koncentracijos jame
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6.2. Slėgis nejudančiame skystyje. Paskalio dėsnis
Skysčiai yra takūs, o tai reiškia, kad juose nėra tangentinių įtempių, tačiau juos slegiant
atsiranda normaliniai įtempiai. Normaliniai įtempiai skysčiuose vadinami slėgiu. Slėgis – tai
jėga, veikianti paviršiaus arba skiriamosios ribos ploto vienetą statmena kryptimi. Technikoje dažnai naudojamas slėgio vienetas – techninė atmosfera. Ji lygi vienam jėgos kilograkG
mui, veikiančiam 1 cm2 paviršiaus plotą statmena kryptimi (1 2 = 9,81 ⋅ 104 Pa). Buityje
cm
neišvengiamai susiduriame su fizikine atmosfera. Fizikinė atmosfera – Žemės atmosferos
slėgis į Žemės paviršiaus ploto vienetą jūros lygyje 45° geografinėje platumoje, esant 0 °C
temperatūrai (1atm = 760 mmHg) .
SI slėgio vienetas yra paskalis . 1 paskalis – 1 N (niutono) slėgis į 1 m2 paviršiaus
plotą jam statmena kryptimi. Be to, 1atm = 1,013 ⋅ 105 Pa .
Paskalio dėsnis tinka skysčiams bei dujoms ir teigia, kad nejudančiame skystyje
kiekviename jo taške išorinis slėgis visomis kryptimis yra vienodas. Slėgis nejudančiame
skystyje vadinamas hidrostatiniu slėgiu. Hidrostatinį slėgį sudaro ne tik išorinis, bet ir
skysčio svorio sukeliamas slėgis.
Inde esančio skysčio slėgis :
p = ρ gh ,
(6.3)
čia ρ – skysčio tankis, g – laisvojo kritimo pagreitis, h – skysčio stulpelio aukštis.
Dėl mažo spūdumo slegiamų skysčių tūris kinta labai mažai. Padidinus slėgį 1000
kartų, vandens tūris sumažėja tik apie 5 %.

6.3. Pagrindiniai skysčių judėjimo dėsningumai. Bernulio lygtis
Skysčių ir dujų judėjimas vadinamas tekėjimu. Sudėtingam skysčių judėjimui nagrinėti
naudojamas impulso kitimo dėsnis. Kai tekančio skysčio sluoksniai nesimaišo tarpusavyje,
toks tekėjimas vadinamas sluoksniniu arba laminariniu. Jei tekančiame skystyje susidaro
sūkuriai ir sluoksniai maišosi vienas su kitu – tekėjimas vadinamas turbulentiniu.
Skysčių tekėjimas vamzdžiais apibūdinamas dviem pagrindinėm charakteristikom:
l⎛m⎞
skysčio slėgiu ir tekėjimo greičiu. Yra du skysčių tekėjimo greičiai: linijinis υ = ⎜ ⎟ ir
t⎝ s ⎠
V
tūrinis greitis (debitas) Q = , kuris lygus skysčio tūriui, pratekėjusiam vamzdžio skerst
3
⎛m ⎞
pjūviu per sekundę ⎜
⎟ . Šių greičių tarpusavio sąryšis toks: Q = υ ⋅ S , čia S – vamzdžio
⎝ s ⎠
skerspjūvio plotas.
Kai skystis nespūdus ir vienalytis, tai bet kuriuo skerspjūviu per sekundę prateka
vienodas skysčio tūris:
Q = υ ⋅ S = const .

(6.4)

Tai srovės tolydumo lygtis. Iš jos išplaukia: kur plačiau, ten lėčiau.
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Vadinasi, srovės vamzdelyje skysčio tekėjimo greitis atvirkščiai proporcingas vamzdelio skerspjūvio plotui (6.4 pav.).

6.4 pav. Tekančio skysčio srovės vamzdelis su kintamo skerspjūvio plotu ir greičių kryptimi išilgai vamzdelio

Srovės vamzdelį riboja srovės linijos, t.y. linijos, kurių liestinės kiekviename taške
sutampa su greičio υ kryptimi jame. Tekant idealiajam skysčiui iš skerspjūvio S2 į skerspjūvį S1, pilnutinė skysčio masės energija abiejuose skerspjūviuose turi būti vienoda:
mυ12
mυ22
+ mgh1 + p1V =
+ mgh2 + p2V ,
2
2

(6.5)

čia m – skysčio masė, υ1, υ2 – skysčio tekėjimo greičiai, V – skysčio masės užimamas tūris,
mυ12
mυ22
– skysh1 ir h2 – skysčių, esančių V1 ir V2 tūriuose, masės centrų aukščiai,
ir
2
2
čio masės kinetinė energija, mgh1 ir mgh2 – potencinė energija, p1V ir p2V – skysčio tūrio
vidinė potencinė energija.
Padaliję šią (6.5) lygtį iš tūrio V gauname:
ρυ2
+ ρgh + p = const ,
(6.6)
2
ρυ2
čia ρ – skysčio tankis, dydis
dinaminis slėgis, ρgh – hidrostatinis slėgis, p – statinis
2
slėgis. Vadinasi, trijų slėgių suma bet kurioje vamzdelio vietoje nekinta.
Ryšį tarp idealiojo skysčio tekėjimo greičio ir slėgio teoriškai nustatė D.Bernulis
(D.Bernoulli). Horizontaliam srovės vamzdeliui (h1 = h2) Bernulis lygtį nusakė taip:
dinaminio ir statinio slėgių suma bet kurioje vamzdelio dalyje yra pastovus dydis
⎛ ρυ2
⎞
+ p = const ⎟ , t.y. statinis slėgis mažas ten, kur tėkmė greita.
⎜
⎝ 2
⎠
Pagal Bernulio lygtį galima paaiškinti dirvožemio aeraciją (oro cirkuliaciją). Dirvos paviršiuje yra vagos ir kitokie nelygumai (6.5 pav.). Vėjo greitis įdubose mažesnis
(υ2 ≺ υ1 ) negu vagos viršūnėse. Todėl įdubose dirvos porose hidrostatinis slėgis didesnis
negu vagos viršūnėje. Taigi oras ties vagų įdubomis įeina į dirvą, o ties viršūnėmis išeina.
Taip vyksta oro cirkuliacija dirvoje. Šio proceso metu dirvoje pagausėja deguonies, todėl
augalų šaknys intensyviau kvėpuoja ir geriau pasisavina mineralines medžiagas.
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6.5 pav.

6.4. Skysčių klampis
Skysčių klampis arba skysčių vidinė trintis atsiranda tarp skirtingais greičiais tekančių skysčio sluoksnių. Vamzdžio simetrijos ašyje skysčio greitis didesnis už skysčio
sluoksnių greitį prie vamzdžio sienelių (6.6 pav.).

6.6 pav. Tėkmės greičio skirstinys skersai vamzdžio

Dėl molekulių tarpusavio sąveikos jėgų, išorinio šaltinio energija, priverčianti skystį
judėti, išbarstoma ir virsta šiluma.
I. Niutonas nustatė, kad vidinė trinties jėga tarp skysčio sluoksnių lygi:
F = −η

dυ
⋅ dS ,
dx

čia η – skysčių dinaminis klampis, matuojamas Pa ⋅ s,

(6.7)
⎡1 ⎤
dυ
– greičio gradiento modulis ⎢ ⎥ ,
dx
⎣s ⎦

jis nusako greičio kitimo spartą, pereinant iš vieno sluoksnio į kitą statmena tiems sluoksniams kryptimi, dS – skysčio sluoksnių, judančių skirtingais greičiais, susilietimo paviršiaus
plotas. Minuso ženklas reiškia, kad trinties jėga priešinga skysčio tekėjimo krypčiai.
Skysčio dinaminis klampis η skaitine verte lygus vidinei trinties jėgai, kuri veikia
tarp dviejų skysčio sluoksnių, kurių paviršiaus susilietimo plotas lygus 1 m², o greičio
gradientas lygus vienetui. Dinaminis klampis priklauso nuo skysčio rūšies ir temperatūros.
Tokie skysčiai dažnai vadinami Niutono skysčiais.
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Temperatūrai didėjant, skysčių klampis mažėja. Skysčių klampis matuojamas viskozimetrais. Nedidelio klampio skysčiams naudojami kapiliariniai viskozimetrai.
Greta dinaminio klampio nurodomas ir kinematinis klampis v, kuris yra lygus dinaminio klampio η ir skysčių tankio ρ santykiui:
v=

η
.
ρ

(6.8)

Jis matuojamas m 2 ⋅ s −1 .
Kinematinis klampis daugiau nei dinaminis atsižvelgia į skysčių vidinę trintį ir judėjimo ypatumus. Pavyzdžiui, vandens dinaminis klampis gerokai didesnis už oro dinaminį
klampį, o vandens kinematinis klampis mažesnis už oro kinematinį klampį, todėl oro judėjimui klampa turi didesnės įtakos nei vandens judėjimui.
Skysčiai, kuriuose yra tolygiai pasiskirsčiusios kietos tarpusavyje nesąveikaujančios dalelės, vadinami suspensijomis. Jų dinaminis klampis priklauso nuo dalelių
koncentracijos bei formos. Kraujas nėra Niutono skystis. Kraujas – tai forminių elementų suspensija, sudaryta iš 93% eritrocitų ir fiziologinio skysčio– plazmos. Plazmai
galioja Niutono formulė, o eritrocitai turi savybę sulipti ir sudaryti agregatus, todėl
arterijose, aortoje kraujo dinaminis klampis didesnis nei kapiliaruose. Stambiose kraujagyslėse kraujo dinaminis klampis gali kisti iki (4,2–6) ηH2O . Veninio kraujo klampa
truputį didesnė nei arterinio.
Vandens dinaminis klampis 20 °C temperatūroje lygus η = 0,00175 Pa ⋅ s. Kaip ir kiekvieno skysčio, kraujo klampis didėjant temperatūrai mažėja. Pagal kraujo dinaminio klampio nukrypimus nuo normos galima spręsti apie įvairias ligas. Kai kurios infekcinės ligos,
sunkus fizinis darbas didina kraujo klampį, o kitos, pavyzdžiui, tuberkuliozė ,– mažina.

6.5. Kūnų judėjimas klampiame skystyje
Teoriškai įrodyta, kad rutuliukui (dalelei) judant klampioje aplinkoje, jo paviršius
apsitraukia plonyčiu tos aplinkos sluoksniu ir juda kartu. Tarp prilipusio sluoksnio ir arti
dalelės esančių kitų skysčio bei dujų sluoksnių, kurie nejuda, susidaro greičio gradientas,
taigi ir klampio jėgos. Kai greičiai maži ir nėra sūkurių, Dž.Stoksas nustatė, kad pasipriešinimo jėga yra tiesiog proporcinga aplinkos klampiui, dalelės judėjimo greičiui ir priklauso
nuo dalelių formos bei matmenų. Sferos formos dalelėms ši jėga:
FSt = 6πη r υ ,

(6.9)

čia η − aplinkos dinaminis klampis, r – dalelės spindulys, υ – dalelės greitis.
Taigi dalelės judėjimo vertikalia kryptimi skystyje ar dujose lygtis (II N.d.) tokia:
ma = mg + FA + FSt ,
čia mg – dalelės sunkis, m – dalelės masė, ρ – dalelės tankis, g – gravitacijos (laisvo
kritimo) pagreitis, FA – Archimedo keliamoji jėga. Ji visada nukreipta vertikaliai aukštyn ir lygi rutuliuko išstumto skysčio sunkiui: FA = ρ0 gV (V – dalelės tūris, ρ0 – skysčio
arba oro tankis) (6.7 pav.).
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6.7 pav. Krintantį rutuliuką (dalelę) veikiančios jėgos

Kai aukštyn nukreiptos jėgos atsveria sunkio jėgą, dalelė juda tolygiai, be pagreičio:
4
4
mg − FA − FSt = 0 , arba ρd g πr 3 − ρ sk g πr 3 − 6πηr υ = 0 .
(6.10)
3
3
Iš šios lygties apskaičiuojamas skysčio klampis, dulkių nusėdimo greitis ir kt.
Taigi dulkių ar aerozolių dalelių nuostoviojo (a = 0) kritimo greitis υ∞ ore:
2r 2 g
(ρ − ρ0 ) .
(6.11)
9η
Dujų ir skysčių klampis matuojamas kapiliariniu viskozimetru. Išmatavus laiką, per
kurį skystis kapiliaru išteka iš viskozimetro rezervuaro (jo tūris žinomas), taip nustatomas
υ∞ , bei žinant viskozimetro konstantą, apskaičiuojamas skysčio dinaminis klampis η.
υ∞ =

6.6. Realių skysčių tekėjimas. Puazeilio lygtis. Reinoldso skaičius
Visi realūs skysčiai yra klampūs. Todėl skysčio slėgis išilgai vamzdžio mažėja ir
skysčio vidinė energija sunaudojama trinties jėgoms nugalėti. Stacionariam laminariniam
tekėjimui cilindrinės formos vamzdžiu galioja Puazeilio lygtis:
Q=

πR 4 ∆p
⋅
,
8η l

(6.12)

∆p
čia η – skysčio dinaminis klampis, ∆p – slėgių skirtumas vamzdžio galuose,
– slėgio
l
pokytis ilgio vienete, l – vamzdžio ilgis, R – vamzdžio spindulys.
8ηl
= w yra hidraulinė vamzdžio varža, kuri atvirkščiai proporcinga vamzπR 4
1
džio spinduliui ketvirtuoju laipsniu ⎡⎢ 4 ⎤⎥ .
⎣R ⎦
Iš Puazeilio dėsnio išplaukia, kad slėgių skirtumas vamzdžio galuose priklauso nuo
skysčio tūrinio greičio ir vamzdžio spindulio:
Dydis

∆p
8Q
=η 4 .
(6.13)
l
πR
Sumažinus vamzdžio spindulį 20 %, slėgių skirtumas padidėja dvigubai. Analogiškai
teka kraujas, todėl svarbiausias dėmesys tenka kraujagyslių pralaidumui.
Puazeilio lygtis galioja, kai skysčio tekėjimas laminarinis, skystis homogeninis, kapiliarai tiesūs, nėra išlenkimų. Laminarinės tėkmės greitis:
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⎛
z2 ⎞
υ = υ0 ⎜1 − 2 ⎟ ,
⎝ R ⎠

(6.14)

čia υ0 – maksimalus tėkmės greitis vamzdžio simetrijos ašyje, R – vamzdžio spindulys,
z – skysčio sluoksnio atstumas nuo vamzdžio ašies.
Turbulentinio arba sūkurinio tekėjimo atveju papildomai suvartojama energija trinties jėgoms nugalėti. Apskritai kraujo tekėjimas yra laminarinis. Tik susidarius trombams
arba arti širdies vožtuvų, kur šakojasi kraujagyslės, susidarius sūkuriams, tuomet širdis
labai apkraunama. Dėl turbulentinio tekėjimo atsiranda triukšmai, iš kurių sprendžiama
apie širdies vožtuvo pažeidimus.
Skysčių laminarinio ir turbulentinio tekėjimo ribą nustatė Reinoldsas:
Re =

2 Rρυvid
,
η

(6.15)

čia ρ – skysčio tankis, R – vamzdžio spindulys, υvid – vidutinis tėkmės greitis, η – skysčio
dinaminis klampis. Jei Re ≺ 2300, skystis teka laminariai, t.y. skysčio sluoksniai nesimaišo, jei Re 2300, susidaro sūkuriai.
Žmogui kvėpuojant per nosį ( Re ≈ 1000 ), oro srautas yra laminarinis (2 R = 1cm,
m
kg
υ ≈ 2 , ηoro = 1,7 ⋅ 10−3 Pa ⋅ s, ρoro ≈ 1 3 ), sloguojant oro srautas yra turbulentinis.
s
m

6.7. Skysčių paviršiaus įtempis. Kapiliariniai reiškiniai
Vidutinis atstumas tarp skysčio molekulių yra daug mažesnis negu tarp dujų molekulių. Skysčio viduje esančias molekules iš visų pusių, veikia jėgos, todėl jos kompensuoja
viena kitą. Skysčio paviršiuje esančias molekules veikia nekompensuotos sąveikos jėgos,
nukreiptos į skysčio vidų ir statmenos skysčio paviršiui. Dėl to atsiranda molekulinis slėgis. Skysčio paviršius yra panašus į įtemptą plėvelę, kuri stengiasi susitraukti. Be molekulinio slėgio, skysčio paviršių veikia paviršiaus įtempio jėga:
F = σl ,

(6.16)

čia σ – paviršiaus įtempio koeficientas, matuojamas N/m, l – kontūro ilgis.
Paviršiaus įtempio jėga nukreipta skysčio paviršiaus liestinės kryptimi ir statmena lietimosi perimetrui tame lietimosi taške. Vandens paviršiaus įtempio koeficientas kambario
N
temperatūroje lygus 0,073 . Didėjant temperatūrai, paviršiaus įtempio koeficientas mam
žėja. Skalbimo milteliai, nafta, spiritas ir kitos medžiagos mažina vandens paviršiaus įtempį ir vadinamos aktyvaus paviršiaus medžiagomis. Jos susikaupia vandens paviršiuje, nes
vandens molekulių tarpusavio sąveikos jėgos didesnės už vandens ir aktyvaus paviršiaus
medžiagų sąveikos jėgas. Kai kurios druskos, cukrus didina vandens paviršiaus įtempį.
Paviršiaus įtempio jėgos stengiasi sumažinti skysčio paviršiaus plotą, todėl skystis,
kai jo neveikia jokios jėgos, įgauna tokią formą, kad jo paviršiaus plotas būtų mažiausias,
tai atitinka mažiausią paviršiaus laisvąją energiją. Sferinio paviršiaus plotas yra mažiau-
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sias, todėl neatsitiktinai maži rasos, rūko, gyvsidabrio lašeliai yra rutuliuko formos. Paviršiaus laisvoji energija proporcinga plotui: E = σ ⋅ S . Iš čia
σ=

E⎡ J
N⎤
= ⎥.
2
⎢
S ⎣m
m⎦

(6.17)

Taigi paviršiaus įtempio koeficientas σ skaitine verte lygus 1 m2 skysčio paviršiaus
ploto laisvajai energijai.
Vanduo stiklą, metalą, dirvožemį drėkina, nes vandens molekulių sąveikos jėgos F1
yra mažesnės už vandens ir kietojo kūno molekulių sąveikos jėgas F2 . Todėl atstojamoji
sąveikos jėga F nukreipta į kietąjį kūną ir vandens paviršius riboje su kietuoju kūnu esti
pakilęs (6.8 pav.).

6.8 pav. Jėgos skysčio ir kietojo kūno riboje

Kampas Θ vadinamas sąlyčio kampu. Tai kampas tarp kietojo kūno ir skysčio paviršiaus liestinės. Jei šis sąlyčio kampas Θ ≺ 90° , skystis kūną drėkina, jei Θ 90° – nedrėkina.
Kapiliarais vadinami mažo spindulio vamzdeliai. Vanduo kapiliaru pakyla aukštyn,
nes po įgaubtu vandens paviršiumi (6.9 pav.) susidaro neigiamas papildomas slėgis ∆p,
kuris išreiškiamas Laplaso lygtimi:
∆p =

2σ
,
r

(6.18)

čia σ – paviršiaus įtempio koeficientas, r – skysčio menisko kreivumo spindulys.

6.9 pav. Papildomas slėgis po kreivu skysčio paviršiumi

Menisko kreivumo spindulį galime išreikšti per kapiliaro spindulį R ir sąlyčio kampą
R
.
Θ (6.8 pav.): r =
cos Θ
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Taigi papildomas slėgis
2σ cos Θ
.
(6.19)
R
Vanduo kapiliaru kils tol, kol skysčio stulpelio hidrostatinis slėgis p = ρgh susilygins su papildomu slėgiu ∆p:
∆p =

2σ cos Θ
.
R
Iš čia vandens pakilimo aukštis kapiliare:
ρgh =

h=

2σ cos Θ
.
ρgR

(6.20)

(6.21)

Vadinasi, kuo siauresnis kapiliaras, tuo aukščiau pakils vanduo. Kapiliariniai reiškiniai turi įtakos garų kondensacijai (kapiliarinė kondensacija), todėl porėtos medžiagos
gerai sugeria drėgmę. Drėgnose patalpose vata, rūbai sudrėksta.
Dirvožemyje paprastai nėra taisyklingų tiesių kapiliarų. Čia vanduo kyla plyšiais,
siaurais kanalais, įtrūkomis. Dėl kapiliarinių reiškinių dirvožemis netenka daug drėgmės,
nes pakilęs į dirvos paviršių vanduo išgarinamas. Garavimui sumažinti dirva akėjama.
Didelę reikšmę kapiliariniai reiškiniai turi augalų, gyvūnų bei žmonių gyvenime, nes
kapiliarais cirkuliuoja maistingos medžiagos bei kraujas. Jeigu kapiliare, kuriame juda
skystis, atsiranda oro pūslelė, ji trukdo skysčiui judėti. Tai ypač pavojinga žmogaus kraujotakai, kuomet užsikemša kapiliarai ir kraujas nepatenka į kurį nors organą. Todėl leidžiant vaistus į veną, jokiu būdu neturi patekti oro.

Klausimai
1. Apibūdinkite skysčius. Ką galite pasakyti apie vandens tankio priklausomybę nuo
temperatūros?
2. Paaiškinkite areometro veikimo principą.
3. Pasakykite Bernulio lygties fizikinę prasmę. Kur šią lygtį pritaikome praktiškai?
4. Paaiškinkite kraujo klampos savybes.
5. Ką teigia Stokso dėsnis?
⎛
z2 ⎞
υ
=
υ
1
−
6. Paaiškinkite formulę:
0⎜
2 ⎟.
⎝ R ⎠
7. Apibūdinkite Reinoldso skaičiaus fizikinę prasmę.
8. Kuria kryptimi nukreipta skysčio paviršiaus įtempimo jėga?
9. Ką apibūdina Laplaso lygtis?
2σ cos Θ
?
10.Ką apibūdina ši lygtis: h =
ρgR
11. Paaiškinkite kapiliarų reikšmę gyvojoje gamtoje.
12.Ką vadiname kapiliarais?
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Uždaviniai
1. Apskaičiuokite, koks vandens tūris pratekės horizontaliu vamzdžiu per vieną sekundę, jei ties dviem vamzdžio skerspjūviais, kurių plotai S1 =10 cm2 ir S2 = 20cm2
esančiuose tiesiuose manometriniuose vamzdeliuose, vandens aukštis skiriasi
∆h = 25 mm.
2. Baseino plotis 15 m, o gylis viename baseino gale - 3 m. Apskaičiuokite vandens
slėgio jėgą į baseino galinę sienelę.
3. Varinis rutuliukas, kurio skersmuo d = 1 mm , krinta glicerine pastoviu greičiu.
Nustatykite, kokio pobūdžio rutuliuko sukeltas glicerino judėjimas.

Literatūra:
1. Ambrasas V., Jasiulionis B. Fizika. Molekulinė fizika ir termodinamika. K.: Technologija, 2007.
2. Fizika: biomedicinos ir fizinių mokslų studentams: [vadovėlis]. Butrimaitė J., Dementjev A. ir kt. Vilniaus universiteto leidykla, 2003.
3. Wolfson R., Pasachoff A. Physics. 1995.
4. Bogdanovičius A. Fizikos pagrindai aplinkos inžinerijoje. I d. Vilnius, „Technika“,
2005.
5. Ambrasas V., Martinėnas B., Fizikos uždavinynas. V., Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.
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7. IDEALIŲJŲ DUJŲ MOLEKULINĖS KINETINĖS
TEORIJOS IR TERMODINAMIKOS PAGRINDAI
7.1. Idealiųjų dujų molekulinės kinetinės teorijos lygtis
Medžiagų savybes bei įvairius procesus galima nagrinėti molekuliniu kinetiniu ir
termodinaminiu požiūriais.
Molekulinė kinetinė teorija remiasi trimis teiginiais: 1) kūnai sudaryti iš atomų ir
molekulių; 2) dalelės nuolat netvarkingai juda ir 3) jos tarpusavyje sąveikauja. Molekulinė kinetinė teorija remiasi statistikiniu metodu (vidutiniais dydžiais: molekulių vidutine
energija, greičiu, temperatūra ir kt.). Molekulinės fizikos pagrindinis uždavinys yra makroskopinių savybių tyrimas.
Pagrindinė idealiųjų dujų molekulinės kinetinės teorijos lygtis išreiškia dujų slėgio
priklausomybę nuo molekulių skaičiaus tūrio vienete ir molekulės vidutinės slenkamojo
judėjimo kinetinės energijos:
2 m0 υ2
(7.1)
n0
,
3
2
čia p – dujų slėgis (dujų molekulių smūgiai į indo sieneles), n0 – molekulių skaičius tūrio
p=

vienete, m0 − molekulės masė, υ2 − greičių kvadratų vidurkis,

m0 υ2
= Ek − molekulės
2

vidutinė slenkamojo judėjimo kinetinė energija.
3
Molekulės slenkamojo judėjimo vidutinė kinetinė energija yra Ek = kT , todėl:
2
m0 υ2 3
(7.2)
= kT .
2
2
Iš (7.2) lygybės apskaičiuojamas vidutinis kvadratinis greitis:
υ = υ2 =

3kT
3RT
arba υ =
,
m0
M

(7.3)

⎛
R
J⎞
= 1,38 ⋅ 10−23 ⎟ , T – termodinaminė temperatūra,
čia k – Bolcmano konstanta ⎜ k =
NA
K⎠
⎝
J ⎞
R – universalioji idealiųjų dujų konstanta ⎛⎜ R = 3,81
⎟ , NA – Avogadro skaičius, M
K ⋅ mol ⎠
⎝
– dujų molio masė.
Taigi kuo greičiau juda molekulės, tuo aukštesnė dujų temperatūra. Temperatūra
yra molekulių šiluminio judėjimo intensyvumo matas. Absoliutaus nulio temperatūroje
(T=0K) išnyksta molekulių chaotiškas judėjimas, kartu dingsta dujų slėgis.
Ryšys tarp termodinaminės temperatūros T ir temperatūros Celsijaus skalėje t yra
toks:
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TK = (273,15 + t °C) K.
Įvairiose šalyse dar vartojamos Farenheito ir Reomiuro skalės:
t °C =

n°F − 32
ir t °C = 0,8t °R .
1,8

7.2. Barometrinė formulė
Atmosferos slėgis, lygus sunkio jėgai, kuria vertikalus oro stulpas slegia Žemės paviršiaus ploto vienetą, matuojamas paskaliais [Pa]:
p=

F
= ρgh ,
S

(7.4)

čia ρ – oro tankis, h – aukštis, g – gravitacijos pagreitis. Kadangi dujų molekulės netvarkingai juda ir yra veikiamos Žemės traukos, tai, kylant aukštyn nuo Žemės paviršiaus, dujų
slėgis mažėja.
Pakitus aukščiui dydžiu dh 0 , slėgis sumažėja dydžiu
dp = −ρgdh .

(7.5)

Dujų tankis randamas vienos molekulės masę m0 padauginus iš molekulių skaičiaus
tūrio vienete n0:
ρ = m0 n0 .

(7.6)

Molekulių skaičius tūrio vienete išreiškiamas taip:
p
n0 =
,
(7.7)
kT
čia p – dujų slėgis, k – Bolcmano konstanta, T – absoliučioji temperatūra.
Įrašę (7.6) ir (7.7) išraiškas į (7.5) lygtį, gauname:
m gpdh
dp = − 0
.
(7.8)
kT
Atskyrę kintamuosius ir tarę, kad temperatūra įvairiuose aukščiuose nekinta, suintegruojame ir gauname:

∫

mg
dp
mg
= ∫ (− 0 )dh , ln p = − 0 h + C .
p
kT
kT

(7.9)

Integravimo konstantą C randame iš sąlygos, kai h = 0, p = p0, tuomet C = ln p0. Taigi
iš (7.9) išraiškos išplaukia:
ln p − ln p0 = −

m0 gh
.
kT

Iš čia dujų slėgis
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p = p0 e

−

m0 gh
kT

,

(7.10)

čia p – oro slėgis ties Žemės paviršiumi, e – natūrinio logaritmo pagrindas.
Ši lygtis, išreiškia eksponentinį oro slėgio mažėjimą kylant aukštyn ir vadinama
barometrine formule. Barometrinė formulė teisinga tik nedideliame (kelių dešimčių km)
aukštyje, kol T = const ir g = const (7.1 pav.). Kitais atvejais reikia atsižvelgti į temperatūros T ir gravitacijos pagreičio g priklausomybę nuo aukščio.

7.1 pav. Dujų slėgio priklausomybė nuo aukščio, kai T ir g nekinta

Barometrinė formulė taikoma aukščiui virš Žemės paviršiaus rasti, kai žinomas slėgis. Tokie prietaisai vadinami altimetrais.
Atmosferos slėgis matuojamas gyvsidabriniais barometrais ir aneroidais. Jūros lygyje 45° geografinėje platumoje, esant 0°C temperatūrai, slėgis p0 = 760 mmHg stulpelio aukščio arba 1,013 ⋅ 105 Pa = 1013 mb (milibarų) = 1 atm (fizikinė atmosfera). Technikinė atmosfera 1 atm = 9,81 ⋅ 104 Pa. Dažnai vartojamas nesisteminis slėgio vienetas
baras: 1 bar = 105 Pa.
Kai kurie įrenginiai veikia dėl atmosferos slėgio (paprasčiausia pipetė, vakuuminiai
stūmokliniai siurbliai ir kt.).
Kadangi slėgis proporcingas molekulių koncentracijai (p ∼ n), tai:
n = n0 e

−

m0 gh
kT

,

(7.11)

čia n0 – molekulių skaičius tūrio vienete toje atmosferos dalyje, kurioje jų potencinė energija (m0gh) yra lygi nuliui, n – molekulių skaičius tūrio vienete aukštyje h.
(7.11) lygtis vadinama L.Bolcmano (L.Boltzmann) skirstiniu potencialiniame jėgų
lauke: molekulių koncentracija eksponentiškai mažėja, jų potencinei energijai didėjant.

7.3. Pirmojo termodinamikos dėsnio taikymas izoterminiam
ir adiabatiniam procesams
Termodinamika nagrinėja įvairius procesus vien energetiniu požiūriu, t.y. vienos rūšies energijos virsmus kitos rūšies energija. Termodinamikos pagrindą sudaro du dėsniai,
dažnai vadinami termodinamikos principais.
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Termodinaminės sistemos būsenos parametrai yra slėgis p, tūris V, temperatūra T.
Kai sistemai sąveikaujant su išorine aplinka, jos termodinaminiai parametrai laikui bėgant
nekinta, tokia jos būsena vadiname stacionaria. Tačiau sistemai esant stacionarioje būsenoje, atskirose sistemos dalyse termodinaminiai parametrai gali skirtis. Pavyzdžiui: žmogaus kūno dalių skirtinga temperatūra, skirtingose ląstelės membranos dalyse nevienoda
molekulių koncentracija ir t.t. Tokioje sistemoje palaikomi pastovūs kai kurių parametrų
gradientai (pvz., temperatūros, koncentracijos). Sistema išliks stacionari, jeigu vyks energijos mainai su supančia aplinka (7.2 pav.).

7.2 pav. Energijos mainai sistemoje

Sistema, kuri su supančia aplinka keičiasi energija, medžiagomis, informacija, yra
atvira (gyvi organizmai). Tokioje sistemoje visi procesai yra negrįžtamieji.
Uždaroji sistema su supančia aplinka keičiasi tik energija. Energiją iš vieno kūno
kitam galima perduoti dviem būdais: 1) atliekant darbą: jei darbą atlieka sistema, jos energija mažėja, o kai darbą atlieka išoriniai kūnai sistemos atžvilgiu, jie perduoda sistemai
energiją; 2) perduodant vidinę energiją, t.y. šilumos kiekį, neatliekant darbo.
I termodinamikos dėsnis nusakomas taip: šilumos kiekis Q, kurį gauna sistema, padidina jos vidinę energiją ir eikvojamas darbui, kurį sistema atlieka veikdama išorinius kūnus:
Q = ∆U + A ,

(7.12)

čia ∆U – sistemos vidinės energijos pokytis, A – sistemos atliktas darbas. Jis skaičiuojamas
suintegravus elementarius darbus:
A=

V2

∫

p ⋅ dV .

(7.13)

V1

Izoterminiame
procese
(T = const )
dujų
vidinė
energija
nekinta
m i
⎛
⎞
R ⋅ ∆T = 0 ⎟ , todėl visas sistemai suteiktas šilumos kiekis sunaudojamas dar⎜ ∆U =
M
2
⎝
⎠
bui atlikti:
A=

V
m
RT ln 2 ,
M
V1

(7.14)

čia m – dujų masė, M – dujų molio masė, V1 ir V2 – dujų užimami tūriai.
Dydis i molekulės laisvės laipsnių skaičius, apibūdinantis jos galimo judėjimo krypčių skaičių, pvz., vienatomės molekulės imax = 3 , dviatomės imax = 5 ir t.t.
Atliktą darbą galima apskaičiuoti ir iš izotermės grafiko. Figūros plotas lygus atliktam darbui (7.3 pav. ).
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7.3pav. Idealiųjų dujų izoterminio plėtimosi darbas lygus plotui, esančiam žemiau izotermės

7.4 pav. Adiabatė statesnė už izotermę

Technikoje ir gamtoje svarbią vietą užima adiabatiniai procesai. Tai tokie procesai,
kuriems vykstant nėra šilumos mainų su aplinka. Pavyzdžiui, sklindant garso bangoms,
aplinkoje susidaro staigūs slėgio pokyčiai, tačiau šilumos mainai su aplinka nevyksta. Vidaus degimo variklių cilindruose, padegus kurą, dujos staiga plečiasi ir procesas artimas
adiabatiniam.
Vykstant adiabatiniam procesui sistema negauna ir neatiduoda šilumos, t.y. dQ = 0 .
Kad sistema atliktų darbą, ji naudoja savo vidinę energiją. Tuomet I termodinamikos dėsnis adiabatiniam procesui užrašomas taip:
A = −∆U .

(7.15)

Minuso ženklas rodo, kad dujoms adiabatiškai plečiantis, jų vidinė energija mažėja,
kartu mažėja ir jų temperatūra, t.y. adiabatiškai besiplėsdamos dujos atvėsta.
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Adiabatė p,V koordinačių sistemoje statesnė už izotermę (7.4 pav.).
Žemės paviršiuje įkaitusios oro masės dėl konvekcijos kildamos aukštyn patenka
į mažesnio slėgio atmosferos sluoksnius ir adiabatiškai plėsdamosi atvėsta. Ten esantys
vandens garai kondensuojasi, išsiskiria kondensacijos šiluma ir susidaro debesys. Nuo
atmosferos termodinaminės pusiausvyros priklauso vertikalių oro srovių judėjimas, debesų ir kritulių susidarymas ir kt. reiškiniai.
I termodinamikos dėsnis galioja ir gyvoms sistemoms. Bet kuris biologinis objektas, tarp jų ir žmogus, egzistuoja transformuodamas energiją, kurią įgyja su maistu.
Žmogaus organizme visą laiką vyksta įvairių maisto medžiagų oksidacijos procesai,
kurių metu išsiskiria šiluma, reikalinga kūno temperatūrai palaikyti, raumenų sistemos
veiklai ir kt. Bet kokio maisto vienas baltymų ir angliavandenių gramas oksiduodamasis
organizme sukuria apie 16,74 kJ šilumos, o vienas riebalų gramas – 37,7 kJ. Žmogaus
fiziologinės mitybos normos nevienodos. Jos priklauso nuo žmogaus profesinės veiklos,
amžiaus ir lyties. Nustatyta, kad žmonių, kurių darbas reikalauja didesnės fizinės ir nervinės įtampos, energijos poreikiai yra didesni.
Energija, kurią gyvas organizmas gauna su maistu, pasiskirsto į dvi dalis: 1) išskiriama į
aplinką šilumos ir energijos, esančios gyvybinės veiklos produktuose, pavidalu; 2) kaupiama
ląstelinėje medžiagoje. Šių dalių suma lygi vidinei energijai, gaunamai per maistą. Eksperimentiškai I termodinamikos dėsnis patikrintas kalorimetru, tiriant žmogaus šilumos balansą
per parą, kai neatliekamas mechaninis darbas. Rezultatai pateikti 7.1 lentelėje.
7.1 lentelė. Žmogaus šilumos balansas per parą
Gauta maisto medžiagų
Gramai
Kcal
56,8 baltymų
237
140 riebalų
1307
79,9 angliavandenių
335

kJ
992
5472
1403

Iš viso:

7867

1879

Išskirta energijos
Kcal
1374
Šilumos pavidalu
43
Su dujomis
23
Su išmatomis ir šlapimu
181
Kvėpuojant
221
Per odą
11
Įvairios pataisos

kJ
5753
180
96
758
925
46

1859

7789

7.4. Antrasis termodinamikos dėsnis
Pagal I termodinamikos dėsnį gamtoje gali vykti bet kokie procesai, tik svarbu, kad
būtų išsaugotas energijos tvermės dėsnis.
II termodinamikos dėsnis nusako gamtoje vykstančių procesų kryptį. Realūs procesai savaime vyksta tik viena kryptimi, o priešinga kryptimi gali vykti tik veikiant
išorinėms jėgoms. Pavyzdžiui, savaime šiluma pereina iš šiltesnio į šaltesnį kūną, dėl
difuzijos medžiaga savaime pernešama iš didesnės koncentracijos
→ srities į mažesnės
koncentracijos sritį ir t.t., o ne atvirkščiai. Darbas virsta šiluma A = Q , tai negrįžtamasis
procesas. Jeigu šiluma paverčiama darbu, tai Q > A , nes nėra tokio periodinio proceso,
kurio metu darbu būtų paverčiamas visas šilumos kiekis (savaime šilumos virsmas darbu nevyksta). Bet koks savaime vykstantis procesas, kurio metu sunaudojama energija,
negali vykti be energijos nuostolių.
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Pagal II termodinamikos dėsnį sistemos būsenos pokytis apibūdinamas entropijos
pokyčiu ∆S. Entropija S yra sistemos būsenos funkcija. Jos pokytis:
∆S = S 2 − S1 =

2

∫
1

dQ
,
T

(7.16)

dQ
– redukuotas šilumos kiekis, dQ – gautas arba atiduotas šilumos kiekis, T – sisteT
mos temperatūra. Jeigu sistema uždara ir nesikeičia šiluma su aplinkiniais kūnais, dQ = 0,
tai, vykstant joje grįžtamiesiems procesams, entropijos pokytis lygus nuliui ∆S = 0, o
negrįžtamiesiems – ∆S > 0. Pavyzdžiui, uždaroje sistemoje yra skirtingų temperatūrų kūnai T1 > T2. Nedideliam šilumos kiekiui dQ perėjus iš pirmo kūno, kurio temperatūra T1,
dQ
.
į antrą, kurio temperatūra T2 mažesnė, pirmo kūno entropija sumažėja dydžiu dS1 =
T1
dQ
. Kūnai pasikeitė mažu
Antras kūnas gavo šilumos, jo entropija padidėjo dydžiu dS 2 =
T2
šilumos kiekiu, bet jų temperatūros nepakito. Visos sistemos entropijos pokytis lygus atskirų kūnų entropijos pokyčių sumai:
čia

dS = − dS1 + dS 2 =

dQ dQ
−
> 0.
T2
T1

(7.17)

Taigi uždaroje sistemoje negrįžtamųjų procesų entropija visada didėja iki maksimalios vertės, kuomet kūnų temperatūros susivienodina, šilumos mainai nutrūksta, nusistovi
šiluminė pusiausvyra. Visata yra atvira ir todėl visuomet nepusiausvirosios būsenos. Joje
šiluminiai procesai vyksta ir vyks entropijos didėjimo kryptimi.
Statistikinėj fizikoj termodinaminės sistemos entropija yra sistemos būsenos termodinaminės tikimybės matas:
S = k ⋅ ln W ∼ (ln W ) ,

(7.18)

čia k – Bolcmano konstanta, W – dalelių pasiskirstymas koordinačių ir greičių atžvilgiu
(būsenos termodinaminė tikimybė). Būsenos termodinaminė tikimybė W nusako skaičių
galimų būdų, kuriais gali būti pasiekta konkreti sistemos būsena. Todėl 1 ≤ W ≤ ∞ . Izoliuotai sistemai artėjant prie pusiausvyros būsenos, termodinaminė tikimybė didėja. Vadinasi, entropiją galima apibūdinti kaip sistemos netvarkos matą.
Štai kodėl termodinaminės sistemos entropija lygi nuliui absoliutaus nulio temperatūroje.
Biologinės sistemos yra atviros besivystančios sistemos, nuolat besikeičiančios su
jas supančia aplinka, energija ir maisto medžiagomis. Todėl jų būsena nėra stacionari,
bet nedideliame laiko intervale jas galime laikyti stacionariomis, tuomet tokios sistemos
entropijos pokytis dS = 0.
Gyvo organizmo, kaip stacionarios sistemos, entropija kinta dėl sistemos mainų su išorine aplinka dSe < 0 ir dėl pačiame organizme vykstančių negrįžtamųjų procesų dSi > 0 .
dSe < 0 reiškia, kad patenkančių į sistemą maisto produktų entropija yra mažesnė negu
išsiskiriančių iš sistemos produktų entropija. Bendras entropijos pokytis :
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dS = dSe + dSi

(7.19)

Padalijus šią lygtį iš nykstamai mažo laiko tarpo dt, gaunama Prigožino teoremos
išraišką:
dS dSe dSi
=
+
.
(7.20)
dt
dt
dt
Prigožinas suformulavo, kad biologinės sistemos entropijos kitimo greitis dėl joje
vykstančių negrįžtamųjų procesų yra minimalus, esant pastoviom išorinėm sąlygom. Jeigu dėl kokių nors priežasčių pakinta maisto ir energijos srautai, įeinantys ir išeinantys iš
sistemos, ji tampa nestacionaria, tai vidiniai procesai biologinėje sistemoje vyks taip, kad
dSi
, grąžins sistemą į naują stacionarią būseną, jeigu
sumažins entropijos kitimo greitį
dt
išoriniai srautai nesikeis. Biologinėje sistemoje tuo metu generuojami nerviniai impulsai,
raumenų susitraukimas ir kt.
Jeigu gyvas organizmas būtų izoliuotas nuo aplinkos (negautų maisto, oro), tai jo en⎡ dS dSi
⎤
tropija staiga didėtų ir procesas baigtųsi mirtimi ⎢
=
> 0 ⎥ . Įvairių patologijų atveju,
dt
dt
⎣
⎦
pvz., kai vėžinės ląstelės smarkiai dauginasi, sistemos entropija taip pat didėja.

7.5. Termodinaminiai potencialai ir energijos srautas biosferoje
Iš II termodinamikos dėsnio grįžtamajam procesui žinome, kad dQ = T ⋅ dS ; idealiųjų dujų atliekamas elementarusis darbas dA = p ⋅ dV . Įrašius šias išraiškas į I termodinamikos dėsnio lygtį gaunama:
TdS = dU + pdV arba dU = TdS − pdV .

(7.21)

Ši lygybė jungia I ir II termodinamikos dėsnius. dU yra vidinės energijos pilnasis
diferencialas, kurį galima išreikšti taip:
dU =

∂U
∂U
⋅ dS +
⋅ dV .
∂S
∂V

(7.22)

Iš (7.21 ) ir (7.22 ) lygčių išplaukia, kad sistemos temperatūra ir slėgis taip susieti su
sistemos vidine energija:
∂U
∂U
,o p=−
.
(7.23)
∂S
∂V
Taigi vidinė energija yra termodinaminis potencialas. Dar vienas termodinaminis potencialas yra laisvoji energija G:
T=

G = U − TS .

(7.24)

Laisvosios energijos pilnasis diferencialas lygus:
dG = dU − TdS − SdT .

(7.25)
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Vietoje dU įrašius jo išraišką (7.21 ), gaunama:
dG = TdS − pdV − TdS − SdT = − SdT − pdV .

(7.26)

Izoterminiame procese dT = 0, taigi dG = − pdV arba A = − dG .
Taigi laisvosios energijos sumažėjimas lygus darbui, kuris atliekamas izoterminiame procese. Tokia yra laisvosios energijos fizikinė prasmė. Šiltakraujai gyvūnai
turi pastovią temperatūrą, todėl jie atlikdami darbą sumažina laisvąją energiją. Tas
pats galioja ir ląstelėms:
∆G = ∆U − T ∆S ,

(7.27)

čia ∆G – laisvosios energijos pokytis, ∆U – vidinės energijos pokytis tarp ląstelės ir supančios aplinkos, ∆S – entropijos pokytis.
Entropijai didėjant, laisvoji energija mažėja. Kai nėra mainų su išorine aplinka
(∆U = 0) , laisvosios energijos pokytis lygus, tačiau priešingo ženklo entropijos pokyčiui
∆G = −∆S .
Biosferoje visada vyksta mainai su išorine aplinka. Laisvosios energijos pokytis ∆G
yra mažesnis nei entropijos pokytis ∆S.
Ekosistemos yra atviros sistemos. Jose vyksta ne tik energijos, bet ir medžiagų mainai
su aplinka. Ekosistema vystosi biologiškai sudėtingesne kryptimi taip, kad jos laisvoji energija būtų mažiausia. Termodinaminiu požiūriu nagrinėti ekosistemas yra sudėtinga, tačiau
vienas iš pagrindinių ekologo uždavinių yra energijos ir materijos sąveika ekosistemoje.
Saulės energija – vienintelis ekosistemos energijos šaltinis. Energijos srautas biosferoje, skirtingai nuo vandens, deguonies, azoto, anglies dioksido ir kitų uždarų ciklų,
teka tik viena kryptimi. Tai pagrindinis ekosistemos principas. Ši saulės energijos dalis
sunaudojama fotosintezei, kurios metu CO2 asimiliuojamas į daug energijos turinčius
žaliuosius augalus (biomasę), o gyvūnija šią energiją gauna netiesiogiai. Dalis Saulės
energijos išsisklaido atmosferoje, atspindi nuo Žemės ir augalų, išspinduliuojama šilumos pavidalu, nuneša vėjas, vandens srovės ir kt.

Klausimai
1. Parašykite ir paaiškinkite molekulinės kinetinės teorijos idealiųjų dujų lygtį.
2. Paaiškinkite termodinaminės temperatūros fizikinę prasmę.
3. Parašykite ir paaiškinkite barometrinę formulę.
4. Suformuluokite I ir II termodinamikos dėsnius.
5. Kaip apskaičiuojamas dujų atliktas darbas atskirų izoprocesų metu?
6. Kokį procesą vadiname adiabatiniu?
7. Kuo skiriasi adiabatė nuo izotermės?
8. Paaiškinkite entropijos sąvoką atskiriems termodinamikos procesams.
9. Kaip kinta uždaroje sistemoje negrįžtamųjų procesų entropija? Kodėl?
10.Ką reiškia ∆S ≥ 0 ?
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Uždaviniai
1 Apskaičiuokite azoto dujų temperatūrą, jeigu jų molekulių vidutinis kvadratinis
greitis 950 m/s.
2 Normaliose sąlygose esančių azoto dujų v = 1 kmol izotermiškai plečiasi nuo V1
iki V2=5V1. Apskaičiuokite vidinės energijos pokytį ir plėtimosi darbą.
3 Ledo gabalo temperatūra t0 = −25°C , jo masė m = 1 kg. Ledas ištirpinamas, gautas
vanduo užvirinamas ir išgarinamas. Apskaičiuokite visuminį entropijos pokytį.

Literatūra:
1 Ambrasas V., Jasiulionis B. Fizika. Molekulinė fizika ir termodinamika. K.: Technologija, 2007.
2 Fizika: biomedicinos ir fizinių mokslų studentams: [vadovėlis]. Butrimaitė J., Dementjev A. ir kt. Vilniaus universiteto leidykla, 2003.
3 Tamašauskas A. Fizika, 2 V.: Mokslas, 1989.
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8. PERNEŠIMO REIŠKINIAI
8.1. Vidinės energijos ir šilumos sąvokos
Pernešimo reiškiniai – tai negrįžtamieji procesai, kurių metu pernešama energija,
masė, impulsas. Izoliuotoje sistemoje pernešimo procesai pasiekia pusiausvyros būseną,
t.y. entropijos maksimumą.
Šilumos kaita yra vidinės energijos perdavimas neatliekant mechaninio darbo. Sistemos ar kūno vidinę energiją sudaro jos dalelių kinetinių ir tarpusavio sąveikos potencinių
energijų suma. Idealiųjų dujų molekulės tarpusavyje nesąveikauja, todėl idealiųjų dujų vidinę energiją sudaro tik molekulių kinetinė energija. Kūno gautas vidinės energijos matas
yra šilumos kiekis Q:
Q = cm∆t ,

(8.1)

čia c – savitoji šiluma, m – kūno masė, ∆t – temperatūros pokytis. Savitoji šiluma – tai
šilumos kiekis, kuris reikalingas 1 kg masės kūno temperatūrai pakelti vienu laipsniu:
∆Q
.
(8.2)
m ⋅ ∆T
∆Q ⎡ J ⎤
Šilumos talpa C =
– tai šilumos kiekis, kurį suteikus tam tikrai sistemai jos
∆T ⎢⎣ K ⎥⎦
temperatūrą padidina vienu laipsniu. Šilumos talpa priklauso nuo kūno masės, medžiagos
cheminės sudėties ir agregatinio būvio.
Šilumos srautas Φ yra šilumos kiekis, pereinantis pro paviršiaus plotą ∆S per laiko
vienetą, matuojamas vatais (W):
c=

∆Q
.
(8.3)
∆t
Sausą medieną sudaro du medžiagos būviai: ląsteliena (kietas būvis) ir oras (dujinis
būvis). Kadangi oro masė labai maža, tai sausos medienos šiluminė talpa lygi ląstelienos
šiluminei talpai, kuri visų rūšių medžiams apytiksliai yra vienoda.
Medienos šiluminė talpa priklauso nuo jos temperatūros ir drėgnio, bet beveik nepriklauso nuo jos tankio.
Absoliučiai sausos medienos savitoji šiluma 0°C lygi 2,3 ⋅103 J/kg ⋅ K. Didėjant
temperatūrai, medienos savitoji šiluma (taigi ir šiluminė talpa) tolygiai didėja.
Didėjant medienos drėgniui, savitoji šiluma didėja, nes vandens savitoji šiluma
(4,19 ⋅ 103 J/kg ⋅ K) didesnė už ląstelienos. Užšalus vandeniui medienos porose, šiluminė
talpa sumažėja, nes ledo šiluminė talpa dvigubai mažesnė negu vandens.
Didelė vandens savitoji šiluminė talpa ir didelis jos kiekis turi įtakos formuojant Žemės klimatą.
Molinė šiluma apibūdina šilumos kiekį, reikalingą vieno molio kūno temperatūrą padidinti 1 laipsniu. Dujų molinė šiluma priklauso ne tik nuo jų prigimties, bet ir nuo proceso
i
pobūdžio. Todėl skiriama izochorinė molinė šiluma CV = R ir izobarinė molinė šiluma
2
ΦQ =
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i+2
R, čia i – laisvės laipsnių skaičius (galimų nepriklausomų judėjimo krypčių
2
skaičius), R – idealiųjų dujų konstanta (oro C p = 1005 J/kg ⋅ K , CV = 718 J/kg ⋅ K ).
Cp =

8.2. Šilumos kaita ir jos būdai
Kaip jau minėjome, šiluma yra vidinės energijos dalis,kuri pereina iš vieno kūno į
kitą arba iš vienos kūno dalies į kitą.
Šilumos kaita gali vykti trimis būdais: laidumu, konvekcija ir spinduliavimu.
Šiluminis laidis – tai energijos perdavimas iš vienos kūno dalies į kitą arba iš vieno
kūno kitam, jiems tiesiogiai liečiantis. Laidumo būdu perduotas šilumos kiekis išreiškiamas Furje formule:
Q = −λ

∆T
⋅ ∆S ⋅ ∆t ,
∆x

(8.4)

∆T
– dydis, parodantis ilgio vieneto temperatūros pokytį, ∆S –
∆x
izoterminio paviršiaus plotas, ∆t – proceso trukmė.
W
Šilumos laidis, matuojamas
, parodo, koks šilumos kiekis pereina per statmeną
m⋅K
1 m2 plotelį per sekundę, kai temperatūros gradientas yra 1 K/m.
Furje dėsnis tinka dujoms, kietiems ir skystiems kūnams, nors jų laidumo mechanizmas skiriasi. Minuso ženklas rašomas todėl, kad energija pernešama temperatūros mažėjiW ⎤
⎡
, o vandens 23 kartus didesnis
mo kryptimi. Oro šiluminis laidis mažas ⎢λ = 0,0253
m ⋅ K ⎥⎦
⎣
W
už oro λ oro = 0,609
. Didėjant drėgmei, oro šilumos laidis didėja. Sniego šiluminis
m⋅K
laidis priklauso nuo sniego tankio (λ = 0,006 ⋅ ρ sniego ) . Molekulinėje kinetinėje teorijoje
įrodyta, kad

čia λ – šiluminis laidis,

1
λ = cV ρ l υ,
3

(8.5)

čia cV – izochorinė savitoji šiluma, ρ – dujų tankis, l – molekulių vidutinis laisvasis lėkis,
t.y. atstumas, kurį nulekia molekulė nuo vieno susidūrimo iki kito; υ – vidutinis šiluminio
judėjimo greitis.
1
Kadangi l ∼ , o ρ ∼ p , tai sandauga ρ ⋅ l nepriklauso nuo slėgio. Tačiau šiluminis
p
laidis priklauso nuo temperatūros, nes υ ∼ T .
Medienos šiluminis laidis priklauso nuo medienos tūrinio tankio ir drėgnio. Didėjant
sausos medienos tankiui, jos šilumos laidis didėja. Ląstelienos šilumos laidžio koeficientas
W
W
. Ląstelienos λ last . = (0,5...1, 2)
.
apie 20 kartų didesnis už oro: λ oro = 0,0253
m⋅K
m⋅K
Didėjant medienos drėgniui, šilumos laidis didėja, nes drėgmė užpildo poras ir išstumia
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orą. Vandens laidis 23 kartus didesnis už oro šilumos laidį. Medienos porose užšalus vandeniui šilumos laidis labai padidėja.
Medienos šilumos laidis įvairiomis kryptimis nevienodas. Visų medžių rūšių šilumos
laidis išilgai pluošto 1,5–2 kartus didesnis už laidį skersai pluošto. Lapuočių šilumos laidis
radialine kryptimi didesnis negu tangentine, o spygliuočių – nesiskiria. Apskritai, sausa
W
,
mediena yra geras šilumos izoliatorius. Pvz., sausos spygliuočių medienos λ = 0,15
m⋅K
W
W
W
betono λ = (0,9 − 1,3)
, plieno λ = 46
, o plytų λ = (0, 4 − 1,3)
.
m⋅K
m⋅K
m⋅K
W
. Odos ir
Vidutinis žmogaus kūno šilumos laidžio koeficientas λ = (0, 2 − 0,3)
m⋅K
ypač riebalinio audinio šiluminis laidis yra daug mažesnis už kraujo plazmos ir kitų skystųjų organizmo dalių, todėl oda ir poodinis riebalų sluoksnis atlieka organizmo šilumos
izoliacijos funkciją.
Konvekcija – tai šilumos pernaša skysčių ar dujų srovėmis. Yra dviejų tipų konvekcija: laisvoji ir priverstinė.
Laisvoji (natūralioji) konvekcija vyksta dujose arba skysčiuose dėl skirtingų temperatūrų ar tankio. Šilumos pernaša, esant laisvajai konvekcijai, priklauso ir nuo oro cirkuliacijos aplink kūną.
Priverstinė konvekcija vyksta tada, kai dalelės juda dėl išorinio poveikio, pvz., siurblio, maišytuvo. Kietuose kūnuose konvekcija nevyksta. Vertikaliosios konvekcijos srovės
atmosferoje perneša didžiulius oro srautus ir milžiniškus energijos kiekius. Konvekcija
pagrįstas ir krosnių kūrenimas. Iš krosnies įkaitusios mažesnio tankio dujos kyla aukštyn,
o į jų vietą srūva šaltas didesnio tankio oras, atnešantis deguonį. Visi puodai, arbatinukai
šildomi iš apačios, nes šiltas vanduo, mažesnio tankio, kyla į viršų, o atvėsęs – leidžiasi
žemyn. Kaitinamas iš viršaus skystis apačioje ilgai nesušyla, nes viršutiniai, mažesnio
tankio skysčio sluoksniai nenusileidžia žemiau šaltų, sunkesnių.
Kintant vėjo greičiui ir krypčiai, augalai ar gyvūnai netenka šilumos dėl priverstinės
konvekcijos, tačiau aprimus vėjui, pagrindinė šilumos pernaša vyksta dėl laisvosios konvekcijos.
Šiluminis spinduliavimas – tai energijos perdavimas elektromagnetinėmis bangomis, daugiausia infraraudonaisiais spinduliais, todėl kūnas gali spinduliuoti ir perduoti
energiją netgi vakuume.
Šiluminio spinduliavimo priežastis yra chaotiškas šiluminis kūno dalelių judėjimas,
todėl kūno išspinduliuota energija priklauso nuo temperatūros. Dėl šiluminio judėjimo
susižadina medžiagos atomai bei molekulės ir jos, grįždamos į nesužadintą būvį, išspinduliuoja elektromagnetines bangas. Absoliučiai juodo kūno paviršiaus ploto vieneto
per sekundę išspinduliuotą energiją visame bangų ilgių intervale nuo 0 iki ∞ vadiname
energiniu šviesiu. Pagal Stefano ir Bolcmano dėsnį jis proporcingas kūno temperatūrai
ketvirtuoju laipsniu:
PT = σT 4 ,
čia σ – Stefano ir Bolcmano konstanta, σ = 5,67 ⋅ 10−8
kūno temperatūra.
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(8.6)
W
; T – absoliučiai juodo
m2 ⋅ K 4

Absoliučiai juodu kūnu (a.j.k.) vadiname kūną, kuris sugeria visą į jį kritusią energiją
visame bangų ilgių intervale. Tokio kūno sugerties koeficientas A = 1. Paprastai tokių kūnų
nėra. Artimi absoliučiai juodam kūnui yra suodžiai, juodas aksomas ir kt.
Taikant Stefano ir Bolcmano dėsnį, galima apskaičiuoti bet kokio kūno (žmogaus,
augalo, dirvožemio) per sekundę išspinduliuotą energiją :
P = σSa(T 4 − T04 ) ,

(8.7)

čia S – spinduliuojančio paviršiaus plotas, a – sugerties koeficientas (vilnos a = 0,76 ;
medvilnės a = 0,73 ), T – kūno temperatūra, T0 – aplinkos temperatūra.
Jeigu supančios aplinkos ir kūno paviršiaus temperatūros vienodos, tai išspinduliuojama tiek energijos, kiek ir sugeriama. Mažėjant aplinkos temperatūrai, spinduliuojama
daugiau energijos.
Žmogus per parą vidutiniškai su maistu gauna apie 3000 kilokalorijų (12,56 MJ). Dalį
šios energijos žmogus sunaudoja darbui, apie 50 % šiluminės energijos išspinduliuojama
(daugiausia spinduliuoja nuogos kūno dalys). Daugiausia energijos yra išspinduliuojama
infraraudonaisiais spinduliais, kurių ilgis nuo 4 iki 50 µm. Jeigu žmogaus kūno paviršiaus
plotas S = 1,5 m 2 , o aplinkos temperatūra 18°C, tai, esant odos paviršiaus temperatūrai
33°C, jis kas sekundę išspinduliuoja 122 J energijos, o apsirengęs medvilniniais drabužiais, jis netenka tik 37 J.
Aktyviai judant, apie 15–20 % energijos netenkama konvekcijos būdu. Kai aplinkos
temperatūra artima kūno temperatūrai, konvekcija yra silpna. 22–28°C temperatūrų intervale gyvas organizmas elgiasi tarsi fizikinis kūnas, kuriam tuomet galima taikyti šiluminio
spinduliavimo dėsnius. Esant aukštesnei arba žemesnei temperatūrai, prasideda aktyvūs
organizmo fiziologiniai procesai. Kai t > 28°C , organizmas intensyviau prakaituoja ir,
garuojant prakaitui, netenkama šilumos Q = λm (čia λ – savitoji garavimo šiluma, m –
išgarinto skysčio masė).
Augalai, kaip ir kiekvienas gyvas organizmas, keičiasi su aplinka energija. Jie vidutiniškai tik 2 % iš Saulės gautos energijos suvartoja fotosintezei, dalį atspindi, dalį išspinduliuoja, dalies netenka dėl konvekcijos ir transpiracijos (garavimo). Natūraliomis sąlygomis tarp augalo ir supančios aplinkos temperatūrų skirtumas yra 3–8°C, o šiltnamiuose
– 18–20°C.
Medžių kamienų ir lapų temperatūrų skirtumas ∆t ≈ 8 ÷ 12°C . Šie temperatūrų gradientai intensyvina transpiracijos procesus, aplink medžių lapus, stiebą susidaro savitas
temperatūros laukas, kuris, kintant augalo ir oro temperatūrai, keičiasi. Lapų temperatūra
paprastai matuojama termoporomis arba termistoriais.
Dirvožemis – daugiafazė sistema, turinti porėtą struktūrą. Jame šilumos kaita vyksta:
1) laidumo būdu pačioje kietoje dirvožemio dalelėje, tarp dalelių, kurios tiesiogiai
liečiasi, ir tarp dalelių ir supančios aplinkos, užpildančios poras;
2) konvekcijos būdu dirvožemio dujose ir drėgmėje;
3) spinduliavimo būdu nuo dirvos paviršiaus aplinkai ir nuo vienos dalelės kitai;
4) pernešant drėgmę drauge pernešama ir šiluma.
Tai sudėtingi procesai, nes dirvožemio savitoji šiluma, šiluminis laidis, sugerties koeficientas priklauso nuo dirvožemio rūšies, jo dispersiškumo, drėgmės, kuri , einant gilyn
į dirvą, kinta, dirvožemio struktūros, tankio, mineralinių medžiagų sudėties. Be to, reikia
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atsižvelgti į dirvos ir priežemio oro sąlygas, difuziją ir kt. Todėl juos nagrinėti tikslinga
matematinio modeliavimo metodu.
Šilumos apykaitai atmosferoje didžiausią reikšmę turi paklotinio paviršiaus spinduliavimas, molekulinis šiluminis oro judėjimas (konvekcija), oro šiluminis laidis, drėgmės
garavimas ir kondensacija.

8.3. Temperatūros matavimo metodai
Temperatūrai matuoti pritaikyti metalų termoelektriniai reiškiniai. Plačiai taikomi
platinos ir platinos-rodžio lydinio termoelementai (8.1 pav. ).

8.1 pav. Termoelemento schema

Jeigu tokio termoelemento vieną sulydymo kontaktą laikysime pastovioje temperatūroje (T2 = const), o kitą pritvirtinsime prie objekto, kurio temperatūrą T1 norėsime
išmatuoti, tai grandinėje susidarys termoelektrovara εT, proporcinga sąlyčių temperatūrų
skirtumui:
εT = α(T1 − T2 ),

(8.8)

čia α – savitoji termoelektrovara, priklausanti tik nuo termoelementą sudarančių metalų
prigimties. Tokie termoelementai tinka žemoms ir aukštoms temperatūroms matuoti.
Puslaidininkių elektrinis laidumas kylant temperatūrai didėja sparčiau, negu mažėja
metalų laidumas. Ši puslaidininkių savybė panaudojama pritaikant termistorius temperatūrai matuoti. Termistorių sudaro mažas 0,5 mm skersmens rutuliukas su pritvirtintais prie
jo metaliniais kontaktais. Rutuliuko išorinis paviršius apsaugotas nuo drėgmės ir ant jo
galo užmautas antgalis. Puslaidininkio kontaktai sujungti su šaltiniu ir mikroampermetru,
sugraduotu temperatūros laipsniais. Termistoriais matuojama dirvožemio temperatūra, o
miniatiūriniai termistoriai, vadinami mikrotermometrais, sėkmingai naudojami biologijoje
augalų šaknų bei lapų temperatūrai matuoti ir kt.
Labai įkaitusių (išlydyto metalo) ir tolimų švytinčių kūnų (žvaigždžių) temperatūrai
matuoti naudojami pirometrai, kurie registruoja įkaitusio kūno šiluminę spinduliuotę.
Šiuolaikiniai automatiniai temperatūros matuokliai (telemetrija) gali informuoti apie
skrendančio paukščio ar urve miegančio driežo temperatūrą.
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8.4. Medienos kaitrumas
Sudegus 1 kg medienos (kuro), išsiskiria šilumos kiekis, vadinamas šilumos kaitrumu arba savitąja degimo šiluma (q). Sudegus bet kokiai kuro masei, išsiskyrusį šilumos
kiekį Q galima apskaičiuoti taip:
Q = q ⋅ m = q ⋅ ρ ⋅V .

(8.9)

Kuro kaitrumo vienetas – J/kg. Yra dvi kuro kaitrumo vertės: qv ir qa (viršutinė ir
apatinė). Skiriasi jos tik tuo, kad viršutinei jos vertei dar priskiriama šiluma, kuri išsiskiria
kondensuojantis vandens garams, esantiems degimo produktuose. Vandens garai degimo
produktuose susidaro išgaruojant kuro drėgmei ir degant vandeniliui.
Degiosios masės sudėtis įvairių rūšių medienoje yra maždaug vienoda, t.y. apie 50 %
anglies, 6 % vandenilio, 43 % deguonies. Todėl medienos kaitrumas mažai priklauso
nuo medžių rūšies, bet labai priklauso nuo jos drėgnumo. Medienos kuro kaitrumas yra
19,6÷21,4 MJ/kg, tuo tarpu mazuto – 40 MJ/kg , durpių – 23 MJ/kg. Degant medienai
neišsiskiria sieros junginių, teršiančių aplinką.

8.5. Difuzija
Difuzija – tai savaiminis vienos medžiagos molekulių, jonų bei kitų dalelių įsiskverbimas į kitą medžiagą. Neveikiant išorinėms jėgoms, kai dalelės difunduoja toje pačioje
aplinkoje, vyksta savoji difuzija, o susiliečiančiose skirtingose medžiagose – abipusė difuzija. Sparčiausiai difuzija vyksta dujose, lėčiau – skysčiuose, lėčiausiai – kietuose kūnuose. Difuziją sukelia skirtinga dalelių koncentracija įvairiose medžiagos vietose, taip pat
slėgio, temperatūros ir elektrinių laukų gradientai.
Dujų difuzija dirvožemyje yra pagrindinis dirvožemio aeracijos veiksnys. Aeracija
– visi procesai, apimantys atmosferos ir dirvožemio oro mainus. Dirvožemio oras (dujinė
fazė) būna trejopas: laisvas – esantis tuščiose dirvožemio porose, ištirpęs dirvožemio tirpale ir sorbuotas dirvožemio dalelių. Augalams intensyviai vystytis svarbią reikšmę turi
ne tik oro kiekis dirvožemyje, bet ir jo sudėtis. Oro sudėtis dirvožemyje priklauso nuo
jo temperatūros (nuo temperatūros priklauso mikroorganizmų veikla), drėgmės, gruntinio
vandens lygio, vandens filtracijos ir kt.
Augalų vegetacijos periodu ypač daug deguonies O2 suvartoja augalų šaknys. Taip pat
pūvant dirvoje organinėms medžiagoms sunaudojamas deguonis ir išskiriamas anglies dioksidas CO2. Tuomet dirvožemyje iki kelių procentų padidėja CO2, o deguonies sumažėja iki
18 %. Atmosferos oras, esantis dirvos paviršiuje, difuzijos būdu praturtinamas anglies dioksidu
(0,05–0,07 %), nes CO2 difunduoja iš dirvožemio į orą, o deguonis – atvirkščiai. Optimalios
sąlygos augalams vystytis: dirvožemyje O2 yra apie 20 % , o CO2 – ne daugiau kaip 3 %.
Difuzijos procesą išreiškia pirmoji Fiko lygtis:
∆c
⋅ ∆S ⋅ ∆t ,
(8.10)
∆x
čia ∆m – dujų masė, pernešama per vienodos koncentracijos paviršiaus ploto elementą
∆c
∆S per laikotarpį ∆t;
– koncentracijos pokytis ilgio vienete. Minusas rodo, kad masė
∆x
∆m = − D
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pernešama koncentracijos mažėjimo kryptimi. D yra difuzijos koeficientas, kuris skaitine
verte lygus medžiagos masei, pernešamai per vienodos koncentracijos (izokoncentracinio)
∆c
= 1.
∆x
2
m
Difuzijos koeficiento D matavimo vienetas
. Įrodyta, kad difuzija spartėja didėjant
s
temperatūrai, nes didėja molekulių greitis:
paviršiaus ploto vienetą per sekundę, kai koncentracijos pokytis ilgio vienete

1
D = l υ,
(8.11)
3
čia l ir υ – vidutinis molekulės laisvasis lėkis ir šiluminio judėjimo greitis. Molekulės
laisvasis lėkis yra atstumas tarp gretimų susidūrimų. Dujų difuzijos koeficientą atmosfeD
roje pažymėkime D0, o difuzijos koeficientą dirvožemyje – D. Santykis
≺ 1 , vadinasi,
D0
dujų difuzija dirvožemyje vyksta lėčiau negu atmosferoje (esant kitoms sąlygoms vienodoms). Šis santykis, didėjant dirvožemio drėgmei, mažėja. Anglies dioksido CO2 difuzijos
m2
, o azoto N2 difuzijos koeficientas vandenyje
s
m2
esant 20°C temperatūrai yra D = 2,34 ⋅ 10−9
.
s
Oro difuzijos koeficientas dirvožemyje priklauso ne nuo bendro dirvožemio poringumo, o nuo laisvų porų skaičiaus.
∆m
, t.y. lygus dujų masei, pernešamai per vieDifuzijos srauto intensyvumas I =
∆S ⋅ ∆t
nodos koncentracijos paviršiaus ploto ir laiko vienetą, statmeną srauto krypčiai; matuojakg
mol
mas 2
arba 2 . Jis priklauso nuo koncentracijos pokyčio ilgio vienete:
m ⋅s
m ⋅s
∆c
I = −D
.
(8.12)
∆x
Fiko lygtis galioja tada, jei terpė, kurioje vyksta difuzija, nejuda. Paprastai įvairiems
teršalams (dūmams, dulkėms ir kt.) atmosferoje arba vandenyje sklisti turi įtakos ne tik
difuzija, bet ir terpės judėjimas (vėjas, konvekcija, srovės ir pan.).
Difuzijos koeficientas, difunduojančių medžiagų greitis ir kiekis nustatomas spektriniais ir cheminiais metodais bei radioaktyviaisiais izotopais.
Skysčiuose difuzija vyksta lėčiau, nes juose trumpesnis molekulių vidutinis laisvasis
lėkis. Sferinės formos molekulėms, difunduojančioms skysčiuose, difuzijos koeficientas D
priklauso nuo tirpiklio klampos (η) ir molekulių spindulio r:
koeficientas ore lygus: D = 1,65 ⋅ 10−5

kT
,
(8.13)
6πη r
čia k – Bolcmano konstanta, T – absoliutinė temperatūra.
Augalų šaknys difuzijos būdu pasisavina dirvos vandenyje ištirpusias mineralines
medžiagas ir jas perduoda augalui, todėl arti šaknų jų koncentracija mažesnė. Iš aplinD=
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kinių dirvožemio sluoksnių mineralinės medžiagos drauge su dirvožemio drėgme difunduos augalo šaknų link.
Difuzijos procesas vyksta ir gyvojoje gamtoje, žmogaus ir gyvūnų virškinimo sistemoje ir biologinėse ląstelėse, dujų apykaitoje ir įsiurbiant maisto medžiagas, jų pernešimo
ir transpiracijos procesuose.
Per membraną į ląstelę patenka vanduo, druskos, neorganinių medžiagų jonai, aminorūgštys ir kitos medžiagos, kurios dėl difuzijos juda elektrocheminio potencialo mažėjimo kryptimi (pasyvus transportavimas) ir prieš elektrocheminį potencialo gradientą
(aktyvusis transportavimas).
Abipus membranos susidaro skirtingi elektros krūviai. Vidinė membranos pusė įsielektrinta neigiamai, o išorinė – teigiamai, todėl membranoje susidaro elektrinis laukas,
kuris padeda teigiamiems jonams lengviau patekti į ląstelę, o neigiamus stabdo. Pasyvus
medžiagų transportavimas per ląstelės membraną vyksta dėl dviejų priežasčių: koncentracijos ir potencialo gradientų. Jei tirpale elektringų dalelių nėra arba potencialo gradi∆ϕ
= 0 , tai difuzijos srauto intensyvumas išreiškiamas Fiko lygtimi, kuri nusako
entas
∆x
paprastąją difuziją. Vykstant paprastajai difuzijai, medžiagos per membraną difunduoja
labai skirtingu greičiu. Tai priklauso nuo difunduojančių molekulių dydžio bei cheminių
savybių. Difuzijos srauto intensyvumas per membranas išreiškiamas Fiko lygtimi:
I = P(C1 − C2 ) ,
čia P – membranos laidumas, matuojamas
membranos (ląstelės viduje ir išorėje).
Membranos laidumas

(8.14)
m
; C1 ir C2 – medžiagos koncentracija abipus
s

D⋅k
,
(8.15)
l
čia k – difunduojančios medžiagos molekulių pasiskirstymo koeficientas membranos išorėje
P=

m2
.
s
Taigi kuo plonesnė membrana (l – mažesnis), geresnis medžiagos tirpumas membranoje (didesnis k ir kuo mažesnė membranos klampa (didesnis difuzijos koeficientas D), tuo
didesnis membranos laidumas.
ir viduje, l – membranos storis, D – difuzijos koeficientas, kurio matavimo vienetas

Kausimai
1. Ką vadiname kūno vidine energija?
2. Nurodykite būdus vidinei energijai keisti.
3. Ką vadiname šilumos talpa?
4. Kaip išreiškiamas laidumo būdu perduotas šilumos kiekis?
5. Nuo ko priklauso medienos šilumos laidis ir koks šilumos laidžio matavimo vienetas?
6. Ką vadiname konvekcija ir kokie konvekcijos būdai?
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7. Ką vadiname absoliučiai juodu kūnu?
8. Kaip apskaičiuoti bet kokio gyvūno išspinduliuojamą energiją?
9. Parašykite formulę išsiskyrusiam šilumos kiekiui apskaičiuoti sudegus medienai.
10.Paaiškinkite difuzijos procesą ir parašykite pirmąją Fiko lygtį.
11. Paaiškinkite difuzijos srauto intensyvumą.
12.Nuo ko priklauso difuzijos srauto intensyvumas per ląstelės membraną?

Uždaviniai
1. Sausos spygliuočių medienos šiluminis laidis lygus 0,11 W/mK. Koks šilumos kiekis pereina kas valandą per 14 m2 medinę sieną, kurios storis 0,2 m? Sienos išorinio
paviršiaus temperatūra t1 = – 8°C, o vidinio – t2 = + 20°C.
2. Kokį šilumos kiekį išspinduliuoja gyvūnas, jei jo kūno paviršiaus temperatūra
32°C, o aplinkos temperatūra 0°C? Gyvūno kūno paviršiaus plotas 1,4 m2, o sugerties koeficientas 0,75.
3. Iš krosnimi apšildomo kambario per nesandariai uždarytus langus ir duris kas minutę netenkama 4 kJ šilumos. Kiek malkų reikia sukūrenti per parą, norint palaikyti kambaryje pastovią oro temperatūrą? Krosnies naudingumo koeficientas lygus
22 %. Malkų kaitrumas 1516 MJ/kg.

Literatūra:
1. Ambrasas V., Jasiulionis B. Fizika. Molekulinė fizika ir termodinamika. K.: Technologija 2007.
2. Bogdanovičius A. Fizikos pagrindai aplinkos inžinerijoje. I d. Vilnius, „Technika“,
2005.
3. Majauskienė O., Ambrasas V. Fizika. Specialioji fizika ekologams. K.: Akademija,
2004.
4. Tamašauskas A. Fizika, 2 V.: Mokslas, 1989.
5. Ambrasas V., Martinėnas B. Fizikos uždavinynass. V.: Mokslo ir enciklopedijų
leidykla, 1996.
6. Remizev A.N. Medicinskaja biologičeskaja fizika. Maskva, Visšaja škola, 1987.
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9. ELEKTRA IR MAGNETIZMAS
9.1.Elektrinis laukas ir jo charakteristikos
Aplink kiekvieną elektros krūvį q susikuria elektrinis laukas, kuris veikia kitą į jį
įneštą elektros krūvį q0. Šie krūviai sąveikauja per elektrinį lauką nesiliesdami.
Elektrinis laukas, kaip gravitacinis bei magnetinis laukai, yra materialus, turi energijos ir gali atlikti darbą. Biologinės struktūros taip pat generuoja elektrinius laukus. Elektrinio lauko charakteristikos informuoja apie organizmo būseną. Pagrindinės elektrinio lauko
charakteristikos yra elektrinio lauko stipris ir potencialas.
Elektrinio lauko stipris bet kuriame erdvės taške lygus jėgai, kuria elektrinis laukas
veikia tame taške esantį taškinį teigiamą vienetinį krūvį. Elektrinio lauko stipris yra vektorius, nukreiptas tos jėgos kryptimi (9.1 pav.):
E=

F
,
q0

(9.1)

N
V
arba
, q – taškinis krūvis, matuojamas
C
m
kulonais (C). Taškinio krūvio sukurto elektrinio lauko stipris:
čia E – elektrinio lauko stipris, matuojamas

E=

1 q
.
4πε0 εr 2

Elektrinio lauko stiprio linijos prasideda teigiamajame krūvyje ir baigiasi neigiamajame. Jos niekuomet nesusikerta, todėl elektrostatinis laukas vadinamas potencialiniu. Jeigu
elektrinį lauką kuria keli krūviai, tai lauko stipris nustatomas pagal superpozicijos principą
ir lygus visų krūvių sukurtų laukų stiprių nagrinėjamame taške sumai:
n

E = ∑ Ei .
i =1

Elektrinio lauko jėgų atliekamas darbas A, perkeliant krūvį iš vieno taško į kitą, išreiškiamas šia formule:
A = q0 (ϕ1 − ϕ2 )
arba elementarusis darbas:
dA = q0 E ⋅ d ,

(9.2)

čia (ϕ1 − ϕ2 ) – elektrinio lauko potencialų skirtumas tarp atitinkamų taškų, d – atstumas tarp taškų, turinčių potencialus ϕ1 ir ϕ2. Potencialas, potencialų skirtumas matuojami
voltais (V).
Elektrinio lauko taško potencialas skaitine verte lygus tame taške esančio vienetinio
krūvio potencinei energijai, t.y.
ϕ=

W
1 q
=
,
q0 4πε0 εr

(9.3)
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čia W – krūvio q0 potencinė energija bet kuriame lauko taške, nutolusiame atstumu r nuo
C2
F
= , ε – santy2
m
Nm
kinė dielektrinė skverbtis. Ji parodo, kiek kartų elektrinio lauko stipris vakuume didesnis
negu dielektrike:

−12
lauką kuriančio krūvio q, ε0 – elektrinė konstanta: ε0 = 8,85 ⋅ 10

ε=

Evak
.
Eapl

Ryšys tarp elektrinio lauko stiprio ir potencialų skirtumo išreiškiamas šia formule:
E = − grad ϕ,
čia grad =

(9.4)

∂
∂
∂
i+
j + k.
∂x
∂y
∂z

Minuso ženklas rodo, kad elektrinio lauko stiprio vektorius nukreiptas potencialo
mažėjimo linkme (9.1 pav.).

9.1 pav. Taškinio krūvio elektrinis laukas. Punktyrinėmis linijomis pažymėti ekvipotencialiniai paviršiai

Geometrinė vieta taškų, turinčių vienodą potencialą, vadinama ekvipotencialiniu
(vienodo potencialo) paviršiumi. Elektrinio lauko stiprio linijos statmenos ekvipotencialiniams paviršiams. Taškinio krūvio ekvipotencialiniai paviršiai plokštumoje (9.1 pav.) yra
apskritimai. Kuo toliau nuo krūvio, tuo paviršiaus potencialas mažesnis. Aplink erdvėje
esantį taškinį krūvį ekvipotencialiniai paviršiai yra sferos. Tekstilės fabrikuose, popieriaus
gamyklose, kur dideliu greičiu slenka popieriaus juosta, susikaupia elektros krūviai ir šoka
elektros kibirkštys. Esant blogai ventiliacijai susikaupia daug medžio dulkių ir gali įvykti
gaisras ar net sprogimas. Įsielektrina, kaip žinome, sintetiniai rūbai, prie kurių paviršiaus
gali susidaryti net kelių dešimčių kV/m stiprio elektriniai laukai. Įsielektrinus rūbams, būtina panaikinti statinį krūvį, nupurškiant juos antistatiku. Stipriausi elektriniai laukai būna
aukštos įtampos perdavimo linijose, ties televizorių kineskopų ekranais.
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9.2. Elektrinis filtras
Aerozoliais vadinamos dvifazės terpės, susidarančios iš skysčio ar kietų dalelių, pakibusių ore. Aerozoliai reaguoja su aplinka, sugeria dujas, išsklaido šviesos spindulius.
Kietų dalelių aerozoliai (dūmai, dulkės) vieni iš atmosferos teršalų. Juos galima valyti
elektriniu filtru. Jį sudaro teigiami ir neigiami elektrodai, lygiagrečiai išdėstyti 30–40 cm
atstumu vienas nuo kito. Tarp elektrodų yra pastovi 60–80 kV įtampa, todėl susidaro labai
stiprus elektrinis laukas:
⎡
∆ϕ 60 ⋅ 103
V⎤
E
=
=
= 200 ⋅ 103 ⎥ .
⎢
0,3
m⎦
∆
⎣
Oras ir jame esančios dulkės, judėdamos tarp elektrodų, stipriame elektriniame
lauke įsielektrina ir nusėda ant teigiamo elektrodo. Susirinkus tam tikram dulkių kiekiui, elektrodai sujudinami ir dulkės nubyra į bunkerį. Rūko lašeliai elektrodais nuteka žemyn. Elektriniai filtrai gerai valo atmosferos orą, bet brangiai kainuoja. Juos
dažniausiai naudoja technologijos procesuose atmosferai valyti nuo amoniako, sieros
rūgšties, seleno ir kt. rūkų (9.2pav.).

1 – kamera
2 – neigiami elektrodai
3 – teigiami elektrodai
4 – užterštų dujų srautas
5 – išvalytos dujos
6 – bunkeris
9.2 pav. Elektrinis filtras

9.3. Laidininkai ir dielektrikai elektriniame lauke
Laidininkas – tai medžiaga su didele judriųjų krūvininkų koncentracija. Metale tokie
krūvininkai yra atomų valentiniai elektronai, plazmoje – jonai ir elektronai.
Įnešus neįelektrintą laidininką į elektrinį lauką, jis įsielektrina indukcijos arba
įtakos būdu. Laisvieji krūvininkai laidininke pradeda judėti išorinio elektrinio lauko
jėgų veikiami ir kaupiasi tik laidininko paviršiuje, sukurdami vidinį elektrinį lauką,
kurio kryptis priešinga išorinio elektrinio lauko krypčiai. Todėl ilgainiui laidininko
viduje elektrinio lauko stipris tampa lygus nuliui (E = 0). Ši savybė panaudojama elektrostatinei apsaugai. Jautrius prietaisus, apgaubtus metaliniais tinklais ar dėžutėmis,
jokie išoriniai elektriniai laukai neveikia.
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Krūvių pasiskirstymas išoriniame laidininko paviršiuje priklauso nuo laidininko formos: kur didesnis paviršiaus kreivumas, ten kaupiasi didesnis krūvis. Didžiausias krūvis
kaupiasi smaigaliuose, todėl arti jų susidaro labai stiprus elektrinis laukas, kuris jonizuoja
oro molekules ir sukelia „elektrinį vėją“.
Dielektrikai – tai medžiagos, kuriose nėra laisvųjų krūvininkų. Įnešus dielektriką į E0 stiprio vienalytį elektrostatinį lauką, pvz., tarp plokščiojo kondensatoriaus
plokštelių, jis poliarizuojasi, t.y. dielektriko paviršiuose AB ir CD atsiranda surištieji
krūviai (9.3 pav.). Šie krūviai sukuria savąjį lauką ES =  E , kurio kryptis priešinga
išorinio lauko E0 krypčiai.

9.3 pav. Dielektriko plokštelė vienalyčiame elektriniame lauke

Todėl pagal laukų superpozicijos principą elektrostatinio lauko stiprio dielektrike
modulis:
E
E= 0 ,
ε
t.y. jis ε kartų mažesnis nei vakuume. Čia ε – santykinė dielektrinė skverbtis, ε = 1 + æ , dydis  – dielektrinis jautris, priklausantis nuo dielektriko prigimties. Skverbtis ε, išreiškianti kiek kartų elektrostatinio lauko stipris bet kurioje aplinkoje (pvz., medienoje) mažesnis
negu ore, dažniausiai nustatoma matuojant orinio, o po to ir medienos bandiniu pripildyto
kondensatoriaus elektrines talpas C Vitstono tilteliu, nes C ~ ε.
Medienos dielektrinė skverbtis priklauso nuo jos tankio, drėgnio, temperatūros ir srovės
dažnio. Didėjant srovės dažniui, medienos dielektrinė skverbtis mažėja, o didėjant temperatūrai, drėgniui ir mažėjant medienos tankiui – didėja. Temperatūros įtaka dielektrinei skverbčiai silpna. Pvz., balzos (ρ0 = 130 kg/m3 ) dielektrinė skverbtis skersai pluošto, kai elektros
srovės dažnis v = (10 ÷ 1011 ) Hz lygi 1,4...1,2, o didesnio tankio medienos (ρ0 = 800 kg/m3 ) ,
ji lygi 3,1...2,2. Išilgai medienos pluošto skvarba 1,1...1,6 karto didesnė negu skersai.
Perpoliarizuojant dielektriką kintamu elektriniu lauku, atsiranda šilumos pavidalo
energijos nuostoliai. Toks dielektrinio kaitinimo būdas vartojamas medienos džiovinimo,
klijavimo ir mirkymo procesuose.
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9.4. Elektrinė talpa
Laidininkui suteikto krūvio q ir jo įgyto potencialo ϕ santykis vadinamas jo elektrine
talpa C ir yra pastovus dydis:
C=

q
= const.
ϕ

(9.5)

C
.
V
Atskiro laidininko elektrinė talpa priklauso nuo jo formos ir matmenų.
Dviejų ar kelių įelektrintų laidininkų sistema vadinama kondensatoriumi. Jo elektrinė
talpa priklauso nuo elektrodų formos, matmenų ir tarpą užpildančio dielektriko ε. Pavyzdžiui, plokščio kondensatoriaus elektrinė talpa:
Elektrinė talpa matuojama faradais: 1F=1

ε ε0 S
,
(9.6)
d
čia ε – dielektriko, esančio tarp plokštelių, santykinė dielektrinė skverbtis , d – atstumas
tarp plokštelių, S – plokštelių perdangos plotas.
Kondensatorius įsielektrina palaipsniui, jame kaupiamas elektros krūvis ir energija W;
C=

CU 2 q 2
.
(9.7)
=
2
2C
Jungiant kondensatorius nuosekliai, visų kondensatorių krūviai susivienodina, o bendra įtampa lygi atskirų kondensatorių įtampų sumai.
W=

9.4 pav. Nuoseklus ir lygiagretus kondensatorių jungimas

Jungiant kondensatorius lygiagrečiai, visų kondensatorių įtampa vienoda ir lygi šaltinio įtampai U, o bendras krūvis q lygus atskirų kondensatorių krūvių sumai (9.4 pav.).
Nuosekliai sujungtų kondensatorių elektrinė talpa (Cnuosekl):
1
Cnuosek

=

1
1
1
+
+
.
C1 C2 C3

(9.8)

Lygiagrečiai sujungtų kondensatorių elektrinė talpa lygi jų elektrinių talpų sumai:
Clyg = C1 + C2 + C3 .

(9.9)
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Kondensatoriai naudojami radijo imtuvuose parenkant norimo dažnio radijo stotis,
kaip talpiniai jutikliai registruojant gyvo organizmo siunčiamus signalus, kintamos srovės
grandinės filtruose, atskiriančiuose srovės kintamąją dedamąją nuo pastoviosios. Kadangi
1
priklauso nuo srovės dažnio, tai jais sumažinakondensatoriaus talpinė varža X C =
2πvC
ma įvairių pašalinių trikdžių įtaka registruojant norimus signalus.

9.5. Atmosferos elektra ir elektrinio lauko įtaka biosistemoms
Žemė ir jonosfera – tai tarsi didžiulis sferinis kondensatorius, kurio vieno elektrodo
– Žemės krūvis neigiamas, o kito – jonosferos – teigiamas. Visas Žemės paviršiaus krūvis
apie 6 ⋅ 105 kulonų.
Formuojantis debesims, kinta atmosferos elektrinio lauko stipris. Debesų vandens lašeliai pradinėje stadijoje turi dažniausiai neigiamą krūvį, vėliau krūviai persiskirsto. Viršutinėje debesų dalyje kaupiasi teigiamas krūvis, o apatinėje – neigiamas, tuomet įvyksta elektrinė
iškrova tarp debesų (žaibas). Jeigu teigiamas krūvis didesnis už neigiamą, iškrova vyksta
tarp debesies ir Žemės. Žaibo srityje srovės stipris siekia dešimtis tūkstančių amperų.
Elektros sroves atmosferoje galima modeliuoti elektrine grandine, kurios schema pavaizduota 9.5 paveiksle.
Atmosferoje tarp jonosferos, kuri įelektrinta teigiamai, ir Žemės, turinčios neigiamą krūvį, teka I = 1800 A stiprio elektros srovė. Dėl tokio elektros srovės stiprio Žemės paviršiaus
krūvis turėtų visai išnykti. Norint palaikyti elektros krūvius, turi būti šaltinis, elektros srovės
generatorius, įelektrinantis „kondensatorių”. Tokios srovės yra tarp įelektrintų debesų. Dabartiniais duomenimis šių srovių stipris I 0 ≈ 1000 A , o atmosferos varža nuo Žemės paviršiaus iki
2 km aukščio lygi 230 Ω. Jonosferos elektrinis potencialas priklauso nuo Saulės aktyvumo.

9.5 pav. Elektros srovių atmosferoje modelis

Esant didesniam Saulės aktyvumui, atmosferos elektrinis laukas stipresnis. Tačiau
nežinoma, kokia dalis jonosferos sukuriamo elektrinio lauko pasiekia Žemės paviršių. Jonosferos potencialo kitimai keičia meteorologines sąlygas ir veikia biosistemas. Kintant
atmosferos srautams ir vykstant iškrovai (žaibui), labai pakinta elektrinis laukas atmosferoje. Tuomet įelektrintų debesų elektrinio lauko stipris siekia net 200 kV/m. Žaibo metu į
Žemę patenka apie 30 kulonų neigiamo elektros krūvio.
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Elektrinio lauko stipris arti Žemės paviršiaus įvairiose geografinėse platumose nevienodas. Pusiaujyje lygus 106 V/m, o poliarinėje srityje – 138 V/m. Jis kinta ir paros
laikotarpiu: silpniausias – apie 4 val. ryto, o stipriausias – apie 16 val. Kylant aukštyn, kas
kiekvieną kilometrą elektrinio lauko stipris pastoviai mažėja 0,25–0,4 V/m. Vieno kilometro aukštyje jis apytiksliai lygus 40 V/m, didesniame nei 50 km aukštyje elektrostatinis
laukas vos pastebimas.
Žmogaus kūnas – geras elektros laidininkas,todėl iškreipia Žemės kuriamą elektrostatinį lauką. Visas žmogaus kūno paviršius yra ekvipotencialinis, todėl Žemės elektrostatinio lauko linijos yra statmenos šiam paviršiui.
Žemės elektrostatinis laukas tiriamas elektriniais zondais, pakeliamais į įvairius
aukščius virš Žemės paviršiaus. Zondą sudaro plokščiasis kondensatorius, kurio plokštelės sujungtos jautriu galvanometru, todėl jų potencialai vienodi, o elektrinio lauko stipris
tarp plokštelių lygus nuliui. Pasukus kondensatorių taip, kad plokštelės būtų vertikalios,
galvanometras užregistruos pratekantį elektros krūvį q = σ ⋅ S , o elektrinio lauko stipris
σ
E = , čia σ – paviršinio krūvio tankis, S – plokštelės plotas.
ε0
Elektrinių laukų įtaka augalams aiškinama taip: kad augalai efektyviai panaudotų anglies dioksidą, reikia CO ++
2 jonus pritraukti prie augalo lapų, kurie turi neigiamą potencialą.
Kuo didesnis potencialų skirtumas, tuo daugiau pasisavinama CO2, labiau stimuliuojamas
augimas, didėja fotosintezės greitis ir biomasė, o elektriniam laukui sumažėjus, augalų vystymasis slopinamas. Tai ypač matyti augant žolei. Elektrinio lauko poveikis medžiams pastebimas ilgiau juos ekranuojant (uždengus metaliniu tinklu). Pavyzdžiui, kedrų sodinukų
aukščio ir bendros masės kitimo rezultatai juos ekranuojant pateikti 9.1 lentelėje.
9.1 lentelė. Kedro sodinukų tyrimo rezultatai
Kedrai
Be ekrano
Su ekranu
Be ekrano
Su ekranu

Tirtų sodinukų skaičius
15
15
10
10

Sodinukų
aukštis m
0,6
0,5
0,8
0,6

1966 m.
100
87,5
-------------

Sodinukų masė (%)
1967 m.
100
84,4
-----------------

1968 m.
100
70,7
-----------------

Kad stacionarūs elektriniai laukai arba elektros srovės veikia augalus, matyti iš bandymų: paleidus elektros srovę koleoptiliu nuo viršūnės link šakutės, jis nustoja augęs. Srovę paleidus priešinga kryptimi, augimas suintensyvėja. Paleidus 5–20 µA stiprio elektros
srovę skersai augalo, jis išlinksta.
Žinome, kad neutralios dujos yra izoliatorius. Tačiau paveikus jonizatoriais (rentgeno, ultravioletiniais, kosminiais spinduliais), jos tampa laidžios elektros srovei. Dėl kosminių spindulių natūralaus radioaktyvumo ir kitokių reiškinių atmosferoje visada yra tam
tikras jonų kiekis. Jonai ir laisvi elektronai gali prisijungti prie neutralių molekulių, dūmų
ir dulkių dalelių ir sudaryti atmosferoje vadinamuosius aerojonus. Aerojonai skiriasi krūvio ženklu ir mase. Sunkūs aerojonai blogai veikia žmogaus organizmą, o lengvi dujiniai
aerojonai – palankiai. Juos taiko gydymo tikslams (aerojonoterapija). Natūraliomis sąlygomis didesnis jonų kiekis yra kalnuose, prie vandens krioklių bei fontanų. Prie krioklių
elektros krūviai atsiranda smulkinant vandens lašus. Stambūs lašai turi teigiamą elektros
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krūvį, jie greitai nusėda, o smulkūs lašeliai yra neigiamai įelektrinti ir ilgai išsilaiko ore.
Gydymo tikslais taikoma dirbtinė aerojonų terapija – elektrostatinis dušas.

9.6. Elektros srovė. Elektrinė varža
Elektros srovė yra kryptingas krūvininkų judėjimas elektriniame lauke. Metaliniuose
laidininkuose srovę perneša laisvieji elektronai, puslaidininkiuose – elektronai ir skylės,
dujose – elektronai ir jonai, skysčiuose (elektrolituose) – teigiami ir neigiami jonai. Kad
grandine tekėtų elektros srovė, turi būti elektrinis laukas, kuris priverstų kryptingai slinkti krūvininkus. Tam reikalingas šaltinis (akumuliatorius, galvaninis elementas ar generatorius). Elektros srovės kryptimi laikoma teigiamų elektros krūvininkų slinkimo kryptis,
elektronai juda priešinga srovei kryptimi. Jei srovės kryptis laikui bėgant nesikeičia, tokia
srovė vadinama nuolatine, jei srovės kryptis ir didumas periodiškai kinta – kintamoji.
Srovės stipris I lygus laido skerspjūviu perneštam elektros krūviui q per laiko vienetą:
∆q
.
(9.10)
∆t
C
Srovės stiprio vienetas – amperas: 1 A=1 .
s
Omo (G. Ohm) dėsnis grandinės daliai teigia, kad srovės stipris lygus grandinės dalies įtampai U, padalintai iš tos dalies varžos R:
I=

U
.
(9.11)
R
Varža – pasipriešinimas kryptingam krūvininkų judėjimui, elektrinės varžos vienetas
V
– omas [Ω], 1 Ω = 1 .
A
Omo dėsnio diferencialinė išraiška yra :
I=

j = λE ,

(9.12)

I⎞
⎛
čia j – srovės tankis ⎜ j = ⎟ , matuojamas amperais, padalintais iš metro kvadratu
S⎠
⎝
⎛
A
1⎞
, λ – elektrinis laidis, atvirkščias savitajai varžai ⎜ λ = ⎟ , jo vienetas – simensas
2
ρ⎠
m
⎝
−1
−1
(1S = Ω ⋅ m ) .
Nustatyta, kad vienodo skerspjūvio S ir ilgio l laidininko elektrinė varža :
R=ρ

,
(9.13)
S
čia ρ – savitoji varža, t.y. varža laidaus kubo, kurio briauna 1 m. Savitoji varža apibūdina
laidininko medžiagą ir tiesiškai priklauso nuo jo temperatūros:
ρ = ρ0 (1 + αt ) ,

(9.14)

čia ρ0 – nulio °C temperatūros laidininko savitoji varža, α – temperatūrinis varžos koeficientas,
lygus santykiniam varžos pokyčiui, temperatūrai pakitus vienu laipsniu. Matuojamas K-1.
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9.7. Medienos elektrinės savybės
Medienos savitoji tūrinė varža ρ lygi varžai kubo formos bandinio, kurio briauna
1 cm [(1×1×1) cm3]. Matuojama Ω · cm arba Ω · m ir apskaičiuojama pagal šią formulę:
RπD02
,
(9.15)
4h
čia R – tūrinė varža (Ω), h – bandinio ilgis (cm), D0 – vidutinis medienos skersmuo
D0 = (d1 + d 2 ) / 2 (cm).
Metalinių laidininkų elektrinė varža šildant didėja, o elektrolitų, dielektrikų ir puslaidininkių – mažėja. Medienos elektrinė varža priklauso nuo temperatūros ir drėgnio.
Kuo sausesnė mediena, tuo didesnė temperatūros įtaka. Pvz., absoliučiai sausos medienos (gero izoliatoriaus) temperatūrą padidinus nuo 20°C iki 94°C, jos tūrinė elektrinė
varža sumažėja 106 kartų, o 22–24 % drėgnio medienos varža sumažėja tik 102 karto.
Tai svarbu žinoti pjaustant ar lakuojant medieną aukštos įtampos elektriniame lauke,
pašalinant elektros krūvius, atsiradusius šlifuojant ją.
Be to, medienos varža, taigi ir savitoji varža, priklauso nuo krypties joje. 9.2 lentelėje
nurodytos medienos savitosios varžos skersai ir išilgai pluošto ir jų priklausomybė nuo
medienos drėgnio. Didėjant medienos drėgniui iki prisotinimo ribos, jos elektrinė varža
sumažėja dešimtis milijonų kartų. Medienos drėgniui viršijant pluošto prisotinimo ribą,
varžos kitimo sparta sumažėja.
ρ=

9.2 lentelė. Medienos savitosios varžos vertės Ωm
Išilgai pluošto
Mediena
Pušis
Eglė
Beržas
Liepa

0%
1,8·1013
3,8·1014
2,3·1014
6,4·1014

0%
2,3·1013
7,6·1014
5,1·1014
1,5·1014

Skersai pluošto
Drėgnis %
7%
5·109
1·1014
9·109
------

20%
3·107
3·106
1·106
------

Medienos varžos priklausomybė nuo jos drėgnio taikoma drėgmėmačiuose. Dažniausiai tokios medienos bandinys jungiamas į Vitstono tiltelį (9.6 pav.).

9.6 pav. Vitstono tiltelis varžai matuoti. T – matavimo prietaisas, ε – generatoriaus evj.
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Subalansuoto tiltelio formulė:
Rx = R

R1
,
R2

čia Rx – tiriamojo medienos bandinio varža, R – dekadinio varžyno varža, R1, R2 – kitų
dviejų tiltelio pečių varžos.
Elektrinis atsparumas. Elektros srovės tankis j proporcingas medienos elektrinio laidžio ir elektrinio lauko stiprio E sandaugai:
j = λE ,
čia λ – medienos elektrinis laidis.
Kai elektrinis laukas gan stiprus, Omo dėsnis jau nebegalioja, ir kai E = Ekr , mediena pramušama.
Krizinis lauko stipris Ekr vadinamas medienos (dielektriko) elektriniu atsparumu.
Sausos medienos elektrinis atsparumas mažesnis už kietųjų dielektrikų elektrinį atsparumą. Pvz., stiklo Ekr = 20 − 30 kV/mm , polietileno Ekr = 40 kV/mm . Be to, Ekr vertės
priklauso nuo krypties medienoje: išilgai pluošto jos 4–7 kartus mažesnės negu skersai.
Didėjant medienos drėgniui, jos elektrinis atsparumas mažėja. Padidinus medienos
drėgnį nuo 10 % iki 14 %, elektrinis atsparumas sumažėja dvigubai. Todėl norint padidinti
medienos elektrinį atsparumą, ji prisotinama parafinu, dervomis ar kitomis medžiagomis.

9.8. Medienos pjezoelektrinės savybės
Deformuojant kai kuriuos iš polinių molekulių sudarytus kristalus, gaunama jų elektrinė poliarizacija – ant kristalų priešingų paviršių atsiranda surištieji elektros krūviai. Krūvio
ženklas pakinta, kai kristalas ne spaudžiamas, o tempiamas. Toks reiškinys vadinamas tiesioginiu pjezoelektriniu reiškiniu, o ant kristalų paviršių gauti krūviai – pjezoelektros krūviais.
Tokiomis savybėmis pasižymi medienoje esanti celiuliozė (C6H10O5)n. Rentgenostruktūrinės analizės metodais įrodyta, kad celiuliozė yra kristalinės struktūros ir pasižymi anizotropinėmis savybėmis. Todėl gniuždant arba tempiant sausą medieną 45°
kampu su medienos pluoštu, gaunamas stipriausias pjezoelektrinis reiškinys. Didėjant
medienos drėgniui, pjezoelektrinis reiškinys silpnėja ir 6–8 % drėgnio medienoje visai išnyksta. Šildant medieną iki 100°C temperatūros, pjezoelektrinis reiškinys stiprėja.
Atsiradusių pjezoelektrinių krūvių dydis priklauso nuo medienos rūšies ir celiuliozės
orientacijos medienoje. Jis apibūdinamas pjezoelektrine konstanta, matuojama C ⋅ Pa/m2.
Kuo didesnis medienos tamprumo modulis, tuo mažesnė pjezoelektrinė konstanta. Pjezoelektrinės konstantos vertės nurodytos 9.3 lentelėje.
9.3 lentelė. Medienos pjezoelektrinės konstantos
Mediena
Pušis
Eglė
Ąžuolas
Beržas
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Pjezoelektrinė konstanta C· Pa/m2
Radialiniai bandiniai
Tangentiniai bandiniai
131⋅10-15
192⋅10-15
-15
183⋅10
170⋅10-15
-15
85⋅10
178⋅10-15
-15
157⋅10
206⋅10-15

Žinant medienos pjezoelektrinę konstantą, galima nustatyti kiekybinę celiuliozės
molekulių orientaciją medienoje ir medienos anizotropines savybes.

9.9. Membranos elektrinės savybės
Membrana – augalų ir gyvūnų ląstelę gaubianti struktūra. Membranos reguliuoja
medžiagų, energijos bei informacijos apykaitą tarp ląstelės ir išorinės aplinkos. Žymėtųjų atomų metodu nustatyta, kad membranos nuolat atsinaujina, todėl suardyta membrana
labai greitai atstato savo struktūrą.
Biomembranų varža didelė (102 − 105 Ω) . Prijungus membraną prie nuolatinės
įtampos šaltinio, ja teka elektros srovė, kurios stipris membranai poliarizuojantis mažėja. Po to membranoje nusistovi pastovi labai silpna elektros srovė, tarsi kondensatoriaus
iškrovos srovė (9.7 pav.).

9.7 pav. Membranos reakcija ką tik prijungus ją prie baterijos

Membranos elektrinė talpa priklauso nuo jos storio ir dielektrinių savybių. Vieno
kvadratinio milimetro paviršiaus membranos elektrinė talpa lygi 5–10 nF. Todėl membraną galima nagrinėti kaip elektrinį modelį, sudarytą iš kondensatoriaus C ir aktyviosios
varžos R2, sujungtų tarpusavyje lygiagrečiai (9.8 pav.).

R1

R2

C

9.8 pav. Membranos elektrinis modelis

Tokios grandinės varža Z:
Z = R1 +

R2 ⋅ X C
,
R2 + X C
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1 ⎞
⎛
čia XC – talpinė varža ⎜ X C =
⎟ . Kai srovės ciklinis dažnis ω artėja link begalybės,
ωC ⎠
⎝
talpinė varža XC artėja link nulio ir atstojamoji varža Z prilygsta aktyviajai varžai R 1.
Jei dažnis įgyja nulinę vertę (ω → 0), tai kondensatorius nepraleidžia srovės, tuomet
membranos elektrinio modelio varža didžiausia ir lygi R1 + R2. Taigi biologinės sistemos laidumas kinta proporcingai srovės dažniui. Pagal šią priklausomybę galima
įvertinti biologinių audinių (organų) gyvybingumą (9.9 pav.). Pirmoji kreivė vaizduoja sveiko biologinio audinio, antroji – mirusio audinio atstojamosios varžos priklausomybę nuo srovės dažnio.
Taigi galima tvirtinti, kad mirusiam audiniui būdinga tik aktyvioji varža R.

9.9 pav. Biologinės sistemos varžos priklausomybė nuo srovės kitimo dažnio

9.10. Jonų skverbimasis per membraną. Membranos potencialas
Jonų skverbimasis per membraną yra sąlygojamas dviejų veiksnių: jų koncentracijos
gradiento ir elektrinio lauko pobūdžio.
Jonų srauto intensyvumas I išreiškiamas srautu Φ, pereinančiu per membranos paviršiaus ploto vienetą:
I=

Φ
⎛ dc ZFC dc ⎞
= −D ⋅ ⎜
+
⋅ ⎟,
S
RT d ⎠
⎝d

(10.16)

čia D – jonų difuzijos per membraną koeficientas, dc / dl – koncentracijos gradientas,
R – universalioji dujų konstanta, T – absoliučioji temperatūra, C – molinė koncentracija,
Z – jono valentingumas ir F – Faradėjaus konstanta.
Jonų pasiskirstymas ir membranos potencialas. Jonų koncentracija gyvųjų organizmų ląstelių viduje ir jas supančioje terpėje yra nevienoda. Didelė kalio K+ jonų ir maža
natrio Na+ bei chloro Cl– jonų koncentracija ląstelių viduje būdinga daugumai ląstelių.
Šie jonai pasižymi skirtingu skvarbumu ir judrumu. Pavyzdžiui, Cl– jonų hidratuotas
diametras lygus 2,14 ⋅ 10−10 m , o Na+ jonų – 3, 4 ⋅ 10−10 m . Aišku, kad Cl– jonai judės
greičiau už Na+ jonus į kitą membranos pusę (9.10 pav.).
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Jonų koncentracija
ląstelės viduje

mmol

Jonų koncentracija
Membrana

kg
340 K+

Difuzija

ląstelės išorėje

mmol
kg

K+ 10,4

Siurblys

49 Na+

Difuzija

Na+ 463

114 Cl–

Siurblys

Cl– 592

9.10 pav. Jonų difuzija per ląstelės membraną

Dėl didelės K+ jonų koncentracijos ląstelės viduje K jonai difunduos iš ląstelės vidaus
į išorę, todėl abipus membranos elektros krūviai pasiskirsto skirtingai. Membranos išorė
yra teigiama, o vidus – neigiamas. Ląstelės išorėje atsiradęs teigiamas potencialas pasiekia
tam tikrą vertę, kai nusistovi dinaminė pusiausvyra tarp išeinančių iš ląstelės ir įeinančių į
jos vidų K+ jonų srautų. Jis vadinamas K+ jonų pusiausvyros arba elektrocheminiu potencialu ir išreiškiamas šia lygtimi:
∆ϕ =

+
RT K isor
ln + . ,
F
K vid .

(9.17)

+
+
čia K vid
. ir K isor . – kalio jonų koncentracija ląstelės viduje ir išorėje.
Analogiškai vyksta Na+ ir Cl– jonų pasiskirstymas abipus membranos. Todėl jų pusiausvyros potencialai išreiškiami analogiškai.
Goldmanas, Hodžkinas ir Kacas iškėlė hipotezę, kad membranos potencialas priklauso ne tik nuo K+, Cl– ir Na+ jonų pusiausvyros potencialų, bet ir nuo tų jonų laidumo
membranoje.
Šis membranos potencialų skirtumas išreiškiamas tokia lygtimi:

∆ϕ =

+
+
−
RT PK K isor
. + PNa Na isor . + PCl Clvid .
ln
,
+
+
−
F
PK K vidf
. + PNa Na vid . + PCl Clisor .

(9.18)

čia PK, PNa, PCL – K+, Na+, Cl- – jonų santykinis laidumas.
Nustatyta, kad kalmaro aksonui PK + : PNa + : PCl− = 1: 0,04 : 0, 45. K+, Na+ ir Cl- jonų
laidumai nevienodi. Didžiausias laidumas yra K+ jonų, mažiausias – Na+. Todėl pagrindinį indėlį membranos ramybės potencialui turi K+ ir Cl- jonai. Jeigu jonai dalyvautų tik
difuzijos procese (pasyvus transportas), tai po tam tikro laiko jų koncentracijos ląstelės
viduje ir išorėje susilygintų ir procesas nutrūktų. Tačiau tai neįvyksta, nes, vos pakitus
koncentracijai, vyksta Na+ ir K+ jonų aktyvus pernešimas (K+ ir Na+ jonų siurbliai – aktyvus transportas). Aktyviam pernešimui reikalinga energija, kuri atsiranda dėl ląstelėje
vykstančių metabolinių procesų. K+ ir Na+ jonus prieš koncentracijos gradientus perneša
paviršinėje membranoje lokalizuota fermentų sistema.
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9.11. Augalinių ląstelių ir medžių potencialai
Mikroelektrodu pradūrę ląstelės paviršiaus membraną, registruojame staigų potencialų skirtumo šuolį tarp ląstelės vidaus ir išorės. Po kurio laiko jis nusistovi ir matuojame
ramybės potencialų skirtumą . Šis potencialų skirtumas įvairiuose objektuose svyruoja
nuo –30 mV iki –100 mV. Jis visuomet neigiamas Žemės atžvilgiu. Augalinių ląstelių
ramybės potencialas 1,5–2 kartus didesnis negu gyvulinių ląstelių. Ramybės potencialas
priklauso nuo augalo rūšies, amžiaus, mineralinių medžiagų, šviesos ir temperatūros.
Didžiausią potencialą įgyja labiausiai produktyvūs medžiai arba medžio dalys, kuriose
aktyviausiai vyksta metaboliniai procesai (pumpurai, šaknys). Senų medžių ramybės potencialas mažėja. Medžių šaknų sistemos potencialas Žemės atžvilgiu tik retkarčiais gali
būti teigiamas šaknies gale. Didžiausia neigiamo potencialo vertė dažniausiai aptinkama
šaknies kaklelyje, o einant nuo kaklelio į šalis – mažėja (9.11 pav.).

9.11 pav. Ramybės potencialo pasiskirstymas šaknyse

Veikimo potencialas. Kai dirgikliai (mechaniniai, elektriniai, cheminiai ir kt.)
veikia biologinių audinių ląsteles, pakinta jų membranos elektrinė būsena. Vadinasi,
persiskirsto jonai ląstelės membranos sužadintame plote. Nustatyta, kad ypač padidėja
Na+ jonų pralaidumas į ląstelės vidų, dėl to membranos vidinė pusė įsielektrina teigiamai ir ląstelė depoliarizuojasi.
Na+ jonų pralaidumas padidėja apie 400 kartų, o K+ – apie 10–15 kartų, lyginant
su ramybės būvyje esančiu ląstelės pralaidumu. Dėl to pakinta (sumažėja) membranos
potencialas. Potencialų skirtumo tarp ląstelės ir supančios aplinkos pokytis vadinamas
veikimo potencialu.
Pagal molekulinius procesus, vykstančius veikimo potencialo metu, tiek augalinės, tiek gyvulinės membranos elgiasi panašiai. Veikimo potencialo plitimas augalinėse
ląstelėse yra daug lėtesnis (10–20 mm/s), o tuo tarpu žinduolių nervinėse skaidulose jis
siekia iki 100 m/s. Labai jautri dirgikliams mimoza. Veikimo potencialo jonines sroves
gyvūnų neuronuose reguliuoja Na+ ir K+ jonai, tuo tarpu augalinėse ląstelėse pagrindinis
vaidmuo tenka K+ ir Cl- jonams.
Augalinėms ląstelėms dar būtini Ca+ jonai. Veikiant augalinę ląstelę dirgikliu, pirmiausia padidėja membranos laidumas Cl- jonams, kurie iš ląstelės vidaus pereina į išorę
ir ląstelė depoliarizuojasi.
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Metabolinis potencialas – tai potencialų skirtumas tarp atskirų augalo dalių, pavyzdžiui, tarp pumpuro ir stiebo. Metabolinis potencialas susidaro vykstant medžiagų
apykaitai ląstelėse. Šiuo atveju tiriame ne konkrečią ląstelę, o jų sankaupą. Metabolinis
potencialas didesnis tose augalo dalyse, kuriose fiziologiniai procesai aktyvesni.
Aukštastiebiuose augaluose, taip pat medžiuose, išilgai kapiliarų yra ir elektrokinetinės kilmės potencialų skirtumas. Jis vadinamas tėkmės potencialu ir atsiranda dėl
transpiracijos procesų, tekant elektrolitui kapiliarais iš apačios į viršų. Elektrolitų tekėjimo kryptimi tėkmės potencialas visada teigiamas ir yra priešingo ženklo metaboliniam
potencialui. Tėkmės potencialas priklauso nuo slėgių skirtumo, kapiliarų ilgio, medžių
aukščio, elektrolito koncentracijos. Tėkmės potencialo priklausomybė nuo medžio aukščio (šiuo atveju kedro) pavaizduota 9.12 paveiksle. Taigi 22–24 m aukščio kedrų tėkmės
potencialas yra didžiausias.

9.12 pav. Kedrų tėkmės potencialas

Tėkmės potencialas kinta paros ir sezono metu (paros ir sezono ritmai). Kadangi transpiracijos procesas priklauso nuo drėgmės, temperatūros, šviesos intensyvumo
ir kt., tai naktį tėkmės potencialas sumažėja nuo 5 iki 10 kartų. Didžiausias tėkmės
potencialas esti liepos mėnesį, kai medžių prieaugis didžiausias, o rugpjūtį , pradėjus
kristi lapams, jis sumažėja.

9.12. Elektrofiziologiniai metodai medžių gyvybingumui nustatyti
Augalų diagnostikoje vis dažniau taikomi elektrofiziologiniai metodai. Tai augalų
elektrinių dydžių – varžos, talpos, bioelektrinio potencialo, poliarizacijos koeficiento –
matavimai. Matuojant šiuos dydžius galima nustatyti augalų fiziologinę būseną, augimo
tempą, atsparumą ligoms, kenkėjams, šalčiams, cheminių medžiagų poveikiams, atrinkti
sveikus ir paliegusius medžius, nustatyti optimalų medžių tankį miške ir pan.
Nustatyta, kad medžių elektriniai parametrai priklauso nuo metų laiko. Didžiausios
jų vertės augalų intensyviausio augimo metu. Tos pačios rūšies, vienodo aukščio ir diametro medžių elektrinė varža svyruoja net 10–12 %. Iš pažiūros vienodi medžiai turi skirtingą gyvybingumo laipsnį. Paprastai apie 61–95 % medžių varža sezono metu nekinta, o
5–39 % medžių varža sumažėja. Šie medžiai sudaro rezervą kirtimui.
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Medžių aktyvioji varža priklauso nuo aplinkos, temperatūros, medžio aukščio.
Temperatūrai mažėjant, varža didėja. Iš bandymų, atliktų su pušimis, paaiškėjo, kad,
didėjant medžio aukščiui, aktyvioji varža mažėja. Medžių aktyvioji varža kinta nuo 5
iki 800 kΩ.
Matuojant elektrinę talpą, galima nustatyti augalo fiziologinį būvį. Pačių produktyviausių medžių elektrinė talpa yra 240–200 pF, nusilpusių medžių, per artimiausius
3–5 metus pereinančių į mirštančiuosius, elektrinė talpa yra 120-80 pF, negyvybingų
medžių – 79–40 pF.
Principinė biopotencialo matavimo schema pavaizduota 9.13 paveiksle.

1, 2 – elektrodai,
3 – matavimo prietaisas,
4 – stiprintuvas,
5 – registravimo prietaisas
9.13 pav. Principinė biopotencialo matavimo schema

Augalinių ląstelių biopotencialai matuojami stikliniais kapiliariniais mikroelektrodais, pripildytais 2,5 molio KCl tirpalo. Elektrodai gaminami iš didelės varžos pirekso
stiklo ir yra mechaniškai atsparūs ir chemiškai neutralūs. Mikroelektrodo galo skersmuo
yra 1–2 µm. Mikroelektrodams skiriamas ypatingas dėmesys. Jie neturi pakeisti augalo
elektrinių savybių.
Pagrindinis reikalavimas matavimo prietaisui – jo įėjimo elektrinė varža Ri turi būti
bent 10 kartų didesnė už objekto varžą Ro. Tuomet biologinio objekto potencialų skirtumas išmatuojamas apytiksliai 1% tikslumu:
Ri
∆ϕ = ∆ϕ0
,
Ri + Ro
čia Δφ0 – tikrasis objekto potencialų skirtumas.
Poliarizacijos koeficientas k – tai biologinio objekto elektrinių varžų, išmatuotų tekant vienodo stiprio, bet skirtingų dažnių elektros srovėms, santykis:
Z1
,
Z2
čia Z1 – elektrinė varža, kai elektros srovės dažnis v1 = 2 kHz, o Z2 – elektrinė varža, kai
v2 = 84 kHz.
Poliarizacijos koeficiento didumas priklauso nuo medžiagų apykaitos intensyvumo.
Sulėtėjus fiziologiniams procesams, poliarizacijos koeficientas sumažėja. Negyvų biologinių objektų poliarizacijos koeficientas k ≅ 1.
k=

104

9.13. Magnetinis laukas ir jo charakteristikos
Magnetinis laukas yra materialus kaip ir elektrinis laukas. Jis veikia jame judančius
krūvininkus ir kitus kūnus, turinčius magnetinį momentą, arba laidininkus, kuriais teka
elektros srovė. Pagrindinė magnetinio lauko charakteristika yra magnetinio srauto tankis
arba magnetinė indukcija B .
Be to, iš Ampero dėsnio išplaukia, kad magnetinė indukcija
F
,
(9.19)
I⋅
čia F – jėga, kuria vienalytis magnetinis laukas veikia laidininką, kai juo teka elektros
srovė, I – srovės stipris, l – laidininko ilgis.
Vadinasi, magnetinė indukcija B skaitine verte lygi jėgai F, kurią vienalytis magnetinis laukas veikia tiesų 1 m ilgio laidininką, kai juo teka 1A stiprio srovė ir laidininkas
statmenas magnetinės indukcijos linijoms.
Wb
N ⎤
⎡
.
Magnetinės indukcijos vienetas – tesla ⎢1T=1 2 =1
A ⋅ m ⎥⎦
m
⎣
Magnetinės indukcijos linijos – kreivės, kurių liestinės kiekviename taške sutampa su
magnetinės indukcijos B kryptimi jame.
Magnetinės indukcijos linijos yra uždaros kreivės, todėl tokie laukai vadinami sūkuriniais. Kiekvienas magnetas turi šiaurinį N ir pietinį S polius, kurių atskirti negalima,
nes jie atskirai neegzistuoja. Ne magneto aplinkoje magnetinės linijos išeina iš šiaurinio ir
įeina į pietinį polių (9.14 pav.).
B=

9.14 pav. Magnetinių linijų kryptys

Aplink kiekvieną laidininką, kuriuo teka srovė, susikuria magnetinis laukas. Pagal
Bio ir Savaro dėsnį laidininko elementu dl tekanti I stiprio elektros srovė sukuria bet
kuriame erdvės taške, nutolusiame nuo elemento atstumu r, magnetinę indukciją dB ,
kurios modulis:
dB =

µ0µ Id
⋅
sin ϕ ,
4π r 2

(9.20)
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čia μ0 – magnetinė konstanta , μ – magnetinė skverbtis, apibūdinanti aplinkos magnetines
savybes, φ – kampas tarp laidininko elemento d ir r krypčių (9.15 pav.).

9.15 pav. Srovės magnetinis laukas

Be galo ilgu tiesiu laidininku tekančios srovės sukurtą magnetinę indukciją bet
kuriame taške, nutolusiame nuo laidininko atstumu r0, išreiškiame lygtimi, gaunama iš
(9.20) lygties:
µµ I
B= 0 .
(9.21)
2π r0
Magnetinės indukcijos linijų kryptis nusakoma dešiniojo sraigto taisykle (9.16 pav.).

(magnetinės indukcijos linijos)
9.16 pav. Dešiniojo sraigto taisyklė. Magnetinių linijų kryptys

Magnetinis laukas veikia tiesius laidininkus, kuriais teka srovė, Ampero jėga FA ,
kurios modulis FA = IB sin ϕ . Kampas φ – kampas tarp magnetinės indukcijos ir srovės
krypties. Jėgos kryptis nusakoma pagal kairiosios rankos taisyklę: jei keturi ištiesti pirštai
rodo srovės kryptį, o magnetinės indukcijos B linijos eina į delną, tai stačiu kampu į šalį
atlenktas nykštys rodo laidininką veikiančios jėgos kryptį.
Magnetinis laukas veikia ne tik laidininkus su srove, bet ir jame judančius elektros
krūvius. Ši jėga vadinama Lorenco jėga, o jos magnetinės dedamosios modulis yra toks:
FLm = qυB ⋅ sin α ,
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(9.22)

čia q – krūvis, υ – krūvininko greitis, B – magnetinė indukcija, α – kampas tarp υ ir B .
Lorenco jėgos kryptis taip pat nusakoma kairiosios rankos taisykle:

9.17 pav. Kairiosios rankos taisyklės taikymas teigiamam krūvininkui

Jeigu krūvininkas juda vienalyčiame magnetiniame lauke statmenai magnetinės indukcijos linijoms, tai Lorenco jėgos veikiamas jis juda apskritimu (9.18 pav.).

r

9.18 pav. Teigiamo krūvininko judėjimas magnetiniame lauke

Kai kampas 0° ≺ α ≺ 90° , krūvininko judėjimo vienalyčiame lauke trajektorija yra
sraigtinė linija.

9.14. Žemės magnetinis laukas
Žemė – natūralus magnetas, kurio pietinis magnetinis polius šiuo metu nukrypęs 11,5
laipsnio nuo geografinio šiaurinio, o šiaurinis – nuo geografinio pietinio poliaus (9.19 pav.).
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9.19 pav. Žemės magnetiniai poliai

Magnetinio lauko jėgų linijų kryptį Bz bet kurioje Žemės vietoje nurodo šiaurinis
sferinio kompaso rodyklės galas. Laisvai pakabinta sferinio kompaso magnetinė rodyklė
gali sukiotis horizontalia ir vertikalia kryptimi. Žemės magnetinio lauko komponentės
pavaizduotos 9.20 paveiksle.

9.20 pav. Žemės magnetinio lauko indukcijos komponentės

Magnetinės indukcijos vektorių Bz skaidome į dvi komponentes: Bh – horizontaliąją
(jos kryptis sutampa su įprasto geografinio kompaso rodyklės kryptimi) ir Bυ – vertikaliąją komponentę. Kampas tarp magnetinio ir geografinio dienovidinio plokštumų vadinamas
magnetine deklinacija (D) arba nuokrypiu.
Magnetine inklinacija I arba nuosvyriu, vadinamas kampas tarp Žemės horizontaliosios plokštumos (arba Bh ) ir magnetinės indukcijos vektoriaus Bz .
Jeigu Bz nukreiptas žemyn nuo horizontalios plokštumos, inklinacija teigiama. Jeigu
Bz nukreiptas į viršų horizontalios plokštumos atžvilgiu, inklinacija neigiama. Lietuvoje
deklinacija D = 1°27′, o inklinacija I = 67°27′.
Daugiamečiais stebėjimais nustatyta, kad deklinacijos kampas laikui bėgant kinta.
Per metus vidutiniškai jis gali pakisti net 8′. Per keletą šimtmečių šiaurinis magnetinės
rodyklės galas pereina iš rytų į vakarus ir grįžta į rytus ir t.t.
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Yra dar vadinamieji deklinacijos svyravimai paros metu. Apie 8 val. magnetinės rodyklės šiaurinis galas nuo vidutinės padėties nukrypsta į rytus, paskui iš lėto krypsta į
vakarus ir apie 14 val. sustoja. Po to vėl palengva slenka į rytus ir apie 23 val. jis esti
labiausiai nukrypęs. Naktį vėl grįžta atgal ir apie 3 val. antrą kartą daugiausia nukrypsta į
vakarus. Taip kiekvieną parą rodyklė svyruoja, nukrypdama nuo vidutinės padėties 2 kartus į rytus ir du kartus į vakarus. Svyravimo amplitudė 10–15′, kartais ir daugiau. Žiemą
nukrypimai esti mažesni negu vasarą.
Kai kuriose Žemės vietose pasitaiko magnetinių anomalijų, kurios yra susijusios su
geologine viršutinių Žemės sluoksnių sudėtimi. Lietuvos teritorijoje jos yra Kazlų Rūdoje,
Ežerėlyje ir kitur. Didžiausia magnetinė anomalija yra tarp Rokiškio ir Latvijos miesto
Subatės. Čia magnetinė rodyklė staiga nukrypsta nuo +19° iki –11°.
Iš 1965-ųjų metų laikotarpiui sudaryto tarptautinio etaloninio Žemės magnetinio lauko žemėlapio matyti, kad magnetinė indukcija Žemės paviršiuje kinta nuo 24 iki 68 µT.
Žemės magnetiniam laukui didelį poveikį turi Saulė, tiksliau Saulės vėjas. Tai elektringųjų dalelių, daugiausia elektronų, protonų ir apie 5 % helio jonų, srautai, išspindukm
greičiu ir apjuosia Žemę. Todėl
liuojami visomis kryptimis. Šie srautai juda 300–700
s
Žemės magnetinis laukas erdvėje yra ribotas ir sudaro magnetosferą, kurios forma panaši į
kometą su uodega. Iš Saulės pusės magnetosferos spindulys sudaro 11 Rz (Rz = 6370 km),
o priešingoje Saulės pusėje tęsiasi net už Mėnulio orbitos ir siekia 1000 Rz .
Žemės magnetinį lauką veikia elektros srovės jonosferoje. Jonosfera gaubia Žemės paviršių nuo 80 km aukščio virš Žemės ir tęsiasi iki atmosferos viršutinės ribos. Jonosfera susideda
iš elektringųjų dalelių, kurias atneša Saulės vėjas, kosminiai spinduliai, taip pat viršutiniuose
atmosferos sluoksniuose Saulės radiacijos jonizuojami atomai ir molekulės. Todėl elektringųjų
dalelių koncentracija jonosferoje per parą kinta. Pagrindinės elektros srovės jonosferoje yra
šios: 1) atmosferos dinama – tai srovės, atsirandančios apie 110 km aukštyje dėl naujų elektringųjų dalelių judėjimo, sukelto Saulės ir Mėnulio gravitacinių laukų ir jonosferos įšilimo;
2) žiedinės srovės, sukoncentruotos aplink pusiaują 6 Rz atstumu nuo Žemės, dėl to protonai,
patekę į Žemės magnetinį lauką ir veikiami Lorenco jėgos, juda apskritimu iš rytų į vakarus.
Bet koks jonosferos srovių stiprio ar formos kitimas sukelia magnetinio lauko kaitą
Žemės paviršiuje. Šios kaitos yra periodinės ir trunka nuo sekundės iki kelių dešimtmečių.
Labai trumpo periodo magnetinio lauko svyravimai (nuo sekundės dalių iki minučių)
vadinami mikropulsacijomis. Mikropulsacijų amplitudė yra lygi 1 nT. Ilgo periodo pulsacijų amplitudė, ypač poliariniuose rajonuose, gali būti net 1000 nT.
Pastebėta, kad Žemės magnetinis laukas kinta periodais, susijusiais ir su Saulės ciklais, pvz., su Saulės para (24 valandos), Mėnulio para (24 val. 50 min.), Saulės sukimosi
periodu (27 paros), Saulės aktyvumo ciklais (11, 22, 90 m. ir k.t.).
Saulės paros metu Žemės magnetinis laukas kinta tolygiai (sakoma „laukas ramus“).
Magnetinė indukcija padidėja apie 50 nT (iki 100 nT pusiaujyje). Tai nežymūs kitimai,
lyginant su 50 µT pagrindiniu Žemės magnetiniu lauku. Dėl Mėnulio traukos vykstantieji
kitimai sukelia Žemės magnetinio lauko indukcijos kitimus nuo 5 iki 20 nT. Didžiausi
Žemės magnetinio lauko kitimai, siekiantys net 2000 nT, trunka nuo 2 iki 12 valandų ir
vadinami magnetinėmis audromis. Magnetinės audros tiesiogiai susijusios su Saulės aktyvumo padidėjimu. Tai kartojasi kas valandą, o ypač stipriai – kas mėnesį. Tuomet išmetami
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didelės energijos ir gerokai padidėjusio tankio elektronų ir protonų srautai, kurie po 30–50
valandų pasiekia Žemės magnetosferą, kuri staiga suspaudžiama. Dėl to tam tikro Žemės
rajono magnetinis laukas per kelias minutes sustiprėja šimtus nanoteslų. Tai magnetinės
audros pradžia. Tuo metu dar daugėja elektringųjų dalelių, kurias pagauna Žemės magnetinis laukas. Dėl to sustiprėja žiedinės srovės Žemės paviršiuje. Žiedinių srovių sukurtas
magnetinis laukas arti Žemės yra priešingos krypties Žemės magnetiniam laukui. Tada
prasideda pagrindinė magnetinės audros fazė, kurios metu magnetinio lauko indukcija sumažėja keletą šimtų nanoteslų. Sumažėjus elektringų dalelių skaičiui, magnetinis laukas
grįžta į normalią būseną. Magnetinių audrų metu šiauriniuose rajonuose matomas atmosferos dujų švytėjimas – aura (pašvaistės).
Kokia Žemės magnetinio lauko prigimtis?
Matematiniai skaičiavimai patvirtino, kad didesnę Žemės magnetinio lauko dalį kuria magnetiniai „šaltiniai”, esantys Žemės viduje. Kokia tų šaltinių prigimtis? Buvo pasiūlytos kelios hipotezės. Viena iš jų teigė, kad Žemės branduolyje yra įmagnetinta skysta
geležis. Tačiau šis teiginys nepasitvirtino, nes aukštesnėje nei 600°C temperatūroje feromagmetikai praranda įmagnetėjimo savybes.
Šiuo metu vienintelė priimtina hipotezė teigia, kad Žemės gelmėse yra elektrai laidus
skysčio sluoksnis. Jo spindulys siekia 3500 km. Dėl šiluminių ar cheminių konvekcinių
srovių Žemės branduolyje atsiradęs judėjimas sustiprina ten esančias elektros sroves. Šios
srovės sukuria magnetinį lauką. Tai galima paaiškinti šiuo bandymu. Sakykim laidus diskas A ( 9.21 pav.) sukamas B indukcijos magnetiniame lauke.

9.21 pav. Žemės dinamo mašinos modelis

Lorenco jėgos ( FL = qυ ⋅ B) magnetinės dedamosios veikiami elektronai kaupiasi
disko ašyje, o disko pakraštys dėl to įsielektrina teigiamai. Disko kraštus sujungus su
ašimi vielute, ja teka srovė, kuri sukuria magnetinį lauką. Ši grandinė analogiška ritei,
kuria tekančios elektros srovės kryptis sutampa su disko sukimosi kryptimi. Todėl ritės
sukurtas magnetinis laukas stiprina pirminį magnetinį lauką, kurio indukcija B . Jeigu
diskas pakankamai didelis ir sukasi tam tikru kampiniu greičiu ω, tai pirminis magnetinis laukas gali būti pašalintas, o sukurtas magnetinis laukas po tam tikro laiko taps
pastovus. Diskui sukti reikia energijos. Žemės dinamo mašinai šią energiją (šiluminę)
suteikia irstantys radioaktyvūs elementų branduoliai, vėstantys viršutiniai skysti Žemės
branduolio sluoksniai arba besikristalizuojantys ir iškylantys į Žemės paviršių lengvieji
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elementai. Taigi šiuo metu pripažintas Žemės magnetinio lauko modelis yra savaiminio
sužadinimo dinama, generuojanti elektros srovę, kuri indukuoja magnetinį lauką. Šis
modelis gerai paaiškina pagrindinius Žemės magnetinio lauko ypatumus, tačiau nepaaiškina magnetinių anomalijų ir magnetinių polių inversijos.
Paleomagnetiniai tyrimai nustatė įvairių rūdų, molio dirbinių ir kitų kūnų liekamąjį
magnetizmą ir įrodė, kad per pastaruosius 5 milijonus metų Žemės magnetiniai poliai tarpusavyje keitėsi vietomis apie 23 kartus. Magnetinių polių apgrąžos metu išnykdavo arba
naujai atsirasdavo mikrofauna.

9.15. Atomų magnetiniai momentai
Norėdami suprasti, kas vyksta medžiagose, joms atsiradus magnetiniame lauke, panagrinėkime atskirą atomą. Elektronui sukantis apie branduolį v dažniu, sukuriamas elektrono orbitinis magnetinis momentas (9.22 pav.).
pm = IS ⋅ n ,

(9.23)

čia I – srovės stipris, lygus I = ev, t.y. lygus elektrono krūvio e ir sukimosi dažnio v sandaugai, n – orbitos plokštumos normalė. Elektrono sukimosi dažnis orbitoje, kurios spindulys
υ
r, išreiškiamas taip: v =
, čia υ – elektrono greitis orbitoje, S – elektrono orbitos plotas
2πr
S = πr2. Elektrono sukurtas srovės stipris:
eυ
I=
.
(9.24)
2πr
Taigi elektrono orbitinio magnetinio momento modulis yra toks:
eυr
pm =
.
2

(9.25)

9.22 pav. Atomo orbitinis magnetinis momentas

Atome yra Z elektronų, todėl atomo magnetinis momentas Pm yra lygus elektronų
orbitinių Pmo ir savųjų Pms magnetinių momentų sumai:
Pm = ∑ Pmoi + ∑ Pmsi .
i

(9.26)

i
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Medžiagos, kurių atomai ir molekulės, kol nėra išorinio magnetinio lauko, neturi
magnetinių momentų, vadinamos diamagnetikais, tai: vanduo, stiklas, anglis, varis,
inertinės dujos ir kt. Diamagnetikams esant magnetiniame lauke, kiekviename jų atome indukuojasi magnetinis momentas, nukreiptas prieš magnetinio lauko vektorių.
Todėl diamagnetiko viduje magnetinė indukcija sumažėja. Diamagnetikų magnetinė
skverbtis µ ≺ 1.
Medžiagos, kurių atomai turi tam tikrą magnetinį momentą ir nebūdamos magnetiniame lauke, vadinamos paramagnetikais. Tai aliuminis, deguonis, šarminiai metalai ir kt.
Paramagnetikams esant magnetiniame lauke, jo atomų magnetiniai momentai orientuojasi
išorinio magnetinio lauko kryptimi ir jo viduje magnetinė indukcija padidėja.

9.16. Magnetinio lauko poveikis biosistemoms
Dauguma gyvo organizmo audinių sudaryti iš diamagnetinių medžiagų, taigi ir vandens, tačiau yra molekulių bei jonų, kurie yra paramagnetikai. Feromagnetinių dalelių
žmogaus organizme nerasta, tačiau paukščių, ypač balandžių, kai kurių žuvų organizmuose jų esama.
Organizme atsirandančios biosrovės yra silpnų magnetinių laukų šaltinis, kai kuriais
atvejais juos galima išmatuoti (pavyzdžiui, širdies magnetinį lauką). Organizmui esant
magnetiniame lauke pirmiausia įvyksta fizikiniai bei fizikiniai-cheminiai procesai. Keičiasi molekulių orientacija, jonai judėdami drauge su biologiniu skysčiu, yra veikiami Lorenso jėgos, todėl atsiranda Holo efektas, nevienalyčiame magnetiniame lauke įvyksta jonų
bei molekulių koncentracijos pokyčiai ir kt. Šiuo metu fizikinė magnetinio lauko poveikio
biologiniams objektams prigimtis galutinai neištirta.
Iš ilgalaikių stebėjimų, atliekamų visame pasaulyje, nustatyta, kad Žemėje gyvūnų
populiacijos gausumas priklauso nuo Saulės aktyvumo ciklų.
Pastebėti du populiacijos maksimumai, kurių vienas sutampa su Saulės aktyvumo
maksimumu, antras – su minimumu. Kintant Saulės aktyvumui, kinta Žemės magnetinis
laukas, kuris veikia gyvūnų genetinį aparatą, dėl to kinta populiacijos skaičius, kūno masė,
kailinių žvėrelių spalvos (šviesios ir tamsios) ir kt. Staigūs Žemės magnetinio lauko kitimai veikia gyvame organizme vykstančių procesų ritmą, sutrikdo jų periodiškumą, pvz.,
labai padidėja vabzdžių judrumas.
Kaip paaiškinti tokią gyvūnų migraciją, kuri kartojasi kas 11 metų, kai jie palieka
puikias ganyklas ir traukiasi į išdžiūvusias, be pašarų bazės vietas, metasi į jūrą, šaltį ir
žūva? Tyrimai parodė, kad, veikiant stipriems išoriniams dirgikliams (Saulės aktyvumui,
magnetinėms audroms, infragarsui), susidaro labai sužadinta būsena.
Kintant Saulės aktyvumui, kinta mikroorganizmų savybės, infekcijų perdavimo mechanizmas, todėl sustiprėja arba sulėtėja epidemijos. Jeigu virusas greičiau dauginasi, yra
atsparesnis – epidemija stiprėja. Epidemija cikliškai kartojasi.
Remiantis statistikos duomenimis, magnetinių audrų metu infarktų skaičius padidėja
net 25 %, taip pat padidėja avarijų, traumų. Magnetinių audrų metu pakinta adrenalino
kiekis kraujyje, pasikeičia eritrocitų, hemoglobino, leukocitų kiekis, padidėja kraujo krešėjimas, pakinta širdies ritmas, kepenų veikla.
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Apskritai magnetinis laukas veikia visus gyvus organizmus. Nuolatinio magnetinio
lauko poveikis priklauso nuo jo trukmės, stiprumo, gradiento didumo ir krypties, o kintamo – nuo jo dažnio ir stiprumo. Žmogaus organizmas „jaučia” kintamą magnetinį lauką,
kurio indukcija B ≥ 0,2 µT. Po aukštos įtampos tinklo linija (h ≈ 6 m) magnetinė indukcija
B ≈ 10 µT. Žemės nuolatinio magnetinio lauko indukcija B siekia 50 µT.
Norint apsisaugoti nuo kintamo magnetinio lauko poveikio, tikslinga nustatyti leistiną magnetinės indukcijos normą, pvz., Švedijoje butuose numatoma Bmax ≤ 0,1 µT. Tai
yra naujas požiūris į gyvenamųjų ir darbo patalpų elektros įrangą, jų nuotolį iki aukštos
įtampos linijų, televizijos ir radijo bokštų ir pan.

Klausimai
1. Ką vadiname elektrinio lauko stipriu, kokiais vienetais jis matuojamas? Paaiškinkite dielektrinės skverbties fizikinę prasmę.
2. Kam yra lygus darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke?
3. Koks yra ryšys tarp vienalyčio elektrostatinio lauko stiprio ir potencialų skirtumo?
4. Paaiškinkite elektrinio filtro veikimo principą.
5. Ką vadiname elektrine talpa, kokiais vienetais matuojama?
6. Kokia elektrinių laukų įtaka augalams?
7. Ką vadiname elektrine varža ir kaip ji priklauso nuo laidininko matmenų?
8. Nuo ko priklauso medienos elektrinė varža?
9. Paaiškinkite medienos pjezoelektrines savybes.
10.Kaip susidaro membranos potencialas?
11. Kokiais elektrofiziologiniais metodais galime nustatyti medžių gyvybingumą?
12.Ką vadiname magnetine indukcija ir kokiais vienetais ji matuojama?
13.Kam lygi Lorenco magnetinė jėga, veikianti magnetiniame lauke judantį krūvininką? Kaip nustatoma jos kryptis?
14.Paaiškinkite elektrono orbitinį magnetinį momentą.
15.Kuo skiriasi diamagnetikai nuo paramagnetikų? Kaip pasikeičia magnetinė indukcija, juos įnešus į išorinį magnetinį lauką?
16.Paaiškinkite, kas sukelia magnetines audras Žemėje?
17.Paaiškinkite, kodėl augalo varža priklauso nuo kintamos srovės dažnio?

Uždaviniai
1. Vieno centimetro skersmens rutulys įelektrintas krūviu q = 5 ⋅ 10−6 C. Kokios krypties ir kokio stiprio elektrinį lauką sudaryti alyvoje, kad rutulys plaukiotų? Rutulio
tankis ρ1 = 1,3 g/cm3 , o alyvos tankis 0,82 g/cm3.
2. Varinio laido ritės varža R = 6 Ω, jos masė 4 kg. Apskaičiuokite laido ilgį ir skers3
3
menį. Vario savitoji varža ρ = 1,7 ⋅ 10−8 Ω ⋅ m , o tankis d = 8,7 ⋅ 10 kg/m .
3. Tiesiu aliumininiu r = 2 cm spindulio laidu teka I = 10 A stiprio elektros srovė ir
jis yra parimęs vienalyčiame magnetiniame lauke. Laidas statmenas lauko jėgų
linijoms. Apskaičiuokite magnetinę indukciją. B.
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10. OPTIKA
10.1. Elektromagnetinės bangos ir jų biologinis poveikis
Žemės biosfera nuo pat jos atsiradimo, t.y milijardus metų yra veikiama elektromagnetinių bangų ir jonizuojančios spinduliuotės. Saulės aktyvumo pokyčiai, įvairūs kosminiai reiškiniai, Žemės magnetosferos ir jonosferos trikdžiai veikia mūsų planetos biosferos
gyvybinius procesus. Nuo šio poveikio priklauso Žemės ekologinė būsena ir žmogaus
gyvavimas.
Žmogus taip pat skleidžia akustines bangas, sukuria elektrinį ir magnetinį laukus,
elektromagnetines bangas, todėl šių laukų pažinimas padeda suprasti procesus, vykstančius organizme ir panaudoti juos diagnostikoje.
Žmogaus išspinduliuotas radijo bangas sukuria chaotiškai svyruojančios kūno molekulės, elektros krūviai, susikaupiantys odoje dėl trinties į drabužius
Žmogaus spinduliavimas yra labai silpnas ir norint jį pastebėti stipresnių gamtinių bei
techninių bangų fone, žmogų reikia patalpinti į ekranuotą kamerą.
Jau minėjome, kad įelektrinti kūnai kuria aplinkoje elektrinį lauką, o laidininku
tekant nuolatinei elektros srovei, kuriamas stacionarus elektrinis ir magnetinis laukai.
Laidininku tekant kintamai elektros srovei, atsiranda elektromagnetinis laukas. Elektromagnetinių laukų šaltiniai yra natūralūs ir dirbtiniai. Natūralūs elektromagnetiniai
laukai susidaro atmosferos išlydžių metu, juos kuria Saulės ir kitų dangaus kūnų spinduliuojamos elektromagnetinės bangos.
Dirbtiniai elektromagnetinių bangų šaltiniai yra televizijos, radijo ir kitokie siųstuvai,
įvairūs elektriniai įrenginiai, naudojami gamyboje ir buityje. 10.1 lentelėje nurodyti kai
kurių buitinių prietaisų kuriamų elektrinių ir magnetinių laukų stipriai.
10.1 lentelė. Buitinių prietaisų kuriamų elektrinių ir magnetinių laukų stipriai
Buitiniai prietaisai

Elektrinio lauko stipris (30 cm
atstumu nuo prietaiso) V/m

Elektrinė viryklė
Tosteris
Elektrinis lygintuvas
Plaukų džiovintuvas
Dulkių siurblys

4
40
60
40
16

Magnetinė indukcija (2,5 cm
atstumu nuo prietaiso) µT
6-200
-------8-30
1000-2500
--------

10.2 lentelė. Elektromagnetinių radijo bangų dažniai ir ilgiai
Diapazonų pavadinimai
Pagal dažnius
Pagal bangų ilgius

Dažniai Hz

Bangų ilgiai
m

3·103 – 3104

105 – 104

Labai žemi dažniai

3·104 – 3105

104 – 103

Žemi dažniai

3·105 – 3106

103 – 102

Vidutiniai dažniai

3·106 – 3107

102 – 10

Aukšti dažniai

3·10 – 310

10 – 1

Labai aukšti dažniai

7

8

Superilgosios
Kilometrinės
(ilgosios)
Hektometrinės
(vidutinės)
Dekametrinės
(trumposios)
Metrinės
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Diapazonų pavadinimai
Pagal dažnius
Pagal bangų ilgius
Ultraaukštieji dažniai
Decimetrinės

Dažniai Hz

Bangų ilgiai
m

3·108 – 3109

1 – 10-1

3·10 – 310

10

10-1 – 10-2

Superaukštieji dažniai

Centimetrinės

3·1010 – 31011

10-2 – 10-3

Ypač aukšti dažniai

Milimetrinės

3·10 – 310

10 – 10

Hiperaukštieji dažniai

Decimilimetrinės

9

11

12

-3

-4

10.3 lentelė. Elektromagnetinė bangų skalė ir jų šaltiniai
Radijo bangos
Bangų ilgiai

105m – 10-4 m

Spinduliavi- Su pagreičiu jumo šaltiniai dantys krūvininkai
Dielektrikų poliarizacija, laidumo
Poveikis
srovės biologiniuose skysčiuose

Jonizuojančioji spinduliuotė
Ultravioletiniai Rentgeno
Gama
spinduliai
spinduliai spinduliai
1 mm –
380-10
Mažiau
760-380 nm
80-10-4 nm
0,76 µm
nm
0,1 nm
Molekulės ir atomai
Sužadinti
Atomų spinduliavimas
sužadintoje būsenoje
branduoliai

Infraraudonieji
spinduliai

Regimoji
šviesa

Fotobiologiniai procesai

Jonizacija

Ryšys tarp elektromagnetinės bangos ilgio λ ir dažnio v tuštumoje išreiškiamas lygtimi:
c
λ= ,
(10.1)
v
čia c – elektromagnetinės bangos greitis tuštumoje (c = 3·108 m/s).
Elektromagnetinei bangai sklindant aplinkoje, kurios santykinė dielektrinė skverbtis
c ⎞
⎛
ε 1 , sumažėja jos greitis ⎜ υ =
⎟ , taigi, ir ilgis:
ε⎠
⎝
c
λ=
.
(10.2)
v ε
Pavyzdžiui, 460 MHz dažnio elektromagnetinės bangos ilgis ore (εoro = 1) yra 0,65 m,
o žmogaus raumenyse šių bangų ilgis yra apie 0,1 m.
Žmogaus ar gyvūno audiniuose yra nuo 30 iki 90% vandens, todėl didžiausia tikimybė, kad elektromagnetiniai laukai sąveikaus su vandens molekulėmis.
Neutralios molekulės kintamajame elektromagnetiniame lauke poliarizuojasi ir tampa elektriniu dipoliu. Šis juda ,kintamajame elektriniame lauke ir dėl trinties išsiskiria šilumos kiekis, priklausantis nuo elektromagnetinių laukų dažnio, intensyvumo ir audinio specifinio elektrinio laidumo. Didžiausią poveikį žmogui daro metrinio ir decimetrinio ilgio
elektromagnetinės bangos, nes jų energijos dalį sugeria vidiniai organai, o centimetrinių
bangų energiją sugeria oda. Milimetrinių bangų energija absorbuojama odos paviršiuje, o
ilgos elektromagnetinės bangos pereina kiaurai per kūną.
Audiniuose išsiskiriantis šilumos kiekis priklauso nuo sugeriamos elektromagnetinių
bangų energijos. Perkaitimas gresia tiems organams, kuriuose silpna kraujotaka. Ilgalaikis
silpnų elektromagnetinių laukų poveikis gali sukelti širdies indų, nervų, kraujo gamybos ir
kitų organizmo sistemų pokyčius.
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Elektromagnetinės bangos naudojamos diagnostikoje ir gydymo tikslams. Mikrobangomis nustatomi širdies parametrai, diagnozuojamos plaučių ligos ir kt.
Gydymo tikslams naudojamos metrinių ir decimetrinių elektromagnetinių bangų
(25 MHz ir 2450 MHz dažnio) energija giluminiams kūno audiniams šildyti.
Įvairios valstybės yra nustačiusios leistinas ribines elektromagnetinių laukų stiprumo
reikšmes, sukeliančias šiluminius efektus gyvuose organizmuose. Lietuvoje dar nėra tokio
norminio dokumento.
Žmogui nepavojinga, jeigu radijo bangų energijos srauto tankis 0,1 W/m2. Draudžiama būti aplinkoje, kurioje energijos srauto tankis siekia 100 W/m2.
Projektuojant gamybinius ar gyvenamuosius pastatus netoli radijo bangų spinduliavimo šaltinių, būtina užtikrinti radijo bangų srauto slopinimą, parenkant statybines medžiagas, geriausiai sugeriančias elektromagnetines bangas. Miško juosta gerai slopina centimetrines radijo bangas.

10.2. Optikos elementai
Be radijo bangų , į Žemės biosferą patenka šviesos bangos (infraraudonieji , regimieji ir ultravioletiniai spinduliai), taip pat rentgeno ir gama spinduliai (žr. 10.3 lentelę). Dž. Maksvelis įrodė, kad šviesa yra trumpos skersinės elektromagnetinės bangos, o
šviesos difrakcijos, poliarizacijos ir interferencijos reiškiniai tai patvirtino. Plokščiosios
monochromatinės, t.y. vienodo dažnio elektromagnetinės bangos, sklindančios vienalytėje aplinkoje, lygtys yra tokios:
x⎞
⎛
(10.3)
E( x, t ) = Em sin ω ⎜ t − ⎟ ,
⎝ υ⎠
x⎞
⎛
(10.4)
H ( x, t ) = H m sin ω ⎜ t − ⎟ ,
⎝ υ⎠
čia E(x, t) ir H(x, t) – elektrinio ir magnetinio laukų stiprių momentinės vertės, Em ir Hm
– elektrinio ir magnetinio laukų stiprių amplitudės, υ – bangos sklidimo greitis, x – koordinatė bangos sklidimo kryptimi ( 10.1 pav.).

10.1 pav.Elektromagnetinės bangos sklidimas

Vektoriai E ir H virpa vienoda faze. Jie statmeni vienas kitam ir statmeni bangos
sklidimo krypčiai (E ⊥ H ⊥ υ) (10.1 pav.). Tuštumoje bet kokio dažnio elektromagnetinių
bangų greitis pastovus, t.y.
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1
,
ε0µ0

c=

(10.5)

F
H
, µ0 – magnetinė konstanta, µ0 = 4π ⋅ 107 .
m
m
Bet kokioje diamagnetinėje ar paramagnetinėje vienalytėje aplinkoje, kurios ε > 1 ir
µ > 1, elektromagnetinių bangų greitis mažesnis už greitį tuštumoje ir priklauso nuo bangų
dažnio. Jis išreiškiamas šia lygtimi:
čia ε0 – elektrinė konstanta, ε0 = 8,85 ⋅ 10−12

υ=

c
.
εµ

(10.6)

Elektromagnetinių bangų energija, pernešama per statmeną jos sklidimo krypčiai vienetinį plotą per vieną sekundę, vadinama elektromagnetinės bangos energiniu šviesiu (I).
Plokščios monochromatinės bangos energinis šviesis išreiškiamas šia lygtimi:
I=

1
Em H m .
2

(10.7)

10.3. Geometrinės optikos elementai
Geometrinė optika nagrinėja šviesos spindulių sklidimą įvairiose vienalytėse terpėse.
Šviesos spindulys – tai siauro šviesos pluoštelio sklidimo kryptis, statmena bangos frontui.
Šviesos spindulys 1, sklindantis iš vienos vienalytės terpės į kitą, lūžta 1′, o dalis jo
atsispindi 1′′ (10.2 pav.). Mokyklos kurse plačiai nagrinėjami lūžio ir atspindžio dėsniai,
todėl čia tik prisiminsime.

10.2 pav. Šviesos lūžimas ir atspindys dviejų terpių riboje

Spindulys, patekęs į naują terpę, lūžta ir pasikeičia jo sklidimo kryptis, nes pakinta šviesos sklidimo greitis. Nustatyta, kad spindulio kritimo kampo sinuso santykis su lūžimo kampo
sinusu yra vadinamas antrosios terpės santykiniu lūžio rodikliu pirmosios terpės atžvilgiu :
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sin α υ1 n2
=
=
= n21 ,
sin β υ2 n1

(10.8)

čia υ1 , υ2 - šviesos greitis pirmojoje ir antrojoje terpėse, n1, n2 – absoliutiniai šviesos lūžio
rodikliai atitinkamoje terpėje.
Absoliutiniu lūžio rodikliu vadinamas šviesos greičio tuštumoje santykis su šviesos
faziniu greičiu bet kurioje terpėje:
n = c / υ.

(10.9)

(10.8) lygybė vadinama Snelijaus dėsniu, iš kurio matyti, kad, šviesai krintant iš oro į
tankesnę aplinką, spindulys artėja prie statmens į terpių ribą(10.2pav.). Terpė su didesniu absoliutiniu lūžio rodikliu vadinama optiškai tankesne. Šviesos sklidimo greičiai tuštumoje ir ore
labai artimi, todėl absoliutinis lūžio rodiklis ore lygus vienetui (nore = 1). Jeigu visuose terpės
taškuose lūžio rodiklis vienodas, tokia terpė yra optiškai vienalytė – šviesa sklinda tiesiai.
Atspindžio dėsnis teigia, kad spindulio kritimo kampas lygus atspindžio kampui (α = γ).
Jei spindulys krinta iš optiškai tankesnės terpės į optiškai retesnę (n1 n2 ) , jis tolsta nuo
statmens. Didinant spindulio kritimo kampą α, didėja ir lūžio kampas β. Esant ribiniam kriπ
timo kampui αrib , lūžęs spindulys slenka terpių riba, o lūžio kampas β = (10.3 pav.).
2

10.3 pav. Visiškas atspindys nuo plokščiosios ribos

Toliau didinant kritimo kampą, visa kritusi šviesa atsispindi nuo terpių ribos. Gaunamas visiškas atspindys. Tuomet iš (10.8) lygybės išplaukia, kad
n
sin α rib = 2 .
(10.10)
n1
Kampas αrib vadinamas ribiniu visiško atspindžio kampu.
Lūžio rodiklis yra svarbi medžiagos charakteristika, apibūdinanti įvairius cheminius junginius. Lūžio rodiklis priklauso nuo pačios terpės, jos temperatūros, slėgio bei
šviesos bangos ilgio. Lūžio rodikliai nustatomi refraktometrais. Refraktometrai vartojami maisto pramonėje, medicinoje, higienos centruose, naftos perdirbimo įmonėse. Jais
nustatoma cukraus ir baltymų koncentracija kraujyje, taip pat naudojami vandens užterš-
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tumui nustatyti, aliejų, pieno ir kitų junginių analizei bei laisvojo ir surištojo vandens
kiekiui nustatyti žaliojoje masėje.
Visiškas atspindys panaudojamas šviesolaidžiuose šviesai perduoti ir vaizdui gauti
(pvz., medicinoje – endoskopuojant skrandį, žarnyną ir pan.), ryšių technikoje.
Šiuolaikiškuose endoskopuose yra atskiri šviesolaidžiai objektui apšviesti ir atskiras
kanalas, per kurį įvedami instrumentai.
Šviesos dispersija – tai terpės absoliučiojo lūžio rodiklio priklausomybė nuo šviesos
⎛ ∆n ⎞
bangos ilgio ⎜
⎟ , t.y. baltos šviesos išsiskaidymas terpėje. Šviesos dispersija medžiagoje
⎝ ∆λ ⎠
vadinama normaliąja, jei, didėjant bangos ilgiui, lūžio rodiklis mažėja (10.4 pav.). Anomalioji dispersija yra tada, kai bangos ilgiui didėjant, medžiagos lūžio rodiklis didėja. Anomalioji dispersija vyksta medžiagoje tokiose bangų srityse, kuriose šviesa yra sugeriama.

d rp d v
(balta) regimoji
šviesa

10.4 pav. Baltos šviesos spindulių eiga stiklinėje prizmėje

r – raudonas
spindulys
septynios spalvos
v – violetinis
spindulys

Kiekvienas stebėjome gamtos reiškinį – vaivorykštę, atsirandančią krintant saulės
spinduliams į lietaus lašus.

10.4. Banginės optikos elementai
Šviesos poliarizacija. Su šviesos bangine prigimtimi susiję interferencijos, difrakcijos ir poliarizacijos reiškiniai.
Tiesiškai poliarizuota šviesa yra tokia, kai išilgai šviesos spindulio elektriniai vektoriai
E virpa vienoje plokštumoje. Poliarizuota šviesa gaunama Nikolio prizme (10.5 pav.).

10.5 pav. Poliarizuotosios šviesos gavimas Nikolio prizme
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Nikolio prizmė sudaryta iš islandiškojo špato kristalo CaCO3, kuris natūralią šviesą
dvejopo lūžimo metu paverčia į poliarizuotą paprastą (o) ir nepaprastą (e) spindulius. Kad
šiuos spindulius būtų galima atskirti, prizmė perpjaunama įstrižai ir suklijuojama Kanados
balzamu, kuris paprastiems spinduliams yra optiškai retesnė aplinka ir todėl nuo jos šie
spinduliai visiškai atsispindi. Nepaprastieji spinduliai praeina per Kanados balzamą. Taigi
per Nikolį perėjusi šviesa yra tiesiškai poliarizuota ir elektrinio lauko vektoriaus E virpesiai vyksta Nikolio prizmės plokštumoje, einančioje per spindulį ir optinę ašį.
Poliarizuotą šviesą gauname jai atsispindint nuo dielektrikų (stiklo, vandens) ribos.
Jeigu spindulių kritimo kampo tangentas lygus santykiniam lūžio rodikliui, tai atsispindėję spinduliai visiškai poliarizuoti ir vektorius E virpa statmenai kritimo plokštumai (jai
lygiagretūs virpesiai visiškai neatsispindi (10.6 pav.), tuomet galioja ši lygtis:
tg α B = n2,1 .

(10.11)

Ši sąlyga vadinama Briusterio dėsniu.

10.6 pav. Šviesos atspindys nuo plokščiosios ribos, kai α = α B , galiojant energijos tvermės dėsniui

Atmosferos oro molekulių išsklaidyta Saulės šviesa yra iš dalies poliarizuota. Didžiausia poliarizacija esti tada, kai šviesa išsklaidoma nuo viršutinių atmosferos sluoksnių
90° kampu (Saulei esant horizonte). Kai kurios skruzdėlių rūšys, vabzdžiai, ypač bitės,
jaučia šviesos poliarizacijos kryptį ir pagal ją orientuojasi. Žmogaus akis neskiria natūralios šviesos nuo poliarizuotos.
Medžiagos, kurios pasuka per jas einančios poliarizuotos šviesos elektrinio vektoriaus E virpesių plokštumą (poliarizacijos plokštumą), vadinamos optiškai aktyviomis.
Terpentinas, cukrus, kvarcas, nikotinas, kai kurios dujos yra optiškai aktyvios medžiagos.
Jeigu tarp dviejų nikolių (10.5 pav.) poliarizatoriaus P ir analizatoriaus A padėsime kiuvetę
su optiškai aktyvios medžiagos tirpalu, tai poliarizacijos plokštumos pasukimo kampas ϕ
tiesiog proporcingas tirpalo koncentracijai C, tirpalo sluoksnio storiui l:
ϕ = α0 ⋅ C ,

(10.12)
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čia α0 – specifinis poliarizacijos plokštumos sukimas.
Smulkesnis poliarimetro aprašymas yra laboratorinių darbų knygoje.
Poliarimetrai (sacharimetrai) – prietaisai, kuriais nustatoma cukraus koncentracija
kraujyje, maisto produktuose , aliejaus gamyboje. Apskritai poliarizuota šviesa naudojama
tiriant struktūros kitimus biologinėse molekulėse, bakterijų augimo kinetiką, raumenų ar
kaulų įtempimams nustatyti.
Šviesos interferencija. Praktikoje šviesos bangų interferencija plačiai taikoma. Jeigu
bet kuriame erdvės taške susitinka dvi vienodo ilgio šviesos bangos, tai įvyksta bangų superpozicija ir akimi interferencinio vaizdo nematysime, nes šviesos bangos sklinda iš skirtingų šaltinių. Žinome, kad atomas spinduliuoja šviesą pereidamas iš sužadintojo būvio į
normalųjį per labai trumpą laiko tarpą τ = 10−8 s . Per šį laiką išspinduliuojama bangų vora
nueina tam tikrą atstumą (c·τ) ir bangos amplitudė mažėja. Kiekvienas atomas nepriklausomai vienas nuo kito spinduliuos šviesos bangą kita pradine faze. Taigi išspinduliuotos
bangos nėra koherentinės ir interferencinio vaizdo nematysime.
Interferuoti gali tik koherentinės, t.y. vienodo dažnio, pastovaus fazių skirtumo susitikimo taškuose ir vienodos elektrinio vektoriaus svyravimo krypties bangos. Interferuojant suminės bangos energinis šviesis kinta nuo maksimalios I max = I1 + I 2 + 2 I1 ⋅ I 2 iki
minimalios I min = I1 + I 2 − 2 I1 ⋅ I 2 verčių. Kai I1 = I 2 , gauname keturis kartus didesnį
bangos energijos šviesį arba nulį.
Natūralių koherentinių šviesos šaltinių nėra, tik lazerių spinduliuojama šviesa yra
koherentinė. Tačiau koherentines bangas galima gauti Jungo plyšiais, dalijant monochromatinės bangos frontą į du, nedideliu atstumu vienas nuo kito esančius plyšelius, Frenelio
veidrodžiu, Frenelio biprizme.
Interferencijos reiškiniai vyksta negyvojoje ir gyvojoje gamtoje atsispindint šviesai
nuo plonų plėvelių ar plokštelių. Dažnai matome įvairias vaivorykštes spalvas ant vandens paviršiaus pasklidus ploniems alyvos, naftos, muilo ar riebalų sluoksniams, kai kurių
paukščių plunksnų, drugelių sparnų ir žuvų žvynų.
Interferencija plonose plėvelėse taikoma optikai skaidrinti (10.7 pav.).

10.7 pav. Interferencija vienodo storio plėvelėje

Į plėvelę, kurios šviesos lūžio rodiklis npl, o storis d, krinta monochromatinės šviesos
spindulys 1. Taške A spindulys atsispindi 1′ ir lūžta AB. Atsispindėjęs nuo apatinio plė-
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velės paviršiaus taške B spindulys išeina iš plėvelės. Gauname du koherentinius lygiagrečius spindulius 1′ ir 1′′, kurie nuėjo skirtingus optinius kelius ir tarpusavyje interferuoja.
Spindulio optinis kelias yra lygus plėvelės lūžio rodiklio ir spindulio geometrinio kelio
sandaugai. Spindulių 1′ ir 1′′ optinių kelių skirtumas
λ
∆ = ( AB + BC )n pl − ( AD ⋅ 1 + ) .
(10.13)
2
Pastaba. λ / 2 rašoma dėl papildomo eigos skirtumo, atsiradusio dėl skirtingo atspindžio nuo plėvelės ir nuo oro (nuo optiškai tankesnės ir retesnės aplinkų).
Kai optinių kelių skirtumas ∆ lygus sveikam bangų ilgių skaičiui, gauname interferencijos maksimumą: ∆ = mλ (m – sveikas skaičius). Šviesos atspindžiui nuo optinių
prietaisų, pvz., mikroskopų, lęšių ir kitų stiklinių detalių paviršių sumažinti, jie padengiami plona skaidria dielektrine plėvele. Jos storis, lūžio rodiklis parenkami tokie, kad
atsispindėję gelsvai žali spinduliai (λ = 0,55 µm) vienas kitą dėl interferencijos slopintų, o
perėjusioje šviesoje – stiprintų. Tokia optinė aparatūra vadinama „praskaidrinta“. Gelsvai
žalia šviesa slopinama todėl, kad akis jautresnė šiems spinduliams.
Interferometrai – tikslūs prietaisai ilgiui, skaidrių medžiagų tankiui, lūžio rodikliui,
poliruotų paviršių kokybei tikrinti Jie skirstomi dvi grupes, kurių vienoje spindulys skaidomas į du koherentinius, kurie vėliau interferuoja. Tai Liniko, Maiklsono, Žameno ir
kiti interferometrai. Liniko interferometru nustatoma lęšių ir kitokių paviršių apdirbimo
kokybė, tikslumas labai didelis – apie 0,01 µm. Maiklsono interferometru, panaudojus
lazerio šviesos pluoštelį, tiriamas paviršius skenuojamas ir iš interferogramų kompiuteriu sudaromas trimatis paviršiaus vaizdas. Šiuo būdu registruojami paviršiaus nelygumai iki 10-10 m dydžio. Oro užterštumui, CO2 ar kitų kenksmingų dujų koncentracijai
patalpose nustatyti naudojamas Reilio interferometras.
Žameno interferometru galima nustatyti mažus šviesos lūžio rodiklio pokyčius (10.8
pav.). Tam vieno koherentinio spindulio kelyje yra vamzdelis su tiriama sklaidžia medžiaga. Kintant lūžio rodikliui, kinta ir spindulių optinių kelių skirtumas. Dėl to stebimas
interferencinis vaizdas pasislenka per atitinkamą juostelių skaičių.

S
Tiriama medžiaga

Stiklo
plokštė

Į registratorių

10.8 pav. Žameno interferometro schema

Šviesos difrakcija – tai bangų, sklindančių pro kliūčių kraštą ar siaurą plyšį, nuokrypis nuo tiesaus skildimo.
Paaiškinsime tik difrakciją gardelėje, nes difrakcinė gardelė – svarbiausia spektrinių prietaisų (spektrografų, monochromatorių) dalis, skirta šviesai skaidyti į spektrą.
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Difrakcinę gardelę sudaro daug skaidrių lygiagrečių vienodo pločio plyšių. Dažniausiai
stiklo plokštelėje deimantu įbrėžti lygiagretūs rėžiai. Pro rėžį šviesa nepraeis, o neįbrėžta vieta – plyšys (10.9 pav.).

10.9 pav. Vienmatės difrakcinės gardelės dalis

Optinių kelių skirtumas tarp spindulių iš gretimų gardelės plyšių, užlinkusių kampu
ϕ, lygus d ⋅ sin ϕ . Dydis d yra gardelės konstanta. Šie spinduliai interferuos ir energinio
šviesio maksimumas susidarys tame ekrano taške, kuriame optinių kelių skirtumas bus
lygus sveikam bangų ilgių skaičiui:
d sin ϕ = mλ .

(10.14)

Tai difrakcinei gardelei galiojanti lygtis. Dydis m – sveikas skaičius ( m = 0, ± 1, ± 2
ir t.t.) – difrakcinio vaizdo eilės numeris. Kai m = 0, šviesa pereina gardelę neužlinkdama ir gaunamas nulinės eilės centrinis maksimumas (taškas C, 10.9 pav.). Difrakcinėje
gardelėje tuo pačiu kampu difragavę spinduliai interferuoja ir gaunami kiti energinio
šviesio maksimumai.
Krintant į gardelę regimai baltai šviesai (0,4 µm ÷ 0,75 µm), kiekvieną bangos ilgį
atitiks skirtingas difrakcijos kampas ϕ. Ilgesnės bangos užlinks didesniu kampu, o trummλ ⎞
⎛
pesnės – mažesniu kampu ⎜ sin ϕ =
⎟ , todėl ekrane susidaro pirmos, antros ir kitų eilių
d ⎠
⎝
spektrai. Nulinės eilės difrakcijos vaizdas bus regimos šviesos juosta.
Difrakcinis spektras skiriasi nuo prizme gauto spektro, kuriame didesniu kampu lūžta
trumpų bangų ilgių šviesa.Be to , prizminis spektras tik vienas

10.5. Šviesos šaltiniai ir jų charakteristikos
Šviesos šaltiniai pagal kilmę yra natūralūs ir dirbtiniai, o pagal vartojamos energijos
rūšį ir jos keitimo būdą – šiluminiai ir liuminescenciniai.
Visi šviesos šaltiniai spinduliuoja natūralią šviesą, tik lazerio šviesa – poliarizuota.
Šiluminių spinduolių veikimas pagrįstas kūnų įkaitimu, ir jie spinduliuoja ištisinį spektrą su ryškiu maksimumu jame, analogišką absoliučiai juodo kūno (sutrumpintai
a.j.k.) spinduliavimo spektrui. A.j.k. vadiname kūną, kuris sugeria visą į jį kritusią elektromagnetinių bangų energiją nepriklausomai nuo bangų ilgio ir kritimo kampo. Didesnioji
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spinduliuojamos energijos dalis tenka infraraudoniesiems spinduliams. Didinant spinduolio temperatūrą, didėja spinduliuojama energija, taigi, ir regimosios šviesos kiekis.
Saulės, vienos iš galingiausių natūralių šaltinių, spinduliuojamos energijos spektrinis
skirstinys analogiškas a.j.k. spektriniam skirstiniui (10.10 pav.).

10.10 pav. Saulės spinduliuotės spektrinis skirstinys – ištisinis spektras

Pirma kreivė vaizduoja Saulės spinduliuotės pasiskirstymą visame bangų ilgių intervale prieš pasiekiant Žemės atmosferą, o antra kreivė – Žemės paviršiuje. Taigi matyti, kad Saulės spinduliuojamos energijos maksimumas atitinka λmax = 555 nm bangos
ilgį, t.y. žalsvai gelsvą šviesą. Pritaikius Vyno poslinkio dėsnį, galima apskaičiuoti Saulės temperatūrą:
T=

b
λ max

,

(10.15)

čia b – Vyno konstanta (b = 0,002898 K ⋅ m) . Vadinasi, Saulės paviršiaus temperatūra
T = 5220 K.
Tiriant Saulės spinduliuotės spektrą prieš Žemės atmosferą, spinduliavimo energijos maksimumas λmax = 470 nm, taigi Saulės paviršiaus temperatūra gaunama didesnė
(T = 6160 K).
Apie 97 % Saulės spinduliuojamos energijos tenka bangoms, kurių ilgiai yra nuo 0,3
iki 3 µm. Ultravioletiniai spinduliai, kurių λ ≺ 0, 4 µm , sudaro 6,7 %. Regimajai šviesai
tenka 46,5 % (0, 4 ≤ λ ≤ 0,76) µm , o infraraudoniesiems spinduliams, kurių λ 0,76 µm ,
–46,8 % visos Saulės spinduliuojamos energijos.
Saulės spinduliams perėjus Žemės atmosferą, sumažėja ne tik spinduliavimo intensyvumas, bet ir pakinta spektrinė sudėtis, nes vandens garai, O2, CO2, N2, H2 ir kitos
dujos sugeria kai kurių ilgių bangas. Todėl ištisiniame Saulės spektre matomos tamsios
linijos bei juostos.
Dirbtiniai šviesos šaltiniai yra kaitrinės elektros lempos, liuminescencinės ir halogeninės lempos.
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Kaitrinių lempų siūlelis gaminamas iš volframo, kurio temperatūra siekia 2500-2800 K.
Norint sumažinti volframo oksidaciją, lempų kolbose sudaromas vakuumas arba jos užpildomos inertinėmis dujomis. Kaitrinių lempų šviesos išeiga yra maža, todėl jos neekonomiškos (žr. 10.4 lentelę).
10.4 lentelė. Kai kurios kaitrinių lempų charakteristikos
Elektrinė galia
Pe , W
25

Šviesos srautas
Φ, lm
225

Šviesos išeiga
ηšv , lm/W
9,00

Vidutinis energinis šviesis
I, cd
18

40
60
100
150
200
300
500

360
645
1275
2175
3050
4075
8725

9,50
10,75
12,75
14,50
15,25
16,25
17,45

30
51
103
173
243
385
695

Ekonomiškesnės yra liuminescencinės arba dienos šviesos lempos. Jų veikimo principas paremtas liuminoforo švytėjimu, atsirandančiu veikiant ultravioletiniams spinduliams, kuriuos skleidžia gyvsidabrio garų atomai (10.11pav.).

1

3
4 5

2
1 – starteris;
2 – stiklinis
vamzdis;
3 – katodai;
4 – liuminoforas;
5 – droselis.

:
10.11 pav. Liuminescencinė lempa

Iš įkaitintų katodų išlėkę elektronai sužadina gyvsidabrio atomus ir šie skleidžia
λ1 = 253,7 nm ir λ 2 = 184,8 nm ilgio ultravioletinius spindulius, kuriuos sugeria liuminoforas (dažniausiai vartojamas kalcio galiofosfatas su stibio ar mangano priemaišomis).
Minimo liuminoforo švytėjimo spektro maksimumai atitinka 485 nm ir 585 nm ilgio bangas. Liuminescencinių lempų šviesos išeiga yra 40–80 lm/W.
Halogeno lempų veikimas pagrįstas lakių junginių – volframo halogenidų nusėdimu
ant kolbos sienelių ir išgaravimu ir po to volframo grįžimu į kaitinamą siūlelį. Jų šviesos
išeiga ∼ 28 lm/W.
Lazeriai – tai optinio dažnio elektromagnetinių bangų generatoriai, veikiantys priverstinio spinduliavimo būdu, kurių skleidžiama šviesa yra:
monochromatinė;
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koherentinė erdvėje ir laike;
sklinda beveik lygiagrečiu spindulių pluoštu;
pasižymi koncentruota galia: nuolatiniame režime – iki 1011 W/cm2, impulsiniame
režime – iki 1018 W/cm2;
gali būti sufokusuota į labai mažą taškelį.
10.5 lentelė. Kai kurie lazerių parametrai

Kietakūniai

Dujiniai

Tipas

Pusl.

He-Ne
Ar
CO2
Rubino
Al2O3+Cr3+
Neodimo stiklas

λ, µm

Režimas

P, W

0,63
0,488
0,515
10,6

Nuolat.
Nuolat.

0,001-0,1
0,1-102

0,06
0,1

Nuolat.

10-102

5-10

0,693

Imp.

10 -10

0,01-10

0,5-2 µs

1,058

Imp.

104-106

0,003-0,01

1-20 µs

10-102

0,1-1 µs

1,06
0,84

Imp.
Imp.

10 -10
2-70

(0,5-5)⋅103

100-200 ns

2

v, Hz

6

IA1G+Nd3+
GaAs

5

τ

η, %

7

Iki 50

Pagrindiniai lazerio elementai yra šie: veiklioji medžiaga 1, nuo kurios priklauso
spinduliuotės dažnis ir galia (10.12 pav.), kaupimo šaltinis 2, kuriam veikiant veikliojoje
medžiagoje sužadinamos dalelės. Kaupimo šaltinis gali būti impulsinė ksenono lempa ar
kitas generatorius. Optinis rezonatorius 3 – tai du vienas į kitą nukreipti veidrodžiai, kurių paskirtis – grąžinti į veikliąją medžiagą dalį spinduliuotės kvantų. Vienas veidrodis
būna neskaidrus, o kitas – pusiau skaidrus. Spinduliuotė daug kartų pereina per veikliąją
medžiagą joje sustiprėdama.

10.12 pav. Lazerio sandara

Lazeriai naudojami informacijai perduoti, metrologijoje, technologijos procesuose,
medicinoje, statyboje, defektoskopijoje, aplinkos taršai nustatyti ir t.t.
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10.6. Kvantinės optikos reiškiniai ir dėsniai
Dabartiniu metu žinomos dvi materijos egzistavimo formos: medžiaga ir laukas.
Medžiaga susideda iš atomų ir molekulių, o į jų sudėtį įeina elementariosios dalelės
(elektronai, protonai, neutronai ir kt.). Medžiagai būdinga ramybės masė, tuo tarpu laukas neturi ramybės masės ir erdvėje nenutrūksta. Medžiaga ir laukas tarpusavyje susiję
ir sudaro visatos materiją.
Svarbiausia materijos savybė yra ta, kad visos mikrodalelės pasižymi tuo pačiu
metu korpuskulinėmis ir banginėmis savybėmis. Pirmiausia šios savybės (korpuskulinis
ir banginis dvilypumas) nustatytos šviesai. Absoliučiai juodo kūno spinduliavimas, fotoefektas, Komptono reiškiniai buvo paaiškinti laikant šviesą fotonų srautu. Kiekvienas
fotonas apibūdinamas energija ε, judesio kiekiu p ir mase mf . Šie dydžiai susiję su banginėmis šviesos charakteristikomis taip:
c
,
(10.16)
λ
čia h – Planko konstanta, vadinama elementariuoju veikimo kvantu, c – šviesos greitis
tuštumoje, λ – šviesos bangos ilgis, v – bangos dažnis.
Atomų spinduliavimo spektrai yra linijiniai. Atomo energija yra kvantuota. Savaime atomui peršokant iš didesnės energijos lygmens En į mažesnės energijos lygmenį Em,
išspinduliuojamas energijos kvantas ε = En − Em = hv. Dėl savaiminio šuolio atomo spinduliuojama bangų fazė, elektrinio lauko stiprio vektorius E , sklidimo kryptis tarpusavyje
nesuderinti, t.y. spinduliavimas nekoherentinis.
Molekuliniai spektrai žymiai skiriasi nuo atomų spektrų. Molekuliniai spektrai sudaryti
iš atskirų juostų, kurios susideda iš labai daug atskirų spektrinių linijų. Dėl savo išvaizdos
molekuliniai spektrai vadinami juostiniais. Molekulės suminė energija susideda iš: a) molekulės sukimosi energijos Es; b) molekulę sudarančių atomų svyravimo energijos Ev (virpesių); c) elektronų judėjimo energijos Eel. Visa molekulės energija lygi šių energijų sumai:
ε = hv = h

E = Eel + Ev + Es .

(10.17)

Šių energijų tarpusavio santykiai apytiksliai yra Eel : Evi : Es = 1: 0,1: 0,01. Molekulės išspinduliuojama arba sugeriama energija :
hv = ∆Eel + ∆Ev + ∆Es .

(10.18)

Pakitus elektronų energijos lygmenims, tuojau pat pakinta molekulės virpesių ir sukimosi energijos lygmenys. Todėl molekuliniai spektrai sudaryti iš daugybės artimų linijų, kurios sudaro juostas, matomas ultravioletinėje, regimojoje ir infraraudonojoje spektro dalyse.
Biologinė sistema susideda iš daugelio komponenčių, kurios gali skirtis juostų išsidėstymu spektre, juostų skaičiumi ir jų intensyvumu bei pločiu. Todėl atliekant biologinių sistemų kiekybinę ir kokybinę sugerties spektrų analizę, reikia žinoti atskiros
komponentės spektrą.
Iš spektrų galima nustatyti biologinių molekulių struktūros pakitimus, atomų tarpusavio ryšius, biologinėje sistemoje vykstančias reakcijas. Pavyzdžiui, tiriant sugerties
spektrus, buvo nustatyti vandeniliniai ryšiai baltymuose ir tarp spiralių DNR struktūroje.
Iš sugerties spektrų greičiausiai pastebimi biologinių molekulių struktūros pakitimai,
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joms sąveikaujant su kitomis medžiagomis ar keičiantis aplinkos, kurioje jos yra, temperatūrai, rūgštingumui ir kt.

10.13 pav. Šviesos sugertis ploname medžiagos sluoksnyje

Šviesos sugertis. Daugelį optinių reiškinių lemia šviesos ir medžiagos sąveika. Šviesos elektromagnetinis laukas veikia medžiagos atomus, jonus bei molekules ir verčia juos
virpėti bangos dažniu. Sklindančios šviesos dažniu virpantys elektronai spinduliuoja to
paties dažnio antrines koherentines bangas, bet dalis bangų energijos virsta šilumine energija. Šį reiškinį vadiname šviesos sugertimi. Tačiau pereinant šviesai per medžiagą, ji ne
tik sugeriama, bet ir išsklaidoma, jei medžiagoje yra tankio nevienalytiškumas ar kitų
medžiagų priemaišų.
Šviesos sugerties dėsnį nustatė P.Bugeras (P.Bouguer) ir J.Lambertas (J.H.Lambert).
Tarkime, kad kritusios bangos energinis šviesis I0, perėjęs ploną dx storio
medžiagos sluoksnį, sumažėja dydžiu dI ( 10.13 pav.).
dI = − kλ Idx .

(10.19)

Proporcingumo koeficientas kλ vadinamas ilginiu sugerties koeficientu ir priklauso
nuo šviesos bangos ilgio ir sugeriančios medžiagos prigimties, bet nepriklauso nuo energinio šviesio.
Atskiriame kintamuosius ir integruojame baigtinio storio x medžiagos sluoksniui:
I

x
dI
I
k
=
−
⋅
λ
∫ I
∫ dx , arba ln I = −kλ ⋅ x .
0
I0
0

Taigi gauname, kad šviesos intensyvumas medžiagoje mažėja eksponentiškai:
I = I 0 e − kλ ⋅ x .

(10.20)

Jeigu medžiagos sluoksnio storį x matuosime metrais, tai kλ išmatuosime m-1. Sugerties koeficientas kλ skaitine verte yra atvirkščias medžiagos sluoksnio storiui, kurį perėjęs
energinis šviesis sumažėja e kartų (e = 2,72).
Šviesos bangų energijos sugerčiai įtakos turi ne tik medžiagos sluoksnio storis, bet ir
šviesą sugeriančių molekulių koncentracija n. Pažymėkime σ molekulės efektyvųjį sugerties plotą, t.y. tam tikrą molekulės ploto dalį, kuri sugeria fotoną.
Šiuo atveju intensyvumas
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I = I0 e -σnx.

(10.21)

Taikydami šią formulę tirpalams, tarkime, kad tirpiklis šviesos nesugeria, o ištirpintos medžiagos molinė koncentracija lygi C [kg/ mol]. Tuomet sugeriančių šviesą molekulių koncentracija n = C NA, čia NA – Avogadro skaičius. Pažymėję σ NA = k (molekulinės
sugerties koeficientas), gauname Lamberto, Bugerio ir Bero dėsnį tirpalams:
I = I 0 e − kλ Cx .

(10.22)

Molekulinis sugerties koeficientas kλ priklauso nuo ištirpintos medžiagos molekulių
sandaros ir krintančios į tirpalą šviesos bangos ilgio. Jo fizikinė prasmė – vieno molio ištirpintos medžiagos molekulių efektyvusis plotas, sugeriantis tam tikro bangos ilgio šviesą.
Tirpalą perėjusių ir krintančių energinių šviesių santykis vadinamas šviesos pralaidumu, žymimas raide T ir matuojamas procentais:
T = ( I / I 0 ) ⋅ 100 0 0 = e − kλ Cx .

(10.23)

Optinis tankis D yra dydžio 1/ T dešimtainis logaritmas.
D = lg1 / T = lg( I 0 / I ) .

(10.24)

Jeigu tirpale yra keletas absorbuojančių šviesą komponentų, tai tokio tirpalo optinis
tankis lygus atskirų komponentų optinių tankių sumai:
D = D1 + D2 + D3 + …

(10.25)

Lamberto, Bugerio ir Bero dėsnis taikomas spalvotų tirpalų koncentracijai nustatyti, todėl šis metodas vadinamas fotokolorimetriniu. Fotokolorimetro optinė schema ir
veikimo principas aprašyti laboratoriniuose darbuose. Šiuo metodu nustatomos įvairių
cheminių elementų ir jų junginių (aliuminio, boro, azoto, fosforo, jodo, nitratų ir kt.)
koncentracijos gamtiniuose vandenyse, biologiniuose audiniuose bei dirvožemyje. Greta sugerties spektrų biologinių sistemų dinaminių ir struktūrinių savybių kitimams tirti
naudojama poliarizacinė fluorescensija, lazerinė spektrometrija, elektrinis ir branduolinis rezonansiniai metodai.
Šviesos sugertis gali būti paprastoji ir atrankioji. Tokia sugertis, kai įvairių ilgių
bangos sugeriamos vienodai, t.y. perėjusi medžiagos sluoksnius šviesos spindulių spalva
(spektrinė sudėtis) nepakinta, vadiname paprastąja. Pavyzdžiui, taip regimoji šviesa pereina vandenį, orą, stiklą. Atrankiosios sugerties atveju kai kurių ilgių bangos (spalvos)
sugeriamos labiau. Tuomet perėjusios per medžiagą šviesos spektrinė sudėtis (spalva)
pasikeičia. Pavyzdžiui, regimąja šviesa apšvietus augalo lapą, jį perėjusi šviesa yra žalia,
nes lapuose esantis chlorofilas ypač smarkiai absorbuoja raudonus [λ ≅ (0,65 − 0,68) µm]
ir melsvai violetinius [λ ≅ 0, 47 µm] spindulius. Žali šviesos spinduliai lapą pereina ir
dalis atsispindi nuo jo, todėl mes lapą matome žalios spalvos. Kūno spalva priklauso
ne tik nuo atrankinės sugerties arba atspindžio, bet ir nuo krintančios šviesos spektrinės
sudėties. Pavyzdžiui, žalias augalo lapas, apšviestas raudona šviesa, atrodys tamsus.
Sugerties spektrai – tarsi medžiagos pasas, iš kurio galime nustatyti augalų pigmentaciją, vitaminų kiekį maisto produktuose, deguonies kiekį kraujyje, atmosferos oro užterštumą NO2, SO2, CO, formaldehidu ir pan.
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Dirvožemis – šviesai neskaidri aplinka. Šviesa prasiskverbia į dirvą iki 10 mm,
priklausomai nuo dirvožemio sudėties. Didžiausia šviesos energijos dalis yra atspindima. Atspindėtos šviesos intensyvumas ir spektrinė sudėtis priklauso nuo dirvožemio
struktūros, humuso, drėgnumo ir cheminės sudėties. Aliuminio bei silicio junginiai, kurių daugiausia yra smėlyje, gerai atspindi šviesą. Humusas, mangano junginiai mažina
šviesos atspindį nuo dirvožemio. Geležies oksidai (Fe2O3 ir FeO) pasižymi selektyviu
atspindžiu, geriau atspindi raudonus šviesos spindulius, todėl dirva įgauna rausvų plytų
atspalvį (raudonžemis).

10.7. Pagrindinės energinės spinduliuotės charakteristikos
Šviesos šaltinio spinduliuojama elektromagnetinių bangų energija apibūdinama energiniais fizikiniais dydžiais ir jų matavimo vienetais. Tačiau skirtingo ilgio regimos šviesos spinduliai, esant vienodoms energinėms charakteristikoms, sukelia akyje skirtingos
spalvos ir nevienodo šviesos srauto pojūtį. Todėl greta energinių fizikinių dydžių įvedami
subjektyvūs šviesiniai fizikiniai dydžiai ir jų matavimo vienetai.
Pagrindiniai energiniai spinduliuotės fizikiniai dydžiai yra šie:
1.Energijos srautas Pe lygus spinduliuotės galiai, t.y. pro bet kurį paviršių per 1 s
išspinduliuotai energijai:
Pe = dW / dt .

(10.26)

Jo vienetas – vatas: 1 W = 1 J/s.
Šviesos šaltinių išspinduliuojamą elektromagnetinių bangų galią (energijos srautą Pe)
galima išmatuoti kalorimetru. Kalorimetro absorbuota elektromagnetinių bangų energija
paverčiama šilumine ir išmatuojama (J) džauliais.
2.Energinė apšvieta Ee lygi energijos srautui, krintančiam į ploto vienetą:
Ee = dPe / dS .

(10.27)

Jo vienetas – 1 W/m2.
3.Energinis šviesos stipris Ie, lygus spinduliuotės srautui, tenkančiam erdvinio kampo
vienetui:
I e = dPe / d ω.

(10.28)

Jo vienetas – 1 W/sr.
4.Energinis skaistis Be apibūdina spinduolio 1 m2 paviršiaus ploto energinį šviesos
stiprį, išspinduliuojamą statmenai paviršiui:
Be = dI e / dS ,

(10.29)

čia dS – spinduolio paviršiaus elemento plotas.
Jo vienetas – 1 W/m2·sr.
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5. Energinis šviesis lygus energijos srautui, sklindančiam iš spinduolio paviršiaus
ploto vieneto:
Re = dPe / dS .

(10.30)

Jo vienetas, kaip ir energinės apšvietos, – 1 W/m2.

10.8. Pagrindiniai subjektyvūs šviesiniai spinduliuotės fizikiniai dydžiai
1. Šaltinio šviesos stipris I lygus šviesos srautui, kurį jis spinduliuoja erdvinio kampo
vienete – steradiane.
I = dφ / dω ,

(10.31)

Šviesos stiprio vienetas – kandela (cd). Pagal tarptautinę vienetų sistemą viena kandela – šviesos stipris monochromatinio šaltinio (v = 540 ⋅ 1012 ) , kurio spinduliuotės galia
ta kryptimi 1/683 W/sr.
Kai šaltinis tolygiai spinduliuoja visomis kryptimis, jo šviesos stipris I = φ / 4π .
Taigi šaltinio skleidžiamos šviesos srautas
d φ = Id ω .

(10.32)

Šviesos srauto vienetas – liumenas (lm). Liumenas – toks šviesos srautas, kurį spinduliuoja vienos kandelos taškinis šviesos šaltinis vieno steradiano erdviniame kampe.
1lm = 1cd ⋅ 1sr = 1 / 683 W = 1, 46 ⋅ 10−3 W.
Ši lygybė galioja tik monochromatiniam 555 nm (ν = 540 ⋅ 1012 Hz) šviesos šaltiniui.
2. Paviršiaus apšvieta E lygi šviesos srautui dφ ir apšviečiamojo paviršiaus ploto dS
santykiui:
E = d φ / dS .

(10.33)

Kai šviesos srautas tolygus: E = φ / S. Apšvietos vienetas yra liuksas (lx). 1 lx =
1 lm/m2.
Liuksas yra tokia paviršiaus apšvieta, kai į vieno kvadratinio metro paviršiaus plotą
krinta vieno liumeno regimos šviesos srautas.
Paviršiaus šviesis R lygus šviesos srautui, sklindančiam iš paviršiaus ploto vieneto:
R = d φ / dS .

(10.34)

Kai šviesos srautas tolygus, R = φ / S . Paviršiaus šviesio vienetas - lm/m2.
Akies juntamas šviesos srautas neatitinka energinių šio srauto charakteristikų, nes
akies spektrinis jautris priklauso nuo šviesos bangos ilgio ir akies savybių.
Akies spektrinis jautris Jλ yra spinduliuotės sukelto šviesos srauto pojūčio (dφλ) santykis su to paties srauto energine galia (dPe). Matuojamas – lm/W.
J λ = d φλ / dPeλ .
10.14 paveiksle pavaizduota akies spektrinio jautrio kreivė.
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(10.35)

10.14 pav. Akies spektrinio jautrio priklausomybė nuo šviesos bangos ilgio

Iš kreivės matyti, kad akis jautriausia žalsvai-gelsvai šviesai, kurios bangos ilgis 555
nm. Jo didžiausia vertė 683 lm/W ( J 0 = 683 lm/W). Dydis Jλ dažnai vadinamas energijos
srauto šviesos ekvivalentu arba šviesos efektyvumu. Taigi 1 vato galios monochromatinio
(λ = 555 nm) žalsvai gelsvos šviesos šaltinio energijos srautas akies juntamas kaip 683
liumenų žalsvai gelsvos šviesos srautas (didžiausias spektrinis šviesos efektyvumas).
Ryšys tarp juntamo akies suminio šviesos srauto, išmatuoto liumenais, ir spinduliuotės energijos srauto, išmatuoto vatais, yra toks:
φ=

760nm

∫

I λ ϕλ d λ ,

(10.36)

400nm

dPe
– energijos srauto spektrinis tankis.
dλ
Apšvieta. Augalai nuolat sąveikauja su aplinka. Svarbiausi aplinkos veiksniai, reguliuojantys augimą, yra temperatūra, šviesa, drėgmė ir kt. Šviesa veikia augalus dvejopai:
kaip fotosintezės energijos šaltinis ir kaip tiesioginis augalo vystymosi dirgiklis.
Bet kurio paviršiaus apšvieta E tiesiogiai proporcinga šaltinio šviesos stipriui I, spindulių kritimo kampo α kosinusui (kai į paviršių krinta lygiagretūs spinduliai) ir atvirkščiai
proporcinga atstumui r nuo šaltinio iki apšviečiamojo paviršiaus kvadratu (10.15 pav.).

čia ϕλ =

E=

I
⋅ cos α.
r2

(10.37)

10.15 pav. Paviršiaus apšvieta
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Puslaidininkių elektrinis laidumas priklauso nuo apšvietos, todėl iš jų gaminami
prietaisai apšvietai matuoti vadinami liuksmetrais. Liuksmetrą sudaro šviesai jautrus
fotoelementas 1, galvanometras 2 ir dvi varžos R1 ir R2, lygiagrečiai sujungtos su galvanometru (10.16 pav.). Varžos parinktos taip, kad matavimo ribas galėtume didinti 10 ir
100 arba 200 kartų .

10.16 pav. Liuksmetro elektrinė schema

Kad nevargtų akys, nustatytos apšvietos normos ( 10.6 lentelė)
10.6 lentelė. Apšvietos normos
Apšvietos normos
Braižybos kabinete 0,8 m nuo grindų
Auditorijoje, klasėje 0,8 m nuo grindų
Skaitykloje, 0,8 m nuo grindų
Kambaryje, 0,8 m nuo grindų
Koridoriuje, laiptinėje, ant grindų

E, lx
200
150
100
50
15

Kad miškas gerai augtų, reikia racionaliai naudoti Saulės energiją. Nustatyta, kad neišretintame miške pagrindinę krintančios Saulės spinduliuotės dalį (apie 80–90 %) sugeria
ir apie 10 % atspindi pirmas ardas. Antrajam ardui tenka 4–14 % bendros spinduliuotės ir
tik 1–5 % tenka pirmo ardo ūgliams. Todėl reikia retinti medžius, kad pirmas ardas geriau
praleistų šviesą antrajam, o šis – pirmo ardo prieaugliui, priešingu atveju Saulės energija
suvartojama neekonomiškai.

10.9. Medienos spalvinės charakteristikos
Kūno spalva priklauso nuo:
1) kūno struktūros, paviršiaus savybių (kokius šviesos bangų ilgius jis atspindi);
2) kūną apšviečiančio šaltinio spektrinės sudėties;
3) aplinkos, kuria sklinda šviesa, optinių savybių.
Baltos šviesos spektrą sudaro 7 spalvos: violetinė (380–430 nm), mėlyna (430–470
nm), žydra (470–510 nm), žalia (510–550 nm), geltona (550–590 nm), oranžinė (590–620
nm) ir raudona (620–760 nm).
Spalvotų sričių ribos nėra griežtos: vienos spalvos virsta kitomis per tarpines spalvas.
Skiriamos trys pagrindinės spalvos: mėlyna, žalia ir raudona, kurias jaučia akis, nes
tinklainėje yra trys rūšys spalvoms jautrių fotoreceptorių – kūgelių. Jie perduoda informaciją centrams smegenų žievėje ir todėl juntamas spalvos įspūdis.
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Mediena apibūdinama trimis pagrindinėmis spalvinėmis charakteristikomis: tonu,
sodrumu ir šviesiu. Tonas – tai konkrečios atspindimos šviesos bangos ilgis λ (šviesos
spalva). Sodrumas P nusako spalvos intensyvumą, t.y. koks achromatinės (baltos, pilkos)
spalvos srautas Φ yra atspindimoje monochromatinėje šviesoje Φλ. Sodrumas matuojamas
procentais (0–100 %):
P=

φλ
⋅ 100 0 0 .
Φλ + Φ

(10.38)

Kuo sodresnė spalva, tuo mažiau joje yra baltos ar pilkos spalvos.
Šviesis priklauso nuo šviesos atspindžio koeficiento R, matuojamo procentais. Šios
charakteristikos matuojamos kolorimetrais. Lietuvoje augančių medžių spalvinės charakteristikos pateiktos 10.7 lentelėje.
10.7 lentelė. Medienos spalvinės charakteristikos
Mediena
Pušis

Eglė
Ąžuolas
Klevas
Beržas
Bukas

Tonas λ, nm

Sodrumas P, %

581

51,6

49

580
581,5
582
582,9
582,7

44
53,1
41,7
42,2
41,6

54,4
29,9
41,7
41,6
35

Šviesis R, %

Medienos spalva taip pat priklauso nuo medžių kilmės, jų amžiaus ir augimvietės
sąlygų. Medienos spalvą veikia laikas bei išoriniai veiksniai: šviesa, temperatūra, druskų
tirpalai, grybai ir kt. Ką tik nupjauto alksnio mediena beveik balkšva, vėliau ji gelsta,
tampa rausva.
Medienos blizgesys – tai atspindys tam tikra kryptimi, matuojamas blizgomačiu. Labiausiai blizga klevo, ąžuolo, buko ir guobos radialinio pjūvio mediena.

Klausimai
1. Paaiškinkite elektromagnetinę bangą ir jos sklidimo greitį.
2. Kam lygus elektromagnetinių bangų greitis vakuume?
3. Paaiškinkite visišką atspindį .
4. Paaiškinkite interferencijos reiškinį plonose plėvelėse.
5. Kam lygus šviesos spindulio optinis kelias?
6. Paaiškinkite šviesos dispersiją.
7. Paaiškinkite šviesos sugertį.
8. Paaiškinkite akies jautrio kreivę.
9. Apibūdinkite spalvą ir paaiškinkite, nuo ko ji priklauso?
10.Kokios pagrindinės medienos spalvinės charakteristikos ir nuo ko jos priklauso?
11. Paaiškinkite, kuo skiriasi natūrali šviesa nuo tiesiškai poliarizuotos?
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Uždaviniai
1. Aikštelę apšviečia trys 200 cd (kandelų) šviesos stiprio lempos, pakabintos 3 m
aukštyje. Atstumas tarp bet kurių dviejų lempų 2,6 metrų. Apskaičiuokite apšvietą
po kiekviena lempa.
2. Šviesai perėjus 20 mm storio ir 8 % koncentracijos skaidrų tirpalą, intensyvumas sumažėjo 3 kartus. Kiek kartų sumažės šviesos intensyvumas perėjus 12 % ir
30 mm storio tos pačios medžiagos plotą?
3. Šviesos lūžio kampas β = 36°, o atspindėta šviesa maksimaliai poliarizuota. Apskaičiuokite šviesos lūžio rodiklį medžiagoje.
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4. Kolosovskij. Biologičeskije potencialy drevesnyx rastenij. Novosibirsk, 1980.
5. Remizev A.N. Medicinskaja biologičeskaja fizika. Maskva, Visšaja škola, 1987.
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leidykla, 1996.
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11. ATOMO BRANDUOLIO FIZIKOS ELEMENTAI

11.1. Banduolio sandara ir pagrindinės jo charakteristikos
Atomo branduolys yra centrinė jo dalis, kurios spindulys R = (1,3 − 1,7) 3 A ⋅ 10−15 m
ir kurioje yra teigiamas krūvis, Z · e, čia Z – elemento eilės numeris lentelėje. Dydis A
vadinamas branduolio masės skaičiumi, lygiu nukleonų skaičiui branduolyje: A = Z + N,
čia Z – protonų, o N – neutronų skaičius branduolyje.
Atomo branduolys žymimas cheminio elemento simboliu: AZ X , pvz., 238
– urano
92 U
branduolys, kuriame yra Z = 92 protonai ir N = 238-92 = 146 neutronai. To paties Z, bet
skirtingo A branduoliai vadinami izotopais, pvz., 11 H – protis, 21 H arba 21 D – deuteris, 31 H
arba 31T – tritis. Natūrali chemiškai gryna medžiaga yra jos izotopų mišinys, pvz., chloras
35,46
35
37
17 Cl yra 17 Cl ir 17 Cl izotopų mišinys. Dabar žinoma apie 300 stabilių ir daugiau nei
2000 nestabilių izotopų.
Izobarais vadinami vienodo masės skaičiaus, bet skirtingo eilės numerio elementai,
40
96
96
pvz., 40
18 Ar ir 20 Ca , 42 Mo ir 44 Ru.
1
Protonas yra pročio ( 1 H) branduolys (jame nėra nė vieno neutrono), kurio krūvis
lygus elementariajam krūviui + e = 1,6 ⋅ 10−19 C.
Jo masė m p = 1836me = 1836 ⋅ 9,1 ⋅ 10−31 kg = 1,73 ⋅ 10−27 kg. Protonas nėra elementarioji dalelė – jis sudarytas iš trijų kvarkų.
Neutronas yra sunkesnis už protoną (mn = 1,675 ⋅ 10−27 kg) , laisvas jis virsta protonu
ir taip pat nėra elementarioji dalelė.
M br A ⋅ mnukl
1,67 ⋅ 10−27
kg
kg
=
≈
≈ 1017 3 , t.y. visų
3
4 3
4
Vbr
m
πRbr
⋅ 3,14 ⋅ 1,53 ⋅ 10−45 m
3
3
elementų branduolio tankis beveik vienodas ir labai didelis, lyginant su netgi tankiausio
elemento osmio tankiu ρ = 22, 48 ⋅ 103 kg/m3 .
Branduolio masė Mbr mažesnė už jį sudarančių nukleonų masių sumą. Šis masių skirtumas vadinamas branduolių masės defektu:
Branduolio tankis ρbr =

∆m = Z ⋅ m p + N ⋅ mn − M br

0.

(11.1)

Tai paaiškinama nukleonų ryšio energijos ∆W išsiskyrimu, sudarant branduolį. Remdamiesi Einšteino masės ir energijos sąryšiu, branduolio ryšio energiją išreiškiame taip:
∆W = c2 · ∆m.

(11.2)

Ši energija lygi darbui, reikalingam išardyti branduolį į laisvus nukleonus, nesuteikiant jiems kinetinės energijos. Ji paprastai proporcinga A.
Nukleono ryšio energija, arba savitoji ryšio energija, ∆W / A apibūdina branduolio
stabilumą (11.1 pav.).
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11.1 pav. Savitosios ryšio energijos priklausomybė nuo branduolio masės skaičiaus

Pastebime, kad patvariausi yra branduoliai, kurių masės skaičius A = 50 – 60. Tai paaiškinama nukleonų stipriąja sąveika, kuriai būdingos branduolinės jėgos. Tai traukos jėgos.
Jos yra trumpasiekės (veikia 10-15 m sferoje) ir veikia tarp protonų ir protonų, protonų
ir neutronų bei tarp neutronų ir neutronų. Tokia sąveika paaiškinama pionine prielaida,
todėl galimos tokios virtualiųjų virsmų schemos:
p ↔ n + π + ; p ↔ p + π0 ; n ↔ p + π − ; n ↔ n + π0 .
Dešiniosios šių virsmų pusės – virtualios protono ar neutrono būsenos. Tai ir yra stiprioji sąveika, dėl kurios nukleonai lieka tokie patys arba virsta vienas kitu, pvz.,
p + p ↔ p + π0 + p ↔ p + p ;
p + n ↔ n + π+ + n ↔ n + n.
Nustatyta, kad patvarūs yra tie branduoliai, kurių Z arba N, arba A yra magiškieji
skaičiai: 2,8, 20, 28, 50, 82 ir 126. Dvigubai magiškieji yra 5 branduoliai:
4
16
40
48
2 He, 8 O, 20 Ca, 20 Ca

ir

208
82 Pb.

Jie ypač patvarūs.

Lengvųjų branduolių savitoji ryšio energija maža, nes daugelis nukleonų yra prie
paviršiaus ir sąveikauja tik su keliais kaimynais. Sunkiuose branduoliuose daug protonų,
kurių elektrostatinės stūmos jėgos silpnina branduolines jėgas.

11.2 . Radioaktyvumas ir jo dėsningumai
Radioaktyvumas – tai savaiminis vienų elementų branduolių virsmas kitų elementų
branduoliais, išspinduliuojant α ir β daleles bei γ spindulius. Skiriamas gamtoje esančių ir
laboratorijose gautų izotopų radioaktyvumas. Abiems jiems galioja tie patys dėsningumai.
Radioaktyviojo irimo dėsnis teigia, kad nesuirusių branduolių skaičius N mažėja eksponentiškai:
N (t ) = N 0 e −λt ,
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(11.3)

čia N0 – pradinis branduolių skaičius, λ – irimo konstanta, lygi santykiniam branduolių
skaičiaus sumažėjimui per sekundę, t.y.
dN
.
(11.4)
N ⋅ dt
Iš irimo grafikų (11.2 pav.) lengva nustatyti irimo pusamžį, t.y. laiko tarpą, per kurį
suyra pusė branduolių:
λ=−

T=

ln 2
.
λ

(11.5)

11.2 pav. Kuo didesnė λ, tuo mažesnis T
−7
Irimo pusamžiai kinta nuo 10-7 s iki 1015 metų, pvz., 212
s; 131
84 Po − 3 ⋅ 10
53 J − 8,14 pamlrd.
metų.
ros,
− 4,5
Radioelemento aktyvumu a vadinamas per 1 s suyrančių branduolių skaičius:
238
92 U

dN
= λN 0 e −λt = a0 e −λt ,
(11.6)
dt
čia a0 – pradinis aktyvumas.
Taigi laikui bėgant, aktyvumas eksponentiškai mažėja. Aktyvumo vienetas yra bekeaktas
. Nesisteminis vienetas yra kiuris: 1Ci = 3,7 ⋅ 1010 Bq .
relis: 1 Bq = 1
s
Alfa dalelės – tai helio atomų branduolių 42 He srautas, kurį savaime spinduliuoja
sunkesnių už šviną radioaktyviųjų izotopų branduoliai, galiojant šiai poslinkio taisyklei:
pirminio branduolio krūvis sumažėja dviem vienetais, o masės skaičius – keturiais:
a=−

A
Z X

→ 42 He +

A− 4
Z − 2Y

.

(11.7)

Dėl to antrinis branduolys Y priklauso elementui, kuris elementų sistemoje yra pasislinkęs dviem vietomis į jos pradžią. Dažnai antrinis (dukterinis) branduolys yra sužadin-

139

tas (tokios būsenos trukmė 10-15–10-8 s). Todėl, šuoliškai grįždamas į normaliąją būseną, jis
išspinduliuoja γ kvantus – trumpas elektromagnetines bangas (11.3 pav.).

11.3 pav. Gama spindulių atsiradimas (spinduliuoja antrinis branduolys)

Alfa dalelių siekis ore normaliomis sąlygomis (kol jos gali jonizuoti) yra apie 8,5 cm.
Drabužiai paprastai sugeria α daleles.
Žinomi trys beta irimo procesai: 1) β– arba elektroninis irimas; 2) β+ arba pozitroninis
irimas ir 3) elektrono (K, L, M) pagava:
1. β– irimo metu atsiranda ne tik antrinis branduolys, bet ir elektronas bei elektroninis antineutrinas (neutrino antidalelė). Kadangi branduolyje elektronų nėra, tai kaip teigė
E. Fermis, jie atsiranda neutronui virstant protonu:
1
0n

→ 11 p +

pvz.,

A
Z X

0
0
−1 e + 0 ve ,

→

0
A
−1 e + Z +1Y

(11.8)
+ 00 ve .

(11.9)

Taigi dukterinis elementas pasislinko lentelėje per vieną vietą tolyn.
Branduolys, kuriame dirbtinai sudaroma neutronų persvara, yra nestabilus ir radioaktyvus, pvz.,
23
11 Na

+ 01n →

24
11 Na

→

0
24
−1 e + 12 Mg

+ ve + γ .

2. β irimo schema tokia:
+

A
Z X

→

pvz.,

čia

0
+1 e

0
A
+0 e + Z −1Y

13
7N

→

+ 00 ve ,

0
13
0
+1 e + 6 C + 0 ve

(11.10)
+γ,

(11.11)

– pozitronas (elektrono antidalelė), 00 ve – elektroninis neutrinas.

Ir šiam virsmui galioja krūvio ir masės skaičių, sukimo ir impulso momento bei energijos tvermės dėsniai. β dalelės lengvos, bet greitos. Todėl jų jonizacinė geba maža, bent
100 kartų mažesnė negu α dalelių. Vadinasi, β dalelės ore gali nulėkti iki 200 m, švine – iki
3 mm, organizmo audiniuose – iki 1,5 cm.
1) Elektrono pagava reiškia, kad branduolys gali sugerti elektroną iš artimiausio K,
L ir M apvalkalo. Dėl to galima tokia šio virsmo schema:
1
1p

+

40
19 K
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0
−1 e

+

→ 01n + 00 v;

0
−1 e

→

40
18 Ar

+ 00 v + γ.

(11.12)

Laisvą elektrono vietą užima iš tolesnių sluoksnių peršokęs elektronas. Dėl to išspinduliuojamas rentgeno K serijos fotonas. Gama kvantai išspinduliuojami kai, kaip jau
minėta, sužadinti antriniai branduoliai grįžta į normaliąją būseną.
Jų intensyvumas medžiagoje dėl sklaidos, dėl fotoefekto ir dėl elektronų-pozitronų
porų sukūrimo mažėja eksponentiškai (11.4 pav.).

11.4 pav. Gama bangų silpimo medžiagoje kreivė

ln 2
,
Perėjusių d1/2 storio sluoksnį bangų intensyvumas sumažėja 2 kartus. Todėl d 1 =
µ
2
čia µ – silpninimo koeficientas.
Tas storis priklauso nuo medžiagos ir bangų ilgio. Trumpųjų γ bangų d1/2 švine yra 1,6
cm, geležyje – 2,4 cm, žemėje – 15 cm. Be to, ir silpimo koeficientas sudėtingai priklauso
nuo γ fotonų energijos (11.5 pav.).

11.5 pav. Gama fotonų sugerties koeficiento priklausomybė nuo jų energijos

11.3. Jonizuojančios spinduliuotės ir medžiagos sąveika
Kaip buvo minėta, α dalelės jonizuoja stipriau nei β dalelės. Ir γ fotonai sukelia arba
fotoefektą (atsiranda greiti fotoelektronai), arba Komptono reiškinį (atsiranda atatrankos
elektronai), dėl ko medžiagos dalelės jonizuojamos. Spinduliuotės poveikis kūnui apibū∆q
skaitine verte lygi
dinamas sugerta doze masės vienetui. Todėl ekspozicinė dozė De =
∆m

141

oro masės vienete sukurtų vienodo ženklo jonų krūviui. Sugerties dozė – tai masės vieneto
∆E
. Biologinė dozė proporcinga sugerties dozei:
sugerta energija: Ds =
∆m
Db = k ⋅ Ds ,
čia k – biologinio aktyvumo koeficientas, priklausantis nuo spinduliuotės pobūdžio: rentgeno ir gama spindulių k = 1; neutronų ir protonų k = 10; α spindulių k = 20. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti dozių vienetai.
11.1 Lentelė . Jonizuojančios spinduliuotės dozės ir jų vienetai
Šaltinio aktyvumas
∆N
a=
∆t

Ekspozicinė dozė
∆q
De =
∆m

Sugerties dozė
∆E
Ds =
∆m

Tarptautiniai vienetai (SI)
[kulonas/kilogramui],
Grėjus [Gy],
1 C/kg
J
1Gy = 1
kg

Bekerelis [Bq],
1Bq =
aktas
=1
s

Nesisteminiai vienetai
Rentgenas [R]
Radas [rd]
−26
1R = 2, 58 ⋅
1rd = 10 J =
−4
⋅10 C/kg
= 0, 01Gy

Kiuris
1Ci =
10
= 3, 7.10 Bq

Biologinė
(ekvivalentinė dozė)
Db = k ⋅ Ds
Sivertas [Sv],
1Sv = 1

J
kg

Beras (biologinis radoekvivalentas)
1ber = 0, 01

J
kg

Apšvitinus biologinius audinius didelių energijų radioaktyviais spinduliais įvyksta
antrinė jonizacija, tam tikrame audinių gylyje išsiskiria didžiausia energija [Da – didžiausia sugerties dozė].
Pavyzdžiui, apšvitinus rentgeno spinduliais, kurių fotono energija maža [0,2 MeV],
antrinė jonizacija beveik nevyksta ir sugerties dozė [Da], einant gilyn į audinį, eksponentiškai mažėja pagal dėsnį:
I = I 0 e −µx .
čia I0 – krintančių į medžiagą radioaktyvių spindulių intensyvumas, I – perėjusių medžiagos sluoksnio storį x spindulių intensyvumas, µ – silpninimo koeficientas, priklausantis
nuo medžiagos prigimties.
Kai rentgeno spindulių fotono energija 6 MeV , jie labiausiai sugeriami 20 mm audinio gylyje, o 25 MeV energijos spindulių sugerties dozės maksimumas yra 50 mm gylyje .
Šie reiškiniai pritaikomi gydant piktybinius auglius įvairiose audinių vietose.
Didelių energijų protonai ir neutronai labiausiai sugeriami, kai jų kinetinė energija susilygina su šilumine. Neutronams patekus į organizmą įvyksta tamprūs smūgiai su
branduoliais ir antrinė jonizacija. Jeigu smūgiai su branduoliais netamprūs, tai branduolys
sužadinamas ir spinduliuoja gama spindulius. Jei branduolys pagauna neutroną, susidaro
radioaktyvūs izotopai:
1
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H[ n, γ] → 2 H (deuteris)

23
31

Na[ n, γ] →
P[ n, γ] →

32

24

Na

P.

Gali vykti ir kitos reakcijos. Vanduo žmogaus organizme sudaro 60-70 % kūno masės. Veikiant vandenį radioaktyviaisiais spinduliais įvyksta radiolizė, kurios metu gali susidaryti sužadinta vandens molekulė, vandens jonai [H2O+], radikalai [ H • , OH • ] , vandenilio peroksidas [H2O2]. Susidarę cheminiu atžvilgiu labai aktyvūs junginiai sąveikauja
su kitomis biologinės sistemos molekulėmis, todėl sutrinka membranų, ląstelių ir organų
gyvybinės funkcijos, pakinta ląstelių genetinės savybės.
Organizmas gali sugerti tą pačią radioaktyviujų spindulių dozę per įvairų laiką. Svarbu žinoti sugertą dozę per laiko vienetą. Tam įvedama dozės galia [P], kuri išreiškiama šia
formule:
Da
.
t
⎡W⎤
Tarptautinėje vienetų sistemoje dozės galia matuojama ⎢ ⎥ , nesisteminiai vienetai:
⎣ kg ⎦
R rd rem
ir kiti.
; ;
h s metus
P=

11.4. Natūralus Žemės radioaktyvusis fonas
Žemės biosfera nuolat bombarduojama kosminių spindulių. Tai įvairaus skvarbumo
ir energijų mezonai, neutronai, alfa dalelės, elektronai, pozitronai ir gama fotonai. Be to,
Žemės plutoje, vandenyse, ore, pagaliau ir gyvuose organizmuose yra radioaktyviųjų izotopų, kurie taip pat skleidžia radioaktyviuosius spindulius. Ši visuma ir sudaro natūralujį
radioaktyvųjį foną.
Radiacinį Žemės foną sudaro labiausiai Žemėje paplitę radioaktyvieji izotopai 220Rn,
222
Rn, 40K ir urano ir radžio šeimai priklausantys radioaktyvūs izotopai. Pagrindinių radioaktyviųjų izotopų spinduliavimo indėlis % į bendrą radioaktyvujį Žemės foną yra:
220
Rn ir 22Rn – 50 %,
40
K – 15 %,
kosminiai spinduliai – 15 %,
urano šeimos radioizotopai – 20 %.
Radonas, kurio masės skaičius A = 222, spinduliuoja α daleles, kurių energija 5,5 MeV
ir 0,5 MeV – gama fotonus. Stabiliame kalyje yra 0,01 % radioaktyviojo 40K izotopo, 0,3 %
visos žmogaus masės sudaro kalis, todėl 70 kg masės žmogus organizme yra apie 210 g kalio
ir 0,021 g radioaktyviojo 40K. Šio izotopo skilimo pusamžis T1/2 = 1,3 ⋅ 109 metų. Pusamžis
arba puskiekio periodas [T1/2] yra laiko tarpas, per kurį suskyla pusė radioaktyviujų branduolių. Apskaičiavę gauname, kad kas sekundę mūsų organizme suskyla 5 · 103 radioaktyviųjų
40
K branduolių, o per parą – 430 ⋅ 106, tačiau tai nesudaro mums jokio pavojaus.
Kosminius spindulius skleidžia žvaigždės-milžinės ir vykstantys Saulės aktyvumo
reiškiniai. Tai didelės energijos protonai, elementų branduoliai, alfa dalelės, neutronai,
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elektronų srautai ir gama spinduliai. Didelių energijų dalelės, sąveikaudamos su atmosferoje esančiais atomais ir vykstant branduolinėms reakcijoms, sukuria nemažai radioakty14
viųjų izotopų: 31 H, 74 Be, 22
11 Na, 6 C ir kt. ir antrinį spinduliavimą, kuris pasiekia apatinius
atmosferos sluoksnius. Biosferą veikia vadinamieji minkštieji kosminiai spinduliai, daugiausia elektronai ir mažų energijų gama fotonai.
Ekvivalentinė dozė, kurią žmogus gauna per metus µSv [mikrosivertais], yra pateikta
11.2 lentelėje.
11.2 Lentelė. Metinės ekvivalentinės dozės žmogui
Išorinė apšvita
Kosminiai spinduliai
40
K
23
232
U
ir
Th šeimos
92
90

Vidinė apšvita
300
120
230

K
Rn
210
Rn

180
800
130

40

222

Vidutinė apšvitos dozė nuo visų gamtinių radioaktyviųjų šaltinių sudaro 2 milizivertus per metus.
Radioaktyvusis fonas priklauso nuo geografinės padėties, metų laiko, pramonės rajonų ir kt.
Įvykus avarijoms atominėse elektrinėse ar branduoliniam sprogimui, į atmosferą išmetama įvairių radioaktyviųjų izotopų, kurių pusamžiai skirtingi (11.3 lentelė)
11.3 Lentelė. Izotopų pusamžių vertės
Radioaktyvieji izotopai

Skilimo pusamžis

Spinduliuotės rūšys

Jodas [131J]

8 dienos

γ[ 0, 7MeV]

Stroncis [90Sr]

28 metai

−β[ 0, 2MeV]

Cezis [137Cs]

27 metai

−β[ 0, 3MeV] ir [ 0, 6MeV]

Šie izotopai kaupiasi atskiruose organuose: jodas – skydliaukėje, stroncis – kauluose,
cezis – visame organizme. Žmogui leistina biologinė dozė 0,05 sivertai arba 5 berai (5
radai) per metus, o 600 berų arba 6 sivertai yra 100 % mirtina dozė.
Augalai drauge su mineralinėmis medžiagomis pasisavina dirvoje ir vandenyje esančius radioaktyviuosius elementus. Pvz., vykstant fotosintezės procesui, augalai pasisavina
iš oro anglies [14C] izotopą, kuris virsta augalo organine medžiaga ir jame pasilieka. Šis radioaktyvusis izotopas pasigamina veikiant atmosferos azotą kosminių spindulių sukurtais
neutronais 177 N + 01n → 146 C + 11 p. Jo pusamžis 5570 metų. Matuojant medienos metinėse
rievėse 146 C izotopo kiekį, nustatomas jo susidarymo Žemės atmosferoje kiekis ir greitis,
kartu Saulės bei kosminių spindulių aktyvumas atitinkamu periodu.
Gyvuliai kartu su maistu taip pat gauna radioaktyviųjų medžiagų, tačiau vykstant
medžiagų apykaitai, dauguma jų pasišalina iš organizmo.

11.5. Branduolinės reakcijos ir jų praktinis taikymas
Branduoline reakcija vadinamas savaiminis ar priverstinis vienų elementų branduolių
kitimas ir virsmas kitų elementų branduoliais. Dažniausiai veiklioji dalelė a (neutronas,
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protonas, deuteronas, α dalelė ar γ fotonas) sąveikauja su branduoliu X (taikiniu) ir atsiranda atitinkama antrinė lengva dalelė (b):
X + a →Y +b±Q,
čia Q – reakcijos energija, kuri gali būti išskiriama (reakcija egzoterminė) arba sugeriama
(reakcija endoterminė).
Dažniausiai vyksta šių tipų reakcijos:
1. Virsmo reakcija, pvz., 147 N(α, p)178 O arba 94 Be(α, n)126 C.
2. Pagavos reakcija, kurios esmė tokia: veiklioji dalelė įstringa į taikinį ir sužadina jį
114
31
32 ∗
, todėl spinduliuojami γ fotonai: 113
48 Cd(n, γ) 48 Cd arba 15 P(n, γ) 15 P .
3. Sklaidos reakcija, kurioje veiklioji dalelė susiduria su taikiniu tampriai arba ne238
tampriai ir išspinduliuojami γ fotonai, pvz., 126 C(n, n)126 C arba 238
92 U(n, n, γ) 92 U.
4. Dalijimosi reakcija, kurioje tarpinis branduolys labai stipriai sužadintas ir todėl
dalijasi į 2 maždaug vienodas dalis bei išspinduliuojami keli neutronai ir daug energijos.
Taip gali dalytis 235
92 U branduolys:
235
92 U

∗
95
1
+ 01n → 139
54 Xe + 38 Sr + 2 0 n + 200MeV.

Dauguma dalijimosi skeveldrų yra β– radioaktyvios ir todėl spinduliuoja elektronus
tol, kol protonų ir neutronų santykis tampa lygus stabilaus izotopo nukleonų santykiui.
∗
Pvz., skeveldra 139
54 Xe šitaip virsta stabiliu lantano izotopu:
139
54 Xe

→

0
139
∗
−1 e + 55 Cs

→

0
139
∗
−1 e + 56 Ba

→

0
139
−1 e + 57 La.

Antriniai neutronai savo ruožtu gali skaldyti kitus branduolius ir prasidėti dalijimosi grandininė reakcija. Tam reikia tiek neutronų, kad jų daugėjimo koeficientas k ≥ 1 (11.6 pav.).

11.6 pav. Reakcijos pobūdis priklauso nuo koeficiento k

Daugėjimo koeficientas parodo šios kartos neutronų skaičiaus santykį su prieš tai
buvusios kartos neutronų skaičiumi. Branduoliniame reaktoriuje jis reguliuojamas automatiškai. Tikimybė, kad įvyks vienokio ar kitokio tipo reakcija, apibūdinama reakcijos
efektiniu skerspjūviu σ:
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n
cm 2 ,
N
čia n – veikliosios dalelės sukeltų sąveikos aktų skaičius jos kelio vienete, N – branduolių
skaičius medžiagos tūrio vienete.
Efektinio skerspjūvio vienetas – barnas: 1 barnas lygus 10-28 m2. Pats efektinis skerspjūvis priklauso nuo dalelės greičio, nuo kurio priklauso jos ir taikinio sąveikos trukmė. Ši
sąveika yra rezonansinė (11.7 pav.).
σ=

11.7 pav. Reakcijos efektinio skerspjūvio priklausomybė nuo neutrono energijos uranui 238

Vadinasi, tam tikro greičio neutronas perdavė branduoliui energiją, būtiną jam sužadinti.
Grandininė branduolinė reakcija vyksta krizinių matmenų ir atitinkamos formos aktyvioje zonoje, kurioje yra krizinė branduolio kuro masė: 233 U ir 230 Pu 10–20 kg, 235 U
– 40–60 kg.
Energetiškai naudingesnės lengvųjų elementų branduolių jungimo arba sintezės re−15
akcijos. Tam branduoliai turi suartėti iki tarpusavio atstumo r = 2 ⋅ 10 m , kad prasidėtų
stiprioji sąveika. Vadinasi, jų elektrostatinės stūmos potencinė energija turėtų būti, kai
Z1 = Z 2 + 1 , lygi:
E=

1 Z1Z 2 e 2
1 ⋅ 1 ⋅ 1,62 ⋅ 10−38
= 9 ⋅ 109 ⋅
J ≈ 0,7 MeV ,
4πε0
r
2 ⋅ 10−15

t.y. po 0,35 MeV kiekvienam susiduriančiam branduoliui. Tokio didumo kinetinę energiją
branduoliai įgytų 2·109 K temperatūroje. Tačiau lengvieji branduoliai gali jungtis ir žemesnėje, 107 K temperatūroje dėl dviejų priežasčių:
1) kai kurių branduolių energija žymiai didesnė už jos vidutinę vertę; 2) branduoliai
gali susijungti dėl tunelinio reiškinio.
Žemiausioje temperatūroje jungiasi deuterio ir tričio branduoliai:
2
1H

+ 31 H → 24 He + 01n + 17,6 MeV.

Vadinasi, išsiskiria 3,5 karto didesnė energija vienam nukleonui negu urano – 235
branduolio skaldymo metu:
200 MeV/236 ≈ 0,85 MeV/nukl.
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Saulės ir kitų žvaigždžių temperatūra yra didesnė ir siekia 108 K. Todėl jose vykstančios reakcijos vadinamos termobranduolinėmis. Šios reakcijos gali vykti protonų ir protonų arba anglies ir azoto ciklais.
Protonų ir protonų ciklo esmė tokia: 4 vandenilio branduoliai susijungia į helio branduolį ir išsiskiria energija, t.y.
1
1H

+ 11 H → 21 H + 10 e + v,

2
1H

+ 11 H → 23 He + γ ,

3
3
2 He + 2 He

→ 42 He + 2 11 H.

Ryškesnėse žvaigždėse labiau tikėtinas anglies ir azoto ciklas:
1) 126 C + 11 H → 137 N∗ + γ; 2) 137 N∗ → 10 e + 136 C + v;
3) 136 C + 11 H → 147 N + γ; 4) 147 N + 11 H → 158 O∗ + γ;
5) 158 O → 157 N + 0 e + v; 6) 157 N + 11 H → 126 C + 24 He.
Taigi šio ciklo rezultatas toks: vėl gaunamas anglies izotopas 126 C , atsiranda helio
branduolys ir išsiskiria apie 26,7 MeV energijos kiekis.
Pagrindinė šiandieninės energetikos problema – termobranduolinių reakcijų valdymo
problema. Ji sprendžiama daugelyje pasaulio šalių.

Klausimai
1. Paaiškinkite branduolio masės defektą.
2. Ką reiškia lygtis ∆E = c 2 ⋅ ∆m ?
3. Ką reiškia ši lygtis: ∆N = N 0 (1 − e −λt ) ?
4. Įrodykite, kad T = 0,693 / λ .
5. Apibūdinkite radioelemento aktyvumą ir jo vienetą.
6. Apibūdinkite branduolinę reakciją ir pateikite pavyzdžių.
7. Nuo ko priklauso branduolinės reakcijos pobūdis (greitis)?
8. Paaiškinkite lygtį: Q = c 2 (∑ mI − ∑ mII ) .

Uždaviniai
1. Kokiu elementu virs uranas 238
92 U po trijų alfa ir dviejų beta (minus) skilimų?
2. Nustatykite senų medinių daiktų amžių, jeigu žinoma, kad anglies izotopo 146 C
aktyvumas sudaro 3/5 šio izotopo aktyvumo ką tik nukirstoje medienoje. Anglies
izotopo 146 C skilimo pusamžis T1/2 = 5 ⋅ 570 metų.
60
Co izotopo spinduliuojamų γ spindulių pluoštelio intensy3. Kiek kartų sumažėjo 27
vumas, jiems perėjus 28 cm storio betono sieną, jeigu ilginis sugerties koeficientas
µ = 0,14 cm-1 Kokio storio ta siena, kai pluoštelis susilpnėja du kartus?
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12. ATMOSFERA
12.1. Atmosferos savybės
Žemės rutulį juosia oro sluoksnis, kuris yra vadinamas atmosfera. Atmosferos storis
siekia iki 20 tūkstančių kilometrų. Oro sudėtis yra tokia: azotas sudaro 78,08 %, deguonis
– 20,95 %, argonas – 0,93 %, anglies dvideginis – 0,037 %, likusios dujos sudaro mažiau
negu 0,01 %. Šitokia oro sudėtis dėl vertikalaus oro maišymosi būna iki 100 km aukščio.
Kylant aukštyn oro sudėtis kinta, t.y. sunkių molekulių ir atomų procentinis kiekis mažėja,
o lengvų – didėja. 1000 kilometrų aukštyje pradeda vyrauti helis, o 2000 km aukštyje –
vandenilis. Deguonies molekulės, esančios aukščiau kaip 100 km, veikiant Saulės spinduliams, trumpesniems negu 0,24 mikrometro, suskyla į atomus, ir 200 km aukštyje beveik visi deguonies atomai yra jonizuoti, t.y. deguonies molekulių šiame aukštyje beveik
nebelieka. Azoto molekulės taipogi skyla į atomus, tačiau žymiai lėčiau negu deguonies
molekulės. Poliarinės pašvaistės spektrai parodė, kad molekulinis azotas būna net iki 1000
km aukščio. Spektrinė analizė taipogi parodė, kad 35 – 60 km aukštyje ir 250 km aukštyje
yra natrio. 100 – 120 km aukštyje yra 5 – 6 km sluoksnis, turintis kalcio ir magnio jonų,
o aukščiau kaip 370 km buvo surasta helio jonų. Aukštuose atmosferos sluoksniuose yra
vandens garų, pavyzdžiui, 70 km aukštyje vandens garų dalinis slėgis yra 9·10-4 Pa, o
82 km aukštyje 1,2·10-4 Pa. Visą laiką į atmosferą iš kosmoso atskrenda įvairių elementų
atomų, taip pat iš atmosferos į kosmosą išlekia lengvų elementų atomų.
Dirvožemyje oro sudėtis truputį kitokia. Dėl išsiskiriančių organinių medžiagų augimo metu padaugėja anglies dvideginio vidutiniškai iki 1,2 procento, o durpėse, t.y. pelkėje, – iki 6 procentų. Analogiškai sumažėja deguonies – mažiau kaip 20 procentų, taip pat
padidėja kitokių dujų, tokių kaip metano ir kt. Dėl besivystančios pramonės, transporto ir
kitų veiksnių anglies dvideginio kiekis nuo 19 a. vidurio iki 20 a. pabaigos didėja (12.1
pav.). Anglies dvideginio emisija tūkstančiais tonų Europoje, Azijoje ir Šiaurės bei Centrinėje Amerikoje, kartu paėmus, yra apytiksliai vienoda, t.y. po 5 milijardus tonų. Pietų
Amerikoje ir Afrikoje – po 1 milijardą tonų.
Deguonis atsinaujina dėl fotosintezės procesų, vykstančių augaluose ir vandenyno
planktone. Pagrindinis yra vandenyno planktono fotosintezės procesas.
Atmosferoje esančios įvairios kietosios ir skystosios dalelės yra vadinamos aerozoliais. Jos atsiranda degant kurui, išsiveržiant ugnikalniams, pakeliant vėjui nuo žemės
paviršiaus įvairias dulkes bei druskų kristalus nuo vandenyno. Aerozolio kiekis taipogi
priklauso nuo Žemės paklotinio paviršiaus. Pavyzdžiui, virš miškų jų būna 1000 – 2000
viename kubiniame centimetre, o virš pramoninių rajonų – 1 – 2 milijonai kubiniame centimetre. Aerozolių kiekis priklauso nuo aukščio virš jūros lygio. 5 – 10 kilometrų aukštyje
1 cm3 būna kelios dešimtys dalelių. Aerozoliai yra pernešami oro srautų dideliais nuotoliais. Pavyzdžiui, dulkės, sukeltos dulkių vėtros, gali būti nuneštos į Skandinavijos pusiasalį. Taip pat išsiveržus ugnikalniams arba sprogus pakankamo stiprumo atominei bombai,
susidaręs teršalų srautas pakyla į stratosferą, o ten apjuosia visą Žemės rutulį. Dalis aerozolių veikia kaip kondensacijos branduoliai, t.y. dalelės, ant kurių vyksta vandens garų
kondensacija bei sublimacija. Siekiant mažinti atmosferos užterštumą, stengiamasi, kad į
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ją patektų kuo mažiau teršalų. Svarus pirmas renginys, plėtojant tarptautinę klimato kaitos
politiką, įvyko 1992metais, kada Niujorke buvo priimta Jungtinių Tautų Bendroji klimato
kaitos konvencija (JTBKKK).

12.1 pav. Anglies dvideginio kiekio kaita nuo 1870 iki 2000 metų.

Šios Konvencijos pagrindinis tikslas – stabilizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų
koncentraciją atmosferoje tokiame lygyje, kuriame pavojingas antropogeninis poveikis nesutrikdo klimato kaitos sistemos (JTBKKK, 2 straipsnis). JTBKKK buvo pasirašyta Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos ir plėtros konferencijoje Rio de Žaneire 1992 m. Mūsų šalis
kartu su kitomis 154 šalimis konvenciją pasirašė, o 1995m. vasario 23 dieną Lietuvos Respublikos Seimas ją ratifikavo. Buvo parengtas protokolas su konkrečiais valstybių įsipareigojimais ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimo mechanizmais. Tai
Kioto protokolas. Jis buvo pasirašytas 1997 m. Pagal šį protokolą išsivysčiusios ir į rinkos
ekonomiką pereinančios šalys įsipareigoja, lyginant su 1990 m, bent 5 % sumažinti išmetamąsias šiltnamio efektą sukeliančias dujas per 2008–2012 metų laikotarpį. Kioto protokolo
pagrindu, Lietuva, kaip ir Europos Sąjunga, įsipareigojo iki 2008–2012m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 8% lyginant su baziniais 1990 m. Į Lietuvą daugiausia
teršalų atslenka oru iš Europos vakarinės ir pietvakarinės dalies, taip pat iš Baltarusijos bei
Rusijos. Vieni iš pavojingiausių teršalų yra radioaktyvūs nuklidai. Tai įvairių radioaktyviųjų medžiagų junginiai, patenkantys į atmosferą atominių elektrinių avarijų metu. Reikia pažymėti Černobylio elektrinės avariją, įvykusią 1986 m. Jos metu susidaręs debesis iš Ukrainos pateko į Baltarusiją bei Lietuvą. Lietuvoje debesies dalis suskilo dar į dvi dalis: viena
dalis prieš Alytų nuslinko link Lenkijos, o kita Lietuvos šiaurės vakarų kryptimi. Vėlesni
tyrimai, atlikti matuojant gama spindulių foną kas 10 kilometrų, parodė, kad užterštumas,
viršijantis daugiau negu 10 kartų natūralų foną, buvo Alytaus rajone ir Žemaičių aukštumos
vakarinėje šlaito dalyje. Taip pat radioaktyviųjų nuklidų rasta Nidos jachtklubo ekvatorijoje
dumble. Radioaktyvūs nuklidai taipogi atsiranda dėl vykstančių įvairių atominių sprogimų
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bandymų, išsihermetinant branduolinėms galvutėms, degant kurui aukštoje temperatūroje,
net ir deganti cigaretė arba cigaras spinduliuoja radioaktyviuosius spindulius. Įvairių pramonės objektų išmetamų teršalų pasiskirstymas ant Žemės paviršiaus priklauso nuo kamino
aukščio ir vyraujančių vėjų krypties. Teršalų maksimumas ant paviršiaus sudaro uždarą
kreivę, artimą apskritimui. Šio maksimumo nuotolis nuo išmetimo šaltinio priklauso nuo
vėjo greičio ir kamino aukščio. Kuo kaminas aukštesnis, tuo maksimumas labiau nutolęs
nuo jo. Siekiant sumažinti teršalų kiekį maksimumo vietoje, kaminai yra statomi nevienodo
aukščio, kad susidarytų ne vienas, o keli maksimumai. Šiuo atveju teršalų koncentracija
maksimumo vietoje būna mažesnė. Dalies dujų poveikis kaip ekrano, sumažinančio Žemės
efektyvųjį spinduliavimą. Šios dujos yra vadinamos šiltnamio dujomis, jos būna gamtinės
ir antropogeninės prigimties. Gamtinės šiltnamio dujos yra vandens garai (H2O), anglies
dvideginis (CO2), nitrito oksidas (N2O), metanas (CH4), ozonas (O3); antropogeninės: sieros heksafluoridas (SF6), hidrofluoroangliavandeniliai (HFC’s), perfluorangliavandeniliai
(PFC’s). Šiltnamio dujų kitimas pavaizduotas 12.1 lentelėje.
12.1 lentelė. Šiltnamio dujų kaita
Laikotarpis

CO2

CH4

N2O

CFC’s

280 ppmv

700 ppbv

275 ppbv

0

355 ppmv

1,715 ppbv

310 ppbv

503 pptv

1,5 ppmv/m

13 ppbv/m

0,75 ppbv/m

20 pptv/m

Koncentracija priešindustriniame
laikotarpyje
Koncentracija 1992 m.
Koncentracijos pokytis 1980 m.

Teršalų, tokių kaip sieros dioksidas, azoto dioksidas, švinas, kiekis nuo 1990 m. Lietuvoje mažėja. Sieros dioksido kiekis daugumoje Lietuvos miestų neviršija 2 mikrogramų kubiniame metre. Azoto dioksido didžiausia leistinoji koncentracija yra 40 mikrogramų kubiniame metre. Praėjusio dešimtmečio pabaigoje, t.y. 2000 metais, ji neviršijo 30 mikrogramų,
išskyrus Klaipėdą ir Šiaulius. Didžiausia leistinoji dulkių koncentracija yra 150 mikrogramų kubiniame metre, 2000 m. nė viename Lietuvos mieste dulkių koncentracija nesiekė
100 mikrogramų kubiniame metre. Nustojus gaminti Mažeikių naftos perdirbimo įmonėje
benziną su švino priedais, Lietuvos miestuose šio teršalo koncentracija taip pat sumažėjo.
Miestuose teršalų koncentracija didžiausia būna tose vietose, kur intensyviausias transporto
eismas ir mažiausia oro apykaita, pavyzdžiui, tuneliuose, daubose, įkalnėse. Sieros dioksido
vidutinės koncentracijos pokyčiai įvairiuose pasaulio miestuose pateikti 12.2 lentelėje.
12.2 lentelė. Vidutinės sieros dioksido koncentracijos (µg/m3) pokyčiai įvairiuose pasaulio miestuose (Juknys,
2005)
Miestai
Londonas
Frankfurtas
Tokijas
Beijingas

1975
115
85
70
90

1985
40
60
25
160

1990
30
30
20
115

1995
10
15
10
90

Kaip matome, visuose pasaulio miestuose sieros dioksido kiekis mažėjo, išskyrus
industrinį besivystančios šalies Kinijos miestą Beijingą, kur didžiausia koncentracija buvo
1985 m., tačiau ir ten pastebima šio teršalo mažėjimo tendencija. Lietuvoje 1995 m. didžiausias šio teršalo kiekis buvo Klaipėdoje ir Vilniuje (apie 3,5 µg/m3), o mažiausias
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– Kaune (apie 1 µg/m3). Kaip matyti, teršalų kiekis Lietuvoje yra žymiai mažesnis negu
didžiuosiuose pasaulio miestuose.
Viena iš įdomesnių oro sudėtinių dalių yra ozonas. Jis susidaro ultravioletiniams Saulės spinduliams, kurių bangos ilgis yra mažesnis už 0,1 µm, veikiant deguonies molekules.
Šio poveikio metu prie deguonies molekulių O2 prisijungia deguonies atomas, ir gaunama
trijų deguonies atomų molekulė O3. Ozonas sugeria apie 4 % visos Saulės energijos, patenkančios į atmosferą. Pats ozonas sugeria bangas, trumpesnes negu 0,29 µm, ir šio proceso
metu ozonas suskyla. Matome, kad visą laiką vyksta ozono susidarymas ir skilimas. Ozono
molekulės taip pat gali suskilti, susidurdamos su aplinkinėmis molekulėmis. Šio skilimo
intensyvumas yra proporcingas oro temperatūrai. Ozonas taip pat sugeria dalį atmosferos ir
Žemės ilgabangio spinduliavimo. Ozonas apsaugo Žemės gyvąją gamtą nuo kenksmingų ultravioletinių spindulių, trumpesnių negu 0,29 µm. Didžiausias ozono molekulių procentinis
kiekis buvo 25 – 30 km aukštyje, o dabar ozono maksimumas yra 23 km aukštyje. Manoma,
kad tai įvyko dėl pramonės technologijų metu išsiskiriančio ozono kiekio padidėjimo. Ozono kiekis atmosferoje taip pat priklauso nuo geografinės platumos. Mažiausias ozono kiekis
yra šiauriniame pusrutulyje ties 7 – 23° platuma. Toliau į abi puses link pusiaujo arba link
šiaurės ašigalio ozono kiekis didėja. Maksimalią vertę ozonas įgyja ties 60° šiaurės platumos
(390 dobsonų) ir ties 20° pietų platumos (306 dobsonai). Ozono kiekis taip pat priklauso nuo
meteorologinių veiksnių: arktinės kilmės ore yra didesnis kiekis ozono negu šiltame tropinės
kilmės ore. Atmosferoje didesniame kaip 10 km aukštyje ozono koncentracija tampa pavojinga žmogaus gyvybei. Dėl to lėktuvuose, skrendančiuose tokiuose aukščiuose, pavojinga
kvėpuoti oru, esančiu už lėktuvo borto. Taip pat tame aukštyje esantis ozonas kenkia lėktuvų
padangoms ir kitoms dalims. Lėktuvų išmetamosiose dujose yra azoto oksidų, kurie mažina
deguonies molekulių ir ozono kiekį, tačiau šis poveikis nėra didelis. Chloras ir jo junginiai
beveik šešis kartus greičiau ardo deguonį ir azotą negu azoto oksidai. Labiausiai ozoną ardo
freonas, kuris, pakilęs į aukštesnius atmosferos sluoksnius, veikiamas ultravioletinės Saulės spinduliuotės, suskyla į chlorą ir chloro junginius, ardančius ozoną (Guralnik, 1982).
Iš pradžių virš Antarktidos, o vėliau ir virš Arktikos buvo pastebėtos sritys, kuriose ozono
koncentracija mažesnė. Virš Antarktidos ozono kiekis 1975 m. buvo 320 dobsonų ir iki 1995
m. sumažėjo iki 120 dobsonų. Po to ozono skylės Europos šiaurėje buvo pastebėtos virš
šiaurinės Norvegijos dalies, taip pat virš Latvijos ir Lenkijos. Nuo 1993 m. bendrasis ozono
kiekis yra matuojamas Kauno hidrometeorologijos stotyje.
Ozono kiekio mažėjimo priežastys kol kas nenustatytos. Iškeltos hipotezės, kad tai
vyksta dėl azoto ir kitų oksidų sąveikos su ozono molekulėmis. Troposferoje (apatinis
atmosferos sluoksnis) esantis ozonas kinta dėl šių priežasčių: vietinių ozono pirmtakų
emisijos, tolimosios užteršto oro pernašos ir atmosferos dinaminių procesų. Dinaminių
atmosferos procesų metu ozonas, esantis troposferoje, patenka į stratosferą. Tolimosios
užteršto oro pernašos gali siekti didelius atstumus, ir užterštas oras ar susiformavęs ozonas
gali atkeliauti iš Amerikos ar kitų tolimų kontinentų. Ozono pirmtakai būna gamtinės ir
antropogeninės kilmės angliavandeniliai ir azoto dioksidas. Iš gamtinių angliavandenilių
galime paminėti metaną ir terpenus, o iš antropogeninių – formaldehidą, naftos produktų
ir įvairių organinių tirpiklių garus (lakieji organiniai junginiai). Angliavandeniliai patys
tiesiogiai nedalyvauja ozono sudarymo procese, tačiau pagreitina pagrindinio ozono pirmtako azoto dioksido susiformavimą bei fotochemines reakcijas. Veikiant ultravioletinei
Saulės spinduliuotei, ozonas susidaro pagal šias lygtis.
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NO 2 + UV → NO + O ,
O + O 2 → O3 .
Troposferoje ozono irimas vyksta pagal šią lygtį:
O3 + NO → NO 2 + O 2 .

(12.1)
(12.2)
(12.3)

Dėl šios irimo reakcijos miestuose ozono koncentracijos yra mažesnės negu kaimuose.
Lietuvoje per paskutinius 25 metus ozono koncentracija troposferoje padidėjo pusantro karto.
Per šį laikotarpį kaimuose ozono koncentracija buvo apie 50 procentų didesnė negu miestuose.
Šiuo metu ozono koncentracija nebedidėja, o tai galima paaiškinti bendru teršalų kiekio nebedidėjimu, kartais netgi mažėjimu. Pažemio ozono koncentracija taip pat priklauso nuo metų
laiko. Didžiausia būna kovo – birželio mėnesiais, o mažiausia rugsėjo – sausio mėnesiais. Dienos metu didžiausia ozono koncentracija būna apie vidurdienį ir ramiomis giedromis vasaros
dienomis, nes tuomet į atmosferą patenka daugiausia ultravioletinių spindulių. Mažiausia ozono koncentracija per parą yra 2 – 5 valandą. Vasarą per parą ozono koncentracija kinta labiau
negu žiemą. Praėjusio šimtmečio metu ozono kiekis, esantis troposferoje, padidėjo daugiau
negu du kartus, kai šimtmečio pradžioje pažemėje ozono koncentracija buvo apie 20 – 30 µg/
m3. Stiprus vėjas išsklaido oro teršalus, tuo sumažindamas ozono koncentraciją. Taip pat ozonas intensyviausiai formuojasi virš miškų, nes virš jų biogeninių procesų metu išsiskiriantys
angliavandeniliai veikia kaip fotocheminių reakcijų katalizatoriai. Mažas ozono koncentracijos
padidėjimas teigiamai veikia gyvūnus ir augmeniją, tačiau ryškesnis ozono kiekio padidėjimas
sukelia įvairias augalų ir gyvūnų ligas. Pasaulinės sveikatos organizacijos teigia, kad žmogaus
sveikatai kyla pavojus, kai ozono koncentracija viršija 180 µg/m3, arba per aštuonias valandas
yra 110 µg/m3. Lietuvoje didžiausia ozono koncentracija yra 120 µg/m3. Augalų tyrimai parodė, kad viršijus ozono koncentraciją 65 µg/m3, yra pažeidžiama jautri augalija. Lietuvoje trečdalį dienų per metus ozono koncentracija būna didesnė negu ši vertė. Manoma, kad grūdinių
kultūrų derlius dėl pernelyg didelio pažemio ozono poveikio sumažėja 5 – 7 % (Juknys, 2005).
Esant ozono koncentracijai 160 – 300 µg/m3 , prasideda kvėpavimo funkcijų sutrikimai. Maži
vaikai yra jautresni ozono perviršiui negu suaugusieji.

12.2. Atmosferos slėgis
Pirmasis atmosferos oro tankį išmatavo Magdeburgo burmistras O. Gerikė. Jis nustatė, kad oro tankis yra 1 kg 290 g kubiniame metre. Tai yra artima dabartiniam tankiui,
kuris yra nustatytas normaliomis sąlygomis, t.y. esant 0°C temperatūrai, 45° geografinei
platumai, 1000 hPa atmosferos slėgiui ir jūros lygyje. Tai yra 1 kg 293 g kubiniame metre.
Kylant aukštyn, atmosferos tankis mažėja. Tai O. Gerikė pademonstravo tokiu bandymu.
Kalno apačioje jis baliono čiaupą uždarė ir su šiuo balionu pakilo į kelių kilometrų aukščio kalną. Ten baliono čiaupą atidarė, ir oras iš baliono vidaus pradėjo veržtis laukan. Tai
parodė, kad oras kalno papėdėje yra tankesnis, negu kalno viršuje. Vėliau jis bandymą pakartojo atvirkščiai: kalno viršuje baliono čiaupą uždarė, o nusileidęs į kalno apačią baliono
čiaupą atidarė. Tada oras pradėjo veržtis į baliono vidų.
Atmosferos slėgis savo skaitine verte yra lygus jėgai, kuria vertikalus oro stulpas
slegia horizontalų ploto vienetą. Atmosferos slėgis yra matuojamas paskaliais. Paskalis tai
1 Niutono jėga tenkanti kvadratiniam metrui. Šis slėgio vienetas yra priimtas tarptautiniu
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nuo 1980 m. Tarptautiniu vienetu nuo 1930 m. buvo laikomas baras, o dar anksčiau atmosferos slėgis buvo matuojamas gyvsidabrio stulpelio aukščiu, išreikštu milimetrais. Tarp šių
vienetų galioja toks ryšys: 105 Pa = 10-1 MPa = 103 hPa = 103 mbar ≅ 750,2 mmHg st.
Atmosferos sauso oro tankio priklausomybė nuo oro temperatūros, atmosferos slėgio
ir vandens garų dalinio slėgio yra išreiškiama šia lygtimi:
p−e
;
(12.4)
RcT
čia Rc – sauso oro santykinė dujų konstanta (287 Jkg-1K-1), p – atmosferos slėgis, e – vandens garų dalinis slėgis, T – temperatūra. Šie dydžiai yra SI sistemoje.
Drėgno oro tankis randamas pagal šią išraišką:
ρc =

p ⎛
e⎞
(12.5)
⎜1 − 0,378 ⎟ .
RcT ⎝
p⎠
Matome, kad drėgno oro tankis yra mažesnis negu sauso. Dėl to drėgno oro atmosferos slėgis yra mažesnis negu sauso oro. Taip yra dėl to, kad dalis sauso oro molekulių yra
pakeista vandens molekulėmis.
Meteorologijoje yra vartojama virtualioji temperatūra Tv :
ρd =

Oro tankis, kg/m³

⎛
e⎞
(12.6)
Tv = T ⎜1 + 0,378 ⎟ .
p⎠
⎝
Temperatūra, kurią turi turėti sausas oras, kad jo tankis būtų lygus drėgno oro tankiui, esant tam pačiam slėgiui, yra vadinama virtualiąja. Vartojant virtualiąją temperatūrą,
drėgnam orui galima naudoti idealiosioms dujoms išvestas lygtis, nors drėgno oro molio
masė keičiasi kintant oro drėgnumui.
Kylant aukštyn, mažėja oro temperatūra ir slėgis, tačiau slėgis kinta smarkiau negu temperatūra, o mažėdama temperatūra didina tankį. Dėl to oro tankis kylant aukštyn mažėja lėčiau
negu slėgis. Būna ir taip: esant dideliam temperatūros gradientui, pavyzdžiui, jeigu temperatūros gradientas yra 3,4°C/100 m, tuomet tankis kylant aukštyn nekinta. Jeigu temperatūros
gradientas viršija šią reikšmę, tai oro tankis kylant aukštyn didėja. Šiuo atveju atmosfera yra
nepastovi, nes tankesnis oras nusileidžia žemyn, o lengvesnis pakyla aukštyn. Šis procesas yra
trumpas, ir tai vyksta ploname atmosferos sluoksnyje ties paklotiniu paviršiumi. Europoje oro
tankio priklausomybė nuo aukščio virš Žemės paviršiaus pateikta 12.2 paveiksle.
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Jeigu temperatūra per visą atmosferą būtų pastovi ir jos vertė būtų lygi 0 °C, tai pusė
viso oro būtų iki 5,5 km aukščio, 90 % oro – iki 18,4 km aukščio, 99 % oro – iki 36 km
aukščio. Realiomis sąlygomis oro masės pasiskirstymas mažai skiriasi nuo idealiojo.
Kylant aukštyn slėgis mažėja. Slėgio pokytis ∆p pakitus aukščiui ∆h randamas pagal
šią formulę:
∆p = − gρ∆h ;

(12.7)

čia g – laisvojo kritimo pagreitis.
Ši lygtis yra vadinama statikos lygtimi. Ji išreiškia slėgio kitimą esant pastoviai
atmosferai. Atmosfera pastovi būna labai trumpą laiką ir tik ties žemės paviršiumi, nes
oro masės visą laiką juda. Kaip parodė praktiniai matavimai, statikos lygtis su nedidele
paklaida tinka ir realiai atmosferai. Minusas statikos lygtyje parodo, kad kylant slėgis
mažėja, ir atvirkščiai, leidžiantis slėgis didėja. Kadangi šalto oro tankis yra didesnis
negu šilto, tai esant žemesnei temperatūrai atmosferos slėgis didesnis. Iš tikrųjų atmosferos tankis ir slėgis priklausomai nuo aukščio kinta įvairiai, dėl to meteorologijoje yra
nagrinėjami trys variantai. Pirma – vienalytė atmosfera, antra – izoterminė atmosfera ir
trečia – politropinė atmosfera.
Vienalytė atmosfera. Čia atmosferos tankis nepriklauso nuo aukščio – visą laiką yra
pastovus. Tuomet statikos lygtis tokia:
p = p − ρgh ;

(12.8)

čia p – atmosferos slėgis aukštyje h, p – atmosferos slėgis jūros lygyje, ρ – atmosferos
tankis tiriamoje atmosferoje. Jis savo ruožtu yra lygus atmosferos tankiui jūros lygyje.
Atlikę skaičiavimus gautume, kad tokios vienalytės atmosferos storis būtų 8 tūkstančiai
metrų, kai oro temperatūra 0 °C. Vienalytė atmosfera egzistuotų, jeigu vertikalus temperatūros gradientas būtų –3,42 °C/100 m, tačiau toks jis būna labai retai.
Izoterminė atmosfera. Čia temperatūra nekinta. Slėgis šioje atmosferoje kinta pagal
šį eksponentinį dėsnį:
ph = p e

−

h
H

;

(12.9)

čia ph – atmosferos slėgis izoterminės atmosferos aukštyje h, H – vienalytės atmosferos
⎛
kT ⎞
storis ⎜ H =
⎟ , k – Bolcmano konstanta, m – oro molekulės masė, kg. Izoterminio
mg⎠
⎝
sluoksnio storį apskaičiuojame pagal šią formulę:
p
;
(12.10)
∆h = 18400(1 + αt ) lg
ph
čia p ir ph – slėgiai atitinkamai apatiniame ir viršutiniame atmosferos sluoksnio lygiuose, α – dujų izoterminio plėtimosi koeficientas, t – temperatūra pagal Celsijaus skalę.
Politropinė atmosfera. Tai tokia atmosfera, kurioje, kylant aukštyn, temperatūra kinta
tiesiškai, t.y. vertikalus temperatūros gradientas visoje atmosferoje yra tas pats. Praktiniams tikslams yra naudojama vadinamoji standartinė atmosfera, kurioje atmosferos slėgis, temperatūra ir kiti dydžiai yra apskaičiuoti iki 200 km aukščio. Pradiniu aukščiu yra
pasirenkamas jūros lygis, kuriame atmosferos slėgis yra lygus 1013,25 hPa, o oro tem-
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peratūra 15 °C. Manoma, kad iki 11 km aukščio standartinė atmosfera yra politropinė ir
jos vertikalus temperatūros gradientas yra lygus 0,65 °C/100 m, o nuo 11 km iki 20 km
aukščio atmosfera yra izoterminė ir jos temperatūra lygi –56,5 °C.
Atmosferos slėgio kitimas vertikalia kryptimi yra apibudinamas vertikaliu barometriniu žingsniu. Jis savo skaitine verte yra lygus aukščių skirtumui, kuriuo reikia pakilti arba
nusileisti, kad atmosferos slėgis pakistų vienetu.
Atmosferos slėgio kitimas horizontalia kryptimi yra įvertinamas horizontaliu barometriniu gradientu. Jis savo skaitine verte yra lygus slėgio skirtumui horizontalia kryptimi kas 100 kilometrų. Horizontalus barometrinis gradientas nustatomas taip. Turime dvi
izobaras: p1 = 1010 hPa ir p2 = 1022 hPa. Atstumas tarp šių izobarų yra 400 km. Tuomet
horizontalus barometrinis gradientas (HBG) bus:
p2 − p1 1022 − 1010 12
hPa
=
= =3
;
(12.11)
∆l
4
4
100km
čia ∆l – atstumas tarp izobarų.
Vidutiniškai horizontalus barometrinis gradientas būna 1 – 2 hPa/100km, o vertikalus
barometrinis žingsnis 8 m/hPa.
HBG =

12.3 Atmosferos struktūra
Nėra tiksliai nustatyta, kur baigiasi Žemės atmosfera. Vieni autoriai teigia, kad tai gali
būti jau 1000 – 1200 km aukštyje, nes tokiame aukštyje dar galima stebėti Šiaurės pašvaistę,
o tankis artėja prie kosminės erdvės tankio. Pagal kosminių laivų atliktų stebėjimų duomenis, Žemės atmosferos dujos buvo užregistruotos didesniame negu 20 tūkstančių kilometrų
aukštyje. Galima daryti prielaidą, kad Žemės atmosfera pereina į Saulės atmosferą apytiksliai
60 – 100 tūkstančių kilometrų aukštyje. Viršutiniuose atmosferos sluoksniuose yra didelis
išretėjimas, ir molekulės, susidurdamos viena su kita, gali įgyti didelį greitį, kurio pakanka
įveikti Žemės trauką. Tada molekulė, kurios judėjimas yra nukreiptas aukštyn, nesutikdama
kitų molekulių savo kelyje, palieka Žemės atmosferą. Žemės atmosferos masė yra apytiksliai
5,27·1018 kg. Pagrindinė masė, t.y. 50 %, yra sutelkta penkių su puse kilometrų aukštyje, 75
% – iki vienuolikos kilometrų, o 95 % – iki 20 kilometrų aukštyje.
Vertikalia kryptimi oro temperatūra kinta žymiai greičiau negu horizontalia. Atmosfera pagal tam tikrus požymius yra suskirstyta į penkis sluoksnius (sferas). Tai yra atlikta
atsižvelgiant į temperatūros pasiskirstymą kylant aukštyn, atmosferos oro sudėtį, atmosferos sąveiką su Žemės paviršiumi ir t.t. Pagal šiuos dydžius atmosfera yra suskirstyta į
troposferą, stratosferą, mezosferą, termosferą (jonosferą) ir egzosferą. Tarp šių sluoksnių
yra tarpsluoksniai, kurių išskirtinė savybė yra ta, kad temperatūra juose yra pastovi.
Troposfera yra pats žemiausias sluoksnis. Jis prasideda ties Žemės paviršiumi ir tęsiasi ties ašigaliais vasarą iki 10 km, o žiemą – iki 8 km aukščio. Mūsų gyvenamojoje
vietovėje – vasarą iki 11,1 km, o žiemą iki 9,1 km. Ties pusiauju tęsiasi 18 – 16 km. Kaip
matome iš duomenų, didėjant oro temperatūrai troposferos sluoksnio storis taip pat didėja
arba didėjant atmosferos slėgiui troposferos sluoksnio storis mažėja. Pagrindinė troposferos savybė – kylant aukštyn oro temperatūra mažėja vidutiniškai su vertikaliu temperatūros gradientu 0,65 °C/100 m. Vidutiniškai metinė temperatūra ties viršutine troposferos
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riba yra –55 °C vidutinėse platumose, –75 °C ties pusiauju, –65 °C žiemą ir –47 °C vasarą
Šiaurės poliuje. Troposferoje yra beveik visi vandens garai, čia susidaro debesys ir yra stebimi įvairūs meteorologiniai reiškiniai. Virš troposferos yra 1 – 2 km storio pereinamasis
sluoksnis, kuriame oro temperatūra nustoja mažėti. Šis sluoksnis yra vadinamas tropopauze. Apie šitą sluoksnį yra stebimi ploni ir siauri oro srautai, kuriuose oro greitis 150 – 300
km per valandą. Šie sluoksniai yra vadinami sraujymėmis. Troposfera dar yra skirstoma į
laisvąją atmosferą ir paribio sluoksnį. Paribio sluoksnis tęsiasi nuo Žemės paviršiaus iki
1,5 km aukščio. Paribio sluoksnyje yra išskiriami du pasluoksniai: pažemio ir priežemio.
Pažemio sluoksnis apima pačią žemiausią troposferos dalį (0 – 2 m), o virš jo yra priežemio sluoksnis (2 – 100 m). Lietuvoje vertikalus temperatūros gradientas vasarą būna 0,7 –
0,8 °C/100 m, o žiemą 0,4 – 0,5 °C/100 m. Troposferos viršuje slėgis nukrinta iki 26 hPa.
Stratosfera yra virš tropopauzės ir tęsiasi iki 50 – 55 km aukščio. Stratosferoje, kylant
aukštyn, oro temperatūra didėja nežymiai iki 35 km aukščio, o kylant toliau temperatūra
didėja sparčiau, ir stratosferos viršuje vidutiniškai pasiekia apie 0 °C. Šitokį temperatūros
kitimą sukelia stratosferoje esantis ozonas, sugeriantis trumpabangę ultravioletinę Saulės
spinduliuotę. Vidutinė temperatūra viršutiniame sluoksnyje taip pat priklauso nuo metų laiko. Pavyzdžiui, ties ašigaliais per metus ji pakinta ±20 °C, t.y. žiemą +20 °C, o vasarą –20
°C. Ties mūsų gyvenamąja vietove vasarą būna –10 °C, o žiemą +10 °C, nes žiemą Saulės
spinduliai pereina didesnę stratosferos dalį negu vasarą. Taip padidėja tikimybė, kad Saulės
spindulius absorbuos ozono molekulės, o šios savo ruožtu gautą energiją perduos aplinkinėms oro molekulėms, ir oro temperatūra padidės. Taip pat šios ribos temperatūra priklauso
nuo ozono koncentracijos. Stratosferoje taip pat formuojasi sraujymės. Jų plotis būna keli
šimtai kilometrų, storis – keli kilometrai, o ilgis – keli ar keliolika tūkstančių kilometrų. Stratosferos viršuje slėgis nukrinta iki 3 hPa. Stratosferoje yra nedaug vandens garų, kurie, virtę
ledo kristalėliais, sudaro debesis, vadinamus perlamutriniais. Perlamutriniai debesys yra stebimi prieš Saulės patekėjimą ir po jos nusileidimo. Stratosferoje daugiausia sudega į Žemės
atmosferą įlėkusių meteoritų. Virš stratosferos prasideda naujas tarpsluoksnis, vadinamas
stratopauze. Stratopauzė yra 1 – 2 km aukščio ir joje temperatūra nekinta.
Mezosfera yra virš stratopauzės ir tęsiasi iki 80 km aukščio. Mezosferoje temperatūra,
kylant aukštyn, mažėja, nes šiame sluoksnyje yra mažai ozono. Ties pusiauju mezosferos
viršuje oro temperatūra nukrinta iki –80 °C, ties poliais žiemą būna –40 °C, o vasarą –60 °C.
Garso bangos atsispindi mezosferoje ir grįžta atgal į Žemę. Atmosferos slėgis mezosferos
viršuje būna 7 Pa. Vandens garai, kurių esama nedidelio kiekio, 82 – 85 km aukštyje suformuoja debesis, vadinamus sidabriniais. Šie debesys yra stebimi Saulei nusileidus, jie žėri
melsvai sidabrine spalva. Kylant aukštyn mažėjanti temperatūra sukelia oro maišymąsi, ir
tada kyla vėjai, kurių greitis siekia 150 m/s. Virš mezosferos yra mezopauzė.
Termosfera (jonosfera) tęsiasi nuo mezopauzės iki 700 – 800 km aukščio, nors kai
kurie autoriai teigia, kad ji tęsiasi iki 450 km aukščio (Guralnik, 1982). Veikiant Saulės ultravioletinei spinduliuotei, įvyksta oro molekulių jonizacija. Pirmosios jonizuotos molekulės
yra registruojamos aukščiau negu 60 km, o pastovūs jonizuoti sluoksniai būna tarp 90 ir
110 km aukščio (E sluoksnis). Jonizuotas sluoksnis F1 yra tarp 150 – 180 km, o F2 tarp 220
– 400 km aukštyje. Šiuose sluoksniuose yra skirtingas jonizuotų dalelių kiekis. Pavyzdžiui,
E sluoksnyje jonizuotų dalelių tankis 2·105 jonų/cm3, o F2 sluoksnyje – 106 jonų/cm3. Šie
jonizuoti sluoksniai atspindi trumpąsias ir vidutines radijo bangas, tačiau ultratrumpųjų ban-
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gų neatspindi. Dėl to transliuojant televizijos programas oru būtinas tiesioginis matomumas
tarp televizijos programų siųstuvo ir televizoriaus antenos. Saulės ultravioletinius spindulius
absorbuoja azoto ir deguonies molekulės, dėl to temperatūra kyla. Termosferos viršuje temperatūra pakyla daugiau nei 1000 °C, o slėgis nukrinta iki 10-9 Pa. Toliau yra pereinamasis
sluoksnis – termopauzė. Jos, kaip ir visų pereinamųjų sluoksnių, storis yra 1 – 2 km.
Egzosfera tęsiasi virš termopauzės. Viršutinė riba nėra tiksliai nustatyta. Egzosferoje temperatūra pakyla daugiau nei 2000 °C. Virš egzosferos yra Žemės karūna. Dalelių tankis Žemės
karūnoje yra 1000 dalelių /cm3, o tarpplanetinėje erdvėje – 100 dalelių /cm3. Veikiant Saulės
spindulių slėgiui, Žemės šešėlio vietoje susiformuoja didesnio tankio sritis – Žemės uodega.
Taip pat atmosfera yra skirstoma į homosferą ir heterosferą. Homosfera prasideda ties
Žemės paviršium ir tęsiasi iki 100 km aukščio, t.y. apima atmosferą, kur yra vienoda procentinė oro sudėtis. Heterosfera yra virš 100 km aukščio. Joje oro sudėtis kinta, t.y. kylant aukštyn mažėja sunkių elementų procentinis kiekis, didėja lengvų elementų skaičius. Taip pat
atmosferoje yra jonosfera. Ji prasideda ties 60 – 80 km ir baigiasi kelių šimtų kilometrų aukštyje. Ozono sfera santykinai prasideda ties 20 km ir baigiasi ties 55 km, nors ozono molekulių yra aptinkama ir žemesniuose bei aukštesniuose sluoksniuose, ten kur maksimali ozono
koncentracija turi kelias tūkstantines procento dalis, o ties Žemės paviršiumi yra milijoninės
dalys procento oro sudėties. Virš tropinių ir vidutinių platumų yra iš elektronų ir protonų sudarytos dvi radiacinės juostos. Jos yra skirstomos į vidinę ir išorinę. Vidinė juosta tęsiasi nuo
500 iki 10000 kilometrų, o išorinė juosta – nuo 13 iki 80 tūkstančių kilometrų. Išorinė juosta
yra sudaryta iš didelių energijų elektronų, o vidinė – iš didelių energijų protonų.

12.4. Šiuolaikiniai atmosferos tyrimo metodai
Atmosfera yra tiriama lėktuvais, sraigtasparniais, radiozondais, raketomis, dirbtiniais
palydovais, erdvėlaiviais, meteorologiniais radarais, lazeriniu zondavimu. Lėktuvais ir sraigtasparniais yra atliekami maršrutiniai atmosferos stebėjimai panaudojant juose įmontuotą
aparatūrą. Čia tiriama oro temperatūra, drėgnumas, slėgis, vėjo greitis ir kryptis, Žemės
natūralus radioaktyvus fonas ir kt. Radiozondais tiriama oro temperatūra, drėgnis, slėgis,
vėjo greitis ir kryptis. Radiozondą sudaro konteineris, kuriame yra atitinkama aparatūra, matuojanti oro temperatūrą, drėgnį ir atmosferos slėgį, ir guminė pūslė, pripildyta vandenilio.
Išmatuoti signalai yra siunčiami į meteorologinę stotį, paleidusią zondą. Matuojamas dydis
pakeičia siunčiamo signalo dažnį, t.y. matuojamas dydis yra proporcingas siunčiamo signalo
dažnio pokyčiui. Pagal radiozondo padėties kitimo greitį ir kryptį yra nustatomas vėjo greitis
ir kryptis. Iš pradžių radiozondo padėtį nustatydavo su radiolokatoriais. Vėliau radiozondo
padėtis buvo nustatoma pagal ant Žemės esančių atraminių stočių pasiųstus signalus. Tiksliam padėties nustatymui užtenka trijų atraminių stočių signalų, tačiau iš tikrųjų radiozondas
priimdavo signalus iš penkių ir daugiau stočių. Dabar radiozondų padėtis nustatoma naudojant palydovinę navigaciją. Lietuvoje radiozondai yra siunčiami iš Kauno meteorologinėje
stotyje esančios aerologinės stoties nelyginėmis mėnesio dienomis vietos laiku (1 valandą 30
minučių žiemos laiku ir 2 valandos 30 minučių vasaros laiku) arba lyginėmis 23 valandą 30
minučių Grinvičo laiku. Laisvomis nuo stebėjimų Lietuvoje dienomis radiozondai yra siunčiami Latvijos meteorologinėje stotyje. Toks stebėjimų pasiskirstymas yra atliekamas dėl
lėšų stygiaus, nes vienas radiozondas kainuoja apie 500 litų ir yra panaudojamas vieną kartą.
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Radiozondais yra tiriama atmosfera iki 35 – 40 km aukščio, nes tame aukštyje vandenilio
pripildyta pūslė sprogsta, ir radiozondas nukrinta žemyn. Pasaulyje yra iš viso daugiau kaip
1000 aerologinių stočių, ir jose stebėjimai yra atliekami keturis ar net daugiau kartų per parą.
Radiozondus dažnai siunčia automatinės jų siuntimo stotys ( 12.3 pav).

12.3 pav. Automatinė radiozondų siuntimo stotis

Atmosfera yra tiriama meteorologinėmis ir geofizinėmis raketomis. Meteorologinėmis raketomis yra pakeliami konteineriai su atmosferai tirti skirta aparatūra iki 100 km,
o geofizinėmis raketomis – iki 400 km ir išmetami pritvirtinti prie parašiutų. Leisdamasi
konteineriuose esanti aparatūra matuoja oro temperatūrą, drėgnį, atmosferos slėgį, radiaciją ir kitus dydžius, o gautus duomenis persiunčia į Žemę. Pagal konteinerio judėjimo kryptį
ir greitį stebėjimo punkte yra nustatomas vėjo greitis ir kryptis. Aukštesniems sluoksniams
tirti yra naudojami palydovai ir kosminiai laivai. Pagal nuotraukas, gautas iš palydovų,
yra nustatomi įvairių barinių sistemų susidarymo vietos, jų išsivystymas ir judėjimas. Taip
pat meteorologiniai palydovai teikia informaciją apie Žemės paklotinio paviršiaus temperatūrą, sniego dangą, žaliosios masės kiekį. Ši informacija yra ypač naudinga apie tas
teritorijas, kuriose nėra arba yra mažai meteorologinių stočių.
Meteorologiniai radarai sudaro sąlygas nuolat stebėti debesų susidarymą, išsivystymą,
nustatyti jų rūšį, padėtį, vandeningumą, nulinės izotermės aukštį, kritulių iškritimo zonas,
intensyvumą, tipą, vėjo kryptį ir greitį. Meteorologinių radarų stebėjimo zona yra 150 –
200 kilometrų. Parenkant meteorologinių radarų pastatymo vietą, reikia atsižvelgti į tai, kad
aplink jį būtų 100 % matomumas, t.y. aplinkui neturi būti aukštų pastatų, kalvų ir kitų objek-
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tų, trukdančių tiesioginį matomumą. Kadangi Lietuva neturi meteorologinio radaro, dabar
yra ieškoma lėšų jam nupirkti ir vietos jam pastatyti. Manoma, kad tai bus netoli Rambyno
kalno. Dabar mes galime pasinaudoti duomenimis, gautais iš Lenkijos, Latvijos ir Estijos
meteorologinių radarų. Šiuos duomenis galima rasti internete. Naudojant meteorologinį radarą, informacija gaunama greitai, ir ji yra ypač naudinga sudarant trumpalaikes prognozes.
Lazeriniu zondavimu yra nustatomas atmosferos slėgis, tankis, temperatūra, drėgnumas, vėjo greitis, kryptis, atmosferos užterštumas, tiriamas debesuotumas ir kt. Atmosfera
lazeriais yra tiriama iki 60 – 80 km aukščio. Tai vienas iš greičiausių tyrimo metodų.

Klausimai
1. Apibūdinkite horizontalų barometrinį gradientą ir barometrinį žingsnį. Kuo jie skiriasi?
2. Išvardinkite atmosferos tyrimo metodus ir trumpai juos apibūdinkite. Kodėl radiozondas nenaudojamas du kartus?
3. Kas keičia ozono kiekį atmosferoje?
4. Kas yra virtualioji temperatūra?

Uždaviniai
1. Pastato aukštis 300 metrų. Atmosferos slėgis pastato apačioje 1016 hPa. Koks
atmosferos slėgis pastato viršuje?
2. Oro temperatūra 20 °C, atmosferos slėgis 900 hPa, vandens garų dalinis slėgis 6
hPa. Raskite oro tankį.
3. Apskaičiuokite izoterminio sluoksnio storį, kai slėgiai apatiniame ir viršutiniame
atmosferos sluoksnio lygiuose atitinkamai yra 1000 hPa ir 900 hPa, o sluoksnio
temperatūra – 20 °C.

Literatūra
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4. http://www.epa.gov/air/
5. http://www.bio.cornell.edu/academics/ecology.cfm
6. http://web.mit.edu/globalchange/www/
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8. http://www.ciesin.columbia.edu/datasets/downscaled/
9. http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/pdf/gases_lt.pdf
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13. SAULĖS SPINDULIUOTĖ
Saulė yra pagrindinis energijos, kurią gauna Žemė, šaltinis. Ši energija Saulėje atsiranda vykstant termobranduolinėms sintezės reakcijoms. Kartu su elektromagnetinėmis
bangomis Žemę pasiekia įvairios elementariosios dalelės. Elektromagnetinių bangų, pasiekusių Žemės atmosferą, ilgis yra nuo 10-7 µm iki keleto kilometrų. Elektromagnetinės
bangos, kurių ilgiai yra nuo 0,1 iki 30 µm, perneša pagrindinę Žemės paviršių pasiekiančią
energijos dalį. Tokią energiją vadiname Saulės spinduliuote. Saulė yra 109 kartus didesnė
už Žemę, o jos kampinis skersmuo, kurį mes matome iš Žemės, sudaro 32′. Atstumas tarp
Žemės ir Saulės centrų vidutiniškai yra 1,496·108 km. Pagrindinės Saulės sudėtinės dalys
yra vandenilis (64 %), helis (32 %), o likusios kitos dujos sudaro 4 %. Saulė yra skirstoma
į branduolį ir Saulės atmosferą. Branduolyje vyksta termobranduolinės reakcijos, kurių
metu išsiskiria didelis energijos kiekis. Branduolio temperatūra siekia (2÷4)·107 K. Saulės
atmosferos vidinė dalis yra vadinama fotosfera, ir jos storis yra 100 – 140 km. Fotosferos
temperatūra yra apie 6 tūkstančius laipsnių. Sluoksnis, esantis virš fotosferos, vadinamas
chromosfera. Virš šio sluoksnio yra Saulės karūna, kuri matoma Saulės užtemimo metu.
Saulės karūnos aukštis gali siekti iki keleto Saulės skersmenų. Dėl didelio energijos išsiskyrimo fotosferoje susikuria iki tūkstančio kilometrų skersmens sritys, kurios dėl savo ryškumo yra vadinamos granulėmis ir fakelais. Chromosferoje taip pat yra tamsesnių sričių,
negu jos paviršiuje. Šios sritys vadinamos Saulės dėmėmis ir susidaro dujoms judant Saulėje iš gilesnių sluoksnų į paviršių uždarais srautais. Srautas juda chromosferos paviršiuje,
išspinduliuodamas energiją, dėl to mažindamas temperatūrą. Saulės paviršiuje būna didelių sprogimų, vadinamų protuberantais. Saulės dėmių, protuberantų, fakelų ir granulių vieta ir kiekis nuolat kinta. Maksimalus jų kiekis susidaro kas vienuolika metų. Maksimumo
laikotarpiu suaktyvėja Saulės veika, t.y. padidėja ultravioletinių spindulių ir įvairių išspinduliuojamų dalelių kiekis. Tuo metu pakinta Žemės magnetinis laukas, dažniau matoma
Šiaurės pašvaistė, sutrinka radijo ryšys. Šis aktyvumo kitimas veikia gyvąją gamtą, net ir
politinius procesus. Didžiausias poveikis jaučiamas pereinant iš maksimumo į minimumą
arba atvirkščiai. Kas antras maksimumas yra intensyvesnis, tai įvyksta kas 22,2 metai. Dar
didesnio aktyvumo Saulė būna kas 90, 160 – 170, 300, 600, 1500-2000 m.

13.1. Saulės spinduliuotės techninis panaudojimas
Saulės energija yra pats didžiausias atsinaujinančiosios energijos šaltinis Žemėje.
Jos teorinis metinis energinis potencialas yra 9·1020 Wh. Saulės metinis potencialas yra
60 kartų didesnis už vėjo metinį potencialą, 2200 kartų – už teorinį metinį geoterminį
potencialą, apie 4500 kartų – už biomasės ir 36000 kartų – už hidroenergijos teorinį
metinį Žemės potencialą.
Saulės energija nuo seno panaudojama žemės ūkyje ir pramonėje, t.y. vaisiams džiovinti, vandeniui ir pastatams šildyti, vandens garui gaminti ir jį panaudoti įvairiai technikai
sukti. Saulės energija taip pat yra naudojama vandens skaidymui į vandenilį ir deguonį,
elektros energijos gavybai ir t.t. Pats paprasčiausias būdas paversti Saulės energiją į šiluminę energiją yra vadinamoji karštoji dėžė, pagaminta iš šilumą izoliuojančios medžiagos.
Dėžės viršus yra uždengtas vienu ar keliais stiklo sluoksniais, o vidus išklotas juodai da-
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žyto plieno ar kito metalo lakštais. Saulės spinduliai, perėję pro stiklą, įkaitina metalinių
lakštų paviršių, o šie spinduliuoja infraraudonuosius spindulius, kurių bangų ilgis sudaro
apie 10 µm. Šie spinduliai pro stiklą nepereina, ir todėl dėžėje esantis oras yra įkaitinamas
net iki 200 °C. Iš tikrųjų karštosios dėžės optimali temperatūra yra 55 – 58 °C. Šiluma
iš tokios dėžės dažniausiai yra nuvedama vamzdeliais, prilituotais prie metalinio lakšto.
Šilumai nuvesti naudojamas antifrizas arba distiliuotas vanduo. Karštosios dėžės panaudojimas vandeniui šildyti ir patalpoms apšildyti parodytas 13.1 paveiksle.
1

2

5

3
4
13.1 pav. Buitinio šilto vandens ruošimas naudojant Saulės ir elektros energiją. 1 – Saulės kolektorius, 2 –
šilumokaitis, 3 – elektrinis kaitintuvas, 4 – šalto vandens magistralė, 5 – maišytuvas. Ištisinė linija – karšto
vandens magistralė, linija taškas-brūkšnys – šalto vandens magistralė

Norint gauti aukštesnę temperatūrą, naudojamos įvairios veidrodžių sistemos. Pavyzdžiui, Pirėnuose pastatyta helio krosnis, kurios parabolinio veidrodžio skersmuo yra
10 metrų. Šio veidrodžio židinyje 5 cm skersmens plotelyje yra pasiekiama 3400 °C
temperatūra. Šis įrenginys gali per parą išlydyti 60 kg plieno. Didinant veidrodžio skersmenį galima pasiekti aukštesnę temperatūrą, tačiau didesnės negu Saulės temperatūra
pasiekti negalima. Taip pat yra statomos elektrinės, kurios gauna energiją iš Saulės. Jos
veikia taip: ant aukšto stiebo tvirtinamas garo katilas, aplink stiebą sustatomi veidrodžiai, nukreipiantys Saulės spindulius į garo katilą. Katile susidarę vandens garai suka
turbiną, sukančią elektros generatorių. Viena iš tokių saulės elektrinių pastatyta Kalifornijoje. Ji užima 40 ha plotą ir turi 2000 veidrodžių. Jos bokšto aukštis yra 91 m, garų
temperatūra pasiekia 482 °C, ir šios elektrinės galia yra 1 GW. Šiuo būdu pagamintos
elektros energijos savikaina yra nuo 4 iki 10 kartų didesnė negu kitais standartiniais
būdais gaminant elektros energiją.
Saulės energija tiesiogiai į elektros energiją yra verčiama naudojant fotoefektą.
Pirmasis fotokeitiklis buvo pagamintas prieš 50 metų. Dabar vis plačiau yra naudojamos
fotoelektrinės, kurių fotoelektriniai keitikliai yra ne tik silicio monokristaliniai, bet ir
plonaplėviai, taip pat ypač pigūs organiniai fotoelektriniai keitikliai. 2003 metais Kalifornijos kompanija „SunPower“ paskelbė, kad sukūrė monokristalinio silicio fotoelektrinį modulį, kurio naudingumo koeficientas yra 20,4 %, o iki tol šių modulių našumo
koeficientas būdavo 12 – 15 %. Ši kompanija taip pat tikisi sukurti fotoelektrinius mo-
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dulius, kurių naudingumo koeficientas būtų didesnis negu 20%, kartu sumažindama jų
savikainą. 2000 m. Vokietijos mokslinių tyrimų centras ZSW (Zentrum fur Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung) Štutgarte sukūrė plonaplėvių CIGS modulių gamybos
technologiją, leidžiančią ženkliai sumažinti šio tipo fotoelektrinių gamybos sąnaudas ir
padidinti energijos konversijos efektyvumą dvigubai. Šiuo metu Vokietijoje veikia fotoelektrinių modulių gamykla, kuri gamina vario – indžio – galio – selenido (tarptautinė
santrumpa CIGS) modulius, kurių plotas 30x30 cm. Šių modulių vidutinis efektyvumas
yra 11,3 %, o maksimalus – 12,8 %. Planuojama, kad šiuo metu plonaplėvio sluoksnio
gamybos kaina pasieks 0,6 euro/Wp.
2002 m. Jungtinės Amerikos Valstijų Nacionalinėje Lawrence Berkeley laboratorijoje buvo nustatyta, kad indžio – galio – nitrido medžiagoje keičiant indžio ir galio koncentracijas galima pagaminti keitiklius, sugeriančius visą Saulės spektrą. Tokių keitiklių
našumas gali būti 50 % ir didesnis. Ten pat 2004 m. buvo nustatyta, kad naudojant cinko
– mangano – telūro lydinį galima pagaminti vienasluoksnę struktūrą, kurios naudingumo
koeficientas būtų 50 % ar net 57 %. Organiniai fotoelektriniai keitikliai buvo atrasti 1986
m., tačiau jų naudingumo koeficientas buvo tik 1 % ir toks išliko daugiau negu 15 metų.
Pastaruoju metu naudingumo koeficientas jau siekia nuo 3 % iki 5 %. Šie keitikliai yra geri
tuo, kad juos galima gaminti iš specialių polimerų spausdinant arba užpurškiant. Fotoaktyvios plėvelės storis yra 100 nm (nanometrų). Naudojantis šia technologija, galima pagaminti didelių plotų fotoelektrinius keitiklius, ir jie gali būti naudojami net kaip langai.
Manoma, kad 2020 m. 5 % visos
Europos Sąjungos pagamintos elektros energijos bus iš Saulės energijos.
Pasaulyje yra naudojamos mažos iki
kelių kW galios elektrinės ir pramoninės elektrinės, kurių galia yra nuo
kelių šimtų kW iki 5 MWp. Pramoninės elektrinės yra integruojamos į
elektros tinklą ir pagamina apie 80%
viso pasaulio fotoelektros, kurios didžiausią dalį (apie 90 %) gamina JAV,
Europos šalys ir Japonija. Lietuvoje
fotoelektra panaudojama mobiliųjų
telefonų akumuliatoriams įkrauti, automatinėse meteorologinėse stotyse
(13.2 pav.), medicininiuose tyrimuose, kai būtinas geras ekranavimas,
nuo elektros tinklo nutolusiems apsaugos sistemos objektams maitinti,
sklandytuvuose, namuose, poilsiavietėse ir t.t. Šiuo metu Lietuvoje visų
įrengtų fotoelektrinių modulių galia
siekia daugiau kaip 20 kWp.
13.2 pav. Automatinėse meteorologijos stotyse naudojama saulės baterija SOLAR12-75.
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Vandeniui šildyti taip pat naudojami druskingi ežerai, kuriuose greta dugno yra nuvedami vamzdžiai su tekančiu vandeniu. Druskinguose ežeruose Saulės spinduliai yra absorbuojami ties dugnu, tačiau įšilęs vanduo nekyla į viršų, nes ties dugnu dėl didesnės druskų
koncentracijos vanduo yra sunkesnis už viršutiniuose sluoksniuose esantį vandenį. Taigi,
ties dugnu temperatūra yra žymiai aukštesnė negu viršutiniuose sluoksniuose.
Saulės energija taip pat naudojama auginant dumblius. Juos perdirbus gaunamas
metanas.

13.2. Saulės spinduliuotės srautų rūšys atmosferoje
Nuo Saulės į visas puses spinduliai sklinda lygiagrečiu pluoštu. Praėję pro Žemės
atmosferą dėl skirtingų oro tankių įvairiose vietose dalis spindulių yra išsklaidomi. Tokie
spinduliai yra vadinami sklaidžiąja spinduliuote. Spinduliai, kurie tarpusavyje lygiagretūs,
yra vadinami tiesiogine spinduliuote. Sklaidžiųjų spindulių energija, tenkanti paviršiaus
ploto vienetui per laiko vienetą, vadinama sklaidžiosios Saulės spinduliuotės energiniu
apšviestumu ir žymima raide D. Atitinkamai tiesioginė spinduliuotė yra įvertinama dviem
būdais: energijos kiekis, tenkantis ploto vienetui, statmenam Saulės spinduliams (S) ir
horizontaliam ploto vienetui (S′). Energinio apšviestumo vienetas yra W/m2. Anksčiau
buvo naudojamas vienetas cal/(cm 2 ⋅ min) . Ryšys tarp šių dydžių yra toks:
1cal/(cm 2 ⋅ min) = 698 W/m 2 .
Tiesioginės spinduliuotės energinio apšviestumo, tenkančio horizontaliam ploto vienetui, ir sklaidžiosios spinduliuotės energinio apšviestumo suma yra vadinama sumine
(bendrąja) spinduliuote:
Q = S′ + D .

(13.1)

Dalis suminės spinduliuotės atsispindi. Tokia Saulės spinduliuotė yra vadinama atsispindėjusia Saulės spinduliuote R. Atsispindėjusios Saulės spinduliuotės kiekis priklauso nuo spindulių kritimo kampo, paklotinio paviršiaus spalvos, šiurkštumo. Kuo daugiau
spindulių krinta, tuo daugiau jų atsispindi. Dėl to yra naudojamas atsispindėjusios ir suminės Saulės spinduliuočių energinių apšviestumų santykis (albedas) A:
A=

R
⋅ 100 % .
Q

(13.2)

Pagal albedą mes galime apibūdinti paviršių. Kuo paviršius šviesesnis, tuo albedas didesnis. Lapuočiai pavasarį atspindi mažiau negu rudenį, t.y. rudenį lapuočių albedas yra didesnis
negu pavasarį ir vasarą. Sausų paviršių albedas didesnis už drėgnų paviršių. Vienodo išsivystymo augmenijos sukeltas albedas yra mažesnis negu skirtingo išsivystymo augmenijos.
Įkaitęs paklotinis paviršius spinduliuoja ilgabangius Saulės spindulius. Jų energinis apšviestumas yra žymimas Ež, ir jų bangos ilgis yra apie 10 µm. Juos absorbuoja
atmosfera ir dalį jų spinduliuoja atgal į Žemę. Šių spindulių energinis apšviestumas yra
žymimas Ea. Šių dviejų srautų skirtumas yra vadinamas efektyviojo Žemės spinduliavimo energiniu apšviestumu Eef:
Eef = Ež − δEa .
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(13.3)

čia δEa – Žemės paklotinio paviršiaus ploto vieneto absorbuota ilgabangių spindulių
energija, δ – koeficientas, parodantis, kiek Žemės paklotinio paviršiaus energinis šviesis
yra mažesnis už absoliučiai juodo kūno energinį šviesį esant tai pačiai temperatūrai.
Kaip matome, didėjant temperatūrai ir skaidrėjant dangui, t.y. mažėjant debesuotumui, efektyvusis Žemės spinduliavimas didėja.
Saulės energijos kiekis, krintantis į ploto vienetą, statmeną Saulės spinduliams, per
laiko vienetą ir esantį Žemės atmosferos viršuje, kai Žemė yra vidutiniame nuotolyje nuo
Saulės, yra vadinamas Saulės konstanta. Ji yra žymima S0 ir savo skaitine verte yra lygi
1367 W/m2. Per metus šios konstantos vertė kinta nuo 1377 žiemą iki 1366 W/m2 vasarą.
Tiesioginė, sklaidžioji ir suminė Saulės spinduliuotė kinta per parą ir metus (13.3 pav.).

a.

b.

13.3 pav. Saulės spinduliuotės sumos (MJ/m2), tenkančios vidutiniškai per parą horizontaliam paviršiui Kaune 1955 – 1980 m. esant: a) giedrai, b) vidutiniam debesuotumui
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Matome, kad sklaidžioji ir tiesioginė spinduliuotė mažiausią vertę turi gruodžio mėnesį, o didžiausią – birželio mėnesį. Tiesioginė spinduliuotė, esant vidutiniam debesuotumui, yra didesnė už sklaidžiąją tiktai birželio mėnesį, o kitais mėnesiais didesnę vertę turi
sklaidžioji Saulės spinduliuotė. Tai vyksta dėl didesnio atmosferos drumstumo kitais mėnesiais. Esant giedrai, sklaidžioji spinduliuotė visada mažesnė už tiesioginę spinduliuotę.
Palyginus tiesioginę spinduliuotę, esant giedrai, su tiesiogine spinduliuote, esant debesuotumui, galima išskirti du metų laikus. Kovo – rugsėjo mėnesiais tiesioginės spinduliuotės,
esant giedrai, ir tiesioginės spinduliuotės, esant vidutiniam debesuotumui, energinių apšviestumų santykis yra truputį didesnis už 2, o kitais mėnesiais – tarp 4 ir 6. Didžiausias
santykis būna lapkričio mėnesį. Tokius pat laikotarpius galima išskirti nagrinėjant suminės
spinduliuotės dydžių skirtumus, esant giedrai ir vidutiniam debesuotumui.
Per parą didžiausias tiesioginės Saulės spinduliuotės energinis apšviestumas būna 1,5
– 2,5 valandos prieš vidurdienį, o sklaidžiosios spinduliuotės energinio apšviestumo maksimumas būna 0,5 – 1,5 valandos prieš vidurdienį. Ryte ir vakare sklaidžioji spinduliuotė
yra didesnė negu tiesioginė.

13.3. Saulės spinduliuotės spektrinė sudėtis
Saulės spinduliuotės spektrinis skirstinys yra artimas absoliučiai juodo kūno spektriniam skirstiniui, ir maksimumas yra stebimas ties 4,75·10-7 metro bangos ilgiu. Tačiau
spinduliai, praeidami pro Žemės atmosferą, yra įvairiai absorbuojami, ir Žemę pasiekusių
spindulių spektrinis skirstinys skiriasi nuo absoliučiai juodo kūno spektrinio skirstinio.
Meteorologijoje Saulės spektrą priimta skirstyti į ultravioletinį, matomą ir infraraudonąjį. Ultravioletiniams spinduliams priklauso bangos, kurių ilgis yra mažesnis negu
4·10-7 metro, infraraudoniesiems – didesnis negu 7,6·10-7 metro. Tarp jų esantys spinduliai yra vadinami matomais. Į Žemės paviršių pakliūna spinduliai, kurių bangos ilgis yra
didesnis už 0,29 mikrometro. Trumpesnes bangas sugeria atmosferoje esantys ozonas ir
azotas. Matomi spinduliai, atėję prie Žemės paviršiaus Saulei esant zenite, sudaro 46 %,
infraraudonieji – 47 % ir ultravioletiniai – 7 % visos nuo Saulės patenkančios energijos.
Saulės spinduliuotė yra dar skirstoma į trumpabangę (infraraudonoji artimoji) ir ilgabangę.
Trumpabangė spinduliuotė yra tokia, kai bangos ilgis yra mažesnis negu 4 µm, o ilgabangė, – kai banga ilgesnė negu 4 µm.
Saulės spindulių spektrinė sudėtis priklauso nuo Saulės aukščio virš horizonto, nes
kuo ji yra žemiau, tai tuo didesnę oro masę spinduliams tenka pereiti. Meteorologijoje
priimta, kad kai Saulė yra zenite, jos spinduliai pereina vieną atmosferos masę. Atmosferos masių skaičiaus priklausomybė nuo Saulės aukščio pateikta 13.1 lentelėje. Anksčiau
išvardinta Saulės spindulių spektrinė sudėtis yra jai esant zenite.
13.1 lentelė. Atmosferos masių skaičiaus m priklausomybė nuo Saulės aukščio h
h, 0
m

90
1

60
1,15

30
2

15
3,82

5
10,4

3
15,36

1
25,96

0
34,4

Saulės tiesioginės spinduliuotės į Žemės paviršių, statmeną Saulės spinduliams priklausomai nuo atmosferos skaidrumo p ir masių skaičiaus m energinis apšviestumas yra
apskaičiuojamas pagal šią formulę:
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S = S ⋅ pm .

(13.4)

Saulei leidžiantis mažėja trumpų spindulių ir didėja ilgesnių spindulių kiekis. Esant
Saulės aukščiui 5° ultravioletinių spindulių būna 0,1 %, matomųjų – 30,3 % ir infraraudonųjų – 69,6 %. Saulės spektrinė sudėtis taip pat priklauso nuo Saulės aukščio virš jūros
lygio. Didėjant aukščiui, didėja ir trumpesnių spindulių kiekis.

13.4. Fotosintetinė aktyvioji spinduliuotė
Augalų išsivystymui aktyvų poveikį turi trumpabangė spinduliuotė, t.y. Saulės spinduliai, kurių bangos ilgis yra trumpesnis negu 4 µm. Ultravioletinės, fotosintetinės aktyviosios, infraraudonosios artimosios srities ir ilgabangės spinduliuotės poveikis parodytas
13.2 lentelėje.
13.2 lentelė. Įvairių spektro dalių biologinis poveikis
Spinduliuotės rūšis
Ultravioletinė
Fotosintetinė
aktyvioji
Infraraudonoji
artimoji
Ilgabangė

Spinduliuotės poveikio augalams efektas

Spektro sritis,
µm

Saulės spinduliuotės kiekis,
%

Šiluminis

Fotosintezė

0,29-0,38
0,38-0,71

0–4
21 – 46

Nežymus
Žymus

Nežymus
Žymus

Augimas ir
vystymasis
Žymus
Žymus

0,71-4

50 – 79

Žymus

Nežymus

Žymus

>4

-

Žymus

Nežymus

Nežymus

Kylant aukštyn, ultravioletinių spindulių kiekis didėja, 4 km aukštyje jis yra 2 – 3
kartus didesnis negu jūros lygyje. Ultravioletinė spinduliuotė daugiausia veikia reprodukcinių organų formavimąsi, t.y. greitina šį procesą. Infraraudonoji artimoji spinduliuotė didžiausią poveikį turi augalų augimui ir vystymuisi. Ilgabangė spinduliuotė augalų
augimą ir vystymąsi lemia nežymiai, tačiau kylant aukštyn, t.y. kalnuose, ilgabangės
spinduliuotės poveikis didėja, nes didėja ir šios energijos kiekis, kartu mažėjant augalų
iš oro gaunamai energijai. Ilgabangės spinduliuotės poveikis taip pat didėja Saulei artėjant prie horizonto, nes mažėja trumpesnių spindulių kiekis. Ilgabangės spinduliuotės
poveikį taip pat sumažina didėjantis absoliutus oro drėgnumas, nes vandens garai sugeria ilgabangę spinduliuotę.
Augalai fotosintezei naudoja ne visą Saulės spektrą, o tiktai nuo 0,38÷0,71 µm. Fotosintezė pradeda vykti, kai Saulės spinduliuotė viršija tam tikrą energinio apšviestumo
vertę, vadinamą kompensaciniu tašku. Šviesamėgių augalų kompensacinio taško vertė yra
nuo 20 iki 35 W/m2. Kompensacinis taškas priklauso nuo augalų amžiaus. Jaunų augalų
kompensacinis taškas gali būti žymiai mažesnis, kai kada net dešimt kartų negu nustatyta
vidutiniškai. Augalui senstant, įvairių jo dalių kompensacinis taškas kinta. Esant Saulės
spinduliuotei žemesnei negu kompensacinis taškas, augalo sukurta organinė masė labiau
sunaudojama kvėpavimui, o ne augimui. Augalų fotosintezės intensyvumas priklauso nuo
augalo rūšies (13.4 pav.).
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13.4 pav. Fotosintezės intensyvumo priklausomybė nuo spinduliuotės energinio apšviestumo esant skirtingiems augalams: 1) agurkai, 2) kukurūzai, 3) runkeliai (Čirkov, 1986)

Iš paveiksle pateiktų rezultatų matome, kad fotosintezės didžiausias efektyvumas
yra iki 210 – 280 W/m2. Augalo aprūpinimas fotosintetine aktyviąja spinduliuote priklauso nuo jo išsivystymo. Tankiai išsivysčiusių augalų tik viršutinė dalis dieną gauna
pakankamai fotosintetinės aktyviosios spinduliuotės. Apatinei augalo daliai jos nepakanka visą, o viršutinei augalo daliai – vakarop. Šiltnamiuose ir fitotronuose, taip pat
apsiniaukusiomis dienomis, fotosintetinės aktyviosios spinduliuotės visada nepakanka.
Tai sulėtina fotosintezės procesą.
Fotosintetinė aktyvioji spinduliuotė yra matuojama dviem būdais. Pirma, dviem termometrais, kurių vienas pripildytas spirito, o kitas – chlorofilo ir spirito mišinio. Šie termometrai yra pastatomi Saulės atokaitoje, ir pagal temperatūrų skirtumą apskaičiuojama
fotosintetinė aktyvioji spinduliuotė. Ji yra išreiškiama energinio apšviestumo vienetais,
t.y. W/m2 arba cal/(cm 2 ⋅ min) . Fotosintetinė aktyvioji spinduliuotė taip pat yra apskaičiuojama pasinaudojant aktinometrinių matavimų duomenimis pagal šią formulę:
(13.5)
∑ QFAR = 0, 43∑ S ′ + 0.57∑ D ,
čia ∑ QFAR , ∑ S ′ , ∑ D – atitinkamai fotosintetinės aktyviosios, tiesioginės ir sklaidžio-

sios Saulės spinduliuotės energinių apšviestumų sumos per tiriamąjį laikotarpį (savaitę,
dekadą, mėnesį, vegetacinį laikotarpį).
Mažesnio tikslumo fotosintetinės aktyviosios spinduliuotės apskaičiavimas yra atliekamas pagal suminę spinduliuotę Q:

∑ QFAR = 0.52∑ Q .

(13.6)

Aprūpinant hidrometeorologine informacija žemės ūkį yra sudaromi fotosintetinės
aktyviosios spinduliuotės sumų žemėlapiai. Augalas sugeria apie pusę į jį kritusios Saulės
spinduliuotės, o fotosintezei panaudoja nuo 1 iki 10 % sugertos spinduliuotės.
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13.5. Saulės spinduliuotės balanso lygtis
Saulės spinduliuotės srautų atneštos energijos Žemės paviršiaus pasisavintas kiekis
yra aprašomas Saulės spinduliuotės balanso lygtimi:
B = Q − R − Eef .

(13.7)

Saulės spinduliuotės balansas B, kaip ir suminė spinduliuotė Q, atspindėtoji spinduliuotė R ir efektyvusis Žemės spinduliavimas Eef yra išreiškiama energinio apšviestumo
vienetais W/m2 tarptautinėje vienetų sistemoje SI arba cal/(cm2·min).
Meteorologijos mokslo šaka, tirianti ir kurianti Saulės spinduliuotės matavimų prietaisus, yra vadinama aktinometrija. Aktinometriniai prietaisai yra absoliutiniai ir santykiniai. Absoliutiniai aktinometriniai prietaisai pateikia rezultatus absoliučiais vienetais. Jie
yra naudojami santykiniams prietaisams graduoti. Santykiniai aktinometriniai prietaisai
yra šie: aktinometras, universalusis piranometras, albedometras, balansometras, heliografas. Aktinometras yra skirtas matuoti tiesioginės Saulės spinduliuotės energinį apšviestumą į paviršių, statmeną Saulės spinduliams, ir yra sudarytas iš termobaterijos, korpuso
– vienu galu atviro vamzdžio ir termoelektrovaros matavimo prietaiso. Termobaterijos
lyginiai galai per izoliatorių yra priklijuoti prie juodos spalvos sidabrinio disko, patalpinto aktinometro korpuso gale, o nelyginiai galai – per elektrinį izoliatorių prie korpuso.
Atliekant matavimus aktinometro korpusas orientuojamas į Saulę taip, kad jos spinduliai
būtų lygiagretūs korpuso šonams ir statmeni sidabriniam diskui. Juodas sidabrinis diskas,
veikiamas Saulės spindulių, įkaista labiau negu nikeliuotas korpusas. Termoelektrovara,
susidariusi dėl temperatūrų skirtumo, matuojama termoelektrovaros matavimo prietaisu.
Tiesioginė spinduliuotė yra apskaičiuojama pagal šią formulę:
S = n⋅a ;

(13.8)

čia S – tiesioginės spinduliuotės energinis apšviestumas, n – termoelektrovaros matavimo
prietaiso rodomas padalų skaičius, a – termoelektrovaros matavimo prietaiso padalos vertė, išreikšta W/m2 arba cal/(cm2·min).
Universalus piranometras yra skirtas suminės spinduliuotės ir sklaidžiosios spinduliuotės energinių apšviestumų matavimams. Universalaus piranometro jutiklis yra sudarytas iš keturkampio paviršiaus, suskirstyto į juodas ir baltas sritis, prie kurių yra priklijuoti
termobaterijos lyginiai ir nelyginiai galai. Dėl šviesių ir tamsių sričių skirtingų temperatūrų termobaterijoje atsiranda termoelektrovara, kuri išmatuojama termoelektrovaros
matavimo prietaisu. Jutiklis yra apgaubtas stikliniu gaubtu, apsaugančiu jutiklio paviršių
nuo kritulių, dulkių ir ilgabangės Saulės spinduliuotės. Suminės spinduliuotės energinis
apšviestumas Q surandamas pagal šią formulę:
Q = n⋅a .

(13.9)

Sklaidžioji spinduliuotė surandama uždengus jutiklį ekranu, nutolusiu per 60 cm.
Tuomet tiesioginiai spinduliai į jutiklį nepakliūna, ir sklaidžioji spinduliuotė surandama
pagal šią formulę:
D = n⋅a.

(13.10)
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Tiesioginės spinduliuotės į horizontalų paviršių energinis apšviestumas surandamas
pagal (13.1) formulę.
Albedometras yra skirtas matuoti suminei ir atsispindėjusiai spinduliuotėms ir iš
gautų rezultatų apskaičiuoti albedo. Albedometro sandara yra tokia pati, kaip ir universalaus piranometro, tik jis turi lankstą, su kuriuo galima jutiklį nukreipti aukštyn suminei
spinduliuotei matuoti ir į tiriamą paviršių atspindėtai spinduliuotei matuoti. Meteorologijos stotyse aktinometriniai matavimai yra atliekami ištisai užrašant termoelektrovaras
savirašiais, todėl albedometras yra sudarytas iš dviejų universalių piranometrų, vienas
iš jų nukreiptas į viršų, o kitas – į apačią, t.y. pirmasis matuoja suminės spinduliuotės, o
antrasis – atspindėtosios spinduliuotės energinius apšviestumus.
Balansometras yra skirtas Saulės spinduliuotės balansui matuoti. Jis yra sudarytas iš dviejų juodos spalvos lygiagrečių varinių plokštelių, tarp kurių yra termobaterija. Matuojant plokštelės yra orientuojamos horizontaliai. Į viršutinę plokštelę
krenta suminė Saulės spinduliuotė ir ilgabangė atmosferos spinduliuotė, o į apatinę
– atsispindėjusi ir ilgabangė Žemės paviršiaus spinduliuotė. Dėl skirtingų energinių
apšviestumų plokštelės įkaista skirtingai, ir termobaterijoje atsiranda termoelektrovara, matuojama termoelektrovaros matavimo prietaisu. Saulės spinduliuotės balanso
energinis apšviestumas B apskaičiuojamas pagal šią formulę:
B = n⋅a.

(13.11)

Heliografas yra skirtas Saulės spindėjimo trukmei matuoti, t.y. matuoti laiką, kai
debesys nedengia Saulės. Heliografo pagrindinę dalį sudaro 98 mm skersmens stiklinis
skaidrus rutulys, kurio židinyje yra patalpinama valandomis sugraduota popierinė juostelė.
Lygiagretūs Saulės spinduliai, kritę į rutulį, susirenka jo židinyje ir juostelėje pradegina
pėdsaką. Pagal pradegintą pėdsaką nustatome Saulės spindėjimo trukmę. Debesims uždengus Saulę, heliografą pasiekia sklaidieji spinduliai, kurie rutulyje pereina įvairiai ir jo
židinyje nesusirenka, t.y. pėdsako nepradegina.
Automatinėje meteorologinėje stotyje MAWS301 aktinometriniai tyrimai gali būti
atliekami šiais jutikliais: QMS101, QMS102, CM6B, CM11, CM7B ir CNR1.
QMS101 piranometras yra naudojamas suminei Saulės spinduliuotei matuoti. Jo jutiklis yra fotodiodas, kurio išėjimo įtampa yra proporcinga krintančiai spinduliuotei. Dėl
optimalios sklaidytuvo formos jo jautrumas yra tiesiog proporcingas spinduliuotės kritimo
kampo kosinusui.
QMS102 piranometro pagrindą sudaro tikslus stiklinis kupolas, kuris yra naudojamas
kaip filtras spektriniam diapazonui, leidžiančiam visam Saulės spektrui pereiti pro jį iki
jutiklio. Jutiklį sudaro aukštos kokybės termobaterijos. Krintančios Saulės spinduliuotės
šildomas jutiklis sukuria mikrovoltų eilės signalą.
CM6B yra pirmos kategorijos piranometras (13.5 pav.). Jutiklį sudaro juodos spalvos
diskas ir 64 termoporos, išdėstytos simetriškai ratu. Vieni termoporų galai yra priklijuoti
prie disko, kiti yra laisvi, t.y. turi aplinkos temperatūrą. Krintantys Saulės spinduliai įkaitina pajuodintą diską, ir dėl temperatūrų skirtumų susidaro termoelektrovara.
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13.5 pav. Piranometras CM6B

Piranometre termobaterija yra patalpinta po dviem stikliniais kupolais. Baltas apdangalas apsaugo piranometrą nuo įšilimo. Išėjimo įtampa yra nuo 0,9 iki 1,5 mV, kai
krintančios spinduliuotės energinis apšviestumas yra 100 W/m2. Priklausomai nuo energinio apšviestumo išėjimo signalas gali kisti nuo 0 iki 10 – 15 mV. Piranometro matuojamas maksimalus energinis apšviestumas yra 2000 W/m2. Piranometre yra įmontuotas
silikagelio absorberis, sugeriantis vandens garus. Absorberio tinkamumą parodo jo spalva.
Kai ryškiai mėlyna spalva tampa rožine, absorberį reikia keletą valandų palaikyti 130 °C
aplinkoje, jis vėl pamėlynuoja ir jį vėl galima naudoti. Jutiklio rodmenys laikui bėgant
kinta, todėl kas dveji metai jį reikia kalibruoti. Tai atlieka gamintojas. Piranometro jutiklis
yra plačiajuostis, ir be Saulės spindulių registruojantis ir ilgabangius spindulius. Dėl to jis
yra uždengtas dviem stiklo kupolais, kurie praleidžia tik trumpabangę Saulės spinduliuotę
(bangos ilgis – nuo 300 nm iki 3000 nm. Signalo netiesiškumo priklausomybė nuo krintančios suminės spinduliuotės energinio apšviestumo, kai jutiklis yra horizontalus (1) ir
statmenas (2) Saulės spinduliams, yra pateiktas paveiksle 13.6.

13.6 pav. Signalo netiesiškumo priklausomybė nuo krintančios suminės spinduliuotės energinio apšviestumo:
1 – jutiklis horizontalus; 2 – jutiklis statmenas Saulės spinduliams
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CM11 piranometras nuo anksčiau aprašyto CM6B skiriasi termoporų, kurių turi net
100, skaičiumi.
CM7B yra albedometras, tinkamas suminės ir atspindėjusios nuo Žemės paviršiaus
spinduliuotėms matuoti. Albedometras sudarytas iš dviejų piranometrų CM6B, sujungtų
pagrindais. Jutikliai yra orientuoti horizontaliai. Piranometras 1, nukreiptas į viršų, matuoja suminės Saulės spinduliuotės energinį apšviestumą Q. Antrasis piranometras 2 yra nukreiptas žemyn ir matuoja atsispindėjusios Saulės spinduliuotės energinį apšviestumą R.

1

3

2

13.7 pav. Albedometras. 1 – matuoja suminę, 2 – matuoja atsispindėjusią Saulės spinduliuotę, 3 – ekranas

Piranometras 2 turi kūgio formos žemėjantį ekraną, apsaugantį jo jutiklį nuo kylančios ir besileidžiančios Saulės tiesioginių spindulių.
Spinduliuotės balanso radiometras CNR1 matuoja matomos ir artimosios infraraudonosios spinduliuotės ir tolimųjų infraraudonųjų spindulių energinį apšviestumą. CNR1
yra sudarytas iš dviejų piranometrų CM3 ir dviejų pirheliometrų CG3, kurie matuoja tolimuosius infraraudonuosius spindulius. Jutiklio CNR1 parametrus lemia jutiklių CM3 ir
CG3 savybės. Jutiklis CM3 matuoja Saulės spinduliuotę bangų intervale nuo 0,3 iki 3 µm,
o jutiklis CG3 – nuo 5 iki 50 µm. Neišmatuota sritis tarp 3 ir 5 µm duoda nežymią paklaidą. Iš CNR1 išeina keturi įtampos signalai – iš kiekvieno jutiklio po vieną. Spinduliuotės
balanso radiometras turi kaitintuvą, kuris apsaugo jutiklius nuo šalčio ir rasos. Šildymo
režimas yra parenkamas priklausomai nuo matavimo sąlygų. Maksimalus reikiamas galingumas yra 60 vatų, tačiau rezultatai, gauti esant maksimaliam kaitinimo galingumui, turi
žymią paklaidą. Prietaisas yra paruoštas matuoti, kai nuo matuoklio kaitinimo įjungimo
praeina 60 minučių. CNR1 matuoklio tikslumas yra didesnis negu kitų Saulės spinduliuotės balanso matuoklių. Jis gali būti naudojamas kitiems prietaisams kalibruoti, ir vėjo
sukeltos paklaidos yra žymiai mažesnės negu kituose prietaisuose.
Kitas Saulės spinduliuotės balanso matavimo prietaisas balansometras QMN101 yra
skirtas kasdieniniam Saulės spinduliuotės balansui matuoti (13.8 pav.).
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13.8 pav. Balansometras QMN101. 1 – jutiklis, 2 – strypas

Balansometras QMN101 matuoja skirtumą tarp srauto, kurį sudaro suminė Saulės
spinduliuotė ir ilgabangė atmosferos spinduliuotė, ir srauto, kurį sudaro atsispindėjusi
Saulės spinduliuotė ir Žemės paviršiaus ilgabangė spinduliuotė. Jutiklį QMN101 sudaro
dvi kūgiškos, padengtos teflonu ir vandeniui atsparios juodos plokštelės 1. Tarp plokštelių
yra patalpinta termobaterija. Strypas 2 apsaugo albedometrą nuo paukščių.

13.6. Dienos trukmės, Saulės spinduliuotės prietakos ir balanso
pasiskirstymas
Dienos trukmę lemia Žemės sukimasis apie savo ašį, šios ašies polinkis Žemės orbitos atžvilgiu ir geografinė platuma. Ties ekvatoriumi dienos trukmė yra 12 val. ±30 min.
Didėjant geografinei platumai, vasarą dienos trukmė ilgėja, o žiemą – trumpėja. Dėl to po
lygiadienio, t.y. po kovo 21 dienos, šiauriniame pusrutulyje didėjant geografinei platumai
diena ilgėja, o pietiniame pusrutulyje – diena trumpėja, nes ten tuomet artėja žiema. Šiauriniame pusrutulyje ilgiausia diena yra birželio 22 d., o pietiniame pusrutulyje – gruodžio
22 d. Lietuvoje Kaune ilgiausia diena trunka 17 val. 17 min., o trumpiausia – 7 val. 14
min. Lietuvos šiauriniuose ir pietiniuose rajonuose dienos trukmė skiriasi 36 minutėm, t.y.
šiauriniame krašte vasarą ilgiausia diena būna 36 minutėm ilgesnė, o žiemą – trumpesnė negu pietiniame Lietuvos krašte. Vasarą Saulė Vosiūnuose (labiausiai į rytus nutolęs
Lietuvos taškas) teka daugiau negu 20 minučių anksčiau negu Nidoje. Saulės spindėjimo
trukmė priklauso nuo debesuotumo. Kuo ilgiau dangus yra uždengtas debesų, tuo trumpesnė yra Saulės spindėjimo trukmė. Lietuvoje vidurvasarį faktinė Saulės spindėjimo trukmė
yra 50 – 55 % didžiausios galimos. Lapkričio – sausio mėnesiais Lietuvoje vidutiniškai
17 – 23 dienas per mėnesį 80 % dangaus yra padengta debesimis. Mūsų krašte ilgiausiai
Saulė spindi pajūryje (1800 ir daugiau valandų), o trumpiausiai – rytiniuose rajonuose
(mažiau negu 1700 valandų). Labiausiai spindėjimo trukmė svyruoja žiemos mėnesiais
(40 – 50 %), o šiltuoju laikotarpiu trukmės svyravimas yra mažesnis (16 – 18 %).
Saulės prietaka – tai Saulės suminės spinduliuotės energinio apšviestumo suma per
tiriamąjį laikotarpį. Saulės metinės prietakos dydis yra atvirkščiai proporcingas geografinei platumai, t.y. nuo poliaus tolstant link ekvatoriaus prietaka didėja. Šį didėjimą lemia
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debesuotumas ir atmosferos drumstumas. Virš dykumų prietaka didesnė negu ties vandenynų ir jūrų pakrantėmis, esant tai pačiai geografinei platumai. Didžiausia metinė Saulės
prietaka būna Egipto pietuose (9,2 GJ/m2). Toje pačioje platumoje virš okeano metinė
prietaka būna 6,7 – 7,5 GJ/m2. Lietuvoje Saulės prietaka yra 3,69 GJ/m2 (Naučno, 1989).
Lietuvoje debesys sugeria ir atspindi apie 25 % suminės Saulės spinduliuotės.
Saulės spinduliuotės balansas priklauso nuo paros meto. Naktį spinduliuotės balansą
lemia tik efektyvusis spinduliavimas, o šis savo ruožtu priklauso nuo atmosferos stratifikacijos, debesuotumo, oro drėgnio ir paklotinio paviršiaus temperatūros. Eksperimentiškai
nustatyta, kad spinduliuotės balansas nuo Saulės aukščio h priklauso taip (Matvejev, 1984):
B = α(h − β) .

(13.12)

Dydžių α ir β vertės priklauso nuo paklotinio paviršiaus albedo A ir yra pateiktos
lentelėje 13.3.
13.3 lentelė. Dydžių α ir β verčių priklausomybė nuo A
A, %
α, W/m2
β°

10-20
9,1
10

20-30
8,4
9,8

50-60
6,3
7,4

60-70
4,9
7,4

80-90
2,8
8,5

Atlikus skaičiavimus pagal lygtį 13.12 gaunama, kad padidėjus albedui nuo 10 iki
80 %, spinduliuotės balansas sumažėja apie tris kartus. Debesuotumas taip pat sumažina
spinduliuotės balansą, nes dėl debesuotumo suminė spinduliuotė sumažėja daugiau negu
sumažėja efektyvusis spinduliavimas. Žiemą ir naktį debesuotumas padidina spinduliuotės
balansą, nors jis ir lieka neigiamas. Spinduliuotės balansas šiltuoju metų laikotarpiu yra neigiamas, Saulei leidžiantis žemiau 7 – 10° ir kylant iki tokio pat aukščio. Per metus Lietuvoje spinduliuotės balansas yra neigiamas lapkričio, gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais.
Vidutiniškai žemiausia vertė būna - 29 MJ/m2 sausio mėnesį. Kitais mėnesiais spinduliuotės
balansas būna teigiamas ir didžiausią vertę pasiekia birželio mėnesį 312 MJ/m2. Šie duomenys yra išmatuoti Kauno meteorologijos stotyje 1955 – 1980 m. (Naučno, 1989). Lietuvos
miškinguose pietiniuose ir pietvakariniuose rajonuose spinduliuotės metinis balansas būna
didžiausias (1670 MJ/m2), o mažiausias būna šiauriniuose ir šiaurės vakarų rajonuose bei
Žemaičių aukštumoje (1340 MJ/m2). Pasaulio metinės spinduliuotės balanso sumos yra teigiamos visų paklotinių paviršių, kurie yra nepadengti pastovia ledo ar sniego danga. Šiauriau 40° šiauriniame pusrutulyje ir piečiau 40° pietiniame pusrutulyje mėnesio spinduliuotės
balanso sumos žiemą yra neigiamos. Vasarą, didėjant geografinei platumai, spinduliuotės
balansas mažėja lėčiau negu žiemą, nes vasarą, didėjant geografinei platumai, didėja Saulės spindėjimo trukmė ir, mažėjant Saulės aukščiui, Saulės prietaka didėja dėl ilgesnės jos
spindėjimo trukmės. Saulės prietaka taip pat priklauso nuo šlaitų orientacijos pasaulio šalių
atžvilgiu, jų nuolydžio, augmenijos, agrotechninių priemonių. Ryšys tarp tiesioginės Saulės
spinduliuotės energinių apšviestumų yra toks:
S ′ = S sin h ,

(13.13)

čia S′ – tiesioginės Saulės spinduliuotės į horizontalų paviršių energinis apšviestumas,
S – tiesioginės Saulės spinduliuotės į paviršių, statmeną Saulės spinduliams, energinis
apšviestumas, h – Saulės aukštis.
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Iš tikrųjų visi Žemės paviršiai yra nehorizontalūs, jie sudaro tam tikrą kampą su horizontu. Pavyzdžiui, šiaurinis kalvos šlaitas, sudarantis 10° kampą su horizontu, gauna beveik
perpus mažiau tiesioginės spinduliuotės negu toks pats pietinis šlaitas. Šlaitų gauta tiesioginė
spinduliuotė taip pat priklauso nuo geografinės platumos ir metų laiko (13.4 lentelė).
13.4 lentelė. Šlaito ir horizontalaus paviršiaus vidutinių tiesioginių spinduliuočių energinių apšviestumų per
parą sumų santykio priklausomybė nuo geografinės platumos, metų laiko ir šlaito statumo
Geografinė
platuma, °

Kovas

Balandis

50
60

0,75
0,64

0,86
0,8

50
60

1,22
1,34

1,11
1,14

50
60

0,48
0,27

0,7
0,6

50
60

1,38
1,65

1,18
1,29

Gegužė

Birželis

Šiaurinis šlaitas, statumas 10°
0,91
0,94
0,88
0,9
Pietinis šlaitas, statumas 10°
1,04
1,01
1,06
1,07
Šiaurinis šlaitas, statumas 20°
0,83
0,87
0,77
0,81
Pietinis šlaitas, statumas 20°
1,07
1,02
1,12
1,04

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

0,93
0,88

0,9
0,86

0,8
0,73

1,02
1,04

1,07
1,12

1,14
1,21

0,85
0,8

0,76
0,68

0,6
0,44

1,04
1,07

1,12
1,2

1,28
1,42

Iš lentelėje pateiktų duomenų matome, kad artėjant prie metų vidurio, t.y. birželyje, skirtumas tarp energinių apšviestumų pietiniame ir šiauriniame krašte mažėja. Ypač ryškus skirtumas tarp pietinio ir šiaurinio šlaito būna pavasarį ir rudenį. Pavyzdžiui, pietiniame šlaite,
esant 3 – 5° statumui, sniegas nutirpsta 7 – 10 dienų anksčiau negu šiauriniame šlaite. Sodinant
augalus pietiniuose šlaituose tikimybė, kad jie subręs, yra didesnė negu šiauriniuose šlaituose.
Sugertos radiacijos kiekis taip pat priklauso nuo pasėlių tankio, jų viršutinės dalies
lygumo. Kuo vienodžiau augalai yra išsivystę ir kuo tankesni, tuo mažiau Saulės spinduliuotės jie sugeria. Jei augalai išsivystę nevienodai ir yra retesni, tuo daugiau spinduliuotės
patenka į žemesnes augmenijos dalis ir tuo daugiau Saulės spinduliuotės yra sugeriama.
Pagrindinis veiksnys, lemiantis fotosintetinės spinduliuotės sugėrimą, yra santykis tarp
augalų lapų ploto ir lauko ploto. Absorbuotos Saulės spinduliuotės kiekis procentais priklausomai nuo lapų ploto pateiktas 13.9 paveiksle (Čirkov, 1986.)

13.9 paveikslas. Absorbuotos Saulės spinduliuotės kiekio priklausomybė nuo lapų ploto hektare
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Matome, kad absorbuotos energijos didžiausias kiekis būna, kai lapų plotas yra keturis kartus didesnis negu užsodinto lauko plotas. Kai Saulės aukštis yra didesnis nei 35°,
tiesioginė spinduliuotė tarp augalų prasiskverbia giliau, kai lapai orientuoti vertikaliai.
Kai Saulė žemai, tiesioginę spinduliuotę labiau praleidžia horizontaliai orientuoti lapai.
Suminę spinduliuotę labiausiai absorbuoja viršutinė pasėlių dalis. Esant mažam Saulės
aukščiui, giliau negu 20 – 30 cm tiesioginiai Saulės spinduliai beveik nepatenka, ir stipriai
yra absorbuojama sklaidžioji spinduliuotė. Vidurdienį aukštastiebių kultūrų apatinius lapus pasiekia 10 – 20 kartų mažesnė spinduliuotė negu viršūnėse. Kai kada apatinių lapų
energinis apšviestumas būna žemiau kompensacinio taško. Dėl to sodinant kultūras eilėmis reikia parinkti tokius atstumus, kad gautųsi didžiausias fotosintezės intensyvumas.
Pavyzdžiui, daugeliui grūdinių kultūrų parenkami 15 cm tarpai tarp eilių, ir varpos susidarymo metu apšviestumas yra visur santykinai vienodas. Auginant kultūras šiltnamiuose
ir fitotronuose, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad stiklas arba plėvelė atspindi dalį Saulės
spinduliuotės (apie 30 %). Dalis spinduliuotės yra panaudojama orui įšildyti, ir tik apie
40% Saulės spinduliuotės sunaudojama fotosintezei. Taigi, esant dideliam debesuotumui,
reikia panaudoti dirbtinį apšviestumą, kurio spektras yra artimas dienos šviesai.

13.7. Meteorologiniai ir optiniai reiškiniai atmosferoje
13.7.1. Šviesos sklaidos sukelti reiškiniai
Atmosferos aukštyje nuo 70 – 80 km iki 200 – 300 km veikiant Saulės spinduliams
vyksta įvairūs fotocheminiai procesai, kurių metu dėl liuminescencijos matomas atmosferos
švytėjimas. Šiuose ir aukštesniuose sluoksniuose Saulės spinduliai sukelia dujų švytėjimą,
vadinamą Šiaurės pašvaiste. Debesyse Saulės spinduliai patiria lūžį, atspindį bei difrakciją.
Visus reiškinius priklausomai nuo susidarymo priežasties galima suskirstyti į tokias grupes:
1) reiškiniai, sukelti šviesos difrakcijos debesyse, rūke;
2) reiškiniai, susidarę dėl šviesos spindulių lūžio ir atspindžio vandens lašeliuose ir
kristalėliuose, kurie yra debesyse (vaivorykštė, halas);
3) reiškiniai, susidarę dėl šviesos spindulių lūžio atmosferoje (miražai, žvaigždžių
mirgėjimas ir kt.);
4) reiškiniai, atsirandantys dėl šviesos išbarstymo atmosferoje (apšviestumas, prieblanda, dangaus spalva ir kt.).
Veikiant Saulės spinduliuotei giedrą dieną yra išsklaidoma apie 20 % Saulės spindulių, o apsiniaukusią dieną išsklaidomi visi Saulės spinduliai. Dėl išsklaidymo susidaro
prieblanda, pailgėja paros šviesios dienos trukmė, išnyksta griežta riba tarp šešėlio ir apšviestos dalies. Dienos apšviestumui didelę reikšmę turiu atmosferos skaidrumas. Kuo
atmosfera skaidresnė, tuo apšviestumas yra mažesnis. Žemės apšviestumas padidėja esant
debesims, tačiau pati Saulė turi būti neuždengta debesų, t.y. į paviršių be tiesioginių spindulių, einančių nuo Saulės, kris spinduliai, atsispindėję nuo debesų šoninių paviršių. Esant
palankioms sąlygoms, apšviestumas gali padidėti net dvigubai daugiau negu esant giedram
dangui. Kai dangus padengtas sluoksniniais debesimis, apšviestumas gali būti per pus mažesnis negu esant giedram orui. Apšviestumą taip pat veikia paklotinio paviršiaus albedo.
Sniego danga apšviestumą padidina 10 – 20 %, o kai Saulė yra neaukštai, – daugiau negu
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100 %. Tai įvyksta dėl atspindėtos Saulės spinduliuotės sklaidos. Taip pat dėl to dangaus
skliautas mums atrodo tarsi suplotas, o Saulės bei Mėnulio skersmuo zenite atrodo mažesnis negu ties horizontu. Debesys ties horizontu taip pat atrodo didesni negu zenite. Mūsų
akys daiktus, kurie yra ties horizontu, regi tarsi toliau esančius, negu tokiu pat atstumu nutolusius viršuje esančius daiktus. Šio reiškinio fiziologinė priežastis yra susijusi su galvos
ir akių padėtimi. Žvelgdami tiesiai prieš save, mes vertiname atstumą kitaip negu užvertę
galvą į viršų dėl akių pasukimo padėties. Dangaus spalva taip pat priklauso nuo aukščio.
Tiesiai virš galvų dangaus spalva esant giedriam orui atrodo žydra, o ties horizontu ji
įgauna balkšvą atspalvį. Tai įvyksta dėl įvairių priemaišų, esančių ties Žemės paviršiumi
(dulkių, vandens garų ir kt.). Kylant aukštyn, mažėja priemaišų, ir dangus tampa žydresnis. Aukštesniuose sluoksniuose dangus tampa tamsiai violetinis. Iš kosminių laivų ir palydovų dangus, o ypač kosminė erdvė, matoma juoda, kadangi kosmose dėl mažo dalelių
tankio beveik nėra sklaidos.
Dangaus skliauto ryškumas. Dangus yra ryškiausias ties Saule, o tolstant nuo jos ryškumas mažėja ir mažiausias būna, kai tarp Saulės ir tiriamojo taško susidaro 90° kampas.
Kuo atmosfera yra drumstesnė tuo ryškumo skirtumas didesnis. Atmosferos ryškumas taip
pat priklauso nuo Saulės aukščio ir paklotinio paviršiaus albedo. Mažėjant Saulės aukščiui
ir paklotinio paviršiaus albedui, atmosferos ryškumas mažėja, ypač priešais Saulę esančioje dangaus pusėje. Objekto, esančio ant Žemės, ryškumas priklauso nuo jo apšviestumo ir
jo albedo. Kuo albedo didesnis, tuo daiktas ryškesnis.
Dangaus spalva. Spalvą apibūdina tie Saulės spinduliai, kurie patenka į akis iš
atmosferos. Santykinė spindulių išsklaidymo priklausomybė nuo bangos ilgio yra pateikta 13.5 lentelėje.
13.5 lentelė. Santykinė spindulių išsklaidymo priklausomybė nuo bangos ilgio
Spalva
Raudona
Oranžinė
Geltona
Žalia

Bangos
ilgis, µm
0,7
0,62
0,57
0,52

Išsklaidymo
koeficientas
1
1,6
2,3
3,3

Spalva
Žydra
Mėlyna
Violetinė

Bangos
ilgis, µm
0,47
0,44
0,41

Išsklaidymo
koeficientas
4,9
6,4
8,5

Skaičiuojant išsklaidymo koeficientą buvo laikoma, kad raudonos šviesos išsklaidymo koeficientas lygus vienetui. Iš lentelėje pateiktų duomenų matome, kad labiausiai yra
išsklaidomos violetinė ir mėlyna šviesa. Tačiau violetinės šviesos intensyvumas yra žymiai
mažesnis negu mėlynos, taigi mes matome mėlynos spalvos dangų. Saulei leidžiantis jos
spinduliai pereina vis storesnį atmosferos sluoksnį, todėl trumpesnių bangų spinduliai mūsų
nebepasiekia, ir Saulę matome raudonos spalvos. Kuo atmosferoje yra daugiau vandens garų,
tuo ilgesni raudoni spinduliai mus pasiekia. Toks išsklaidymas matomas, kai išsklaidančių
objektų skersmuo neviršija 0,1 bangos ilgio. Vandens lašeliai bei kristalėliai, kurių matmenys
yra didesni negu 10-5 m, šviesą išsklaido vienodai, tuomet dangus ir debesys matomi baltos
spalvos. Esant dideliam oro drėgnumui ir aukštai temperatūrai arba po ilgos sausros, danguje
atsiranda daug įvairių stambių dalelių, ir dangus atrodo balkšvas. Kai Saulė yra zenite, ties ja
dangus gali būti mėlynas, o ties horizontu – balkšvas. Aukštai kalnuose arba žiūrint pro lėktuvo iliuminatorių dangus būna mėlynas, ir ši spalva kylant aukštyn tampa tamsiai violetinė,
kadangi kylant mažėja priemaišų kiekis, ir išsklaidymą sukelia vien tik oro molekulės.
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Prieblanda. Perėjimas iš dienos į naktį ir iš nakties į dieną vyksta ne staigiai, o palaipsniui. Šio perėjimo metu matomi įvairūs optiniai efektai. Mus pasiekia Saulės spinduliai, kai
ji iš tikro jau būna nusileidusi, nes nutiesus tiesę tarp mūsų akių ir horizonto, Saulė jau būna
žemiau tos linijos. Šis reiškinys vyksta dėl to, kad spinduliai lūžta oro tankio didėjimo kryptimi, t.y. link Žemės paviršiaus. Kuo Saulė leidžiasi žemiau, tuo mažiau spindulių patenka
į tiriamą paviršių, kartu mažėja jo apšviestumas. Kai Saulė nusileidžia žemiau 18°, Žemėje
prasideda naktis. Šis perėjimas nuo dienos prie nakties yra vadinamas prieblanda. Prieblanda
yra skirstoma į pilietinę ir astronominę. Pilietinė prieblanda baigiasi, kai Saulė pasislepia už
horizonto 6 – 8°. Tuomet Saulės spinduliai horizonto liniją kerta 9 – 15 km aukštyje, o zenito
vietoje spinduliai yra matomi 35 – 66 km aukštyje. Vėliau prasideda astronominė prieblanda.
Ji trunka tol, kol dingsta melsvas dangaus atspalvis ir danguje pasirodo žvaigždės, t.y. prasideda naktis. Tai atitinka, kai atstumas tarp Saulės spindulių ir Žemės paviršiaus yra 325 km.
Prieblandos metu apšviestumas sumažėja milijoną kartų, t.y. dieną nuo 102 - 103 liuksų (lx)
iki 10-4 lx naktį. Prieblandos trukmė priklauso nuo geografinės platumos ir metų laiko. Didėjant geografinei platumai, prieblandos trukmė ilgėja. Per metus ilgiausia prieblanda būna
saulėgrįžos metu, o trumpiausia – per lygiadienius, t.y. kovo 21 ir rugsėjo 23 dienomis. Taip
pat prieblanda priklauso nuo atmosferos būsenos: kuo dangus skaidresnis, tuo prieblandos
trukmė ilgesnė. Prieblanda padidina dienos trukmę. Lietuvoje gruodžio mėnesį prieblanda
trunka 85 minutes, o birželio mėnesį – 105 minutes.
Žemės apšviestumas naktį. Esant Mėnulio pilnačiai Žemės apšviestumas yra vidutiniškai 0,25 lx. Jei nėra mėnulio, dangaus skliauto sukeltas apšviestumas būna 250 – 500
kartų mažesnis ((5 ÷ 10) ⋅ 10−4 lx). Dangaus skliauto sukelto apšviestumo šaltiniai yra šie:
1) atmosferos naktinis švytėjimas;
2) Saulės sklaidusis spinduliavimas, sukeltas viršutinių Žemės atmosferos sluoksnių;
3) žvaigždžių suminis spinduliavimas.
Atmosferos naktinį spinduliavimą sukelia atomų rekombinacija. Šie atomai susidaro
skylant molekulėms dėl Saulės ultravioletinės spinduliuotės poveikio. Taip pat energija išsiskiria rekombinuojant naktį elektronams su jonais, kurie dieną atsiranda veikiant Saulės
ultravioletinei spinduliuotei.
Aušra yra toks laiko tarpsnis, kuris prasideda Saulės artėjimu prie horizonto, nušviečiant dangaus skliautą geltonai oranžiniu atspalviu, ir pasibaigia (prasideda) astronominės
prieblandos pabaigoje (pradžioje), kai išnyksta žalsvai balkšva juostelė horizonte virš Saulės. Tad galima teigti, kad aušra yra vakarinė ir rytinė. Aušros spalva priklauso nuo atmosferos drumstumo, t.y. dulkių ir vandens garų kiekio ore. Kuo daugiau vandens garų, tuo intensyvesnė ir tamsesnė raudona spalva. Esant šaltai arktinei ar vidutinių platumų jūrinei oro
masei, aušros viršutinėje dalyje matoma žalia spalva. Žalios spalvos nebūna kontinentinėse
vidutinių platumų ir tropinėse oro masėse. Jose vyrauja raudonos ir oranžinės spalvos.
13.7.2. Šviesos lūžio atmosferoje sukelti reiškiniai
Šviesos spinduliai, eidami per skirtingo tankio atmosferos sluoksnius, pakeičia
sklidimo kryptį. Tos krypties pakeitimas yra vadinamas atmosferos refrakcija. Refrakcija būna astronominė ir Žemės.
Astronominė refrakcija būna, kai šviesos šaltinis yra virš Žemės atmosferos (dangaus
šviesuliai). Atmosferos tankis artėjant prie Žemės paviršiaus didėja dėl to, kad šviesos šal-
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tinis matomas aukščiau negu jis iš tikrųjų yra, nes šviesos spindulys užlinksta į tankesnių
sluoksnių pusę (13.10 pav.).
Kampas tarp tiesės nuo akies iki tikros daikto padėties ir tarp tiesės nuo akies iki menamos
daikto padėties yra vadinamas astronominės refrakcijos kampu R. Astronominės refrakcijos
kampo priklausomybė nuo šviesos šaltinio aukščio virš horizonto yra pateikta 13.6 lentelėje.
13.6 lentelė. Astronominės refrakcijos kampo priklausomybė nuo šviesos šaltinio aukščio virš horizonto
h°
R°

0
34,9

0,3
30,9

0,7
27,4

1
24,4

2
18,2

5
9,8

20
2,6

40
1,7

50
0,8

80
0,2

13.10 pav. 1 – Žemės paviršius, 2 – atmosferos viršus, S, S′ – atitinkamai realioji ir menamoji šviesulio padėtis, R – astronominės refrakcijos kampas

Kaip matome, kuo arčiau horizonto, tuo refrakcijos kampas yra didesnis. Dėl astronominės refrakcijos yra matomas Saulės disko ir kitų objektų susiplojimas ties horizontu, padidėja
dienos trukmė, pasirodo žalias spindulys ir mirga žvaigždės. Saulės ir kitų objektų susiplojimas
prie horizonto yra matomas todėl, kad viršutinė objekto dalis yra pakeliama mažiau (mažesnis
refrakcijos kampas) negu apatinė. Dėl to vizualiai objektas susiploja. Dienos trukmė pailgėja
dėl to, kad Saulė pasirodo virš horizonto anksčiau negu ji iš tikrųjų pakyla virš horizonto, o
nusileidžia anksčiau negu iš tikrųjų matome. Esant matomam Saulės nusileidimo ir pakilimo
momentui, viršutinis Saulės disko kraštas yra 35′ žemiau horizonto. Saulė matoma 16′ spinduliu, todėl skaičiuojant naudojamas – 51′ (35′ + 16′ = 51′) Saulės aukštis.

13.11 pav. Šviesos spindulio dispersija atmosferoje. 1 – Žemės paklotinis paviršius, 2 – atmosferos viršus, S
– realus šviesos spindulys, S r′ , S v′ – atitinkamai raudono ir violetinio spindulių menamosios trajektorijos
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Žalia šviesa susiformuoja esant skaidriai atmosferai ir griežtai horizonto ribai, kuri
susidaro virš ramios jūros giedrą vakarą arba rytą. Dėl refrakcijos šviesa, sklindanti nuo
Saulės, suskyla į spektrą (13.11 paveikslas), kurio plotis yra 38′′ (sekundės), kai Saulės
matomas disko skersmuo yra 32′ (minutės).
Susidariusios spektro juostelės persidengia viena su kita, ir kai Saulė leidžiasi arba
kyla virš horizonto, sudarydama siaurą juostelę, stebėtojas regi vieną paskui kitą žalią,
mėlyną ir violetinį spindulius. Violetinis spindulys yra smarkiai išskaidomas ir stebėtojas
jo beveik nemato. Jeigu dėl tos pačios priežasties nėra ir mėlyno spindulio, tai stebėtojas
mato žalią spindulį. Žalias spindulys mūsų platumoje yra stebimas kelias sekundes, o ties
pusiauju – dešimtąsias sekundės dalis.
Žemės refrakcija. Ją sukelia šviesos spinduliai, einantys nuo Žemės paviršiuje esančių objektų. Dažniausiai kylant aukštyn atmosferos tankis mažėja ir dėl to objektai, esantys ant Žemės paviršiaus, matomi šiek tiek pakelti tam tikru kampu α. Šis kampas yra
vadinamas Žemės refrakcijos kampu (13.12 pav.).

13.12 pav. Žemės refrakcija. A – realusis objektas, A′ - menamasis objektas, α – Žemės refrakcijos kampas,
M – stebėtojas

Stebėtojas M Žemės paviršiuje, objektą, esantį A taške, mato A′ taške. Kampas α tarp
tiesių AM ir A'M yra vadinamas Žemės refrakcijos kampu. Refrakcijos kampo priklausomybė nuo atstumo D iki tiriamojo daikto yra pateikta 13.7 lentelėje.
13.7 lentelė. Žemės refrakcijos kampo priklausomybė nuo atstumo iki tiriamojo daikto
D, km
α

1
2

4
8

8
17

12
25

16
34

20
42

Žemės refrakcija atsiranda dėl šių priežasčių: horizonto susiaurėjimo ar išsiplėtimo.
Dėl spindulių užlinkimo horizontas atrodo tarsi pakeltas ir išplitęs. Kuo labiau skiriasi
oro tankis ties Žemės paviršiumi ir stebėtojo akies lygyje, tuo horizontas labiau pakeltas.
Jeigu vertikalus temperatūros gradientas 3,4°C/100 m, tai tankis kylant aukštyn nesikeičia, horizonto pakėlimas bei išplėtimas nepastebimi. Jeigu vertikalus temperatūros
gradientas didesnis negu 3,4°C/100 m, tuomet šviesos spindulys išlinksta ne į viršų, o
į apačią. Tada matomumas sumažėja, horizontas atrodo suspaustas ir pažemintas. Jeigu
vertikalus temperatūros gradientas yra mažesnis negu 3,4°C/100 m, kas dažniausiai ir
būna, tai matomumas padidėja, horizontas išplinta ir pakyla. Dėl šios priežasties tolumoje esantys kalnai atrodo aukštesni ir arčiau negu yra iš tikrųjų.

180

Miražai. Tai nenormalios Žemės refrakcijos atvejai, kai yra pažeista normali oro tankio pasiskirstymo eiga. Šiuo atveju matomas daiktas ir vienas arba keli jo vaizdai (tiesioginiai arba apversti). Kartais matomi tiktai vaizdai, o pats daiktas nematomas. Miražai yra
skirstomi į apatinį, viršutinį ir šoninį. Sudėtingas iškreiptas miražas yra vadinamas fata
morgana. Apatinis miražas susidaro esant vertikaliam temperatūros gradientui aukštesniam negu 3,4°C/100 m. Tai dažniausiai įvyksta anksti rytą dykumose, kai krentanti Saulė
smarkiai įkaitina dykumos paviršių, o vėjo dar nėra. Tuomet ties paklotiniu paviršiumi
oras labiau įkaista negu virš jo esančiame sluoksnyje (13.13 pav.).

13.13 pav. Apatinio miražo susidarymo schema. AB – daiktas, A′B′ – apversto daikto vaizdas, 1 – paklotinis
paviršius

Objektą AB stebėtojas taške M mato tikrą. Tačiau dalis spindulių nuo taškų A ir B
eina žemyn, ir skirtingai lūžę ties paklotiniu paviršiumi, į stebėtojo akį ateina kaip apversto daikto atvaizdas. Apatinis miražas dažnai stebimas vidurdienį virš įkaitusio asfaltuoto
kelio, kai 200 – 500 metrų atstumu jis atrodo šlapias.
Viršutinis miražas susidaro esant stipriai pažemio inversijai, t.y. kai temperatūra didėja kylant aukštyn smarkiau negu paprastai (13.14 pav.). Tada daiktas matomas pakeltas
aukštyn, nes linijų užlinkimas į viršų būna didesnis negu normaliu atveju. Viršutinis miražas dažniausiai yra stebimas ties šaltu paviršiumi, dažniausiai poliarinėse platumose. Šoninis miražas susidaro tose vietose, kur yra didelis horizontalus temperatūros, kartu ir tankio
gradientas. Pavyzdžiui, tai gali būti jūra ar ežeras ir jo vertikalus aukštas krantas. Tuomet
spinduliai, krentantys į tą vertikalų krantą, jį įkaitina, taip sudarydami horizontalųjį temperatūros gradientą. Matomas daiktas ir jo vaizdas tame pačiame aukštyje, tik pastumtas
horizontalia kryptimi, pavyzdžiui, vietoj vieno laivo matom du ar tris.
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13.14 pav. Viršutinio miražo susidarymo schema. AB – daiktas, A′B′ - pakelto daikto vaizdas, 1 – paklotinis
paviršius

Sudėtingi miražai susidaro tada, kai yra keli oro sluoksniai su įvairiais oro tankio
pasiskirstymais. Tada į stebėtojo akį pakliūna įvairūs vaizdai, kurie būna visaip pakeisti.

13.8. Atsispindėjusių ir lūžusių vandens lašeliuose ir kristaluose
spindulių sukelti efektai
Vaivorykštė. Ji yra matoma lietaus, esančio prieš Saulę, fone. Vaivorykštės kampinis
spindulys sudaro apie 42°, tačiau dažnai stebima ir antra vaivorykštė, kurios kampinis spindulys sudaro apie 53°. Antra vaivorykštė yra koncentriška pirmosios vaivorykštės atžvilgiu. Viršutinis (išorinis) vaivorykštės lankas yra raudonas, o apatinis (vidinis) – violetinis.
Tarp šių lankų yra išsidėsčiusios visos Saulės spektro spalvos. Antros vaivorykštės spalvos
būna išsidėsčiusios priešinga kryptimi: viršutinė yra violetinė, o apatinė – raudona. Vaivorykštės aukštis priklauso nuo Saulės aukščio: kuo ji aukščiau, tuo vaivorykštė žemiau. Kai
Saulė yra ties horizontu, vaivorykštė sudaro pusapskritimį, ir pirmos vaivorykštės aukštis
sudaro 42°, o antros – 53°. Kylant Saulei virš horizonto, vaivorykštė leidžiasi už horizonto. Kai Saulė pakyla iki 42°, pirmoji vaivorykštė yra nebematoma. Dėl to žemose ir vidutinėse platumose vaivorykštės vidurdienį nesimato. Kai kada galima pamatyti vaivorykštes,
kurių centras virš horizonto. Jos susidaro dėl Saulės spindulių, atsispindėjusių nuo ežero
ar kito vandens telkinio paviršiaus. Vaivorykštės susidarymas yra pavaizduotas 13.15 ir
13.16 paveiksluose. Saulės spinduliai, patekę į vandens lašelį, lūžta, atsispindi nuo priešingos briaunos ir, išėję iš lašelio, būna suskilę į spektrą (13.15 pav.). Violetinių spindulių
kryptis pasikeičia labiau negu raudonų. Šiame paveiksle pavaizduota vieno spindulio eiga,
tačiau realiai yra daug lašelių su skirtingais diametrais, ir spinduliai krinta tiek tiesioginiai,
tiek ir išsklaidyti. Dėl to spinduliai iš lašelių išeina įvairiom kryptim ir įvairaus intensyvumo. Didžiausias intensyvumas tiesioginių ir mažiausiai nukrypusių spindulių.
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13.15 pav. Spindulių eiga vandens lašelyje susidarant pirmai vaivorykštei. S – krintantis šviesos spindulys,
i – spindulio kritimo kampas, v, r – atitinkamai violetinis ir raudonas spindulys, ϕviol, ϕraud – atitinkamai
violetinių ir raudonų spindulių mažiausias nuokrypio kampas

Šių raudonųjų spindulių mažiausias nukrypio kampas yra 137°30′, o violetinių 139°20′. Saulė yra 32′ skersmens, o ne taškinis šaltinis, dėl to matomos ne spalvotas linijos, o spalvotos juostos, kiekvienos iš jų plotis yra 32′. Vaivorykštės plotis yra lygus 2°22′.
Antra vaivorykštė susidaro spinduliui du kartus atsispindėjus vandens lašelyje, ir į lašelį
spindulys įeina atvirkščia tvarka (13.16 pav.).

13.16 pav. Spindulių eiga vandens lašelyje susidarant antrai vaivorykštei. S – krintantis šviesos spindulys,
i – spindulio kritimo kampas, v, r – atitinkamai violetinis ir raudonas spindulys, ϕviol, ϕraud – atitinkamai
violetinių ir raudonų spindulių mažiausias nuokrypio kampas

Antros vaivorykštės kampinis plotis yra 3°54′, o jos intensyvumas yra mažesnis negu
pirmos vaivorykštės. Tai siejama su didesne lašelio absorbuota spindulio energija, nes
spindulys nueina didesnį optinį kelią lašelyje. Vaivorykštės spalvų ryškumas ir jų plotis
priklauso nuo spindulių dispersijos vandens lašeliuose ir vandens lašelių skersmens. Kai
vandens lašeliai didesni negu 1 mm, vaivorykštės juostos yra siauresnės ir spalvos viena
nuo kitos yra ryškiau atskirtos. Mažėjant vandens lašelių skersmeniui, vaivorykštės juostos platėja, o spalvos tampa išplaukusios. Esant vandens lašeliams mažesniems negu 0,05
mm vaivorykštė tampa beveik balta gelsvais kraštais.
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Halas susidaro spinduliams praeinant pro plonus debesis, sudarytus iš ledo kristalėlių. Tai būna plunksniniai ir plunksniniai sluoksniniai debesys. Saulės arba Mėnulio spinduliai, eidami pro kristalėlius, nuo jų atsispindi arba lūžta.

13.17 pav. Pagrindinės halo formos. 1 – 22° – ratas, 2 – 46° – ratas, 3 – ratų liestinės, 4 – netikros saulės ar
mėnuliai, 5 – horizontalus ratas, 6 – vertikalus stulpas

13.17 paveiksle parodytos pagrindinės halo formos. Stebėtojas yra taške O, halo 22°
ratas 1 arba 46° ratas 2, šių ratų liestinės 3 ir netikros saulės ar mėnuliai 4 susidaro lūžtant
spinduliams ledo kristalėliuose ir rato kraštas, atgręžtas į šviesulį, nusidažo rausva spalva. Atsispindint Saulės spinduliams nuo ledo kristalėlių susidaro horizontalus ratas 5 arba stulpai
6, susidarantys virš Saulės arba po Saule. Taip pat susikertant įvairioms halo formoms, gali
susidaryti kryžiai ar kalavijai. Halo dydžius ir kitas savybes lemia debesis sudarančių ledo
kristalėlių formos ir jų pagrindinių ašių orientacija erdvėje. Ledo kristalėliai gali įgyti įvairias
formos, bet taisyklinga jų forma yra šešiabriaunės prizmės, piramidės, plokštelės. Jų pagrindinės ašys gali būti orientuotos bet kaip, tačiau gali būti orientuotos vertikaliai ir horizontaliai. Spinduliui einant pro kristalo šonines nesusikertančias briaunas, gali
susidaryti 60° lūžio kampas, o spinduliui einant tarp pagrindo ir šoninių
briaunų susidaro 90° lūžio kampas. Esant 60° lūžio kampui, halo kampinis skersmuo būna 22°, o esant 90° lūžio kampui, halo kampinis skersmuo būna 46°. Kaip susidaro 22° halo ratas, galima paaiškinti remiantis
13.18 paveikslu. Saulės spindulys S, eidamas pro ledo kristalėlį, kuris
yra tarsi prizmė, lūžta. Išėjęs iš ledo kristalėlio, jis jau nebe baltas spindulys, o visa spalvų gama, kurios raudonas spindulys (ilgiausias) lūžta
mažiausiai, o violetinis spindulys (trumpiausias) lūžta labiausiai. Ledo
kristalėliai debesyje yra orientuoti bet kaip ir lūžę spinduliai yra įvairiai
išsklaidyti. Į stebėtojo akį pakliūna mažiausiai nukrypę nuo pradinės
padėties spinduliai. Raudonųjų spindulių nuokrypio kampas yra 21°, o
violetinių spindulių nuokrypio kampas yra 22°22′.
13.18 pav. Spindulio eiga per ledo kristalėlį, susidarant halo 22° žiedui. r, v – atitinkamai raudonas
ir violetinis spindulys, ϕviolet, ϕraud – atitinkamai violetinių ir raudonų spindulių mažiausias nuokrypio kampas
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Tarkim, ledo kristalėliai debesyje yra orientuoti bet kaip, tačiau visada debesyje tam
tikras kiekis kristalėlių, kurie orientuoti vienodai, ir Saulės spinduliai, lūžę juose, patenka
į stebėtojo akį, sudarydami apskritą ratą, kurio kampinis skersmuo yra 22° (13.19 pav.).
Ratas spalvotas, vidinė rato dalis yra raudona, o išorinė – violetinė. Spalvos yra silpnesnės
negu vaivorykštės atveju, nes šviesos spindulį ledas labiau absorbuoja negu vanduo. Taip
pat galima paaiškinti 46° halo rato susidarymą.

v

0

r

S

13.19 pav. Halo 22° rato susidarymas. v – violetinės spalvos spindulys, r – raudonos spalvos spindulys, S –
baltos šviesos spindulys

Esant Saulei (Mėnuliui) ties horizontu ir jos spinduliams praeinant pro kristalus, kurių pagrindinės ašys yra orientuotos vertikaliai, susidaro tariamos saulės (mėnuliai) 22°
arba 46° kampu į kairę ir į dešinę (13.20 pav.). Šios saulės (mėnuliai) yra išblukę ir spalvoti: kraštas link šviesulio yra raudonas, o išorė – violetinė. Kai kristalų pagrindinės ašys
yra horizontalios, susidaro tariamos saulės virš ir apačioje Saulės. Tie kristalai gali virpėti,
tada vietoje tariamų saulių matomos ratų liestinės 3.

13.20 pav. Menamųjų saulių ar mėnulių susidarymas. v – violetinės spalvos spindulys, r – raudonos spalvos
spindulys, S – baltos šviesos spindulys, ateinantis nuo Saulės (Mėnulio). ϕviol, ϕraud – atitinkamai violetinių ir
raudonų spindulių mažiausias nuokrypio kampas

Baltas horizontalus ratas, einantis per Saulę ir lygiagretus horizontui, susidaro atsispindėjus Saulės spinduliams nuo vertikaliai orientuotų kristalų šoninių paviršių arba
pagrindų. Rato plotis yra lygus Saulės pločiui.
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Vertikalūs stulpai susidaro atsispindint Saulės spinduliams nuo horizontaliai orientuotų ledo kristalėlių šoninių paviršių ir pagrindų. Šis efektas gali įvykti Saulei esant virš
horizonto ar žemiau horizonto. Jai esant žemiau horizonto, vertikalus stulpas susidaro atsispindėjus Saulės spinduliams vieną kartą nuo apatinių kristalų šonų, o esant virš horizonto
vertikalus stulpas susidaro atsispindint Saulės spinduliams du kartus nuo kristalėlių šonų.
Halai gali susidaryti esant ypatingoms sąlygoms: kristalėliai turi būti taisyklingų formų, skaidrūs, paviršiai atspindintys ir debesies būsena turi nesikeisti. Taigi halo trukmė
priklauso nuo debesies pastovumo. Dažniausiai jis būna kelias sekundes, tačiau gali būti
ir kelias valandas. Deja, tai vyksta labai retai. Pagal halo susidarymą galima spręsti apie
orus. Pavyzdžiui, 22° halo susidarymas rodo, kad artėja šiltas frontas; tariamos saulės arba
mėnuliai susidaro esant pastoviai atmosferai (anticiklonas veikiamas didelių šalčių).

13.9. Šviesos difrakcijos kristaluose ir vandens lašeliuose sukelti efektai
Saulės (Mėnulio, žvaigždžių) spinduliams einant pro plonus plunksninius, kamuolinius ar kitus debesis susidaro šviesūs silpnai spalvoti vainikai apie paminėtus šviesulius.
Aplink Saulę šiuos vainikus galima stebėti tik pro užtamsintą stiklą arba Saulei atsispindint nuo vandens. Taip pat juos galima stebėti, kai dirbtinės šviesos spinduliai eina pro
aprasojusį stiklą ar rūką. Spalvos yra išsidėsčiusios taip: išorinė rato dalis yra raudona, o
vidinė – gelsva. Taip yra dėl to, kad difraguojant šviesai labiausiai už kliūties užlinksta
ilgiausių bangų šviesa, o mažiausiai – trumpesnių bangų šviesa. Taip pat gali susidaryti
antras, trečias ar ketvirtas vainikai, tik jų šviesumas bus mažesnis. Vainikai vienas nuo
kito, dažniausiai yra atskirti tamsiomis juostomis. Spinduliai, einantys pro ledo kristalėlius, paklūsta difrakcinės gardelės lygčiai:
d sin α = nλ ,

(13.14)

čia α – raudonos spalvos kampinis skersmuo, d – ledo kristalėlio storis, n – vainiko eilės
numeris, λ - raudonos spalvos bangos ilgis. Jeigu vainikai susidaro šviesai praeinant pro debesis, sudarytus iš vandens lašelių, tai vainiko parametrai apskaičiuojami pagal tokią lygtį:
2r sin α = (n + 0, 22)λ ,

(13.15)

čia r – vandens lašelio spindulys.
Iš šių formulių matome, kad stambėjant vandens lašeliams ar ledo kristalėliams, kampinis vainikų skersmuo mažėja. Kuo lašeliai yra vienodesni, tuo vainikai yra ryškesnių formų.
Vainikai, susidarantys šviesai praeinant pro debesis, sudarytus iš ledo kristalėlių, pasižymi
ryškesnėm spalvom, ir dažniausiai jų būna daugiau. Pirmo vainiko kampinis skersmuo būna
nuo 1° iki 5°, antro vainiko – du kartus didesnis ir t.t. Pagal vainiko dydį ir ryškumą galima
spręsti apie debesis sudarančių elementų dydį ir pobūdį, o pagal vainiko skersmens kitimą –
apie procesus, vykstančius debesyje. Pavyzdžiui, jeigu vainiko skersmuo didėja, tai lašeliai
ar kristalėliai garuoja ir nyksta, o jeigu skersmuo mažėja, tai lašelių ir kristalėlių skersmuo
didėja. Jeigu po vainiko susidaro halas, tai artėja šiltasis frontas. Ryšys tarp vainiko skersmens išreikšto laipsniais (°), kristalėlių skersmens d ir lašelio spindulio r, išreikštų mikrometrais, nustatytas formulėmis (13.14) ir (13.15) pateiktas 13.8 lentelėje.
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13.8 lentelė. Ryšys tarp vainiko skersmens, ir kristalėlių skersmens d ir lašelio spindulio r
Vainiko spindulys, °
Lašelio spindulys, µm
Kristalėlio skersmuo, µm

0,5
40
65,3

1,0
20
32,7

2,0
10
16,3

3,0
6,6
10,9

4,0
5
8,2

5,0
4
6

Glorija – tai toks reiškinys, kai aplink stebėtojo šešėlį susidaro keletas spalvotų ratų.
Šis reiškinys dažniausiai stebimas aukštai kalnuose ant rūko paviršiaus, kai Saulė žemai, o
stebėtojas stovi nugara į Saulę. Glorija taip pat matoma aplink lėktuvo šešėlį ant debesies.

13.10. Optiniai reiškiniai, matomi Žemės atmosferoje iš kosmoso
Kai erdvėlaivis yra Žemės šešėlyje, tai virš naktinio horizonto matomas vienodai
švytintis pilkšvas pastovaus pločio sluoksnis, turintis siauras padidinto ryškumo juostas
prie Žemės ir ties viršutine riba. Toks naktinio dangaus švytėjimas yra vadinamas naktiniu
vainiku. Šio vainiko viršutinė riba yra vidutiniškai 90 – 95 km aukštyje. Prieš patekant
Saulei, jos pakilimo vietoje esant kritiniam aukščiui, naktinis vainikas dingsta ir jo vietoje
atsiranda kosminė aušra. Spalvos ties Žemės paviršiumi išsidėsto pradedant raudona ir
baigiant violetine. Šis efektas gali būti susijęs su Saulės spindulių atspindžiu nuo horizontaliai orientuotų ledo kristalėlių. Galutinai šis reiškinys nėra paaiškintas.

Klausimai
1. Kaip veikia gyvūniją ir žmones Saulės aktyvumo kitimas.
2. Kaip žmonės panaudoja Saulės energiją gamyboje ir buityje?
3. Kokie Saulės spinduliuotės srautai pasiekia Žemės paviršių?
4. Kuriuo metų laiku tiesioginės Saulės spinduliuotės energinis apšviestumas į horizontalų paklotinį paviršių didesnis už skaidžiojo spinduliavimo energinį apšviestumą ir kodėl?
5. Apibūdinkite fotosintetinę aktyviąją spinduliuotę.
6. Fotosintetinės aktyviosios spinduliuotės energinio apšviestumo matavimo būdai.
7. Parašykite ir paaiškinkite Saulės spinduliuotės balanso lygtį.
8. Išvardinkite Saulės spinduliuotės srautų energinių apšviestumų matavimo prietaisus ir paaiškinkite jų veikimo principus.
9. Paaiškinkite optinių reiškinių, sukeltų šviesos sklaidos, susidarymą atmosferoje.
10.Paaiškinkite optinių reiškinių, sukeltų šviesos lūžio, susidarymą atmosferoje.
11. Paaiškinkite atsispindėjusių ir lūžusių vandens lašeliuose ir kristaluose spindulių
sukeltus efektus.
12. Paaiškinkite šviesos difrakcijos kristaluose ir vandens lašeliuose sukeltus efektus.

Uždaviniai
1. Tiesioginės Saulės spinduliuotės į statmeną paviršių energinis apšviestumas
S = 381 W/m², sklaidžiosios Saulės spinduliuotės energinis apšviestumas
D = 128 W/m2, atspindėtos Saulės spinduliuotės energinis apšviestumas R = 150 W/m²,
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efektyvusis Žemės spinduliavimas Eef = –48 W/m² ir Saulės aukštis h = 50°. Raskite
Saulės spinduliuotės balanso energinį apšviestumą ir albedą.
2. Raskite fotosintetinės aktyviosios spinduliuotės energinį apšviestumą, kai tiesioginės Saulės spinduliuotės į horizontalų paviršių energinis apšviestumas yra
360 W/m2, o sklaidžiosios – 310 W/m2.
3. Saulės spinduliams praeinant pro plunksninius debesis aplink ją susidariusio antrojo vainiko išorinis spindulys yra 8°. Raskite ledo kristalėlio storį.
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14. DIRVOŽEMIO TEMPERATŪROS REŽIMAS

14.1. Dirvožemio įšilimo ir atvėsimo procesai
Dirvožemio absorbuotos energijos kiekis priklauso nuo jo struktūros, sudėties ir
spalvos. Jei dirva tamsi, ji dieną absorbuoja daugiau Saulės energijos, o naktį daugiau
jos išspinduliuoja negu, esant toms pačioms sąlygoms, šviesi dirva. Oro ir dirvožemio
drėgnumas taip pat lemia dirvožemio įšilimo procesus. Vykstant kondensacijos procesams, išsiskiria slaptoji garavimo šiluma, ir dirvožemis šyla. Garavimo metu sunaudojama dirvožemio šiluma, ir dirvožemis atvėsta. Kondensacijos ir garavimo procesų
intensyvumas priklauso nuo oro ir dirvožemio drėgnumo bei temperatūros. Didėjant
santykiniam oro drėgniui, kondensacijos procesas intensyvėja, tačiau lėtėja garavimas.
Taip pat dalis šilumos yra sunaudojama cheminiams ir biologiniams procesams. Dirvožemio įšilimas priklauso nuo jo šilumos laidžio ir šiluminės talpos. Šiluminė talpa
yra skirstoma į savitąją ir tūrinę šiluminę talpą. Savitoji šiluminė talpa savo skaitine
verte yra lygi šilumos kiekiui, kurį reikia suteikti vienam kilogramui dirvožemio, kad
jo temperatūra pakiltų vienu laipsniu. Tūrinė šiluminė talpa savo skaitine verte yra lygi
šilumos kiekiui, kurį reikia suteikti vienam dirvožemio tūrio vienetui, kad jo temperatūra pakiltų vienu laipsniu. Tūrinė šiluminė talpa matuojama J/(m3·K), o savitoji šiluminė
talpa – J/(kg·K). Ryšys tarp savitosios ir tūrinės šiluminės talpos yra toks:
cρ = cV ,

(14.1)

čia c, cV – atitinkamai savitoji ir tūrinė šiluminė talpa, ρ – dirvožemio tankis.
Kadangi dirvožemyje yra skirtingas kiekis drėgmės, tai praktiniams skaičiavimams dažniausiai yra naudojama tūrinė šiluminė talpa. Taip pat yra naudojamas dirvožemio poringumas ir drėgnumas. Poringumas savo skaitine verte yra lygus procentiniam oro tūrio dirvožemyje santykiui su bandinio tūriu. Dirvožemio absoliutus drėgnis
savo skaitine verte yra lygus procentiniam dirvožemyje esančio vandens masės santykiui su sauso dirvožemio mase. Sausi dirvožemiai turi mažesnę tūrinę šiluminę talpą
negu drėgni, todėl sausi dirvožemiai dieną įkaista, o naktį atvėsta labiau negu drėgni
dirvožemiai. Šilumos laidumą dirvožemyje apibūdina jo šilumos laidis. Šilumos laidis
savo skaitine verte yra lygus šilumos kiekiui, pereinančiam per vieną sekundę pro
ploto, statmeno šilumos srautui, vienetą, kai temperatūros gradientas šilumos pernešimo kryptimi yra lygus vienetui. Šilumos laidžio vienetas yra W/(m·K). Nejudančio
vandens šilumos laidis λ = 0,54 W/(m·K), nejudančio oro λ = 0,02 W/(m·K), o dirvos
priklausomai nuo sudėties, drėgnumo ir poringumo λ = 0,4÷2,5 W/(m·K). Vanduo,
išstumdamas dirvoje esantį orą, didina dirvožemio šilumos laidį. Sušalusių dirvų šilumos laidis yra didesnis, nes ledo λ = 2,03 W/(m·K). Tiriant dirvožemio šilumines
savybes, reikia atsižvelgti į dirvožemio poringumą ir drėgnumą. Trečias dydis, apibūdinantis šilumos laidumo procesus, yra temperatūros perdavimo koeficientas k. Tai
dirvos šilumos laidžio santykis su jos tūrine šilumine talpa cV :
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k=

λ
.
cV

(14.2)

Temperatūros perdavimo koeficientas parodo temperatūrų tarp viršutinio ir apatinio
dirvos sluoksnio išsilyginimo spartą. Įvairių mineralinių sausų dirvų temperatūros perdavimo koeficientai yra panašūs, tačiau didėjant dirvos drėgnumui, jos temperatūros perdavimo koeficientas taip pat didėja (14.1 lentelė).
14.1 lentelė. Dirvos šiluminės charakteristikos, esant skirtingam drėgniui
Dirvos drėgnumo laipsnis
Sausa
Silpnai drėgna
Vidutiniškai drėgna
Labai drėgna

cV , MJ/(m3·K)
1,3397
1,5909
1,9259
2,4283

λ, W/(m·K)
0,2093
0,4605
0,8379
1,4654

k, m2/s
1,6·10-6
2,9·10-6
4,3·10-6
6·10-6

Matome, kad didėjant drėgnumui, šilumos laidis didėja greičiau negu tūrinė šiluminė
talpa. Tai sąlygoja temperatūros perdavimo koeficiento didėjimą.
Šilumos kiekį, kurį pasisavino Žemės paviršius, apibūdina Saulės spinduliuotės
balanso lygtis, tačiau, kur buvo panaudota gauta energija, parodo paklotinio paviršiaus
šilumos balanso lygtis:
B = LE + P + T ,

(14.3)

čia B – Saulės spinduliuotės balansas, L – slaptoji garavimo šiluma (apie 2,5·106 J/kg), E
– garavimo greitis, P – turbulentinis šilumos srautas tarp Žemės paviršiaus ir atmosferos,
T – šilumos srautas tarp Žemės paviršiaus ir žemesnių dirvožemio sluoksnių.
Dieną dirvos paviršius įšyla, ir šiluma perduodama iš viršutinių sluoksnių gilesniems sluoksniams. Naktį paviršius atvėsta, ir šiluma perduodama iš gilesnių sluoksnių
viršutiniams. Šiluma taip pat perduodama iš gilesnių sluoksnių į viršutinius esant neigiamam Saulės spinduliuotės balansui. Dieną, įšilus dirvos paviršiui, taip pat įšyla oras ties
paviršiumi, o įšilęs kyla aukštyn, nusinešdamas šilumą. Įšilusio oro vietoje iš aukštesnių
sluoksnių nusileidžia šaltas oras, liesdamasis su dirvožemio paviršiumi įšyla ir vėl kyla
aukštyn. Kuo dirva drėgnesnė, tuo daugiau šilumos sunaudojama garavimui.

14.2. Temperatūros matavimas
Anksčiau ir dabar meteorologijos stotyse ariamojo dirvožemio (0 – 20 cm) temperatūra matuojama skystiniais maksimumo, minimumo, psichrometriniais, Savinovo
alkūniniais ir elektriniais termometrais. Įvairiame gylyje nuo 0 iki 3,2 metro temperatūra yra matuojama ištraukiamaisiais TB – 50 termometrais. Dabar diegiant automatines
meteorologijos stotis temperatūra yra matuojama elektriniais termometrais. Ariamojo
sluoksnio elektrinių termometrų išdėstymas, prieš juos patalpinant į dirvožemį, pateiktas 14.1 pav. Atstumas tarp termometrų – 5 cm.
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14.1 pav. Elektrinių termometrų išdėstymas prieš juos patalpinant į dirvožemį Kauno meteorologijos stotyje

Vietoje ištraukiamųjų termometrų taip pat yra naudojami elektriniai termometrai,
įleisti į įmautes, įrengtas lygiagrečiai su ištraukiamųjų termometrų įmautėmis. Tai padaryta norint atlikti kontrolinius matavimus lyginant gautus rodmenis su standartiniais ištraukiamaisiais termometrais. Matavimams yra naudojami dirvožemio vandens temperatūrų
jutikliai, kurių veikimas remiasi platinos varžos priklausomybe nuo temperatūros. Naudojami du jutikliai – QMT103 ir QMT110 (14.2 pav.).

14.2 pav. Dirvožemio ir vandens temperatūros jutiklis

Pirmasis turi 5 m ilgio, o antrasis – 10 m ilgio kabelį. Padengti poliuretanine apsauga
kabeliai baigiasi 5 kontaktų jungtimi, apsaugota nuo aplinkos poveikio (korozijos, eks-
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tremalių temperatūrų ir t.t.). Dirvožemio temperatūrai įvairiuose gyliuose (+5 cm, 0 cm,
-5cm, -10 cm, -20 cm, -50cm, -100 cm) matuoti yra naudojamas dirvožemio temperatūros
zondas QMT107 (14.3 pav.).

14.3 pav. Dirvožemio temperatūros zondas QMT107

Zondą sudarantys 7 jutikliai Pt-100 yra patalpinti stiklo pluošto vamzdelyje aukščiau
išvardintuose atstumuose, o tarpai tarp jų yra užpildyti epoksidine derva. Zondas smeigiamas į dirvožemį iki 0 padalos, ir tuo būdu jutiklis, esantis ties -100 cm padala (ties zondo
smaigaliu), bus 1 metro gylyje
Matavimai yra atliekami nuolatos ir gauti rezultatai yra kaupiami automatinėje stotyje
MAWS301. Tuo pačiu metu rezultatai yra perduodami į hidrometeorologinę stotį laidais
arba kryptine antena, o iš jos – į Lietuvos hidrometeorologinę tarnybą. Iš automatinės meteorologinės stoties MAWS301 rezultatai gali būti perduodami tiesiogiai į Lietuvos hidrometeorologinę tarnybą panaudojant palydovinį ryšį per bekryptę anteną, sumontuotą virš stoties.

14.3. Dirvos paviršiaus temperatūros kitimas per parą ir per metus
Dirvos temperatūra kinta per parą ir turi vieną maksimumą ir vieną minimumą.
Maksimumas pasiekiamas apie vidurdienį, o minimumas būna prieš Saulės patekėjimą. Kuo Saulės spinduliuotės intensyvumas didesnis, tuo didesnis dirvos temperatūros
maksimumas. Skirtumas tarp maksimalios ir minimalios vertės yra vadinamas dirvos
temperatūros paros amplitude. Amplitudės dydis priklauso nuo dirvožemio sudėties, būsenos ir drėgnumo. Kuo dirva sausesnė ir puresnė, tuo ši amplitudė didesnė lyginant
su drėgnesne ir labiau suplūkta dirva, nes sausesnių dirvų šilumos laidis yra mažesnis,
taigi mažiau šilumos yra perduodama į gilesnius sluoksnius. Šiltuoju metų laikotarpiu,
didėjant gyliui, dirvos temperatūra mažėja, o šaltuoju metų laikotarpiu, didėjant gyliui,
temperatūra didėja iki pastovaus dydžio. Pavyzdžiui, pietryčių Lietuvoje liepos mėnesio
paviršiaus temperatūra vidutiniškai įšyla iki 38°C, o naktį atvėsta iki 11 – 12°C. Žemaičių aukštumoje, kur vyrauja drėgni priesmėlio dirvožemiai, dirvos paviršiaus temperatūros amplitudė būna 4 – 5°C mažesnė. Paros amplitudė taip pat priklauso nuo dirvožemio
gylio, t.y. didėjant gyliui, dirvožemio temperatūros amplitudė per parą mažėja. Pavyzdžiui, jau 20 cm gylyje priesmėliuose temperatūros amplitudė per parą būna 4 – 5°C, o
priemoliuose – neviršija 3°C. Dirvos temperatūros kitimą per parą sumažina augalija ir
sniego danga, nes dieną augalai nepraleidžia Saulės spindulių prie žemės paviršiaus, o
naktį susilpnina efektyvųjį žemės spinduliavimą. Dėl to augmenija apaugusios dirvos
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temperatūros amplitudė per parą būna 6 – 10°C ar net daugiau mažesnė negu plikos
dirvos.
Didėjant gyliui, maksimumo ir minimumo laikas vėlesnis. Pavyzdžiui, šiltuoju metų
laikotarpiu 5 cm gylyje maksimumas būna 1 – 2 valandas vėliau negu paviršiuje, o 20 cm
gylyje – 4 – 5 valandos vėliau. Vidutiniškai Lietuvoje dirvos temperatūra per parą kinta
iki 70 – 80 cm gylio. Dirvožemio sluoksnis, kuriame temperatūra kinta per parą ar metus,
vadinamas aktyviuoju.
Dirvožemio temperatūra taip pat kinta per metus. Maksimali temperatūra yra liepos
mėnesį, o žemiausia – sausio mėnesį. Skirtumas tarp maksimalios ir minimalios metinės
temperatūros yra vadinamas dirvožemio temperatūros amplitude per metus ir priklauso
nuo gylio. Jeigu ties paviršiumi 0,2 m gylyje ji būna 18°C, tai 3,2 m gylyje ji yra 7 – 8°C.
Temperatūros kitimas per metus būna iki 14 – 20 m gylio. Gilesniuose sluoksniuose dirvožemio temperatūra per metus nekinta. Temperatūros kitimas gilėjant vėlesnis. Vidutiniškai kas vieną metrą temperatūros kitimas vėlesnis 20 – 30 dienų. Pavyzdžiui, į vasaros
pabaigoje pateiktą klausimą, koks dabar metų laikas 3 m gylyje, galime atsakyti, kad yra
pavasario pabaiga. Dirvožemio temperatūros kitimas įvairiuose gyliuose per metus yra pavaizduojamas specialiais grafikais – termoizopletomis. Termoizopleta – tai linija, jungianti
dirvožemyje vienodos temperatūros taškus. Ji braižoma taip: vertikaliai pažymimas gylis,
horizontaliai – metų laikas. Maksimalus gylis pasirenkamas pagal konkrečios užduoties
tikslus. Tai gali būti 3,2 m (tokie matavimai atliekami meteorologinėse stotyse) arba, atsižvelgiant į užduotį, gylis gali būti didesnis. Pažymimos vidutinės mėnesio dirvožemio
temperatūros įvairiuose gyliuose, ir taškai, atitinkantys tą pačią temperatūrą, sujungiami
tolygine ištisine linija. Gautos linijos ir yra vadinamos termoizopletomis. Jos yra naudojamos žemės ir miškų ūkiuose, statybose, melioracijoje ir kt. Naudojantis termoizopletomis
nustatomas įšalimo gylis, temperatūros kitimas per metus ir įvairiuose gyliuose. Taip pat
galima nustatyti temperatūros sklidimo dėsningumus.

14.4. Įšalimo ir atitirpimo procesai
Dirvos temperatūrai nukritus žemiau 0°C, prasideda dirvoje esančio vandens sušalimas, o kartu ir dirvožemio sušalimas. Dirvožemio vandenyje yra ištirpusių druskų, dėl
to dirvožemis sušąla esant jo temperatūrai –0,5÷–1,5°C. Kuo daugiau ištirpusių druskų,
tuo žemesnė užšalimo temperatūra. Jeigu dirvožemio temperatūra virš 0°C, o oro temperatūra neigiama, pašalo nebūna. Pašalo gylis priklauso nuo dirvos drėgnumo, poringumo,
dirvožemio prigimties, gruntinio vandens lygio ir kt. Sausesnės, poringesnės dirvos įšąla
giliau negu drėgnesnės ir labiau suplūktos, nes dėl mažesnio šilumos laidžio mažiau gauna šilumos iš gilesnių sluoksnių. Lengvos dirvos, t.y. smėlėtos, priesmėlio, įšąla giliau
negu sunkios, t.y. molio, priemolio. Gruntinių vandenų lygis taip pat keičia įšalimo gylį.
Kuo gruntinio vandens lygis yra aukščiau, tuo mažesnis pašalo gylis. Pašalo gylį taip pat
mažina augmenijos ir sniego danga. Kuo sniego danga storesnė, tuo įšalimo gylis mažesnis. Miškai irgi mažina įšalimo gylį. Pavasarėjant pašalo gylis mažėja. Esant plonai
sniego dangai, įšalęs dirvos sluoksnis atitirpsta iš apačios ir, nutirpus sniego dangai, veikiant Saulės spinduliams, atitirpsta iš viršaus. Tam tikrame gylyje susiformuoja pereinamasis sušalęs sluoksnis, dėl kurio keliuose ir automagistralėse atsiranda įvairių duobių.
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Esant storai sniego dangai, sušalusi dirva atšyla dėl šilumos srauto, atitekančio iš gilesnių
sluoksnių, ir pavasarį, nutirpus šiai dangai, pašalo dirvoje nebebūna. Po šitokios gilios
žiemos kelių būklė būna geresnė, nes nesusiformuoja pereinamasis sluoksnis. Lietuvoje
mažiausiai įšąla Žemaičių aukštumoje, nes ten būna storiausia sniego danga. Tose vietose
minimalus įšalimo gylis yra 3 cm, o didžiausias – 80 cm. Giliausiai įšąla Pietų Lietuvoje,
nes čia sniego danga yra 5 cm mažesnė negu Žemaičių aukštumoje, gruntiniai vandenys
yra giliai, o dirvožemiai yra lengvi. Vidurio Lietuvoje įšalas kinta nuo 13 cm iki 102 cm
gylio. Įšalo gylis priklauso nuo metų laiko, ir didžiausias būna vasario – kovo mėnesiais.
Lietuvoje pašalas vidutiniškai išeina balandžio pirmąjį dešimtadienį. Pašalo išėjimo data
priklauso nuo vietovės: vakaruose ir pietvakariuose pašalas išeina greičiausiai, o šiaurės
rytuose – vėliausiai.
Vietovėse, kur vidutinė metinė oro temperatūra yra žemesnė negu -2,5°C, susidaro
amžinasis, t.y. neištirpstantis visus metus, įšalas. Amžinasis įšalas yra apie poliarinį ratą ir
virš jo. Amžinojo įšalo sluoksnis būna nuo kelių iki keleto šimtų metrų. Vasarą, nutirpus
sniegui, viršutinis įšalo sluoksnis atitirpsta. Jo storis gali būti nuo keleto dešimčių centimetrų iki keleto ar keliolikos metrų. Šio sluoksnio storis priklauso nuo Saulės prietakos,
šlaito statmenumo ir šlaito orientacijos pasaulio šalių atžvilgiu.
Vandens telkinių įkaitimas ir atšalimas skiriasi nuo analogiškų dirvožemio procesų.
Ilgabangę spinduliuotę vandens telkiniai, kaip ir dirvožemis, sugeria ir išspinduliuoja 96%
absoliučiai juodo kūno absorbuotos ir išspinduliuotos energijos. Trumpabangė spinduliuotė prasiskverbia gilyn į vandenį ir yra absorbuojama gilesniuose vandens sluoksniuose.
Dėl vandens 3 – 4 kartus didesnės šiluminės talpos ir vandens molekulių judrumo vandens
telkinių ir dirvožemio šiluminis režimas skiriasi. Dėl didesnės vandens šiluminės talpos
vandens telkinys, atidavęs tą patį šilumos kiekį, atvėsta mažiau negu dirvožemis. Taip pat
judant vandeniui, susidaro įvairios srovės, kurios dažniausiai būna netvarkingo judesio,
dėl to vandenyje šilumos pernešimas vyksta tūkstančius kartų greičiau negu dirvožemyje.
Vanduo naktį ir šaltuoju metų laikotarpiu atvėsta lėčiau negu dirvožemis, nes paviršinis
vandens sluoksnis, išspinduliavęs šilumą, leidžiasi žemyn, o jo vietą užima šiltesni vandenys iš gilesnių sluoksnių. Šitoks vertikalus maišymasis baigiasi vandens temperatūrai
pasiekus 4°C, nes esant šiai temperatūrai vandens tankis didžiausias. Toliau žemėjant temperatūrai, vandens tankis vėl mažėja. Tokia tankio priklausomybė nuo temperatūros skiriasi nuo kitų medžiagų tankių analogiškos priklausomybės, nes visų kitų medžiagų tankiai,
mažėjant temperatūrai, didėja. Vanduo, kurio temperatūra yra žemiau 4°C, yra ties dugnu,
o paviršiuje susikaupia vanduo, kurio temperatūra yra žemiausia. Dėl to jo paviršius užšąla. Vandenynuose, jūrose ir kituose vandens telkiniuose vanduo juda dėl įvairių srovių.
Vertikalus vandens maišymasis taip pat vyksta dėl garavimo. Paviršiuje, garuojant vandeniui, padidėja druskų kiekis, taip pat ir vandens tankis. Didesnio tankio vanduo leidžiasi
žemyn, o jo vieton pakyla lengvesnis iš gilesnių sluoksnių vanduo.
Dėl šių procesų šilumos apykaita vyksta storesniame vandens sluoksnyje negu dirvožemyje, tačiau temperatūrų skirtumas yra mažesnis negu dirvožemyje. Be to, atšilimo
ir atvėsimo maksimumai pasislenka į vėlesnį laikotarpį, t.y. 2 – 3 valandos vėliau negu
temperatūros maksimumai ir minimumai dirvožemio paviršiuje per parą. Vidutinėse platumose vandenynų paviršiaus temperatūra per parą kinta 0,1 – 0,2°C, o didelių ežerų 2 –
5°C. Vandens temperatūros kitimas per parą vyksta 15 – 20 metrų sluoksnyje, kai kada ir
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giliau. Per metus vandens telkinių paviršiaus temperatūros maksimumas būna rugpjūtyje
(šiaurinis pusrutulis), o minimumas vasario – kovo mėnesiais. Per metus vidutinėse platumose temperatūros amplitudė būna 5 – 8°C. Temperatūra per metus kinta iki 200 – 400
m gylio.

14.5. Dirvožemio temperatūros režimo reikšmė ūkiui
Nuo oro temperatūros priklauso dirvožemio įšilimo procesai, jų trukmė, augalų vystymosi tarpsnių pradžia, jų vystymosi intensyvumas ir tarpsnių trukmė. Nukritus dirvos
temperatūrai augalų krūmijimosi bamblio gylyje žemiau kritinės, augalai iššąla. Nukritus
oro temperatūrai žemiau kritinės vegetacijos pradžioje – nušąla žiedai arba žiemą žūva
pumpurai ar net nušąla šakos ir kamienai. Esant nulinei arba teigiamai temperatūrai, kai
žiemkenčius dengia stora sniego danga, jie gali iššusti. Taip pat grūdų dygimo tempai
sumažėja esant dirvožemio temperatūrai aukštesnei už optimalią. Temperatūra turi įtakos
ligų ir įvairių kenkėjų plitimui. Pavyzdžiui, per aukštos temperatūros sulėtina kenkėjų
paplitimą į pietus, o per žemos – paplitimą į šiaurę. Taip pat temperatūra turi įtakos trąšų
pasisavinimui. Esant vidutinei paros temperatūrai 20°C, azotą ir fosforą augalai įsisavina
tris kartus intensyviau negu esant 5°C vidutinei temperatūrai. Tad optimizuojant darbų
technologijas ir terminus būtina informacija apie esamą ir būsimą temperatūrą konkrečioje
vietovėje. Dirvos temperatūrą galima optimizuoti keičiant šilumos apykaitą tarp dirvos ir
oro, dirvos radiacines savybes, drėkinant dirvožemį. Šilumos apykaita tarp dirvos ir oro
yra keičiama panaudojant įvairias šilumą izoliuojančias dangas. Dirvožemio radiacinės
savybės keičiamos dirvą akėjant, keičiant jos paviršiaus spalvą. Dirvą drėkinant arba sausinant, keičiasi sunaudojama garavimui šiluma, dėl to dirva arba šyla, arba atšąla. Kaip
optimizuoti dirvožemio temperatūrą, priklauso nuo keliamų uždavinių, priklausančių nuo
geografinės platumos ir kitų veiksnių. Pavyzdžiui, šiaurėje dėl trumpos vasaros sėją reikia
pradėti kuo anksčiau. Tai galima atlikti paspartinant sniego dangos nutirpimą, t.y. tamsinant sniego dangos paviršių. Pietuose, kur oro temperatūra per aukšta, dirvos temperatūra
yra įvairiais būdais sumažinama, pavyzdžiui, lietinant. Akėjant dirvą 2 – 5 cm gylyje,
jos temperatūrą galima sumažinti 1 – 3°C. Voluojant dirvą tame pačiame gylyje galima
padidinti temperatūrą 1 – 2°C. Šviesinant dirvą įvairiais mulčiais, jos temperatūrą galima
sumažinti, o tamsinant – padidinti keletu laipsnių. Panaudojant skaidrias polietilenines
plėveles dėl sumažėjusios šilumos apykaitos tarp dirvožemio ir oro padidėja dirvos temperatūra ir jos drėgnis. Laistymas ir sausinimas taip pat keičia temperatūros režimą. Laistant
dirvožemio temperatūra sumažėja, o sausinant – ji pakyla.

Klausimai
1. Apibudinkite savitąją šilumos talpą, tūrinę šilumos talpą, šilumos laidį, temperatūros perdavimo koeficientą.
2. Kokiais prietaisais matuojama dirvos temperatūra.
3. Veiksniai, lemiantys dirvos temperatūrą.
4. Kaip galima keisti dirvos temperatūrą?
5. Kaip dirvos drėgnis keičia dirvos šilumines charakteristikas?
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Uždaviniai
1. Raskite sausos dirvos tankį, kai jos savitoji šiluma yra 838 J/(kg K).
2. Saulės spinduliuotės balanso energinis apšviestumas 510 W/m2, garavimui sunaudojama 150 W/m2, aukštyn oro srautas nuneša 1,22·106 J/val. Raskite šilumos srauto tankį į gilesnius dirvožemio sluoksnius.
3. Dirvožemio šilumos laidis 0,8 W/(mK), temperatūros perdavimo koeficientas
4·10-6 m2/s. Raskite dirvožemio savitąją šiluminę talpą.

Literatūra
1. Kasdieniniai hidrometeorologiniai biuleteniai.
2. Mėnesiniai hidrometeorologiniai biuleteniai.
3. Meteorologinių stebėjimų nuostatai/ Hidrometeorologinė valdyba, Vilnius, 2004.
4. www.meteo.lt
5. http://www.meteo.lt/steb_meteo_tinklas.php
6. http://www.ekomediena.lt/index.php?-1673496854
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15. ORO TEMPERATŪR0S REŽIMAS
15.1. Šilumos apykaita tarp Žemės paklotinio paviršiaus ir apatinio
atmosferos sluoksnio
Atmosferos temperatūros režimu yra vadinamas oro temperatūros pasiskirstymas ir kitimas atmosferoje. Jis priklauso nuo šilumos apykaitos tarp Žemės atmosferos ir paklotinio
paviršiaus bei kosmoso. Viršutiniai atmosferos sluoksniai mažai sugeria Saulės spinduliuojamos šilumos, o apatiniai įšyla arba atšąla dėl sąveikos su Žemės paklotiniu paviršiumi. Dieną
paklotinis paviršius, absorbavęs Saulės spindulius, įkaista, o naktį, išspinduliuodamas šilumą, atvėsta, kartu atšaldydamas ir šalia esantį oro sluoksnį. Šilumos apykaita tarp paklotinio
paviršiaus ir apatinio atmosferos sluoksnio vyksta dėl šių procesų:
1. turbulentinis maišymasis;
2. šiluminė konvekcija;
3. radiacinis šilumos pernešimas;
4. vandens garavimas;
5. molekulinis šiluminis laidumas.
Turbulentinis maišymasis. Atmosferoje visą laiką vyksta įvairus oro judėjimas. Šis
judėjimas yra chaotiškas ir yra vadinamas turbulentiniu oro maišymusi. Dėl turbulentinio
judėjimo vyksta intensyvus šilumos pernešimas tarp šiltesnių ir šaltesnių atmosferos ir
paklotinio paviršiaus vietų. Turbulentinį judėjimą gali sukelti skirtingos oro temperatūros
ir paklotinio paviršiaus nelygumai. Turbulentinis judėjimas, sukeltas skirtingų paklotinio
paviršiaus temperatūrų, yra vadinamas termine turbulencija, o dinaminės turbulencijos
priežastis – paviršiaus nelygumai.
Šiluminė konvekcija vyksta pernešant šilumą nuo įkaitusio paklotinio paviršiaus ir aukštesnių atmosferos sluoksnių. Įkaitęs oras kyla aukštyn, o į jo vietą atslenka šaltas oras iš viršutinių sluoksnių. Iš pradžių vyksta oro judėjimas atskiruose ploteliuose, vėliau jie susijungia į
vieną vertikalų srautą, o į jo vietą apačioje iš šonų atslenka šaltesnis oras. (15.1 pav.).

15.1 pav. Šiluminė konvekcija

Šiluminė konvekcija susidaro virš žemyno labiau įšilusio paklotinio paviršiaus vietų. Virš vandens telkinių konvekcija susidaro dėl skirtingų vandens paviršiaus ir prie jo
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esančio oro skirtingų temperatūrų. Tai atsitinka šaltuoju metų laikotarpiu arba naktį, kai
vandens temperatūra yra aukštesnė negu oro. Esant palankioms sąlygoms konvekcinis šilumos pernešimas gali apimti visą troposferą.
Radiacinis šilumos pernešimas. Įšilęs paklotinis paviršius spinduliuoja ilgabangius
infraraudonuosius spindulius. Juos absorbavęs apatinis atmosferos sluoksnis įkaista, t.y.
pernešama šiluma. Naktį paklotiniam paviršiui atšalus, šilumos srautas yra pernešamas
iš atmosferos žemyn. Dėl šio mechanizmo šiluma yra pernešama virš sausumos tada, kai
turbulentinis šilumos pernešimas yra susilpnėjęs, ir šiluminės konvekcijos nėra.
Vandens garavimas. Garuojant vandeniui, šiluma absorbuojama. Pernešti į kitą vietą
garai kondensuojasi (sublimuojasi). Šio proceso metu išsiskiria šiluma, t.y. šiluma pernešama iš garavimo vietos į kondensavimosi vietą.
Molekulinis šiluminis laidumas. Šiluma pernešama didesnę energiją turinčioms molekulėms pereinant į vietą, kur temperatūra yra žemesnė. Čia greičiau judančios molekulės
susidūrimo metu perduoda savo energijos perteklių lėčiau judančioms molekulėms.
Šilumos pernešimas dėl turbulentinio judėjimo ir šiluminės konvekcijos yra intensyviausias. Jis dažniausiai yra vertikalus, tačiau gali vykti ir horizontalia kryptimi. Toks
pernešimas yra vadinamas advekcija. Dėl advekcijos temperatūros kaita vyksta ne tik troposferoje, bet ir stratosferoje. Oro judėjimas be sūkurių yra vadinamas laminariniu, t.y. kai
oro sluoksniai tarpusavyje nesimaišo.

15.2. Oro temperatūra
Oro temperatūra yra matuojama skystiniais, deformaciniais, elektriniais ir kitokiais
termometrais. Skystiniai termometrai būna pripildyti gyvsidabrio arba spirito. Deformacinių termometrų jutikliai gali būti bimetalinė plokštelė, suriestas vamzdelis, pripildytas
skysčio arba dujų, turinčių didelį tūrinio plėtimosi koeficientą, ir kitokios konstrukcijos.
Kintant temperatūrai, kinta šių jutiklių matmenys, pavyzdžiui, bimetalinė plokštelė yra
sudaryta iš skirtingų metalų plokštelių, kurios tarpusavyje yra sulydytos (15.2 pav.).

15.2 pav. Bimetalinė plokštelė. 1, 2 – skirtingo plėtimosi koeficiento plokštelės

Dažniausiai parenkama taip, kad apatinės plokštelės 1 plėtimosi koeficientas yra
žymiai didesnis negu viršutinės plokštelės 2. Didėjant temperatūrai, plokštelė 1 pailgėja
labiau negu plokštelė 2. Kadangi plokštelės yra sujungtos viena su kita, tai didėjant temperatūrai bimetalinės plokštelės galai riečiasi į viršų. Vieną bimetalinės plokštelės galą
pritvirtinus prie korpuso, o prie kito pritvirtinus svirčių sistemą, temperatūros kitimą
atitinkantis bimetalinės plokštelės judesys perduodamas rodyklei, kuri rodo oro temperatūrą. Elektrinių termometrų veikimas yra pagrįstas medžiagos elektrinės savybės
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priklausomybe nuo aplinkos temperatūros. Tai gali būti dujų ar skysčio slėgio, varžos ar
kitų savybių priklausomybė nuo temperatūros. Dabartinėse automatinėse meteorologinėse stotyse yra plačiai naudojama platinos sluoksnio elektrinės varžos priklausomybė
nuo temperatūros. Kauno meteorologijos stotyje esančioje automatinėje meteorologijos
stotyje MAWS301 temperatūra yra matuojama universaliu temperatūros ir santykinės
drėgmės zondu. Santykinis drėgnis yra nustatomas pagal plono sluoksnio polimerinio
jutiklio HUMICAP®180 elektrinę talpą. Temperatūra matuojama naudojant platininį
Pt-100IEC751, 1/3 B klasės jutiklį pagal jo temperatūrinę varžos priklausomybę. Tiek
drėgmės, tiek ir temperatūros jutikliai yra patalpinti zondo gale. Nuo neigiamo atmosferos poveikio jie yra apsaugoti membraniniu filtru (15.3 pav.).

Jutikliai

15.3 pav. Oro temperatūros ir oro santykinio drėgnio zondas

Kylant aukštyn, temperatūra kinta. Šis kitimas yra įvertinamas vertikaliu temperatūros gradientu (VTG). Jis savo skaitine verte yra lygus temperatūros pokyčiui, kai pakylama
100 metrų. Vertikalaus temperatūros gradiento matavimo vienetas yra °C/100 m. Jeigu
kylant aukštyn temperatūra mažėja, vertikalus temperatūros gradientas yra teigiamas. Toks
temperatūros kitimas yra vadinamas insoliacija. Jeigu kylant aukštyn temperatūra yra pastovi, šis reiškinys vadinamas izotermiją (VTG = 0). Jei kylant aukštyn oro temperatūra
didėja – tai inversija. Vertikalus temperatūros gradientas priklauso nuo aukščio, paros ir
metų laiko ir labiausiai kinta ties Žemės paviršiumi. Vidutiniškai jis sudaro 0,65°C/100 m,
tačiau ties Žemės paviršiumi jis gali būti šimtus ar tūkstančius kartų didesnis. Žinant vertikalų temperatūros gradientą ir oro temperatūrą tam tikrame aukštyje, t.y. atraminiame
aukštyje, galima apskaičiuoti temperatūras kituose aukščiuose pagal šią formulę:
t0 = th + VTG ⋅ h ,

(15.1)

čia t0 – temperatūra atraminiame aukštyje (pavyzdžiui, jūros lygyje), th – temperatūra
aukštyje h.
Nagrinėjant procesus, vykstančius atmosferoje, dažniausiai yra naudojamas supaprastintas modelis. Vienas iš jų yra adiabatinis procesas, kurio metu kintant oro tempe-
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ratūrai ir slėgiui, su aplinka nevyksta šilumos apykaita. Oras, kildamas aukštyn, plečiasi,
tam sunaudodamas vidinę energiją. Dėl to kylančio oro temperatūra nukrinta, o slūgdamas žemyn, oras spaudžiasi, didėja jo vidinė energija, kartu ir temperatūra. Kai aukštyn
kyla didelės oro masės, tai esant nedideliems atstumams, galime laikyti, kad procesas
vyksta adiabatiškai. Tačiau ties Žemės paviršiumi procesas negali būti adiabatinis, nes
vyksta šilumos apykaita tarp paklotinio paviršiaus ir oro. Plečiantis arba spaudžiantis
orui, neprisotintam vandens garais, vyksta sausasis adiabatinis procesas. Šis procesas
išreiškiamas Puasono lygtimi:
0,286

T ⎛ p ⎞
=⎜ ⎟
;
(15.2)
T0 ⎝ p0 ⎠
čia T0 ir p0 – atitinkamai pradinė temperatūra ir slėgis, T ir p – atitinkamai temperatūra ir
slėgis, įvykus sausajam adiabatiniam procesui.
Sausojo adiabatinio proceso metu vertikalus temperatūros gradientas apytiksliai
yra lygus vienetui. Vykstant šiam procesui, ryšys tarp temperatūros ir aukščio yra tiesinis (15.4 pav.).

15.4 pav. Oro temperatūros priklausomybė nuo aukščio sausojo adiabatinio proceso metu

Oro temperatūros kitimas vertikaliai aukštyn yra vadinamas termine stratifikacija.
Tiriamas sluoksnis priklausomai nuo vertikalaus temperatūrinio pasiskirstymo gali būti
pastovios, nepastovios ir beskirstės būsenos. Šias būsenas paaiškinsime, esant tam pačiam
kylančio oro vertikaliam temperatūros gradientui, t.y. kas 100 metrų oro temperatūra sumažėja 1 °C (VTG = 1 °C/100 m). Pastovi būsena – tai tokia atmosferos būsena, kai, prasidėjus atmosferos pokyčiams, atsiranda jėgos, kurios naikina tuos pokyčius. Šiuo atveju,
kad pastovi būsena išsilaikytų, aplinkinio oro vertikalus temperatūros gradientas turi būti
mažesnis už kylančio oro, t.y. mažesnis negu 1 °C /100 m (pvz. 0,5 °C /100 m). Pavyzdžiui,
kildamas oras adiabatiškai plečiasi, vėsta 1 °C /100m, jo tankis padidėja (pasidaro didesnis
už aplinkinio oro), dėl to jis grįžta atgal į pradinę būseną. Nepastovi būsena yra tokia, kai
orui pradėjus kilti aukštyn, atsiranda jėgos, kurios šį pokytį skatina. Toks procesas gali
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vykti, kai aplinkinio oro vertikalus temperatūros gradientas yra didesnis už 1 °C /100 m,
pavyzdžiui 1,5 °C /100 m. Šiuo atveju pakilęs oras adiabatiškai plečiasi, vėsta taip pat,
kaip ir anksčiau 1 °C /100 m, tačiau jo temperatūra vis tiek aukštesnė negu aplink esančio
oro, dėl to toks oras kyla dar aukščiau. Beskirstė būsena yra tokia, kai pradėjus tam tikram
oro tūriui kilti aukštyn, neatsiranda jėgų, skatinančių šį procesą. Pavyzdžiui, įšilęs oras
kyla aukštyn, plečiasi, jo temperatūra nukrinta iki aplink esančio oro temperatūros, ir jis
aukštyn nebekyla. Toks procesas vyksta, kai aplinkinio oro vertikalus temperatūros gradientas yra 1 °C /100 m, t.y. toks pat kaip ir kylančio oro.
Vertikalus temperatūros kitimas paribio sluoksnyje. Paribio sluoksnis yra nuo Žemės paviršiaus iki 1,5 km aukščio. Šis kitimas priklauso nuo paros ir metų laiko. Patys
didžiausi vertikalūs temperatūros gradientai būna pažemio pasluoksnyje (0 – 2 m). Jie yra
teigiami dieną ir neigiami naktį. Jeigu skirtumas tarp Žemės paviršiaus ir 2 m aukštyje
5 °C, tai vertikalus temperatūros gradientas yra 5 C / 0,02 m = 250 C / 100 m . Temperatūros pasiskirstymui didelę įtaką turi orų sąlygos. Ramią, giedrą dieną susidaro didelis
teigiamas, o giedrią naktį – neigiamas vertikalus temperatūros gradientas, t.y. kylant aukštyn temperatūra didėja (susidaro inversija). Debesuotą ir vėjuotą dieną ir naktį vertikalaus temperatūros gradiento vertė sumažėja dėl oro apytakos tarp aukštesnių ir žemesnių
sluoksnių. Augmenija sumažina vertikalų temperatūros gradientą, nes Žemės paviršius,
apaugęs augalais, mažiau įkaista. Vertikalus temperatūros gradientas virš pliko paviršiaus
smarkiai kinta laike, nes čia šilumos apykaita tarp Žemės paviršiaus ir aukštesnių troposferos sluoksnių vyksta dėl turbulentinio oro judėjimo. Vasarą dienos metu dėl didelio įkaitimo vertikalus temperatūros gradientas skiriasi nuo laisvosios atmosferos vertikalaus temperatūros gradiento net iki 300 – 500 metrų aukščio. Kylant aukščiau, radiaciniai efektai
nyksta, ir 1,5 km aukštyje vertikalus temperatūros gradientas sudaro apie 0,5 °C /100 m.
Paribio sluoksnyje vertikalus temperatūros gradientas priklauso nuo geografinės platumos. Pavyzdžiui, šiauriniame pusrutulyje šiauriau negu 30° vertikalaus temperatūros
gradiento vertės yra mažesnės negu į pietus. Vidutinėse platumose vertikalus temperatūros
gradientas yra 0,05 – 0,1 °C /100 m žiemą ir 0,44 °C /100 m – vasarą. Už poliarinio rato
žiemą ir pavasarį vertikalaus temperatūros gradiento vertės būna neigiamos, o vasarą ir
rudenį – teigiamos.
Vertikalus temperatūros kitimas laisvojoje atmosferoje. Vertikalus temperatūros
gradientas laisvojoje atmosferoje gali kisti įvairiai. Dažniausiai kylant aukštyn temperatūra mažėja, tačiau gali ir didėti. Vidutiniškai laisvojoje atmosferoje vertikalus temperatūros gradientas būna 0,65 °C /100 m. Troposfera pagal vertikalų temperatūros gradientą yra skirstoma į vidutinę ir viršutinę troposferą. Vidutinė troposfera prasideda nuo
paribio sluoksnio viršaus ir tęsiasi iki 6 – 8 km, o viršutinė troposfera – nuo 6 – 8 km iki
tropopauzės. Vidutinėse platumose žiemą vidutinėje troposferoje vertikalus temperatūros gradientas yra 0,4 °C /100 m, o vasarą – 0,5 °C /100 m. Viršutinėje troposferoje vertikalaus temperatūros gradiento analogiškas kitimas yra 0,6 – 0,7 °C /100 m. Vertikalaus
temperatūros gradiento kilimas yra susijęs su oro turbulentiniu maišymusi. Žemiausios
temperatūros tropopauzėje yra nustatomos ties ekvatoriumi – vidutiniškai -75 °C. Tokia
žema temperatūra atsiranda dėl konvekcinio judėjimo. Vidutinėse platumose tropopauzės vidutinė temperatūra yra – 55 °C. Poliarinėse platumose tropopauzės temperatūra
vasarą aukštesnė negu vidutinėse platumose.
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15.3. Inversija
Temperatūros pasiskirstymas vertikalia kryptimi, kai kylant aukštyn temperatūra
mažėja, yra vadinamas insoliacija. Kai, kylant aukštyn temperatūra didėja, šis reiškinys
vadinamas inversiją. Inversija yra apibūdinama inversinio sluoksnio apačios aukščiu,
sluoksnio storiu ir apatinio ir viršutinio sluoksnių temperatūrų skirtumu. Pagal apatinio
inversijos sluoksnio aukštį inversijos yra skirstomos į paribio ir laisvosios atmosferos.
Inversinio sluoksnio storis gali būti nuo kelių metrų iki kelių kilometrų.
Paribio inversijos. Jos būna radiacinės ir advekcinės. Radiacinės inversijos susidaro nukritus paklotinio paviršiaus temperatūrai dėl spinduliavimo. Šiuo atveju, kylant
aukštyn, temperatūra didėja. Šios inversijos vasarą susidaro naktį, o žiemą – dieną.
Jos yra vadinamos vasaros ir žiemos. Vasaros inversija prasideda Saulei nusileidus,
ir didžiausias temperatūros skirtumas bei storiausias inversijos sluoksnis yra stebimas prieš Saulės patekėjimą. Inversinio sluoksnio storis priklauso nuo oro vėsimo
trukmės ir turbulentinio maišymosi intensyvumo. Kuo skaidresnis dangus ir mažesnis
vėjo greitis, tuo storesnis inversinis sluoksnis. Žiemos inversija susidaro, kai kelias
dienos iš eilės paklotinio paviršiaus temperatūra vis krinta kartu atšąlant ir apatiniam
paribio sluoksniui. Šitokių inversijų sluoksnis gali pasiekti kelis šimtus metrų, o kai
kada net keletą kilometrų. Ypač stiprios inversijos gali susidaryti daubose. Radiacinės
inversijos, susijusios su Žemės paviršiaus nelygumais (reljefu), yra vadinamos orografinėmis. Advekcinės inversijos susidaro užslinkus šiltai oro masei ant šalto paviršiaus.
Pavyzdžiui, šilta jūrinė oro masė žiemą užslenka ant šalto kranto. Apatinis oro masės
sluoksnis besiliesdamas su atšalusiu paviršiumi atvėsta, ir, kylant aukštyn, temperatūra didėja. Inversija, susidaranti pavasarį užslinkus šiltai oro masei, kurios temperatūra
aukštesnė negu 0 °C, ant sniegu padengto paklotinio paviršiaus, yra vadinama pavasario inversija. Čia apatinis oro sluoksnis, sąveikaudamas su tirpstančiu sniegu, atvėsta
iki 0 °C, ir, kylant aukštyn, temperatūra didėja.
Laisvosios atmosferos inversija. Inversijos yra trinties, dinaminės, anticikloninės ir
frontinės.
Trinties inversija susidaro virš priežemio sluoksnio keleto šimtų metrų aukštyje. Šios trinties inversijos sluoksnio storis būna keleto dešimčių metrų. Ši inversija
susidaro virš didelio turbulentiškumo oro sluoksnio, kuris, sąveikaudamas su Žemės
paviršiumi, aukštesnėje savo dalyje sukelia vertikalų temperatūros gradientą, artimą
1 °C /100m. Šis atšalimas atsiranda dėl kylančio oro plėtimosi, ir tai sukelia atšalusio oro leidimąsi žemyn. Leisdamasis oras įkaista, pakeisdamas oro temperatūros pasiskirstymą. Taip virš sluoksnio, kuriame vyksta intensyvus oro maišymasis, atsiranda
inversinis sluoksnis.
Dinaminė inversija – kai aukštesnėje troposferos dalyje juda oro srautas didesniu
greičiu negu aplinkiniai oro sluoksniai. Esant didesniam greičiui, susidaro oro išretėjimas, t.y. krinta slėgis. Į šią sluoksnio vietą iš viršaus ir apačios slūgsta oras. Besileidžiantis oras įkaista, nes jis susispaudžia, o kylantis – atvėsta, nes jis plečiasi. Taip
susiformuoja oro sluoksnis, kuriame, kylant aukštyn, temperatūra didėja (15.5 pav.).
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15.5 pav. Dinaminė inversija. υ2

υ1 .

Anticikloninė inversija susidaro didesnio slėgio srityse, t.y. anticiklonuose. Anticiklono viduje oras leidžiasi žemyn, kaista. Iš aukštesnių sluoksnių patekęs oras įkaista
labiau negu iš žemesnių, nes anticiklono viduje kuo aukščiau, tuo oro absoliutusis drėgnis
mažesnis, t.y. kuo oras sausesnis, tuo jis kaista labiau. Tai sukelia temperatūros didėjimą
kylant aukštyn.
Frontinė inversija susidaro susidūrus šaltai ir šiltai oro masei. Šilta oro masė, užslenka ant šaltos oro masės, ir pereinamajame oro sluoksnyje oro temperatūra didėja – susidaro
inversija.
Inversinio sluoksnio apačioje santykinis oro drėgnis būna didelis, o pačiame inversiniame sluoksnyje, kylant aukštyn, santykinis oro drėgnis mažėja, ir inversinio sluoksnio
viršuje pasiekia minimalią vertę. Dėl to inversinio sluoksnio apačioje dažnai susiformuoja
debesys. Taip pat inversiniame sluoksnyje yra smarkiai sumažėjęs turbulentiškumas.
Aukštesniuose sluoksniuose temperatūra taip pat kinta. Didžiausias temperatūros kilimas yra nuo 90 iki 200 kilometrų. Tarp 200 ir 300 km temperatūros kilimas sulėtėja, o apie
400 km aukštyje susiformuoja izotermija. Po to vėl temperatūra kyla ir 800 km aukštyje
dieną ji būna 2000 °C, o naktį nukrinta iki 1000 °C. Elektronų ir jonizuotų dalelių greičiai
yra didesni keletą ar net keliolika kartų negu neutralių, t.y. skiriasi jų temperatūros.

15.4. Oro temperatūros režimo charakteristikos
Per parą meteorologijos stotyse oro temperatūra yra matuojama 8 kartus, o automatinėse – nuolat. Per parą išmatuotų temperatūrų vidurkis yra vadinamas vidutine paros temperatūra. Per dekadą atliktų šitokių matavimų vidurkis yra vadinamas dekados vidutine
temperatūra. Mėnesio parų vidutinių temperatūrų vidurkis yra vadinamas mėnesio vidutine
temperatūra. Metų vidutinė temperatūra surandama apskaičiavus visų mėnesių vidutinių
temperatūrų vidurkį. Įvertinant aplinkos šilumines savybes, yra nustatomos minimalios
ir maksimalios temperatūros, t.y. temperatūrų ekstremumai. Paros ekstremumai – paros
minimali ir maksimali temperatūra. Analogiškai nustatomi dekados, mėnesio, metų ekstremumai. Metų maksimali ir minimali temperatūros yra vadinamos absoliučiu maksimumu

203

ir absoliučiu minimumu. Skirtumas tarp paros maksimalios ir minimalios temperatūros yra
vadinamas paros temperatūros amplitude. Analogiškai yra surandamos dekados ir mėnesio
temperatūrų amplitudės. Skirtumas tarp metų maksimalios ir minimalios temperatūros yra
vadinamas absoliučia metų amplitude. Paros vidutinė temperatūra, kuomet vyksta aktyvi
augalo vegetacija, yra vadinama aktyviąja temperatūra. Augalo aktyvioji temperatūra priklauso nuo augalo prigimties. Kuo augalas auga šiltesniuose kraštuose, tuo aktyvioji jo
temperatūra yra didesnė. Vidutinė paros temperatūra, kuomet augalas vystosi optimaliai,
yra vadinama optimaliąja temperatūra. Vidutinės paros temperatūros, kurioms esant augalo vystymasis nebedidėja arba net pradeda mažėti, yra vadinamos balastinėmis temperatūromis. Vidutiniškai vidutinėse platumose aktyviosios temperatūros yra vidutinės paros
temperatūros, aukštesnės nei 10 °C. Aktyviųjų temperatūrų sumos apibūdina konkrečios
vietovės šiluminius resursus, t.y. norint įvertinti savo gyvenamosios vietovės šiluminius
resursus, reikia sudėti vidutines paros temperatūras, didesnes negu 10 °C. Aktyviųjų temperatūrų nustatymo pavyzdys pateiktas 15.1 lentelėje.
15.1 lentelė. Paros vidutinės, aktyviosios ir efektyviosios temperatūros ir jų sumos
Data 06 01 06 02 06 03 06 04 06 05 06 06 06 07 06 08 06 09 Suma
Charakteristika
Vidutinė paros temperatūra

9

10,5

12

14

16

15

14

8

11

109,5

Aktyvioji temperatūra

0

10,5

12

14

16

15

14

0

11

92,5

Efektyvioji temperatūra

4

5,5

7

9

11

10

9

3

6

64,5

Vidutinė paros temperatūra, kuomet prasideda augalų vegetacija, yra vadinama biologinio minimumo temperatūra. Ji priklauso nuo augalo prigimties. Pavyzdžiui, česnakas
pradeda augti, kai ji būna 0 °C, medvilnė, priklausomai nuo rūšies, – 13 – 15 °C, kukurūzai
– 10 °C, o mūsų platumoje daugelio augalų ji yra apie 5 °C.
Skirtumas tarp paros vidutinės temperatūros ir biologinio minimumo temperatūros
yra vadinamas efektyviąja temperatūra:
tef = tv − tbm ,

(15.3)

čia tef – efektyvioji temperatūra, tv – paros vidutinė temperatūra, tbm – augalo biologinio
minimumo temperatūra.
Susumavus efektyviąsias temperatūras per augalo vegetacijos laikotarpį, gaunama
efektyviųjų temperatūrų suma, apibūdinanti augalo šilumos poreikius. Efektyviųjų temperatūrų ir jų sumų skaičiavimo pavyzdys pateiktas 15.1 lentelėje.
Įvairiuose augalų vystimosi tarpsniuose efektyviųjų temperatūrų sumos yra skirtingos (15.2 lentelė.).
15.2 lentelė. Pavasarinių kviečių, jiems pereinant nuo šiaudo susidarymo iki plaukėjimo, efektyviųjų temperatūrų sumos
Ankstyvosios rūšys
283 – 305 °C

Vidutinės rūšys
305 – 375 °C

Vėlyvosios rūšys
375 – 400 °C

Plaukėjimo – vaškinės brandos tarpsnyje vasarinių kviečių efektyviųjų temperatūrų
suma būna 490 – 540 °C.
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Skaičiuojant efektyviųjų temperatūrų sumas reikia atsižvelgti į vidutinių paros temperatūrų viršutines vertes, nes dažniausiai vidutinėse platumose, esant vidutinėms paros
temperatūroms aukštesnėms kaip 18 – 20 °C augalo vystymosi intensyvumas sulėtėja, t.y.
pasiekiamos balastinės temperatūros. Vertinant tarpfazinio laikotarpio trukmę, kai vidutinėms paros temperatūros aukštos, reikia atsižvelgti į biologinių procesų sulėtėjimą, t.y. į
balastinių temperatūrų atsiradimą.

15.5. Oro temperatūros kitimas per parą ir metus
Oro temperatūros kitimas per parą. Oro temperatūra priklauso nuo šilumos kiekio, kurį
jis gauna nuo paklotinio paviršiaus ir tiesiogiai iš Saulės spindulių. Jeigu paklotinis paviršius yra dirvožemis, tai pagrindinį šilumos kiekį oras gauna nuo paklotinio paviršiaus. Jei
paklotinis paviršius yra vanduo, tai pagrindinį šilumos kiekį vasarą oras gauna dėl energijos,
absorbuotos ore esančių vandens garų ir įvairių druskų kristalėlių. Oro temperatūros kitimas
yra glaudžiai susijęs su dirvožemio temperatūros kitimu. Maksimalią temperatūrą oras virš
dirvožemio įgyja praėjus dviem – trims valandoms po vidurdienio, o žemiausią temperatūrą
– prieš Saulės patekėjimą. Virš okeano ir jūrų maksimalią temperatūrą oras įgauna vidurdienį, t.y. kai yra didžiausia Saulės prietaka. Oro, esančio virš vandenyno, paros amplitudė yra
didesnė negu vandens temperatūros. Oro, esančio virš kontinento, temperatūros paros amplitudė yra mažesnė negu analogiška dirvožemio amplitudė. Paros temperatūros amplitudė
priklauso nuo geografinės platumos, metų laiko, paklotinio paviršiaus, debesuotumo, vietovės reljefo ir aukščio virš jūros lygio. Didžiausia paros amplitudė yra tropinėse platumose
ir tropinėse dykumose. Per metus ji siekia 20 – 22 °C ir mažai priklauso nuo metų laiko.
Poliarinėse platumose, esant poliarinei dienai, paros temperatūros amplitudė siekia tik 1 °C,
o poliarinės nakties metu temperatūra beveik nesvyruoja. Vidutinėse platumose mažiausia
amplitudė yra žiemą, o didžiausia – vasarą. Didėjant geografinei platumai, paros oro temperatūros amplitudė mažėja ir didžiausia būna subtropinėse platumose. Pavyzdžiui, 42°
šiaurės geografinėje platumoje paros temperatūros amplitudė būna 12 °C, vidutinėse platumose 8 – 9°, poliarinio rato platumoje 3 – 4°, o užpoliarėje – 1 – 2 °C. Paklotinis paviršius
paros temperatūros amplitudę veikia taip: vandenynų pakrantėse paros temperatūros amplitudė vidutiniškai būna 2 – 3 °C, o tolstant nuo kranto į kontinentą, ši amplitudė padidėja
iki 20 – 22 °C. Maži vandens telkiniai ir pelkės turi analogišką poveikį paros temperatūros
amplitudei, tačiau šis poveikis yra žymiai mažesnis ir yra proporcingas vandens telkinio
dydžiui. Kai diena apsiniaukusi, oras įkaista mažiau, o naktį mažiau atvėsta, tad ir paros
amplitudė yra mažesnė negu giedrą dieną. Reljefas taip pat veikia paros temperatūros amplitudę. Daubose oras įkaista labiau negu lygiame lauke, o naktį dėl sutekėjusio šalto oro
nuo šlaitų į daubą oras atvėsta labiau negu lygiame lauke. Dėl to daubose paros temperatūros amplitudė didesnė negu lygiame lauke. Ant kalvų viršūnių paviršiaus ploto vienetui
tenka didesnis oro tūris. Dėl to virš kalvų dieną oras įkaista, o naktį atvėsta mažiau negu
lygiame lauke. Vadinasi, virš kalvų paros temperatūros amplitudė mažesnė negu lygiame
lauke. Kylant virš jūros lygio paros temperatūros amplitudė mažėja, o maksimumai ir minimumai pasislenka į vėlesnį paros metą.
Oro temperatūros kitimas per metus. Oro temperatūros kitimo per metus amplitudė yra
lygi paties šilčiausio ir paties šalčiausio mėnesio vidutinių temperatūrų skirtumams. Šiauri-
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niame pusrutulyje šalčiausias yra sausis, o šilčiausias mėnuo – liepa. Virš okeano temperatūros amplitudė per metus būna mažesnė negu virš kontinento. Maksimali temperatūra virš
okeano yra rugpjūtyje, minimali – vasario ir kovo mėnesiais. Ties ekvatoriumi temperatūros
amplitudė per metus yra mažiausia, didėjant platumai, amplitudė didėja ir didžiausią vertę
pasiekia poliarinėse platumose. Kylant virš jūros lygio, temperatūros amplitudė per metus
mažėja. Temperatūros amplitudę per metus taip pat sąlygoja debesuotumas, rūkas, lietus. Jei
šių reiškinių nėra, oras vasarą labiau įkaista, o žiemą labiau atvėsta. Tai sukelia temperatūros
amplitudės per metus padidėjimą. Pagal temperatūros amplitudės dydį ir ekstremalių temperatūrų laiką oro temperatūros kitimas per metus yra keturių tipų:
1. poliarinis;
2. vidutinių platumų;
3. tropinis;
4. ekvatorinis.
Poliarinis tipas apima poliarinius rajonus, kuriuose yra ilgos šaltos žiemos ir santykinai trumpos vėsios vasaros. Temperatūros amplitudė per metus virš okeanų ir jų pakrantėse yra 25 – 40 °C, o sausumoje – daugiau nei 65 °C. Maksimali temperatūra yra rugpjūtyje,
minimali – sausyje.
Vidutinėse platumose maksimali temperatūra yra po vasaros saulėgrįžos, o minimali – po žiemos saulėgrįžos. Temperatūros amplitudė per metus virš okeanų ir pakrantėse
vidutiniškai būna 10 – 15 °C, o virš sausumos – 40 – 50 °C, ir ši amplitudė didėja didėjant
platumai.
Tropinėse platumose maksimali temperatūra yra po vasaros saulėgrįžos, o minimali
temperatūra po žiemos saulėgrįžos. Temperatūros amplitudė per metus yra 5 – 10 °C, o
virš sausumos – 10 – 20 °C. Didėjant geografinei platumai, temperatūros amplitudė per
metus didėja.
Ekvatoriniam tipui priklauso ekvatorinė zona, kuriai būdingi du temperatūros maksimumai, t.y. esant pavasario ir rudens lygiadieniams, nes tuomet Saulė yra zenite virš ekvatoriaus, ir būna didžiausia jos prietaka. Oro temperatūros minimumai per metus yra esant
Saulei žemiausiai, t.y. žiemos ir vasaros saulėgrįžoje. Virš okeano temperatūros amplitudė
per metus būna apie 1 °C, o virš kontinento – 5 – 10 °C.
Taip suskirstyta pagal daugiamečius orų stebėjimų duomenis, tačiau ši eiga gali
būti kitokia, įsiveržus į tiriamą teritoriją šiltoms arba šaltoms oro masėms. Pavyzdžiui,
į kontinentą atslinkus šiltai jūrinio oro masei, oro temperatūros amplitudė per metus
bus mažesnė. Atslinkus į pakrantę šaltai oro kontinentinei oro masei, oro temperatūros
amplitudė per metus bus didesnė.

15.6. Oro temperatūros režimo įtaka augalų ir gyvūnijos vystymuisi
Daugelis biologinių procesų vyksta, kai temperatūra yra nuo 0 iki 50 °C. Fotosintezė,
kvėpavimas, transpiracija ir kiti fiziologiniai procesai vyksta esant konkrečiam temperatūrų intervalui. Šių temperatūrų apatinė riba yra biologinio minimumo temperatūra, o
viršutinė – biologinio maksimumo temperatūra. Tarp jų yra optimalių temperatūrų sritis,
tuomet augalas vystosi intensyviausiai. Šių temperatūrų vertės priklauso nuo augalo prigimties. Pavyzdžiui, ankstyvųjų vasarinių kviečių biologinio minimumo temperatūra yra
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2 – 5 °C, o medvilnės, priklausomai nuo rūšies, – 13 – 15 °C. Daugelio šilumą mėgstančių
augalų fotosintezės intensyvumas mažėja, esant 10 – 12 °C, o šiaurinių rajonų kultūros,
tokios kaip bulvės, ridikėliai, burokai, esant tokioms temperatūroms intensyviai vystosi.
Pavyzdžiui, jei vidutinė paros temperatūra 18 – 20 °C ir trūksta drėgmės žydėjimo metu,
tai sąlygoja silpnų varpų formavimąsi, ir derlius sumažėja 30 – 40 %. Aukštos maksimalios temperatūros taip pat gali pakeisti derliaus kiekį. Pavyzdžiui, esant pomidorams prieš
žydėjimą tarpsnyje, dieną šiltnamiuose temperatūrai pakilus iki 50 – 60 °C ir po to esant
normaliam temperatūrų intervalui, pomidorų vaisiaus skersmuo būna 2 – 3 cm, kai normaliai augusių – 10 – 12 cm.
Vaisių ir gyvūnų ligos ir kenkėjų vystymasis priklauso nuo dirvos bei oro temperatūros ir drėgnumo. Pavyzdžiui, švediškų musių paplitimas į šiaurę yra ribojamas žemų
temperatūrų, o į pietus – aukštų temperatūrų ir mažo oro drėgnumo.
Įvertinant augalų vystimąsi, reikia atsižvelgti į temperatūros pasiskirstymą tarp
augmenijos ir virš pliko lauko, kadangi šis temperatūros pasiskirstymas skirtingas. Temperatūros pasiskirstymas tarp augmenijos priklauso nuo augmenijos tankio, jų išsivystymo
lygio, lapų orientacijos ir augmenijos rūšies. Jeigu viršutinis lapų ardas yra ištisinis, tai
Saulės spinduliai nepatenka giliau į augalus ir įkaista augalų viršūnės. Pavyzdžiui, jei
kukurūzai auginami silosui, temperatūros pasiskirstymas sudaro inversiją, t.y. ties žemės
paviršiumi ji žemesnė negu ties augalo viršūne. Naktį tokių augalų viršūnės atvėsta greičiau ir labiau negu po jais esančio dirvožemio paviršius, ir rudenį ankstyvų šalnų metu
šios viršūnės yra pažeidžiamos anksčiausiai. Jeigu augalai aptemdo dirvožemio paviršių
mažiau negu 50 %, vertikalus temperatūros pasiskirstymas būna toks pat, kaip ir virš
pliko lauko. Taip pat vertikalus temperatūros pasiskirstymas tarp augalų nesiskiria nuo
pasiskirstymo virš pliko lauko augalams esant pradiniame vystymosi tarpsnyje, kai lapai
yra siauri. Jie lengvai praleidžia Saulės spindulius iki žemės paviršiaus ir ilgabangį žemės paviršiaus spinduliavimą. Skiriasi ir vaismedžiuose temperatūros vertikalus pasiskirstymas tarp jų šakų ir tame pačiame aukštyje tarpueiliuose tarp medžių. Tarp šakų yra
2 – 3 °C šalčiau negu viršūnėse ir 1 – 2 °C šalčiau negu tarp medžių eilių tame pačiame
aukštyje. Miške temperatūros inversija yra dar didesnė. Sename tankiame miške giedrą
dieną ties žemės paviršiumi temperatūra yra 4 – 6 °C žemesnė negu medžių viršūnėse.
Naktį ties žemės paviršiumi oras yra šiltesnis negu medžių viršūnėse. Šešėlyje lapo temperatūra yra tokia pati kaip oro, o apšviestų lapų temperatūra yra 1 – 2 °C aukštesnė negu
oro. Kylant virš jūros lygio, šis skirtumas gali siekti 3 – 5 °C ar net daugiau. Temperatūros amplitudė tarp augmenijos per parą yra mažesnė negu plyname lauke. Miške ji gali
būti 3 – 4 °C didesnė negu lauke. Šiltnamiuose, ypač dengtuose stiklu, oro temperatūra
gali būti 15 – 20 °C didesnė negu virš atviro grunto. Šiltnamiuose taip pat būna didelis
vertikalus temperatūros gradientas ir temperatūros amplitudė per parą. Dėl to turi būti
vykdoma temperatūros, oro drėgnumo ir kitų mikroklimato parametrų kontrolė. Tam
reikia panaudoti kompiuteriu valdomus mechanizmus.
Pradedant auginti naujus augalus, ypač šilumamėgius, reikia žinoti jų vegetacijos
biologinio minimumo ir maksimumo temperatūras, optimalių temperatūrų intervalą, efektyviųjų temperatūrų sumas per visą vegetacijos laikotarpį ir kt. Šie temperatūros duomenys reikalingi apskaičiuojant sėjos pradžią ir derliaus nuėmimo datą, prognozuojant derlių
ir įvertinant žiemkenčių bei vaismedžių būseną žiemą.
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Klausimai
1. Kas yra vertikalus temperatūros gradientas?
2. Kokios yra atmosferos būsenos?
3. Nuo ko priklauso paros temperatūros amplitudė?
4. Apibūdinkite aktyviąsias, efektyviąsias ir balastines temperatūras.
5. Ką nusako aktyviųjų ir efektyviųjų temperatūrų sumos?
6. Kas yra insoliacija, izotermija ir inversija?
7. Nuo ko priklauso biologinio minimumo temperatūra?

Uždaviniai
1. Jūros lygyje oro temperatūra yra 18 °C. Kokia oro temperatūra 0,5 km aukštyje, jei
vertikalus temperatūros gradientas yra 0,5 °C /100m?
2. Apskaičiuokite oro temperatūrą aukštyje h sauso adiabatinio proceso metu, kai
atmosferos slėgis šiame aukštyje yra 980 hPa, o atitinkamai jūros lygyje – 1020
hPa ir 30 °C.
3. Apskaičiuokite aktyviąją ir efektyviąją temperatūras Kaune, kai paros vidutinė
temperatūra yra 16 °C.

Literatūra
1. www.meteo.lt
2. Bukantis A. Taikomoji meteorologija. www.vu.lt.
3. Harpal S. Mavi, Graeme J. Tupper. Agrometeorology: principles and applications
of climate studies in agriculture/US, 2004.
4. http://www1.apini.lt/includes/getfile.php?id=442
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16. VANDENS GARAI ATMOSFEROJE

16.1. Oro drėgnumas
Krituliai upeliais suteka į upes, ežerus; iš jų ir Žemės paviršiaus garuoja; ore kondensuojasi į vandens lašelius arba dėl sublimacijos – į ledo kristalėlius. Kondensacijos ir
sublimacijos produktai sudaro debesis ir iš jų iškrinta krituliai. Tai mažoji drėgmės apytaka. Krituliai upeliais nuteka į upes, o jomis – į jūras ir vandenynus. Vanduo išgaruoja iš
vandenyno paviršiaus ir dėl kondensacijos ir sublimacijos produktų sudaro debesis. Tada
debesys atslenka virš kontinento, ir ten iškrenta krituliai. Tai didžioji drėgmės apytaka.
Vandens garai, esantys ore, yra vadinami oro drėgnumu. Oro drėgnumas yra įvertinamas absoliučiu oro drėgniu, vandens garų daliniu slėgiu, sočiųjų vandens garų daliniu slėgiu, santykiniu drėgniu, drėgnumo nepritekliumi (deficitu) ir rasos tašku. Absoliutus oro
drėgnis savo skaitine verte yra lygus vandens garų kiekiui gramais kubiniame metre oro:
m
,
(16.1)
V
čia m – vandens garų masė oro tūryje V. Absoliutaus oro drėgnio matavimo vienetas
– g/m3.
Vandens garų dalinis slėgis savo skaitine verte yra lygus jėgai, kuria vertikalus vandens garų stulpas slėgtų horizontalų ploto vienetą, jeigu nebūtų oro, o vertikalus vandens
garų pasiskirstymas būtų toks pat, kaip ir esant orui. Vandens garų dalinis slėgis yra žymimas raide e ir matuojamas slėgio vienetais paskaliais (Pa), milibarais (mb), hektopaskaliais (1 hPa = 100 Pa). Vertikaliame oro stulpe, kurio pagrindas – vienas kvadratinis
metras, vidutiniškai yra 28,5 kg vandens garų.
Kai išgaravusių iš vandens paviršiaus molekulių skaičius yra lygus grįžtančių vandens molekulių skaičiui, susidaro sočiųjų garų būsena. Ši būsena yra apibūdinama sočiųjų
garų daliniu slėgiu. Jis yra žymimas E. Sočiųjų vandens garų dalinis slėgis priklauso nuo
vandens paviršiaus formos. Virš išgaubtų paviršių E didesnis negu virš lygių ar įgaubtų,
o virš įgaubtų – mažesnis negu virš lygių. Kuo mažesnis lašelių skersmuo, tuo nelygybė
didesnė. Jeigu lašeliai mažesni negu 10-7 cm, tai dėl kondensacijos jie nedidėja, o išgaruoja. Ore, esant neigiamoms temperatūroms -10 °C ir žemesnėms, būna peršaldytų vandens
lašelių. Virš ledo kristalų sočiųjų vandens garų dalinis slėgis mažesnis negu virš vandens
paviršiaus, kai temperatūra ta pati. Dėl to vandens molekulės, palikusios vandens lašelį,
pereina link ledo kristalų, ir ledo kristalėliai dėl sublimacijos didėja greičiau negu vandens
lašeliai dėl kondensacijos. Meteorologijoje sublimacija – vandens garų tiesioginis virtimas
ledu, o kitose mokslo šakose sublimacija – tai kietojo kūno garavimas.
Santykinis drėgnis r savo skaitine verte yra lygus vandens garų dalinio slėgio ir sočiųjų garų dalinio slėgio, esant tai pačiai temperatūrai, santykiui, išreikštam procentais:
a=

r=

e
⋅ 100 % .
E

(16.2)
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Oro drėgnumo nepriteklius (deficitas) savo skaitine verte parodo, kiek trūksta iki
sočios būsenos:
d = E −e.

(16.3)

Sočiųjų vandens garų dalinis slėgis ir drėgnumo nepriteklius yra matuojamas slėgio
vienetais.
Ryšys tarp vandens garų absoliutaus drėgnio ir vandens garų dalinio slėgio yra toks:
a=

217e
,
T

(16.4 a)

arba
0,794e
,
(16.4 b)
(1 + αt )
čia T – oro temperatūra termodinaminėje skalėje, išreikšta kelvinais, vandens garų dalinis
slėgis e, išreiškiamas hPa, α – temperatūrinis dujų plėtimosi koeficientas (α = 1 / 273,15) .
Rasos taškas savo skaitine verte yra lygus oro temperatūrai prie kurios ore esantys
vandens garai tampa sočiaisiais, t.y. iškrinta rasa. Rasos taškas yra žymimas raide τ. Matavimo vienetas – laipsniai (°).
Oro drėgnumas priklauso nuo temperatūros. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo daugiau
vandens garų yra ore, ir absoliutus oro drėgnis ir vandens garų dalinis slėgis didėja. Sočiųjų vandens garų dalinis slėgis kylant temperatūrai, didėja, nes kuo aukštesnė temperatūra,
tuo daugiau vandens garų gali išsilaikyti ore (16.1 lentelė).
a=

16.1 lentelė. Sočiųjų vandens garų dalinio slėgio ir absoliutaus drėgnio priklausomybė nuo temperatūros
t, °C

E, hPa

-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40

0,19
0,51
1,25
2,85
6,1
12,28
23,38
42,41
73,74

Sočiųjų vandens garų absoliutus drė- Sočiųjų vandens garų absoliutus drėgnis,
gnis, g/m3 apskaičiuotas pagal (16.4 a)
g/m3 apskaičiuotas pagal (16.4 b)
0,17
0,17
0,45
0,45
1,07
1,07
2,35
2,35
4,85
4,85
9,41
9,41
17,31
17,30
30,36
30,34
51,10
51,07

Sočiųjų vandens garų dalinis slėgis didėja greičiau negu vandens garų dalinis slėgis
(16.1 pav.). Taigi, santykinis drėgnis, didėjant temperatūrai, mažėja, nes vandens garų dalinis slėgis, didėjant temperatūrai, didėja lėčiau negu sočiųjų garų dalinis slėgis. Dėl tos
pačios priežasties drėgnumo nepriteklius, didėjant temperatūrai, didėja.
Kylant aukštyn absoliutus oro drėgnis ir vandens garų dalinis slėgis mažėja, nes
tolstama nuo garavimo šaltinio, t.y. Žemės paviršiaus. Pusė vandens garų yra iki 1,5
km aukščio, o 99% – troposferoje. Virš lygumos, kylant aukštyn, vandens garų dalinis
slėgis mažėja greičiau negu kalnuose. Kiekvienoje vietovėje vandens garų dalinio slėgio priklausomybė nuo aukščio gali būti skirtinga. Pavyzdžiui, Alpėse ši priklausomybė
aprašoma šia išraiška:
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eh = e0 ⋅ 10

−

h
6,3

,

(16.5)

čia eh , e0 – vandens garų daliniai slėgiai atitinkamai aukštyje h ir paklotiniame paviršiuje.

16.1 pav. Sočiųjų vandens garų dalinio slėgio E ir vandens garų dalinio slėgio e priklausomybė nuo temperatūros.

e0 /e

Įrašome aukštį h kilometrais į formulę (16.5) ir matome, kad 6,3 km aukštyje Alpėse
vandens garų dalinis slėgis yra 10 kartų mažesnis negu jūros lygyje. Vidutinis vandens
garų dalinio slėgio kitimas pavaizduotas 16.2 paveiksle. Lyginant su atmosferos slėgio
kitimu, galima daryti išvadą, kad vandens garų dalinis slėgis, kylant aukštyn, mažėja 4 – 5
kartus greičiau negu atmosferos slėgis. Kylant aukštyn, mažėja temperatūra, dėl to esantys
ore vandens garai pasiekia sočiųjų garų dalinį slėgį ir dėl kondensacijos ar sublimacijos
vandens garų sumažėja.
12
10
8
6
4
2
0

0

1

2

3

4

5

6
h, k m

16.2 pav. Vidutinė santykinė vandens garų dalinio slėgio priklausomybė nuo aukščio. Čia e0, e – vandens
garų daliniai slėgiai atitinkamai jūros lygyje ir aukštyje h
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Santykinis oro drėgnis, kylant aukštyn, iš pradžių didėja dėl temperatūros mažėjimo,
pasiekia maksimalią vertę, vėliau pradeda mažėti dėl vandens garų dalinio slėgio mažėjimo ir debesų aukštyje vėl pasiekia 100 %. Drėgnumo nepriteklius kylant aukštyn yra
atvirkščiai proporcingas santykiniam drėgniui. Kur santykinis drėgnis pasiekia maksimalią vertę, ten drėgnumo nepriteklius būna minimalus, ir atvirkščiai.
Tarp augmenijos vandens garų daugiau negu virš plikos dirvos, nes augalai papildomai išgarina vandenį, be to, augmenija sumažina vandens garų nunešimą dėl vėjo ir
vandens garų turbulentinės difuzijos. Santykinis oro drėgnis tarp augalų taip pat būna didesnis, nes ten mažesnė temperatūra ir daugiau vandens garų. Didžiausias santykinis oro
drėgnis tarp augalų būna ties žemės paviršiumi, kur žemiausia temperatūra. Mažiausias
santykinis oro drėgnis būna ties augalų viršūnėmis. Giedrią dieną tarp augalų santykinis
oro drėgnis gali būti 20 – 30 % didesnis negu plikoje vietoje. Drėgnumo nepriteklius tarp
augalų būna mažesnis negu plikoje vietoje. 16.2 lentelėje parodyta, kaip kinta santykinis
oro drėgnis ir drėgnumo nepriteklius tarp kukurūzų įvairiuose aukščiuose (Čirkov, 1986).
16.2 lentelė. Santykinio oro drėgnio ir drėgnumo nepritekliaus tarp kukurūzų priklausomybė nuo aukščio
Matavimo
aukštis, cm
200
150
100
50
25
10

Virš plikos dirvos
r, %
d, hPa
23
24,5
22
27,2
24
31,5

Tarp augalų
r, %
d, hPa
27
21,9
33
20
40
18,1
45
15,5
48
14,3
52
13,5

Pastaba
Augalų aukštis 220 – 240 cm
Pasėlių tankis 40000 augalų į ha

Tarplysvių užtemdymas apie 95 %

Miške vandens garų dalinis slėgis ir santykinis oro drėgnis yra didesni negu lauke.
Mažiausias vandens garų dalinis slėgis, santykinis oro drėgnis ir didžiausias drėgnumo nepriteklius miške būna ties medžių viršūnėmis, o didžiausias vandens garų dalinis slėgis, santykinis oro drėgnis ir mažiausias oro drėgnumo nepriteklius būna ties žemės paviršiumi.
Miestuose vandens garų dalinis slėgis ir santykinis oro drėgnis yra mažesni negu
aplinkiniuose rajonuose, nes miestuose krituliai suteka į kanalizaciją, ir dėl to sumažėja
išgaravusio vandens kiekis.

16.2. Oro drėgnumo matavimo metodai
Vienas iš pagrindinių oro drėgnumo matavimo metodų yra psichrometrinis metodas. Šiuo metodu pagrįsti prietaisai veikia taip: paimame du termometrus, ir vieno iš jų
rezervuarą apvyniojame batistu. Batistą vilgome distiliuotu vandeniu. Vanduo garuoja,
ir vilgomas termometras rodo mažesnę temperatūrą, nes garavimui yra sunaudojama
aplinkos ir termometro rezervuaro šiluma. Vandens garų dalinis slėgis yra apskaičiuojamas pagal šią formulę:
e = E ′ − Ap(t − t ′) ,

(16.6)

čia E′ – sočiųjų vandens garų dalinis slėgis, nustatomas iš psichrometrinių lentelių pagal
drėgno termometro rodmenis; t, t′ – atitinkamai sauso ir drėgno termometro rodmenys, A
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– psichrometrinė konstanta, kuri stoties psichrometro yra 8·10-4 1/°C, o aspiracinio psichrometro – 6·10-4 1/ °C, p – atmosferos slėgis.
Termometrai yra laikomi psichrometrinėje būdelėje (16.3 pav.), kad negautų tiesioginių Saulės spindulių. Šitoks psichrometras yra vadinamas stoties.

3

4
5

2
1
16.3 pav. Psichrometrinė būdelė: 1, 2 – atitinkamai maksimumo ir minimumo termometrai; 3,4 – psichrometriniai termometrai, 5 – temperatūros ir oro drėgnumo nuotolinio matavimo zondas

Atliekant nuotolinius tyrimus naudojamas aspiracinis psichrometras. Jis yra sudarytas taip pat iš dviejų termometrų, įtaisytų į nikeliuotą aptaisą, kad termometrų nekaitintų
tiesioginiai Saulės spinduliai. Aspiracinis psichrometras turi spyruoklės ar elektros variklio
sukamą aspiratorių, kuris sudaro pastovų oro srauto greitį (2 m/s) pro termometrų rezervuarus. Praktikoje skaičiavimams 16.6 formulė nenaudojama, bet naudojantis psichrometrinėmis lentelėmis, įvertinamos matavimo pataisos dėl prietaisų konstrukcijos ir nustatomos
vandens garų dalinio slėgio, santykinio oro drėgnio, drėgnumo nepritekliaus ir rasos taško
vertės. Santykinis oro drėgnis taip pat yra matuojamas higrometrais arba higrografais,
kuriuose vietoj jutiklio naudojamas žmogaus plaukas arba gyvulinės kilmės plėvelė, nuo
kurių yra pašalinti riebalai. Tokio tipo jutikliai reaguoja į drėgnumo pokyčius: didėjant oro
santykiniam drėgniui, jie ilgėja, o mažėjant, – traukiasi. Dabar vis plačiau pritaikomi santykinio oro drėgnio matuokliai, kurių jutikliai yra ploni polimeriniai sluoksniai (15.3, 16.3
pav.). Šiuose matuokliuose santykinis oro drėgnis nustatomas pagal polimerinio sluoksnio
elektrinės talpos pokytį. Tokio tipo jutikliai naudojami automatinėse meteorologijos stotyse MAWS100, MAWS201, MAWS201MP ir MAWS301.

16.3. Oro drėgnumo kitimas per parą ir per metus
Absoliutus oro drėgnis ir vandens garų dalinis slėgis kinta per parą bei metus, ir šis
kitimas yra susijęs su oro temperatūros kitimu. Šie abu dydžiai yra tarpusavyje susiję.
Taigi, žinant oro temperatūrą ir vieną iš šių dydžių, galima apskaičiuoti kitą dydį. Dėl šios
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priežasties nagrinėsime tiktai vandens garų dalinį slėgį. Vidutinėse platumose vandens
garų dalinio slėgio amplitudė per parą vasarą ir pavasarį būna 2 – 3 hPa, o žiemą ir rudenį
1 – 2 hPa. Vasarą Saulei patekėjus virš kontinento, didėja garavimo greitis, ir vandens garų
kiekis ore didėja vidutiniškai iki 8 – 10 valandos ryto, nes dalį vandens garų nuneša aukštyn kylantis oro srautas, o į jo vietą iš viršutinių sluoksnių nusileidžia šaltesnis ir sausesnis
oras, sumažindamas vandens garų kiekį ore. Po 8 – 10 valandos nunešamų garų kiekis
būna didesnis negu garavimo greitis. Dėl to vandens garų dalinis slėgis mažėja ir minimumą pasiekia apie 15 valandą, t.y. 2 – 3 valandos po vidurdienio, kai oro temperatūra
didžiausia. Po to oro temperatūra mažėja, taip pat mažėja kylančio srauto greitis, kartu sumažėja nunešamas vandens garų kiekis, tačiau Žemės paviršius tebėra įkaitęs, ir vandens
garavimo greitis dar didelis, taigi vandens garų dalinis slėgis vėl kyla ir antrą maksimumą
pasiekia 20 – 22 valandą (16.4 pav.).

Paros laikas, val.

16.4 pav. Vandens garų dalinio slėgio kaita per parą Vilniuje liepos mėn. (Bukantis, 1994)

Vėliau mažėjant temperatūrai, mažėja vandens garavimo greitis, be to, tuomet pasiekus rasos tašką, vyksta garų kondensacija, susidaro rasa ir dėl to ore esančių garų kiekis
dar sumažėja. Vandens garų dalinio slėgio mažėjimas tęsiasi iki Saulės patekėjimo. Žiemą
virš kontinento ir visus metus virš jūrų, vandenynų ir jų pakrančių dėl didėjančio vandens
garavimo vandens garų dalinis slėgis ryte kyla, o vidurdienį pasiekia maksimumą. Vėliau mažėjant temperatūrai, kartu mažėjant garavimo greičiui, vandens garų dalinis slėgis
mažėja, ir minimumą pasiekia prieš rytą. Kalnuose vandens garų dalinio slėgio kaita per
metus yra tokia pati, kaip ir virš okeano, tik amplitudė yra mažesnė, ir ekstremalios vertės
yra pasistūmusios į vėlesnį paros metą.
Santykinis oro drėgnis yra atvirkščiai proporcingas temperatūrai, ir per parą jo kaita
yra atvirkščiai proporcinga oro temperatūros kitimui. Didžiausias santykinis oro drėgnis
yra prieš Saulės patekėjimą, o mažiausias – virš kontinento vasarą 2 – 3 valandos po vidurdienio, o virš okeano – vidurdienį (16.5 pav.). Santykinio oro drėgnio amplitudė virš jūrų
mažesnė negu virš kontinento, nes oro temperatūros amplitudė virš okeano yra mažesnė
negu virš kontinento. Amplitudė taip pat priklauso nuo debesuotumo: debesuotą dieną
amplitudė būna mažesnė negu giedrą dieną.
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16.5 pav. Santykinio drėgnio kitimas per parą Vilniuje (Bukantis, 1994)

Per metus vandens garų dalinio slėgio kitimas yra proporcingas temperatūrai. Vasarą
šis slėgis yra didesnis, o žiemą – mažesnis. Karščiausią mėnesį nustatomas didžiausias
vandens garų dalinis slėgis, o šalčiausią – mažiausias. Tropikuose vandens garų dalinio
slėgio maksimumas sutampa su liūčių sezono pradžia.
Vandens garų dalinio slėgio amplitudė per metus yra proporcinga oro temperatūros amplitudei per metus. Virš kontinento yra didžiausia oro temperatūros amplitudė, tad virš kontinento vandens garų dalinio slėgio amplitudė yra didesnė negu virš okeano. Ties ekvatoriumi
virš okeano oro temperatūros, taip pat ir vandens garų dalinio slėgio amplitudė yra nedidelė.
Santykinis oro drėgnis per metus yra atvirkščiai proporcingas temperatūrai. Maksimalus santykinis oro drėgnis būna žiemą, o mažiausias – vasarą. Tose vietose, kur vyrauja
musonai, santykinis oro drėgnis per metus kinta priešingai: vasarą iš okeano į pakrantę atnešamas vėsus ir drėgnas oras, kartu santykinis oro drėgnis yra didelis; žiemą iš kontinento
į pakrantę yra atnešamas sausas ir šaltas oras, taigi santykinis oro drėgnis yra mažas.
Oro drėgnumo priklausomybė nuo geografinės platumos. Per metus absoliutinio
oro drėgnio ir vandens garų dalinio slėgio maksimumas vidutiniškai yra ties ekvatoriumi. Liepos mėnesį šis maksimumas yra 7° šiaurės platumos, o sausio mėnesį – 6° pietų
platumos. Didėjant geografinei platumai vandens garų dalinis slėgis tiek šiauriniame,
tiek ir pietiniame pusrutuliuose mažėja vidutiniškai beveik vienodai (16.6 pav.).

16.6 pav. Vidutinio vandens garų dalinio slėgio priklausomybė nuo geografinės platumos per metus, ir sausio
ir liepos mėnesiais
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Visai Žemės atmosferai absoliutaus oro drėgnio vidurkis yra 11 g/m3. Tai reiškia, kad
vandens garai sudaro apie 1 % viso atmosferos oro tankio.
Santykinis oro drėgnis didžiausias yra ties ekvatoriumi, nes ten yra daug vandens
garų, o temperatūra santykinai neaukšta. Vidutiniškai santykinis oro drėgnis siekia 85 % ir
daugiau. Santykinis oro drėgnis taip pat yra didelis Atlanto ir Ramiojo vandenynų šiaurinėje dalyje, taip pat Antarktidos vandenyse. Čia didelio santykinio oro drėgnio priežastis
yra žema temperatūra, nors absoliutus oro drėgnis yra žymiai mažesnis negu ties ekvatoriumi. Taip pat didelis santykinis oro drėgnis būna virš šiaurės vakarų Europos. Čia žiemą
jis siekia 80 – 85 %. Mažas santykinis oro drėgnis būna subtropinėse ir tropinėse dykumose, kur vyrauja aukštos temperatūros ir nepakanka vandens garų (16.7 pav.).

16.7 pav. Santykinio oro drėgnio priklausomybė nuo geografinės platumos

Kaip matome, minimalus santykinis drėgnis pietų pusrutulyje yra ties 25 – 28°, o
šiaurės pusrutulyje 30 – 35°.
Vandens garai turi didelę įtaką augalams ir gyvūnams. Esant dideliam drėgnumo deficitui, padidėja garavimo greitis ir transpiracija. Esant mažam santykiniam oro drėgniui,
padidėja grūdinių kultūrų derliaus kokybė, tačiau sumažėja linų pluoštinės savybės. Kai
santykinis oro drėgnis yra mažesnis negu 30 %, augalų lapai per anksti išdžiūva, o grūdai
tampa menki. Per didelis santykinis oro drėgnis sudaro sąlygas įvairioms ligoms ir kenkėjams plisti, pavyzdžiui, esant santykiniam oro drėgniui didesniam nei 60 % ir oro temperatūroms 18 – 30°C, gerai vystosi varpinių javų kenkėja švediška musė.
Mažas drėgnumo nepriteklius sulėtina šiaudų ir grūdų džiūvimą, kartu sunkina derliaus nuėmimą. Jei drėgnumo nepriteklius yra daugiau negu 8 hPa, technikos darbo sąlygos yra geros, o jei drėgnumo nepriteklius yra mažesnis negu 3 hPa, darbo sąlygos yra
vertinamos nepalankiai.
Oro drėgnumas lemia šilumos apykaitą tarp gyvulių ir oro. Didėjant santykiniam oro
drėgniui šilumos apykaita didėja.
Santykinio oro drėgnio duomenys yra panaudojami reguliuojant patalpų mikroklimatą, nes per didelis oro drėgnis gali sukelti pelyjimą, o per mažas sunkina gyvūnų
vystymąsi.
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16.4. Garavimas
Išgaravusio vandens kiekis iš paviršiaus ploto vieneto per laiko vienetą yra vadinamas garavimo greičiu. Garavimo greitis yra tiesiog proporcingas sočiųjų vandens garų dalinio slėgio E1, nustatyto pagal išgarinančio paviršiaus temperatūrą, ir ore esančių vandens
garų dalinio slėgio e skirtumui ir atvirkščiai proporcingas atmosferos slėgiui p:
W=A

E1 − e
,
p

(16.7)

čia A – proporcingumo koeficientas, priklausantis nuo vėjo greičio.
Esant vandens paviršiaus temperatūrai, didesnei negu oro, garavimo greitis yra didesnis. Kartu su garavimu gali vykti kondensacija. Tai įvyksta, kai ore esančių vandens garų
dalinis slėgis yra didesnis negu sočiųjų vandens garų dalinis slėgis, nustatytas pagal vandens
temperatūrą. Ties jūros lygiu atmosferos slėgis kinta nežymiai, ir garavimo greitį veikia nedaug. Visgi kalnuose kylant aukštyn atmosferos slėgis kinta, ir jo poveikis garavimo greičiui
yra žymesnis. Vėjo greičio įtaka garavimo greičiui turi sudėtingą poveikį. Tai siejama su
netiesiniu vėjo greičio poveikiu oro srauto turbulentiškumui. Realiose sąlygose oro prisotinimas garais yra stebimas ploname sluoksnyje, o aukštesniuose sluoksniuose dėl turbulentinio
maišymosi ir molekulinės difuzijos absoliutus oro drėgnis yra mažesnis. Kuo turbulentiškumas yra didesnis, tuo garavimo greitis yra didesnis. Vėjo greičio poveikis priklauso nuo
vandens telkinių dydžio. Prie mažų telkinių vėjas atneša naujas sauso oro porcijas, taip padidindamas garavimo greitį. Virš didelių vandens telkinių toks pat vėjo greitis turi mažesnį
poveikį vandens garavimui. Virš jūrų garavimo greičiui įtakos turi druskų kiekis, nes sočiųjų
garų dalinis slėgis virš tirpalų yra mažesnis negu virš gėlo vandens.
Lygus dirvos paviršius išgarina mažiau negu grublėtas, nes lygi dirva turi mažesnį
paviršiaus plotą, ir virš jos judantis oras pasižymi mažesne dinamine turbulencija. Šviesios
dirvos mažiau išgarina negu tamsios, nes tamsių dirvų temperatūra yra didesnė. Suplūkta
dirva išgarina daugiau negu puri, nes suplūktoje dirvoje kapiliarai siauresni. Taigi, jais
vanduo pakyla arčiau paviršiaus. Garavimo greitis taip pat priklauso nuo dirvos drėgnumo
ir gruntinių vandenų lygio. Kuo jis didesnis ir aukštesnis, tuo garavimo greitis didesnis.
Kalvos viršūnėje garavimo greitis yra didesnis negu dauboje, nes dauboje vėjo greitis mažesnis. Augmenija taip pat sumažina garavimą iš dirvos, tačiau patys augalai irgi garina
vandenį, kurį šaknys paima iš dirvos ir išgarina pro augalo žioteles. Šitoks išgarinimas
yra vadinamas transpiracija. Tačiau augalais apaugusi vietovė dėl išgarinimo nuo dirvos
paviršiaus ir transpiracijos išgarina didesnį kiekį vandens negu plikas laukas.
Paros ir metinė garavimo eiga. Didžiausias garavimo greitis yra stebimas apie pusiaudienį, nes tuomet yra didžiausia paklotinio paviršiaus temperatūra, sočiųjų vandens
garų dalinio slėgio E1 ir vandens garų dalinio slėgio skirtumas (E1 – e) ir vėjo greitis.
Tuo pačiu metu didžiausias oro turbulentinis maišymasis. Vakarop skirtumas (E1 – e)
mažėja, artėdamas prie nulio, t.y. garavimo greitis artėja prie nulio ir kai kada pasidaro
lygus nuliui. Jei garinančio paviršiaus temperatūra mažėja ir sočiųjų garų dalinis slėgis
E1 pasidaro mažesnis už ore esančių garų sočiųjų vandens garų dalinį slėgį E, tuomet
vyksta kondensacija arba sublimacija. Garavimo greičio amplitudė didžiausia šiltuoju
metų laikotarpiu, t.y. kuo didesnis temperatūrų skirtumas per parą, tuo didesnė garavi-
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mo greičio amplitudė. Per metus didžiausias garavimo greitis būna liepą, o mažiausias
lapkričio ir gruodžio mėnesiais.
Žemės ūkyje garavimo greitis yra reguliuojamas keliais būdais. Visų pirma garavimo
greitį galima mažinti šviesinant dirvos paviršių, nes nuo to mažėja dirvos paviršiaus temperatūra. Dirvą galima dengti įvairiomis skaidriomis plėvelėmis, mažinančiomis garavimo
greitį, taip pat akėti, tuo suardant kapiliarus ir sumažinant vandens pakilimą į dirvos paviršių.
Didinti garavimo greitį galima voluojant, nes tai didina vandens pritekėjimą į paviršių.

16.5. Garavimo greičio matavimo metodai
Tikslus garavimo greičio nustatymas yra sudėtinga problema, nes matuojant pakeičiamos garavimo sąlygos. Dažniausiai matavimai atliekami nedideliuose plotuose ar tūriuose, juos izoliuojant nuo aplinkos, t.y., sutrikdoma natūrali drėgmės apykaita tarp bandinio
ir tiriamos aplinkos (vandens telkinio, dirvožemio). Dėl to rezultatai, kurie gaunami naudojant prietaisą, gali žymiai skirtis nuo realių. Garintuvai, įrengti baseinuose, ir specialūs
garinimo baseinai, skirti nustatyti garavimo greičiams iš vandens telkinių, taip pat įvairūs
garintuvai, įrengti dirvožemyje, pateikia duomenis artimesnius realiems. Maksimalus garavimo greitis, kuris gali būti gautas esant optimaliomis sąlygomis (neribojamas vandens
kiekis išgarinančiame paviršiuje) konkrečioje vietoje, yra vadinamas garingumu. Kadangi
garavimo greitis didžiausias būna, kai dirvožemyje yra daugiausia vandens, tai garingumą
lemia šilumos kiekis, t.y. paklotinio paviršiaus šiluminis balansas. Didelių vandens baseinų garingumas yra artimas realiam garavimo greičiui, tačiau dirvožemio garingumas gali
būti daug kartų didesnis už realų garavimo greitį. Tai ypač dažnai vyksta dykumose, kur
drėgmės mažai, o šilumos daug.
Skaitmeninis garavimo greičio nustatymas. Vienas iš šių metodų yra parengtas naudojant empirines formules, tačiau jos yra sukurtos esant konkrečioms vietovės sąlygoms
ir kitoje vietoje netinka. Į jas įeina skirtumas (E1 – e) ir vėjo greitis. Dideliuose baseinuose
garavimo greitis yra nustatomas pagal šią formulę:
W = cu( E1 − e) ,

(16.8)

čia c – koeficientas, priklausantis nuo aukščio, kuriame yra matuojamas vandens garų dalinis
slėgis e ir vėjo greitis u. Nustatyta, kad esant 2 m aukščiui, vertė c = 3, 4 ⋅ 10−7 g/(cm3 ⋅ hPa).
Garavimo greitis formulėje (16.8) yra gaunamas g/(s ⋅ cm 2 ) . Kitas metodas – pagal vandens balanso lygtį:
W = R−r ,

(16.9)

čia R – kritulių kiekis per metus, r – metinis nuotėkis, W – per metus išgaravusio vandens
sluoksnelio storis mm.
Metinis nuotėkis r yra nustatomas pagal vandens kiekį, pratekantį pro upės skerspjūvio plotą per laiko vienetą. Šis metodas tinkamas sistemai sausuma – vandens baseinai,
kuriuose yra atliekami hidrometeorologiniai stebėjimai. Plačiausiai yra naudojamas šiluminio balanso metodas:
W=
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(B − P − T )
,
L

(16.10)

čia B – Saulės spinduliuotės balansas, surandamas aktinometriniais matavimais (13 skyrius), P – turbulentinis šilumos srautas tarp paklotinio paviršiaus ir atmosferos, L – slaptoji garavimo šiluma (apie 2,5 ⋅ 106 J/kg ), T – šilumos srautas tarp paklotinio paviršiaus
ir gilesnių dirvožemio sluoksnių. T yra surandamas pagal temperatūros įvairiose dirvožemio gyliuose kitimą laike, P – pagal oro temperatūros ir drėgnio kitimą įvairiuose
aukščiuose. Dažnai praktikoje naudojama ši formulė, gauta iš 16.10:
( B − T )∆e
,
(16.11)
W = 1, 44
∆e + 0,64∆t
čia garavimo greitis W išreiškiamas mm/val., o B ir T – kW/m2, ∆t , ∆e – atitinkamai temperatūrų ir vandens garų dalinių slėgių 2 m ir 0,5 m aukščiuose skirtumas. Vandens garų
dalinis slėgis yra išreiškiamas hPa.
Turbulentinės difuzijos metodas yra pagrįstas oro charakteristikų vertikaliu pasiskirstymu dėl oro srauto turbulentiškumo. Skaičiavimams naudojama ši formulė:
k ⋅ ∆e
W = 2,1 1
,
(16.12)
z′
čia dimensijas išlyginantis koeficientas z′ lygus 1 m, k1 – turbulentiškumo koeficientas 1
m aukštyje, išreiškiamas m2/s, ∆e – vandens garų dalinių slėgių 2 m ir 0,5 m aukščiuose
skirtumas, W – garavimo greitis mm/val.

16.6. Vandens garų kondensacija
Kondensacija – tai vandens garų virtimas vandeniu. Sublimacija – tai vandens garų
virtimas ledo kristalais, aplenkiant vandens būseną (tokia termino formuluotė yra priimtina meteorologijoje; kitose mokslo šakose sublimacija reiškia kietojo kūno garavimą).
Vandens garai iš dujinės būsenos pereina į skystą arba kietą būseną, kai jų dalinis slėgis
tampa didesnis už sočiųjų vandens garų dalinį slėgį. Kondensacija (sublimacija) vyksta
esant šioms sąlygoms: vandens garų dalinis slėgis padidėja iki sočiųjų garų dalinio slėgio, arba mažėdama oro temperatūra pasiekia rasos tašką. Gamtoje kondensacija (sublimacija) dažniausiai vyksta oro temperatūrai pasiekus rasos tašką. Temperatūrai nukritus
žemiau rasos taško, ore esančių vandens garų dalinis slėgis negali viršyti sočiųjų garų
dalinio slėgio, ir garų perviršis iškrenta vandens lašelių arba ledo kristalėlių pavidalo.
Tačiau išvalius iš oro priemaišas (pavyzdžiui, praleidus orą pro metro storio vatos sluoksnį), kondensacija prasideda esant 6 – 8 kartus didesniam vandens garų daliniam slėgiui.
Šios ore esančios priemaišos yra kondensacijos branduoliai. Kondensacijos branduoliai
yra higroskopiniai (sugeriantys drėgmę) ir nehigroskopiniai (nesugeriantys drėgmės).
Kai kondensacijos branduoliai higroskopiniai, kondensacija prasideda nepasiekus sočiųjų vandens garų dalinio slėgio, t.y. kai santykinis oro drėgnis yra mažesnis negu 100
%. Jeigu kondensacijos branduoliai yra nehigroskopiniai – kondensacija prasideda, kai
santykinis oro drėgnis yra virš 100 %.
Temperatūros sumažėjimas žemiau rasos taško įvyksta dėl oro adiabatinio kilimo,
susimaišius dviems oro masėms, turinčioms skirtingas oro temperatūras, susilietus šiltam orui su šaltu paklotiniu paviršiumi, arba dėl radiacinio spinduliavimo, atšalus paklotiniam paviršiui ir kartu atšaldant prie jo esantį oro sluoksnį.
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Kildamas aukštyn oras adiabatiškai plečiasi, kas 100 m temperatūra sumažėja 1 °C,
ir oras kyla tol, kol pasiekia rasos tašką ir įvyksta kondensacija. Būtent dėl kondensacijos
mechanizmo dažniausiai susiformuoja debesys. Adiabatinis oro atšalimas gali įvykti staigiai bet kokiame aukštyje sumažėjus atmosferos slėgiui.
Kondensacija, susimaišius dviem oro masėms, turinčioms skirtingas temperatūras,
įvyksta atšalus šiltai oro masei iki rasos taško, t.y. mišinyje esančių vandens garų perviršis
iškrinta vandens lašelių pavidalo.
Kondensacijos, įvykstančios šiltesniam orui užslinkus ant šalto paviršiaus, gali vykti
taip. Šiltas oras žiemą nuo jūros paviršiaus užslenka ant šalto kranto arba vasarą šiltas
oras nuo kranto užslenka ant šalto jūros paviršiaus. Oras nuo šiltos vandens srovės (Golfo
srovės) užslenka virš šalto vandens paviršiaus. Šiltas oras, užslinkęs ant šalto paviršiaus,
atvėsta žemiau rasos taško ir įvyksta kondensacija. Dėl radiacinio spinduliavimo, atšalus
paklotiniam paviršiui, kartu atšaldomas prie jo esantis oro sluoksnis.
Kondensacija vyksta ant paklotinio paviršiaus, atšalusio dėl radiacinio spinduliavimo, ir kartu atšalusiame prie jo esančiame oro sluoksnyje. Paklotinio paviršiaus temperatūrai nukritus žemiau rasos taško, ant paklotinio paviršiaus vandens garų perviršis iškrinta
rasos arba ledo kristalų pavidalo.
Sublimacija. Anksčiau buvo manoma, kad sublimacija, kaip ir kondensacija, vyksta
ant ledo kristalėlių. Dabar nustatyta, kad iš pradžių įvyksta kondensacija, kurios metu
susidaro vandens lašeliai. Šie lašeliai gali būti peršaldytos būsenos net iki -40 °C ir žemesnės. Vėliau šie lašeliai kristalizuojasi, ir ant susidariusių ledo kristalų vyksta sublimacija.
Lašeliai dažniausiai kristalizuojasi esant temperatūrai -12 – -17 °C. Laboratoriniai tyrimai
parodė, kad lašelių kristalizacijos temperatūra priklauso nuo kristalizacijos centrų kiekio.
Nesant atmosferoje kristalizacijos centrų didesni lašeliai kristalizuojasi prie aukštesnių
temperatūrų negu mažesni.

16.7. Vandens garų kondensacija ant paklotinio paviršiaus
Atvėsus žemės paviršiui ir ant jo esantiems objektams žemiau rasos taško, pradeda vykti kondensacijos (sublimacijos) procesai. Jų metu susidaro rasa, šarma ir šerkšnas.
Krintant vandens lašeliams ant paviršiaus ir jiems sušąlant, susidaro plikšala.
Rasa. Susidaro dažniausiai naktį arba net vakare, Saulei nusileidus, o kai kada ir prieš
jai nusileidžiant, kai dėl intensyvaus radiacinio spinduliavimo paklotinis paviršius ir šalia
esantis oro sluoksnis atvėsta žemiau rasos taško. Rasos susidarymą paankstina dirvoje
esantys ploni kapiliarai, nes jie padidina drėgmės prietaką iš gilesnių sluoksnių. Rasa susidaro šiltuoju metų laikotarpiu.
Šarma. Šarmos susidarymo procesas yra toks pat kaip ir rasos, tačiau paklotinio paviršiaus temperatūra turi būti žemesnė negu 0 °C. Šarma dažniausiai susidaro naktį arba
vakare ant horizontalių arba turinčių nedidelį nuolydį paviršių. Šarma taip pat gali susidaryti šalnų metu, nes tuomet naktį padidėja paklotinio paviršiaus ilgabangis išspindis. Šarma susidaro, kai vėjo greitis mažesnis negu 5 m/s. Ji gali susidaryti ant laidų ir kitų plonų
daiktų, tik ledo sluoksnis iš apačios būna plonesnis negu viršuje.
Rasa ir šarma geriausiai susidaro giedriomis arba mažai debesuotomis naktimis, pučiant silpnam vėjui. Giedriomis naktimis paklotinis paviršius intensyviai spinduliuoja il-
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gabangius spindulius, dėl to stipriai nukrenta jo temperatūra, o silpnas vėjas nuneša dalinai
pasausėjusį orą ir atneša naujas drėgnas oro porcijas. Kai vėjas stiprus, atšalęs apatinis oro
sluoksnis maišosi su aukščiau esančiu šiltesniu oro sluoksniu, ir oras ties paklotiniu paviršiumi tampa šiltesnis, kas sumažina rasos susidarymo tikimybę. Esant tykai (vėjo greitis
lygus 0 – 0,2 m/s), rasos ir šarmos susidarymo greitis yra mažesnis, nes rasa ir šarma susidaro dėl vandens garų, esančių ploname pažemio ir priežemio oro pasluoksnyje.
Rasos ir šarmos kiekis priklauso nuo dirvos šiluminių savybių. Lengva ir puri dirva
dėl mažesnio šilumos laidžio atvėsta labiau negu sunki suplakta dirva. Dėl to virš lengvos
ir purios dirvos rasos ir šarmos susidaro daugiau negu ant suplūktos ir sunkios dirvos. Virš
tamsių ir grublėtų dirvų rasos ir šarmos susidarymo intensyvumas yra didesnis negu virš
šviesių ir lygių, nes tamsios ir grublėtos dirvos dėl intensyvesnio spinduliavimo atvėsta labiau negu šviesios ir lygios. Augalais apaugusios dirvos atvėsta labiau negu plikas laukas,
ir ant augmenijos rasos ir šarmos susidaro daugiau negu ant pliko lauko. Po medžiais rasa
susidaro rečiau ir jos būna mažiau, nes medžių šakos sumažina efektyvų dirvožemio spinduliavimo energinį šviesį. Rasos ir šarmos susidarymo intensyvumas taip pat priklauso
nuo paklotinio paviršiaus reljefo. Daubose naktį suteka šaltesnis oras negu lygiame dirvos
paviršiuje, dėl to daubose ir duobėse kondensacijos ir sublimacijos produktų yra daugiau.
Per metus šarma ir rasa dažniausiai susidaro rudenį, kadangi tuomet oras dar yra pakankamai drėgnas, naktys ilgos, o temperatūra nukrenta pakankamai žemai.
Rasa yra naudinga augalams, ypač tose vietovėse, kuriose trūksta drėgmės. Per naktį
vidutiniškai iškrinta 0,1 – 0,3 mm vandens sluoksnelis. Kartu vykstant kondensacijos procesui, išsiskiria slaptoji garavimo šiluma, kuri pakelia oro temperatūrą šalnų metu.
Šerkšnas. Jis būna grūdinis ir kristalinis. Grūdinis šerkšnas susidaro užšalus peršaldytiems rūko lašeliams ant įvairių daiktų. Tie lašeliai taip greitai sušąla, kad nespėja pakeisti
savo formos, ir grūdinis šerkšnas įgauna snieginio kristalo pavidalą – jis yra sudarytas iš
akiai nepastebimų ledo grūdelių. Grūdinis šerkšnas susidaro esant temperatūrai -2 – -7
°C ant daiktų, esančių prieš vėją. Dažniausiai jis susidaro ant medžių šakų, laidų ir kitų
plonų objektų. Grūdinio šerkšno storis gali siekti keletą dešimčių centimetrų. Storiausias
grūdinis šerkšnas susidaro kalnuose, kai dangų dengia sluoksniniai debesys. Literatūroje
aprašomi atvejai, kai šerkšno storis sudarydavo 1 metrą ir daugiau. Šaldami stambėjantys
rūko lašeliai susilieja, neišlaiko grūdinės struktūros, ir šerkšnas tampa plikšala. Kristalinis šerkšnas – tai ploni ledo kristalėliai, atsirandantys vandens garų sublimacijos proceso
metu. Šie vandens garai susidaro garuojant rūko lašeliams. Kristalinis šerkšnas yra trapus
ir, papurčius medį, lengvai nukrenta. Dažniausiai kristalinis šerkšnas susidaro, kai temperatūra nukrenta iki -11 – -25 °C, tačiau gali susidaryti ir kai ji žemesnė, ir kai aukštesnė.
Šerkšnas dažniausiai susidaro naktį, esant giedram orui, kai dėl staigaus atvėsimo susiformuoja rūkas ar rūkelis. Staigiai atšalus, kristalinis šerkšnas gali susidaryti ir be rūko dėl
tiesioginės vandens garų sublimacijos. Kristalinis šerkšnas nukrenta žemyn pučiant vėjui,
sumažėjus santykiniam oro drėgniui arba padidėjus oro temperatūrai.
Plikšala. Ji susidaro peršaldytiems vandens lašeliams nukritus ant paklotinio paviršiaus, kurio temperatūra žemesnė negu 0 °C. Lašeliai gali būti tiek lietaus, tiek dulksnos.
Iškritę lašeliai sušąla ir sudaro ištisinį ledo sluoksnį ant paklotinio paviršiaus. Plikšala
dažniausiai susidaro pavasarį ir rudenį, kai temperatūra svyruoja nuo 0 iki -5 °C. Kuo
žemesnė temperatūra ir smulkesni lašeliai, tuo plikšalos skaidrumas mažesnis. Plikšalos
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tankis yra nuo 500 iki 900 kg/m3. Žemėjant temperatūrai ir mažėjant lašelių skersmeniui,
gali susidaryti grūdinis arba kristalinis šerkšnas, taip pat abu kartu, sudarydami painią
apnašo struktūrą.
Šerkšnas ir plikšala daro įvairų poveikį įrenginiams ir augmenijai. Grūdinis šerkšnas
ir plikšala sukelia papildomą krūvį laidams ir jų stulpams. Stiprus vėjas ištampo laidus,
kurie po to nutįsta, vibruoja ir gali nutrūkti. Laidai gali susivyti ir sutrikdyti normalų telefonų ir elektros linijų darbą. Didelio krūvio neišlaikę stulpai ir jų atramos gali išvirsti
ar nulūžti. Meteorologinių stočių surinkti duomenys apie plikšalą ir šerkšną panaudojami
projektuojant antžemines elektros perdavimo linijas. Aukštos įtampos linijos net papildomai kaitinamos, kad nesusidarytų šerkšnas ar plikšala. Plikšala daro daug žalos transportui, nes apledėja transporto priemonės. Lėktuvai, įnėrę į peršaldytų vandens lašelių debesį,
pasidengia ištisiniu ledo sluoksniu. Tai pablogina aerodinamines lėktuvo savybes, o kai
kuriais atvejais gali sukelti jo vibraciją, sukeliančią avariją. Ledo sluoksnis, susidaręs ant
laivų korpusų, juos pasunkina, pablogindamas jų navigacines savybes. Plikšala taip pat
padaro daug nuostolių žemės ir miškų ūkiui. Susidariusi ledo plutelė neleidžia besiganantiems gyvūnams pasiekti žolę, sukelia žiemkenčių iššutimą bei mechaninį sužalojimą.

16.8. Debesys
Atmosferoje kondensacija dažniausiai vyksta nukritus oro temperatūrai žemiau rasos
taško. Oro atšalimas vyksta dažniausiai dėl jo adiabatinio plėtimosi, neatiduodant šilumos
aplinkinėms oro masėms. Tai vyksta orui pakylant. Kol oras sausas, jis vėsta po 1 °C kas 100
metrų. Kondensacija prasideda orui pakilus kelis šimtus ar net tūkstantį metrų. Oras kyla
įvairiais būdais. Jis gali kilti turbulentiškai, t.y. netaisyklingais sūkuriais, dėl konvekcijos
arba atmosferinių frontų paviršiumi. Paskutinis pakilimas įvyksta daugelio tūkstančių kvadratinių metrų plote, ir tai sudaro dideles debesų sistemas. Nuo oro pakilimo mechanizmo
priklauso susidariusių debesų formos. Be kondensacijos, atmosferoje vyksta ir sublimacija. Tai reiškinys, kai esant žemoms temperatūroms (kai kada žemiau -40 °C) vandens garai
tiesiog virsta ledo kristalėliais. Tie kristalėliai dažniausiai susidaro sušalus smulkiems peršaldytiems lietaus lašeliams į ledo kristalėlius, o vėliau ant tų kristalėlių (sublimacijos branduolių) pradeda vykti sublimacija. Debesyse susidaro sudėtingos formos – kristalai, snaigės.
Vandens lašeliai ir sublimacijos produktai sudaro dideles sistemas – debesis. Lašeliai ir ledo
kristalėliai yra labai smulkūs ir dėl trinties jėgos, Archimedo keliamosios jėgos bei kylančio
oro srauto išsilaiko ore arba net kyla aukštyn. Kilimo aukštyn metu lašelių ir kristalėlių sunkio jėga yra mažesnė negu anksčiau išvardintų jėgų suma. Ledo kristalėlių sunkio jėga yra
mažesnė negu to paties dydžio vandens lašelių sunkio jėga, nes jų tankis yra mažesnis negu
vandens. Debesys yra pernešami oro tėkmių, ir jeigu drėgmės ore yra pakankamai, tai debesys (vandens lašeliai, kristalėliai) auga. Jeigu drėgmės ore yra nepakankamai, tai vandens
lašeliai ir kristalėliai garuoja, ir debesis mažėja ar net visai išnyksta. Kai vandens lašelių ir
kristalėlių sunkio jėga pasidaro didesnė už oro srauto keliančios jėgos, Archimedo jėgos ir
trinties jėgos sumą, tuomet šie kondensacijos ir sublimacijos produktai iškrenta ant paklotinio paviršiaus krituliais. Jeigu debesys yra pakankamai aukštai, tai lašeliai ir ledo kristalėliai
krisdami išgaruoja ir nepasiekia paklotinio paviršiaus. Atvėsus paklotiniam paviršiui, paribio
sluoksnyje (dažniausiai pažemio ir priežiemio pasluoksniuose) gali susidaryti rūkas. Rūko
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ir debesų sudėtis praktiškai viena nuo kitos nesiskiria. Tarkime, kalnuose susidarę debesys
liečia paklotinį paviršių ir niekuo nesiskiria nuo rūko. Kai kada kamuoliniai debesys gali susiformuoti ir išnykti per 10 – 15 minučių, o kai kada atrodo, jie išlieka ilgai. Tačiau debesies
fizinė būsena visą laiką kinta. Jame vyksta kondensacijos ir lašelių susiliejimo procesai, jie
kyla aukštyn ir žemyn, nes įvairiose debesies vietose kylančių srautų greitis ir kryptis yra nevienodi. Debesiui slenkant, jo priekinėje dalyje vyksta lašelių garavimas, nes debesis susitinka su šiltu ir neprisotintu drėgme oru, o užpakalinėje dalyje vyksta lašelių augimas dėl kondensacijos ir susiliejimo, nes kylančio oro srautas atneša papildomai vandens garų. Debesys
pagal savo sudėtį gali būti vandens, ledo ir mišrūs. Vandens debesys yra sudaryti iš vandens
lašelių. Šie debesys susidaro, kai oro temperatūros teigiamos ir gali išlikti, kai temperatūros
neigiamos iki -10 °C ir žemesnės, t.y. vandens lašeliai yra peršaldyto būvio, nes atmosferoje
trūksta kristalizacijos branduolių. Mišrūs debesys yra sudaryti iš ledo kristalėlių ir peršaldytų
vandens lašelių mišinio. Šie debesys būna, kai oro temperatūra -10 – -40 °C. Ledo debesys
yra sudaryti iš ledo kristalėlių, ir jie būna kai temperatūros žemesnės negu -40 °C.
Šiltuoju metų laikotarpiu vandens debesys susidaro apatinėje troposferos dalyje, mišrūs – vidurinėje troposferos dalyje, o ledo – viršutinėje troposferos dalyje. Šaltuoju metų
laikotarpiu, esant neigiamoms temperatūroms, mišrūs ir ledo debesys gali susidaryti ir
ties paklotiniu paviršiumi. Tai reiškia, kad lašelių dydis dėl kondensacijos gali būti nuo
mikrometro dalies iki kelių šimtų mikrometrų. Veikiant lašelių susiliejimo mechanizmui,
lašelių skersmuo gali padidėti iki kelių milimetrų. Lašeliams susiliejant, jų augimo greitis
yra žymiai didesnis negu dėl kondensacijos.
Vykstant sublimacijai, susidaro šešiakampės plokštelės arba prizmės, kurių skersmuo 10 – 20 µm, tai yra įgauna mažiausios potencinės energijos formą. Toliau vykstant
sublimacijai kristalo forma keičiasi pagal mažiausios potencinės energijos principą: ties
kampais susiformuoja ataugos ir t.t. Kristalai įgauna sudėtingą formą. Jų skersmuo pasiekia keletą milimetrų. Apatiniuose atmosferos sluoksniuose vandens lašelių kiekis viename
kubiniame centimetre yra apie šimtą, o aukštesniuose sluoksniuose sumažėja iki vieneto.
Ledo kristalėlių būna apie dešimt kartų mažiau. Debesys taip pat yra vertinami pagal vandeningumą, t.y. vandens kiekį tūrio vienete. Debesų vandeningumas vidutiniškai būna nuo
vienos šimtosios iki trijų gramų kubiniame metre. Ledo debesų vandeningumas sudaro
vieną šimtąją ar net tūkstantąją gramo dalį kubiniame metre. Taip atsitinka dėl to, kad kylant aukštyn absoliutinis oro drėgnis mažėja, vandeningumas visuomet yra mažesnis negu
absoliutinis oro drėgnis.

16.9. Tarptautinė debesų klasifikacija
Debesys pagal savo formą yra skirstomi į kamuolinius, bangų pavidalo ir sluoksninius. Kamuoliniai debesys susidaro intensyviai kylant orui dėl konvekcijos. Šių debesų
mažas plotas horizontalia kryptimi. Orui judant bangomis, atmosferoje dideliuose plotuose susidaro bangų pavidalo debesys. Jie įgauna volų arba eilių formą. Orui judant lėtai
ir tolygiai aukštyn, dažniausiai frontiniais paviršiais, susidaro sluoksniniai debesys. Šie
debesys kaip skraistė ištisai dengia visą dangų. Jų aukštis vertikalia kryptimi yra labai
mažas, palyginus su matmenimis horizontalia kryptimi. Debesys yra charakterizuojami
kondensacijos, nulinės izotermės, kristalizacijos (sušalimo) ir konvekcijos lygmenimis.
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Kondensacijos lygmuo dažniausiai sutampa su debesio apatine riba. Debesis tarp kondensacijos lygmens ir nulinės izotermės (temperatūra lygi 0 °C) yra sudarytas iš vandens
lašelių ir tirpstančių snaigių. Virš nulinės izotermės vandens lašeliai yra peršaldyti. Kristalizacijos lygmuo yra tokiame aukštyje, kur oro temperatūra yra -12 – -17 °C. Tokiame
aukštyje prasideda sublimacijos procesai. Virš kristalizacijos lygmens debesis yra sudarytas daugiausia iš ledo kristalėlių.
XIX a. pabaigoje buvo sudaryta tarptautinė debesų klasifikacija, kuri iki dabar yra
menkai tepakitusi. Debesys yra skirstomi į dešimt šeimų, kurios dar yra suskirstytos į trijų
aukštų ir vertikalaus išsivystymo debesis.
Viršutinio aukšto debesys yra plunksniniai, plunksniniai sluoksniniai ir plunksniniai
kamuoliniai. Jie yra sudaryti iš ledo kristalų. Poliarinėse platumose jų apatinė riba yra nuo
3 iki 8 km, vidutinėse platumose – nuo 5 iki 13 km, o tropinėse – nuo 6 iki 18 km aukščio. Plunksniniai debesys atrodo kaip išsidraikę siūlai ir sruogos. Plunksniniai kamuoliniai
debesys turi išsidėsčiusių eilėmis vatos kamuoliukų išvaizdą. Plunksniniai sluoksniniai
debesys yra kaip skaidri skraistė, dengianti dangaus skliauto dalį ar jį visą. Kai kada jie turi
banginę struktūrą. Šiuose debesyse kyla įvairūs optiniai reiškiniai, dažniausiai halas.
Vidurinio aukšto debesis sudaro aukštieji sluoksniniai ir aukštieji kamuoliniai
debesys. Aukštieji sluoksniniai debesys atrodo kaip šviesiai pilka arba pieno spalvos
įvairaus tankio danga. Ji dengia dalį ar visą dangų. Pro mažesnio tankio vietas Saulė
ar Mėnulis yra matomi kaip šviesios dėmės. Šie debesys yra mišrūs. Jie sudaryti iš
smulkių lašelių ir smulkių snaigių. Žiemą iš šitų debesų iškrinta smulkus sniegas, o
vasarą krituliai paklotinio paviršiaus nepasiekia, nes krisdami ištirpsta arba išgaruoja.
Aukštieji kamuoliniai debesys atrodo kaip plokšti volai, diskai, plokštės. Jie dažnai
būna išsidėstę eilėmis, šalia vienas kito. Jų spalva yra balta ar baltai pilkšva. Aukštieji
kamuoliniai debesys yra sudaryti iš smulkių vientisų lašelių. Šiuose debesyse susidaro
vainikai apie dangaus šviesulius.
Apatinio aukšto debesims priklauso sluoksniniai, sluoksniniai kamuoliniai ir
sluoksniniai lietaus debesys. Sluoksniniai debesys – tai pilkas, vientisas sluoksnis. Šie
debesys dažniausiai yra sudaryti iš vandens lašelių. Tačiau kai temperatūra pakankamai
žema, juose gali susidaryti kietų elementų. Iš šių debesų dažniausiai iškrinta dulksna,
o šaltuoju metų laikotarpiu gali iškristi ledo adatos, smulkus sniegas ar sniego grūdai.
Sluoksniniai kamuoliniai debesys atrodo kaip stambūs tarpusavyje susijungę volai, kurie sudaro tolyn besidriekiančias debesų virtines. Šie debesys yra sudaryti iš vienodų
smulkių lašelių, kurie šaltuoju metų laiku būna peršaldyti. Kritulių iš šių debesų beveik
nebūna. Sluoksniniai lietaus debesys – tai tamsus sluoksnis, dengiantis visą dangų. Lyjant jis atrodo tamsus, lygus ir niūrus, o nustojus lyti apačia atrodo lyg banguota. Šių
debesų storis – keletas kilometrų, jie apima apatinį, vidurinį ir dažnai viršutinį aukštą. Jų
viršus sudarytas iš smulkių lašelių ir snaigių, o apačia – iš stambių lašų ir snaigių. Vasarą
iš šių debesų iškrinta ištisinis lietus, o žiemą – sniegas.
Vertikalaus išsivystymo debesys. Tai kamuoliniai ir kamuoliniai lietaus debesys.
Kamuoliniai debesys yra atskiri, ryškių kontūrų su baltomis viršūnėmis ir tamsiais
pagrindais. Jų storis gali būti nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų. Jie gali būti
atskiri arba sudaryti virtines. Pas mus iš kamuolinių debesų kritulių nebūna, nors jie
yra sudaryti iš vandens lašelių; tropikuose iš jų gali iškristi kritulių. Kamuoliniai de-
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besys susidaro dėl terminės konvekcijos. Išsivysčiusių kamuolinių debesų centre vandeningumas yra apie 2 g/m3, jis gali kisti nuo 0,2 iki 3 g/m3. Kamuoliniai lietaus
debesys stipriai išsivystę vertikalia kryptimi, o jų viršūnės, primenančios priekalą,
kai kada siekia tropopauzę. Iš kamuolinių lietaus debesų iškrinta liūtys, apimančios
siaurą teritoriją. Kamuolinių lietaus debesų viršūnės yra sudarytos iš ledo kristalėlių,
o debesų vidus – iš ledo kristalų ir įvairaus skersmens vandens lašelių. Dažnai liūtys
yra lydimos griaustinio, todėl šie debesys dažnai yra vadinami griaustinio, arba audros
debesimis. Liūtinių debesų fone mes matome vaivorykštę ir tarsi įplyšusius debesis.
Debesys yra vertinami pagal jų apatinės dalies aukštį ir dangaus padengtumo, t.y.
debesuotumo, laipsnį. Jei debesų nėra, – tai debesuotumas lygus nuliui balų. Jei 20 %
dangaus padengta debesimis, tai debesuotumas – 2 balai. Jei visas dangus padengtas
debesimis, – tai debesuotumas 10 balų. Debesuotumas dažniausiai yra vertinamas iš
akies. Debesuotumas taip pat yra vertinamas fotografuojant visą dangaus skliautą,
zonduojant atmosferą radarais arba darant Žemės paviršiaus nuotraukas iš dirbtinių
Žemės palydovų. Šios nuotraukos į Žemę siunčiamos kas 15 minučių. Lietuvos hidrometeorologinė tarnyba jas talpina savo internetinėje svetainėje kas 6 valandos. Debesuotumas kinta per parą ir per metus. Debesuotumo kaita per parą priklauso nuo debesų rūšies. Sluoksninių ir sluoksninių kamuolinių debesų maksimumas yra stebimas
naktį ir rytą, nes jų susidarymas siejasi su paklotinio paviršiaus atvėsimu. Kamuolinių
debesų maksimumas būna dieną, kai konvekcija stipriausia ir nepastovi atmosferos
stratifikacija. Minimumas būna prieš rytą. Taip yra virš sausumos. Jūros paviršiaus
temperatūra per parą kinta mažai, ir nežymus maksimumas nustatomas prieš rytą. Debesų, susidarančių fronto paviršiuje, kiekio priklausomybė nuo paros laiko labai maža.
Apskritai virš sausumos vidutinėse platumose vasarą per parą būna du maksimumai:
pagrindinis maksimumas po vidurdienio ir mažesnis – ryte. Žiemą būna vienas nežymus maksimumas ryte. Aukštai kalnuose debesuotumo maksimumas būna dieną, o
minimumas – naktį.
Lietuvoje debesuotumas per parą kinta, ir šis kitimas priklauso nuo atstumo iki jūros.
Pajūryje giedriausias oras būna naktį, o apsiniaukęs – 9 – 12 val. ir 15 – 18 val.
Per metus debesuotumo maksimumas Europoje nustatomas žiemą, o minimumas
– pavasarį arba vasarą. Lietuvoje bendras debesuotumas didžiausias būna lapkričio
– gruodžio mėnesiais (didžiausias santykinis oro drėgnis ir intensyviausia ciklonų
veikla), mažiausias – gegužės – birželio mėnesiais (vyrauja anticikloninė cirkuliacija,
mažas santykinis oro drėgnis). Pagal teritorinį pasiskirstymą didžiausias debesuotumas būna Rytų Lietuvoje, nes raižytas Aukštaičių aukštumos reljefas skatina konvekcinį ir turbulentinį oro maišymąsi, ir tai skatina debesų susidarymą. Mažiausias debesų kiekis yra Vakarų, Pietvakarių ir Šiaurės Lietuvoje. Pajūryje susiformavę vietiniai
vėjai brizai sumažina konvekciją, kartu ir debesų kiekį. Debesuotumo sumažėjimas
Pietvakarių Lietuvoje sietinas su fenu, susidarančiu Sūduvos aukštumos šiaurės rytiniame šlaite. Oro masės, atslinkusios iš Pietvakarių, besileisdamos šiuo šlaitu įkaista,
padidėja debesų garavimo greitis ir giedrų dienų skaičius.
Debesų apatinės ribos aukštis anksčiau buvo matuojamas pagal šviesos impulso nuskridimo ir atsispindėjimo trukmę, o dabar automatinėse MAWS stotyse tai atliekama naudojant debesų matuoklį CT25K (16.8 pav).
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16.8 pav. Debesų matuoklis CT25K

Tai yra naujos kartos matuoklis, turintis didelio jautrumo jutiklius. Matuoklyje įmontuota impulsinio diodinio lazerio LIDAR (šviesos detekcijai ir diapazonui nustatyti) technologija debesų, kritulių ir kitų matomumą blokuojančių trukdžių detekcijai ir tiksliam
debesų aukščiui ir matomumui nustatyti. Matavimo diapazonas siekia 7,5 km, t.y. vienu
metu apima visus tris debesų aukštus. Jis tiksliai matuoja esant rūkui, lietui ar sniegui. Jei
debesų pagrindas yra nežymus, šis matuoklis pateikia vertikalų matomumo pasiskirstymą.
Kauno meteorologijos stotyje matavimo rezultatai perduodami į MAWS301 pultą, o iš jo
– į meteorologijos stotį ir Lietuvos hidrometeorologijos valdybą. Vidutinis debesų aukštis
vidutinėse platumose pateiktas 16.3 lentelėje.
16.3 lentelė. Debesų apatinės ribos aukštis ir storis vidutinėse platumose
Debesų rūšis

Storis

Aukštis, km

Plunksniniai

Nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų

7 – 10

Plunksniniai - kamuoliniai

0,2 – 0,4 km

6-8

Plunksniniai - sluoksniniai

Nuo 0,1 iki keleto km

6-8

Aukštieji - kamuoliniai

0,2 – 0,7 km

2–6

Aukštieji - sluoksniniai

1 – 2 km

3–5

Sluoksniniai

0,2 – 0,8 km

0,1 – 0,7

Sluoksniniai - kamuoliniai

0,2 – 0,8 km

0,6 – 1,5
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Debesų rūšis

Storis

Aukštis, km

Sluoksniniai - lietaus

Iki kelių kilometrų

0,1 – 1, o kai kada žemiau

Kamuoliniai

Nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų

0,8 – 1,5, kai kada
žymiai aukščiau

Kamuoliniai - lietaus

Iki keleto kilometrų, kai kada
pasiekia tropopauzę

0,4 – 1, o kai kada žemiau

Debesuotumas priklauso nuo geografinės platumos, Žemės pusrutulio ir paklotinio
paviršiaus prigimties. Debesuotumo priklausomybė nuo geografinės platumos pateikta
16.4 lentelėje.
16.4 lentelė. Debesuotumo priklausomybė nuo geografinės platumos Šiaurės pusrutulyje
Teritorija

Geografinė platuma
90-80

80-70

70-60

60-50

50-40

40-30

30-20

20-10

10-0

Sausuma

-

6,5

6,8

6,6

5,5

4,3

3,7

4,5

6,2

Jūra

7

7,1

7,4

7,8

7,4

6,3

5,4

5,6

5,9

Iš pateiktų duomenų matome, kad virš sausumos debesuotumas yra mažesnis negu
virš jūros. Vidutiniškai šiauriniame pusrutulyje virš sausumos debesuotumas yra 5,4, o virš
jūros – 6,2 balo. Pietiniame pusrutulyje virš sausumos vidutinis debesuotumas yra 5,2, o
virš jūros – 6,4 balo. Bendrasis debesuotumas virš Šiaurės pusrutulio yra 5,9, o virš Pietinio pusrutulio – 6,2 balo. Bendrasis visos Žemės debesuotumas yra 6 balai. Didžiausias
debesuotumas yra ties 60 – 70°, o mažiausias – ties 30 – 20° geografinės platumos.

Klausimai
1. Kokiais dydžiais yra įvertinamas oro drėgnumas? Apibudinkite juos.
2. Kaip priklauso oro drėgnumas nuo paros, metų laiko ir geografinės platumos?
3. Kas yra garingumas?
4. Kaip nustatomas garavimo greitis?
5. Apibudinkite vandens garų kondensacijos ir sublimacijos procesus.
6. Kaip susidaro rasa, šarma, šerkšnas, plikšala?
7. Paaiškinkite, kaip susidaro debesys ir kaip jie klasifikuojami.
8. Debesų tyrimo metodai.
9. Debesuotumo priklausomybė nuo paklotinio paviršiaus.

Uždaviniai
1. Patalpoje esančio oro vandens garų dalinis slėgis 15 hPa. Kokio storio susidarys
vandens sluoksnelis nukritus oro temperatūrai iki 5 °C? Patalpos aukštis 3 metrai.
Su išore oro apykaitos nėra.
2. Vandens garų dalinis slėgis yra 11 hPa. Raskite absoliutų oro drėgnį 18 °C temperatūroje.
3. Raskite vandens garų dalinį slėgį Alpėse 2 km aukštyje, kai vandens garų dalinis
slėgis jūros lygyje 20 hPa.
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17. KRITULIAI. SNIEGO DANGA.
DIRVOŽEMIO DRĖGNUMAS
17.1. Kritulių tipai
Krituliai – skystosios arba kietosios būsenos vanduo, kurį iš atmosferos gauna žemės
paviršius. Į žemės paviršių iškrentančius kritulius suskirstome į tris tipus.
1) Kietojo tipo krituliai:
• sniegas – ledo arba sniego kristalai (snaigės), dažniausiai turintys žvaigždučių
formą;
• sniego kruopos – baltos arba baltos matinės nuo 2 – 5 mm skersmens nepermatomos sniego kruopelės;
• sniego grūdai – mažiau nei 1 mm skersmens nepermatomos baltos matinės
kruopelės;
• ledo kruopos – ledinės permatomos kruopelės, kurių centre yra nepermatomas
branduolys. Tokių kruopelių skersmuo siekia iki 3 mm;
• ledo lietus – nuo 1 – 3 mm skersmens permatomi ledo kamuoliukai. Kartais
kieto ledinio rutuliuko viduryje lieka peršaldyto vandens;
• kruša – skirtingų formų ir dydžių ledo gabaliukai. Susideda iš nepermatomo
branduolio, apie kurį yra keletas skaidrių ir neskaidrių ledo sluoksnių. Ledo gabaliukų dydis labai nevienodas. Dažniausiai jų skersmuo siekia iki 5 mm, tačiau
atskirais atvejais siekia ir keletą centimetrų.
2) Skystojo tipo krituliai:
• lietus – susideda iš lašų, kurių skersmuo nuo 0,5 iki 7,0 mm;
• dulksna – lašeliai yra mažo skersmens, t.y. nuo 0,05 iki 0,5 mm. Tokių kritulių
kritimas beveik nepastebimas.
3) Mišriojo tipo krituliai:
• šlapias sniegas (šlapdriba) – krituliai būna tirpstančio sniego tipo arba sniegas
su lietumi. Tai vyksta, kai oro temperatūra artima 0 °C.
Svarbia kritulių charakteristika laikomas jų intensyvumas, t.y. kritulių kiekis, iškrentantis per laiko vienetą. Skystųjų kritulių intensyvumas meteorologijos stotyse apibūdinamas milimetrais per minutę (mm/min). Be to, skystųjų ir kietųjų kritulių intensyvumas
nusakomas kokybiškai. Todėl vizualiai krituliai pagal trukmę, iškritimo intensyvumą ir
susidarymo sąlygas skirstomi į ištisinius, liūtinius ir dulksnojančiuosius.
Ištisiniai krituliai iškrinta iš frontinių sluoksninių – lietaus arba aukštųjų sluoksninių
debesų, o kartais ir iš sluoksninių – kamuolinių debesų. Krituliai yra pastovaus intensyvumo ir užima vienu metu didelius plotus. Nenutrūkstamai arba su trumpomis pertaukėlėmis
gali tęstis keletą valandų ar net dešimtis valandų.
Liūtiniai krituliai iškrinta iš kamuolinių – lietaus debesų. Jie skiriasi netikėta iškritimo pradžia ir pabaiga, retu svyravimo intensyvumu ir trunka palyginti trumpai. Tokiu
atveju vasarą iškrinta stambūs lietaus lašai, o kartais kartu ir kruša. Vasarą tokie krituliai
dažnai palydimi griaustinio. Žiemą liūtiniais krituliais laikomas gausus snigimas, susidedantis iš sniego tumulų (dribsnių). Pereinamuoju metų laiku gali susidaryti sniego arba
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ledo kruopos vienu metu su sniegu arba lietumi. Liūtiniai krituliai dažnai skiriasi dideliu
intensyvumu, bet gali būti ir mažiau intensyvūs, pavyzdžiui, susidedantys iš nedidelio
kiekio stambių lašų, iškrentančių iš pavienio kamuolinio – lietaus debesies.
Dulksniniai krituliai iškrinta iš sluoksninių arba sluoksninių – kamuolinių debesų. Tai gali
būti dulksna, vos pastebimos snaigės arba sniego grūdai. Šių kritulių intensyvumas labai mažas.
Mažiausiu intensyvumu pasižymi dulksniniai krituliai, o didžiausiu – liūtiniai. Tačiau
atskiri liūtiniai krituliai gali būti mažiau intensyvūs nei ištisiniai. Kritulių intensyvumo
nagrinėjimas, ypač liūtinių, turi didelę praktinę reikšmę.
Neretai liūtys padaro didelės žalos: nuplauna žemę, didina daubas, sugriauna kelius
ir t.t. Be to, jos laikomos potvynių priežastimi. Dėl to hidrometeorologiniams ir hidrotechniniams skaičiavimams būtina žinoti tiriamos vietos maksimaliai galimą liūtinių
kritulių intensyvumą. Labai stiprios liūtys iškrinta iš Pietų į Lietuvą atslinkus šiltoms ir
drėgnoms oro masėms.
Daugkartinių stebėjimų metu nustatyta, kad kuo didesnis liūties intensyvumas, tuo
trumpesnis jos laikas. Lietus, kurio intensyvumas siekia nuo 1 – 2 mm/min, iškrinta gana
dažnai. Ypač didelis lietaus intensyvumas būdingas tropikams ir subtropikams.
Taigi, Lietuvoje daugiausia iškrinta skystųjų kritulių (iki 77 %), o mažiausiai − kietojo tipo kritulių (iki 8 %). Žiemą pajūryje skystojo tipo krituliai sudaro apie 35 % visų
kritulių kiekio, o Rytų Lietuvoje − tik iki 15 %. Mažiausiai kritulių iškrinta per pirmuosius
tris metų mėnesius, o daugiausia − vasarą. Rytų ir Pietryčių Lietuvoje kritulių maksimumas būna vasaros pradžioje, o Vakarų ir Šiaurės Lietuvoje – paskutinį vasaros mėnesį.
Kritulių kiekį galima išmatuoti įvairiais būdais ir prietaisais. Vienas iš jų – kritulmatis RG13H (17.1 pav.). Veikimo principas labai paprastas. Krintant krituliams į aliuminio
lydinio cilindro formos indą, kurio anga yra 400 cm2, ir jis yra sumontuotas kartu su svarstyklėmis, išmatuojamas jų kiekis gramais. Tada kabeliu informacija perduodama į pultą.
Iš pulto laidais ar radijo ryšiu perduodama į stotį. Krituliams nustojus kristi, svarstyklėse
vėl matyti nulis, ir jos paruoštos kitam matavimui. Oro temperatūrai nukritus žemiau nulio
laipsnių, į cilindrą su skysčiu įpilama antifrizo, kad neleistų skysčiui užšalti.

1

2

3

a

b

17.1 pav. Sveriantis kritulmatis; a – bendras vaizdas; b – kritulmačio sudėtinės dalys: 1 − piltuvas, 2 − gaubtas , 3 − elektroninė dalis
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17.2. Vandens lašelių didėjimo būdai debesyse
Kada lašelių kritimo greitis būna mažesnis už keliančio oro srautų greitį ir kai judėdami kelyje nuo debesies iki žemės paviršiaus jie nespėja išgaruoti, lašeliai išauga iki
tam tikro dydžio. Kada jie tampa pakankamai sunkūs ir dėl oro pasipriešinimo, ir oro
srautų negali išsilaikyti „pakibusios“ būsenos, jie virsta krituliais. Jei iš debesies iškritę krituliai išgaruoja nepasiekę žemės paviršiaus, tai po debesiu galima matyti kritimo
juostas (virga), kartais ypač ryškias.
Eksperimentiškai nustatyta, kad kuo didesni lašai, tuo didesnis jų kritimo greitis.
Didėjant lašo spinduliui nuo 0,05 iki 3,0 mm, jų kritimo greitis padidėja nuo 0,0315 iki
7,36 m/s. Snaigės, turinčios tą pačią masę, kaip ir lašai, krinta mažesniu greičiu. Jeigu
lašelio spindulys siekia nuo 0,001 iki 0,2 mm, tai jų kritimo greitis m/s apskaičiuojamas
pagal Stokso formulę:
υ = 1, 26 ⋅ 103 R 2 ,

(17. 1)

čia R – lašelio spindulys, išreikštas centimetrais.
Stambesnių lašelių, kurių spindulys yra didesnis nei 0,5 mm, kritimo greitis apskaičiuojamas pagal empirinę formulę:
υ = 13, 44 R .

(17. 2)

Lašelių kritimo greičiai, apskaičiuoti pagal formules (17.1) ir (17.2) pateikti 17.1
lentelėje.
17.1 lentelė. Skirtingo spindulio lašelių kritimo greičiai
Lašelio spindulys mm
Lašelio kritimo
greitis m/s

0,05

0,1

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,0315

0,126

3,00

4,25

5,20

6,01

6,72

7,36

Skystojo ir kietojo tipo kritulių elementai yra labai mažų dydžių ir masių. Kritimo
greitis šių dalelių taip pat mažas (mažiau nei 1 cm/s). Esant silpnam oro srauto poveikiui, tokie lašeliai arba kristalai laikosi ore arba yra nunešami į viršų. Esant stipriam oro
srautui į viršų traukiami ir stambūs lašai. Pavyzdžiui, esant oro srauto greičiui 7 m/s, iš
debesies gali iškristi lašai, kurių skersmuo didesnis nei 3 mm.
Norint įgauti skersmenį, kuris leistų lašeliui iškristi iš debesies, debesies lašeliai
turi padidėti. Lašeliai debesyse padidėja dviem būdais. Pirma, dėl kondensacijos, o
antra, susiliejant arba sušalant keliems lašeliams susidūrimo metu, kitaip dar vadinama koaguliacija.
Lašelių, kurių spindulys mažesnis nei 0,01 mm, augimas dėl kondensacijos iš pradžių
vyksta gana greitai: per keletą sekundžių jų spindulys padidėja 2 – 3 kartus. Tačiau didėjant lašelio spinduliui, jo augimo greitis šiek tiek mažėja, kadangi vandens garai virsta sočiaisiais. Kad susidarytų lašeliai, kurių spindulys būtų didesnis nei 0,1 mm, prireiktų ilgo
laiko (dešimčių valandų). Tada pasikeistų debesies struktūra, ir jis galėtų išsisklaidyti.
Debesyse, kuriuose yra skirtingo dydžio lašelių, kondensacija vyksta intensyviau
nei debesyse su vienodais lašeliais. Tai paaiškinama nevienodu prisotintų garų kiekiu
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smulkiuose ir stambiuose lašuose. Tokiuose debesyse smulkūs lašeliai išgaruoja, o
stambiuose kondensuojasi vandens garai. Taip vyksta garų pernešimas iš smulkių lašų
į stambius.
Kadangi didėjant kondensacijai lašelių augimas mažėja, tai po keleto valandų susidaro palyginti maži lašeliai, beveik vienodo dydžio. Tokiu atveju lašeliai negali išaugti iki
lietaus lašų dydžio.
Todėl tokiuose debesyse vandens garų pernešimas nuo lašų ant kristalų vyksta keliasdešimt kartų intensyviau, t.y. vyksta kristalų sublimacija. Debesingi lašeliai gali net
visiškai išgaruoti, o tvirti debesų elementai didėja dėl išgaravusių lašų, taip sudaromos
geros sąlygos lašams augti ir debesims susidaryti. Šis procesas intensyvesnis, kai temperatūra -12°C, ir sočiųjų vandens garų dalinio slėgio skirtumas tarp peršaldyto vandens ir
ledo didžiausias.
Pavyzdžiui, tankiuose vandens debesyse viena ledo dalelė maždaug per 10 minučių
gali sunaikinti visus vandens lašelius, esančius 1 m3 debesyje.
Taip susidaro stambūs kristalai – snaigės. Esant temperatūrai žemesnei ar aukštesnei
nei -12 °C, vandens garų pernešimo procesas nuo lašų ant kristalų vyksta lėčiau nei tuomet, kai temperatūra -12 °C.
Koaguliacija apibūdinama lašelių susidūrimu, kai jie susijungia į vieną. Tai gali sukelti įvairiausios priežastys.
Mažiausių lašelių susijungimas vyksta dėl molekulinių – šiluminių judėjimų ir dėl
turbulentinio maišymosi. Kaip parodė skaičiavimai, koaguliacija sukelia tik pačių mažiausių lašelių didėjimą, tačiau šie lietaus lašeliai neiškrinta iš debesies.
Koaguliacija vyksta ir dėl elektrinių jėgų poveikio. Vienodą krūvį turintys lašeliai
vienas kitą stumia, todėl jų susiliejimas pasunkėja, o skirtingus krūvius turintys lašeliai
vienas kitą traukia, todėl jų susiliejimas pagreitėja. Tačiau lašelių krūviai maži, ir tarp
lašelių atstumai labai dideli, todėl Kulono jėgų poveikis silpnas. Be to dauguma vandens
lašelių atmosferoje turi neigiamą krūvį, todėl sulėtėja koaguliacijos procesas.
Koaguliacija debesyse vyksta pagrindinai dėl nevienodo lašelių kritimo greičio.
Veikiant sunkio jėgai, stambūs lašai krinta su didesniu greičiu nei smulkūs, todėl stambūs lašai pasivys kur kas mažesnius ir su jais susilies. Tokia koaguliacija vadinama
gravitacine. Būtent gravitacinė koaguliacija turi daugiausia įtakos vandens lašeliams
didėjant ir susidarant lietaus lašeliams.
Tačiau ne kiekvieną kartą susidūrę lašeliai susijungia. Dažnai jie ir atšoka vienas
nuo kito. Tai paaiškinama tuo, kad tarp susidūrusių lašelių susidaro plonas oro pasluoksnis, kurio viduje yra perteklinis slėgis, neleidžiantis šiems lašeliams susijungti.
Taip pat lašeliams susijungiant didelį poveikį turi santykinis oro drėgnis. Esant 100 %
santykiniam drėgniui, perteklinis slėgis tarp lašelių nesusidaro, ir praktiškai visi lašeliai susijungia.
Gravitacinė koaguliacija turi didelę reikšmę ir ledo dalelėms didėjant debesyse. Ledo
dalelės gali susidurti su lašais arba vienos su kitomis. Kristalų su lašais susidūrimo metu,
esant temperatūrai žemesnei nei 0 °C, kristalai auga dėl atšaldytų lašų. Smarkiai apšalusios
snaigės virsta sniego kruopomis. Kai temperatūra aukštesnė nei 0 °C, kristalai išauga, dėl
ant jų susidariusios vandens plėvelės. Dėl to ledo dalelės pamažu virsta lašais. Snaigių
tarpusavio koaguliacija suformuoja sniego dribsnius.
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17.3. Kritulių intensyvumo kitimas. Intensyvumo tipai
Kritulių intensyvumo kitimas per parą priklauso nuo debesodaros. Išskiriami du kritulių intensyvumo tipai: kontinentinis ir jūrinis, arba priekrančio. Vyraujant kontinentiniam
tipui, nustatoma po du kritulių iškritimo maksimumus ir minimumus. Pagrindinis kritulių
maksimumas yra po pusiaudienio, jis ir yra ryškesnis dėl stipresnės konvekcijos. Antras,
žymiai mažesnis maksimumas nustatomas anksti ryte, kai dauguma debesų dėl naktinio
atvėsimo būna sluoksniniai. Pagrindinis minimumas pasiekiamas naktį, o antrasis – prieš
vidudienį. Jūrinis, arba priekrančio, tipas turi vieną kritulių maksimumą naktį ir vieną
minimumą − dieną, kadangi jūriniam ore padidėja vertikalusis temperatūros gradientas
ir pradeda formuotis debesys. Dieną, kai jūrinis oras nuo jūros patenka į labiau įkaitintą
sausumą, oro santykinis drėgnis sumažėja ir trukdo debesims formuotis. Šiuo metu jūroje
vystosi oro žemyneigis judėjimas, tai sudaro sąlygas debesims formuotis.
Metinis kritulių intensyvumo kitimas skiriasi didele įvairove ir priklauso nuo rajono
klimatinių savybių.
1. Ekvatorinis tipas – turi du maksimumus ir minimumus, būdingai zonai tarp 10°
pietų platumos ir 10° šiaurės platumos. Maksimalus kritulių kiekis iškrinta viduryje pavasario ir rudens, t.y. balandį ir spalį. Minimalus kritulių kiekis iškrinta
birželį ir sausį, kada žemyneigis judėjimas mažiausias.
2. Tropinis tipas būdingas ties pusiauju nuo 10° iki 30° šiaurės platumos. Jam priskiriamas labai lietingas periodas, užimantis keturis vasaros mėnesius. Per likusius
aštuonis mėnesius kritulių praktiškai neiškrinta.
3. Subtropinis tipas. Jam būdingas labai mažas kritulių kiekis ištisus metus, ypač vasarą. Sausringą vasarą nulemia subtropinėse srityse padidėjęs slėgis. Žiemą šios
sritys pasislenka į žemesnes platumas, o subtropikuose vis dažniau išplinta ciklonas iš vidutinių platumų, todėl žiemą subtropikuose ne taip sausa, kaip vasarą.
4. Vidutinių platumų tipas susijęs su ciklonu, ypač žiemą. Todėl virš kontinentų vasarą vystosi konvekciniai debesys. Dėl jų ir pakankamo vandens garų kiekio iškrinta
gausūs liūtiniai lietūs. Žiemą virš kontinentų nusistovi aukštesnio slėgio sritis, neleidžianti debesims susidaryti ir krituliams iškristi. Todėl tokiam tipui būdingi jūrinis ir kontinentinis tipai, per metus kintant kritulių intensyvumui. Esant jūriniam
tipui, maksimalus kritulių kiekis nustatomas žiemą, o minimalus – vasarą; esant
kontinentiniam tipui − atvirščiai.
Didžiausias kritulių kiekis iškrinta ekvatorinėje zonoje, dėl didelio vandens garų kiekio ir aukštų temperatūrų. Metinis kritulių kiekis gali siekti 1000 – 2000 mm ar net 5000
– 6000 mm. Didėjant platumai, kritulių kiekis sumažėja ir siekia tik minimumą aukšto
slėgio subtropinėje zonoje, kur metinis kritulių kiekis neviršija 250 mm. Tokiose žemės
vietose daugiausia vyrauja dykumos. Dar sausringesnės vietos yra Čilėje ir Peru, taip pat
ir Sacharoje, kur kritulių neiškrinta kelerius metus.
Vidutinėse platumose kritulių padaugėja, kadangi kritulius nulemia susiformavęs
ciklonas. Kritulių kiekis per metus svyruoja nuo 300 mm iki 1000 mm. Aukščiausiose
platumose kritulių kiekis sumažėja ir neviršija 300 mm per metus.
Lietuvoje per metus iškrinta 500 – 900 mm kritulių. Daugiausia kritulių iškrinta
Žemaitijoje, kadangi jūrinės oro masės, atslinkusios iš vakarų, kyla per Žemaitiją. Di-
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dėja debesuotumas ir gausėja kritulių. Slenkant į vidurio Lietuvos žemumą, kritulių mažėja, nes ore mažėja vandens garų. Aukštaitijoje kritulių vėl pagausėja, bet būna mažiau
nei Žemaitijoje.

17.4. Sniego danga
Sniegas, iškrentantis į paklotinį paviršių, esant neigiamai temperatūrai, sudaro ant jo
sniego dangą, kuri suteikia šilumos, naudinga dirvai ir orui.
Sniego dangos slūgsojimo trukmė keičiasi nuo kelių dienų ir savaičių žemose platumose ir iki 8 – 9 mėnesių − didesnėse platumose. Kai kuriuose rajonuose sniego danga
išbūna beveik visą žiemą, o kitur ištirpsta ir vėl pasidengia kelis kartus per žiemą.
Sniego dangos savybės nusakomos jo tankiu, storiu ir pasidengimo pobūdžiu. Sniego dangos tankis apibūdinamas jo masės ir tūrio santykiu, kintančiu nuo 0,01 iki 0,7 g/
cm3. Ką tik iškritusio sniego tankis priklauso nuo oro temperatūros ir vėjo greičio: kuo
aukštesnė temperatūra ir stipresnis vėjas, tuo sniegas tankesnis. Žiemą sniego tankis
siekia 0,2 – 0,3 g/cm3, o į pavasarį − 0,6 – 0,7 g/ cm3, tačiau Lietuvoje jis neviršija 0,4
g/cm3. Nuo sniego tankio priklauso augalų peržiemojimas, upių nuotėkis, vandens atsargos sniege. Kur susidaro ploniausia sniego danga, ten ir vandens atsargos būna mažiausios, t.y. Pajūryje ir Pietvakarių Lietuvoje.
Sniego dangos storis priklauso nuo iškritusio sniego kiekio ir jo tankio. Didelį poveikį daro reljefas ir vėjas, pernešantis sniegą iš aukštesnių vietų į žemesnes.
Sniego dangos pasidengimo pobūdis priklauso nuo vėjo greičio, sniego tankio ir reljefo. Dėl šių faktorių vienose vietose susidaro pusnys, kitose – atviri plotai. Jeigu vėjas
silpnas ar jo visai nėra, sniegas pasidengia tolygiai.
Sniego dangos būklė priklauso ir dar nuo vienos charakteristikos − sniego šilumos
laidžio. Jis priklauso nuo sniego tankio: kuo didesnis sniego tankis, tuo didesnis ir sniego
šilumos laidis. Sniego šilumos laidis 10 kartų didesnis nei nesikeičiančio oro, bet 10 kartų
mažesnis nei dirvožemio.
Sniego danga žiemos metu atspindi daug suminės Saulės spinduliuotės. Ką tik iškritusio sniego albedas siekia 90 − 95 %, o pastovėjusio – apie 30 %.
Pirmiausia sniego danga pasirodo rytinėje ir šiaurinėje Lietuvos dalyje, vėliau
− pajūryje. Storiausia sniego danga būna nuo vasario vidurio ir gali siekti iki 80 cm.
Tačiau tai būna jau labai retai. Tirpti pradeda vasario trečioje dekadoje ir visiškai ištirpsta kovo pabaigoje.
Sniego linija, arba sniego riba, kalnuose vadinama linija, aukščiau kurios sniego danga išlieka ištisus metus. Sniego linijos aukštis virš jūros lygio priklauso nuo oro temperatūros ir nuo iškritusių kietųjų kritulių kiekio. Kuo aukštesnė oro temperatūra, tuo aukščiau
praeina ir sniego linija. Kuo daugiau iškrinta kietųjų kritulių, tuo žemesnė sniego linija.
Pūgomis vadinamas sniego pernešimas nuo sniego dangos paviršiaus, esant stipriam
gūsingam vėjui. Dėl to pasikeičia sniego dangos storis ir sniego struktūra. Priklausomai
nuo storio, kada vėjas kelia sniegą nuo paviršiaus, išskiriama pažemio pūga, priežemio
pūga ir sudėtingoji.
Sudėtingoji pūga – sniego pernešimas tuo atveju, kada nematyti dangaus ir negalima suprasti, ar iškrinta sniegas iš debesų, ar jis tik pernešamas pakeltas nuo paviršiaus.
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Sniego dalelių judėjimas yra chaotiškas. Matomumas tiek horizontaliai, tiek vertikaliai
yra sumažėjęs.
Esant silpnai sudėtingajai pūgai, būtent jos pradžioje, galima nustatyti, kad sniegas
krinta iš debesų.
Pažemio pūga – sniegas pakeliamas nuo žemės paviršiaus iki 2 m aukščio. Sniego
dalelių judėjimas beveik lygiagretus žemei. Matomumas sumažėja nežymiai.
Priežemio pūga – sniego pernešimas nuo sniego dangos paviršiaus iki daugiau nei 2
m aukščio. Horizontalus matomumas žymiai blogesnis nei vertikalusis, ir galima nustatyti
dangaus būseną.
Arktiniuose Žemės rajonuose dažnai stebima sniego migla – oro drumstimas nuo
labai smulkių sniego dalelių, susidarančių dažniausiai po pūgos. Matomumas esant sniego
miglai kartais sumažėja iki 50 m.
Pūga ir migla sumažina matomumą ir sudaro sniego sankaupas ant kelių. Todėl jos
priskiriamos prie pavojingų atmosferos reiškinių. Jos padaro didelę žalą žemės ūkiui, sunkina transporto darbo sąlygas.
Dėl mažo šiluminio laidžio sniego danga saugo dirvožemį nuo smarkaus peršalimo ir
nuo smarkių temperatūros svyravimų. Dirvožemis įšąla mažiau, jei yra padengtas sniegu.
Ypač gerai apsaugo dirvą nuo peršalimo ką tik iškritęs purus sniegas.
Didėjant sniego tankiui, jo šilumos laidžio koeficientas didėja, kartu mažėja šiluminė izoliacija. Paviršinio sniego spinduliuotės balansas visada neigiamas, o temperatūra visada žemesnė nei oro temperatūra ir nei dirvožemio paviršiaus, nepadengto
sniegu. Sniego danga sumažina žemesnių atmosferos sluoksnių temperatūrą. Tai vyksta esant giedram orui.
Sniego dangos tirpimas priklauso nuo šių priežasčių:
1) šiltesnių oro masių;
2) didesnio šviesos poveikio;
3) iškritusio teigiamos temperatūros lietaus. Šis tirpimo procesas mažiausiai efektyvus.
Pagrindinis šilumos kiekis, sunaudojamas sniegui tirpti (apie 70 %), patenka iš
atmosferos.
Nemažai įtakos sniego tirpimo procesui turi vietos reljefas. Pavyzdžiui, tose vietose,
kurias greičiau pasiekia Saulės spinduliai, daug anksčiau ištirpsta sniegas.
Polaidžio vandenys susigeria į dirvą ir sudaro geras sąlygas augalams augti ir vystytis. Jei sniego tirpimo pradžioje dirva sušalusi, tai daug vandens nuteka į upes ir upelius. Jeigu atvirkščiai, šiame periode dirvožemis būna atitirpęs tam tikrame gylyje, ir
vanduo lengvai įsigeria.
Vandens atsargos sniege – vandens sluoksnio aukštis, atsirandantis po sniego tirpimo,
jeigu vanduo nenutekėtų ir neišgaruotų. Vandens atsargos Z sniege išreiškiamos milimetrais
ir priklauso nuo sniego dangos storio h ir tankio ρ ir apskaičiuojamos pagal formulę:
Z = 10 ⋅ h ⋅ ρ .

(17.3)

Sniego danga turi didelę reikšmę daugeliui žemės ūkio sričių. Žiemos metu ji
saugo dirvožemį nuo peršalimo, neleidžia žūti žieminėms kultūroms, vaiskrūmiams
ir kitiems žiemojantiems augalams. Pavasarį sniego tirpimas yra vienas iš dirvožemio
drėkinimo būdų. Esant sniego trūkumui ar vėliau jam iškritus, augalai iššąla.
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17.5. Dirvožemio drėgnumas
Vanduo gyvybiškai yra svarbus ne tik žmogui, gyvuliams, bet ir augalams. Iš dirvos
vanduo patenka į augalą per jo šaknis ir atlieka šias funkcijas: taip perduoda įvairias mineralines medžiagas, sudaro stiebų ir lapų įtempimą, reguliuoja augalo temperatūrą.
Vandens perteklius ar jo trūkumas, esantis dirvožemyje, yra kenksmingas augalui.
Todėl svarbu, kad krituliai palaikytų optimalų dirvožemio drėgnumą. Krituliai, iškritę ant
dirvožemio, į jį įsigeria, o iškritę ant augalų, išgaruoja arba nuteka žemyn.
Kokia kritulių dalis įsigers į dirvą, priklauso nuo dirvos. Laidžiuose dirvožemiuose
įsigeria kur kas greičiau nei sunkiuose arba molinguose. Todėl molingas dirvožemis sugeba ilgiau išlaikyti vandenį.
Dirvožemio absoliutus drėgnis W išreiškiamas procentais ir apskaičiuojamas pagal
formulę:
m − m2
W= 1
⋅ 100 % ,
(17.4)
m2
čia m1 – drėgno dirvožemio masė; m2 – išdžiūvusio dirvožemio masė.
Dirvožemio absoliutus drėgnis meteorologijos stotyse tiriamas vienodu laiku ir įvairiuose gyliuose. Pagal tai nubraižomos vienodo drėgnio kreivės, vadinamos izopletomis.
Vanduo dirvožemyje juda dėl kapiliarinių vandens paviršiaus įtempimo jėgų, ir
tokia drėgmė vadinama kapiliarine (kapiliaras – tai mažo skersmens vamzdelis). Kapiliarinė drėgmė gali lengvai ir laisvai judėti kapiliarais. Daugiau vandens įsiskverbia
ten, kur sausiausia. Pavyzdžiui, jei apatinis dirvožemio sluoksnis yra drėgnesnis, o
viršutinis – sausesnis, tai vanduo kapiliarais iš gilesnio sluoksnio kyla aukštyn į sausesnį sluoksnį. Aukščiau vanduo pakyla molingesniais dirvožemiais nei smėlingais.
Jeigu dirvožemis ilgai laikosi drėgnas, vadinasi, jis užpildo stambesnius kapiliarus
ir sunkiasi žemyn dėl Žemės traukos. Kai drėkinimas vyksta palaipsniui, augalams
pakanka drėgmės vystytis. Sumažėjus drėkinimui, padidėjus temperatūrai, ar esant didesniam vėjuotumui, dirvožemis sausėja, ir augalus pasiekia mažesnis kiekis vandens.
Augalai pradeda vysti. Tokia drėgmė vadinama vytimo. Ji priklauso nuo dirvožemio
sudėties. Keletą pavyzdžių pateikiame 17.5.1 lentelėje.
17.2 lentelė. Vytimo drėgmės priklausomybė nuo dirvožemio tipo
Dirvožemio tipas
Smėlis
Lengvas priemolis
Sunkus priemolis
Molis
Žemų pelkių durpės

Vytimo drėgmė %
0,5 – 1,5
3,7 – 7,0
8,0 – 12,0
12 – 20
40 – 50

Esant vienodam dirvožemio absoliučiam drėgniui W, augalai pasisavina skirtingą jo
kiekį. Drėgmė, kuri būna didesnė už vytimo drėgmę k, vadinama produktyviąja Wp. Ji taip
pat išreiškiama procentais.
W p = 0,1 ⋅ ρ ⋅ h(W − k ),
čia ρ – dirvožemio tankis; h – dirvožemio storis.
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(17.5)

Per didelis dirvožemio drėgnis, t.y. toks, kaip 2007 metų vasarą, kuris stabdo ūkininkų darbą. Dėl drėgmės pertekliaus efektyviausia priemonė – sausinimas.

Klausimai:
1. Išvardinkite kietojo ir skystojo tipo kritulius.
2. Kokios yra kritulių iškritimo charakteristikos?
3. Kaip vyksta vandens lašelių didėjimas?
4. Kuo skiriasi ištisiniai, liūtiniai ir dulksniniai krituliai?
5. Kokiuose debesyse ir kokiu būdu susidaro krituliai?
6. Kas yra koaguliacija?
7. Kodėl vidutinėse platumose kritulių maksimumas virš vandenynų būna žiemą?
8. Kaip susidaro sniego danga?
9. Koks būna sniego tankis? Nuo ko jis priklauso?
10.Koks sniego dangos poveikis žemės ūkiui?
11. Nuo kokių sąlygų priklauso sniego tirpimas?
12.Kuo svarbus dirvožemio drėgnumas?
13.Kodėl augalas vysta?
14.Kas yra produktyvioji drėgmė?

Uždaviniai:
1. Išmatavus atsitiktinių lašelių spindulius gavome tokius duomenis: 0,55 mm; 0,6
mm; 0,3 mm; 0,39 mm ir 0,4 mm. Paskaičiuokite šių lašelių kritimo greičius.
2. Apskaičiuokite vandens atsargas sniege milimetrais, kai sniegomačio skalės padala K = 53; sniegomačio atskaita skalėje N = 27 cm; sniego dangos storis h = 29 cm.
K
, (g/cm3).
Sniego dangos tankis apskaičiuojamas pagal formulę ρ =
10 ⋅ N
3. Apskaičiuokite molio produktyviąją drėgmę, kai molio masė yra 130 g, tūris lygus
75 cm3, storis – 30 cm. Molio absoliutus drėgnis 65 %.
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LŽŪA leidyb. sk.,1989 – 100 p.
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18. VĖJAS
18.1. Vėjas. Jo susidarymo priežastys
Vėjas – oro judėjimas Žemės paviršiaus atžvilgiu, atsirandantis dėl nevienodo atmosferos slėgio skirtinguose atmosferos taškuose. Kadangi vėjas keičiasi pagal vertikalią ir
horizontalią kryptį, tai oras juda tam tikru kampu nuo žemės paviršiaus.

18.1 pav. Srauto linijos

Šis kampas yra labai mažas. Dažniausiai vėju laikomas oro judėjimas, vykstantis horizontalia oro masių judėjimo kryptimi, kadangi vertikalios krypties vėjas žymiai mažesnis
nei horizontalios ir yra pastebimas tik esant stipriai konvekcijai. Oro srautų išsidėstymą
Žemės paviršiuje galima nusakyti vektoriais (rodyklėmis), rodančiais kryptį ir vėjo greitį
duotame taške, arba srauto linijomis (18.1 pav.). Srauto linijos, tai linijos, kai visuose taškuose liestinės sutampa su vėjo kryptimi. Piešinyje parodytos dvi srauto linijos, tai 1 − 2 ir
3 − 4. Rodyklėlės atitinka greičio vektorius, parodančius vėjo kryptį pasirinktuose taškuose. Srauto linija parodo oro judėjimo iš taško į tašką krypties pasikeitimą (18.1 pav.).
Vėjas laikui bėgant keičiasi, todėl keičiasi ir srauto linijų išsidėstymas. Mažėjant
srauto skerspjūvio plotui, vėjo greitis padidėja, ir srauto linijos priartėja viena prie kitos.
Pagrindinės vėjo charakteristikos yra greitis, kryptis ir gūsingumas. Vėjo kryptis apibūdinama azimuto (kampo) horizonto tašku, iš kur pučia vėjas. Vėjo kryptis nusakoma
rumbais pagal pasaulio šalių pavadinimus. Kaip tai atrodo, matyti 18.1 lentelėje. Galima
išmatuoti 8 arba 16 rumbų vėją. Rumbus galima išreikšti laipsniais. Azimutas nustatomas
laipsniais nuo šiaurės pagal laikrodžio rodyklę (1 rumbas = 22,5°). Iš užfiksuotų vėjo krypčių sudaroma diagrama, vadinama vėjų rože (18.2 pav.). Šioje diagramoje nuo atskaitos
pradžios rumbų kryptimi pažymimos atkarpos pagal vėjo krypties pasikartojimą. Atkarpų
galai sujungiami į vieną liniją. Štilio (tylos) pasikartojimas braižomos apskritimu.
Vėjo greitis išreiškiamas m/s arba km/h. Jūreivystėje vėjo greitis matuojamas balais (13
balų Boforto skalė) (18.2 lentelė). Vėjo greitis – oro tūrio nueitas kelias per laiko vienetą.
18.1 lentelė. Vėjų kryptys
Rumbai pagal lietuvišką žymėjimą
Š
ŠŠR
ŠR
RŠR

Visas pavadinimas
Šiaurės
Šiaurės – šiaurės rytų
Šiaurės – rytų
Rytų – šiaurės rytų

Rumbai pagal tarptautinį žymėjimą
N
NNE
NE
ENE

Kampas laipsniais
(azimutas)
0 (360)
22,5
45
67,5
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Rumbai pagal lietuvišką žymėjimą
R
RPR
PR
PPR
P
PPV
PV
VPV
V
VŠV
ŠV
ŠŠV

Visas pavadinimas
Rytų
Rytų – pietryčių
Pietų – rytų
Pietūs – pietryčių
Pietų
Pietų – pietvakarių
Pietų – vakarų
Vakarų – pietvakarių
Vakarų
Vakarų – šiaurės vakarų
Šiaurės – vakarų
Šiaurės – šiaurės vakarų

Rumbai pagal tarptautinį žymėjimą
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW

Š

Kampas laipsniais
(azimutas)
90
112,5
135
157,5
180
202,5
225
247,5
279
292,5
315
337,5

ŠR

ŠV

V

R

PR

PV
P
18.2 pav. Vėjų rožė

18.2 lentelė. Boforto skalė. Balai atitinka vėjo greitį atviroje lygioje vietoje 10 m aukštyje
Vėjo
Vėjo greitis
Vėjo greitis
Vėjo stiprumo požymiai (vėjo
Žodinis vėjo
Vėjo
stiprumas
km/val.
mazgais
įtaka daiktams, esantiems žemės
apibūdinimas greitis m/s
balais
(suapvalintas) (suapvalintas)
paviršiuje).
0
Štilis
0-0,2 (0)
0-1 (0)
0-1 (0)
Dūmai kyla statmenai arba beveik
statmenai, medžių lapai nejuda.
1
Tykus
0,3-1,5 (1)
1-5(3)
1-3 (2)
Dūmai kyla truputį nuožulniai, rodydami vėjo kryptį.
2
Švelnus
1,6-3,3 (3)
6-11 (8)
4-6(5)
Vėjas jaučiamas kaip lengvas dvelkimas. Lapai šlama.
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Vėjo stiprumo požymiai (vėjo
Vėjo greitis
Vėjo
Vėjo greitis
Žodinis vėjo
Vėjo
įtaka daiktams, esantiems žemės
mazgais
stiprumas
km/val.
apibūdinimas greitis m/s
paviršiuje).
balais
(suapvalintas) (suapvalintas)
3
Silpnas
3,4-5,4 (5)
12-19(15)
7-10(8)
Lapai ir plonos medžių šakelės
nuolat siūruoja. Aukšta žolė ir javai.
pradeda svyruoti. Vėjas plevena
lengvas vėliavas.
4
Vidutinis
5,5-7,9 (7)
20-28 (24)
11-16(13) Linguoja plonos medžių šakos, kyla
nuo žemės dulkės. Aukšta žolė ir
javai vilnija.
5
Apysmarkis
8,0-10,7
29-38 (33)
17-21 (19) Linguoja medžių šakos ir ploni ka(9)
mienai. Plevėsuoja didelės vėliavos.
6

Smarkus

10,8-13,8
(12)

39-49 (44)

22-27 (25)

Linguoja storos medžių šakos,
miškas ošia. Aukšta žolė ir javai protarpiais linksta iki žemės. Gaudžia
laidai.
Linguoja medžių kamienai, linksta
didelės šakos ir šakelės. Eiti prieš
vėją sunkoka. Prie pastatų ir kitų nejudrių daiktų girdisi vėjo švilpimas.

7

Stiprus

13,9-17,1
(15)

50-61 (55)

28-33(31)

8

Labai stiprus

17,2-20,7
(19)

62-74 (68)

34-40 (37)

Linguoja dideli medžiai, lūžta plonos
šakos. Eiti prieš vėją sunku. Jūros ir
didelių ežerų mūša girdisi iš toli.

9

Audra
(štormas)

20,8-24,4
(23)

75-88(81)

41-47(44)

10

Smarki audra

24,5-28,4
(27)

89-102(95)

48-55(51)

11

Žiauri audra

103-117(110)

56-63 (59)

12

Uraganas

28,5-33,0
(30,8)
Daugiau
nei 33

Daugiau
nei 117

Daugiau
nei 63

Nuplėšiami šiferio lakštai, kaminų
stogeliai. Lūžta didelės medžių
šakos. Lengvi daiktai pastumiami iš
vietos.
Atsiranda sugriovimų, kai kurie
medžiai lūžta, kiti išraunami su
šaknimis.
Daug sugriovimų. Lūžta medžių
kamienai.
Katastrofiški sugriovimai. Medžiai
raunami su šaknimis.

Kiekviename erdvės taške vyksta greiti vėjo greičio ir krypties pasikeitimai. Oro
judėjimas taške susideda iš atskirų gūsių, staigių nenutrūkstamų vėjo sustiprėjimų
ir sulėtėjimų. Toks oro judėjimas vadinamas gūsingumu. Greitai besikeičiantis vėjas per laiko tarpą vadinamas akimirksniniu. Vėjo gūsingumas priklauso nuo greičio:
kuo didesnis greitis, tuo didesnis ir gūsingumas. Jei greičiai dideli, gūsingumas mažai
keičiasi. Gūsingumas taip pat priklauso nuo terminės stratifikacijos. Pastovios masės
vėjas tolygesnis, o nepastovios masės gūsingumas didesnis. Todėl gūsingumo kitimas
per parą ir metus nevienodas.
Paros gūsingumas didėja stiprėjant konvekcijai, t.y. dieną. Gūsingumo maksimumas būna vidudienį, o minimumas – naktį. Gūsingumo kitimo per metus maksimumas
ryškesnis pavasarį, o minimumas – žiemą.
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18.2. Vėjo greičio ir krypties kitimas per parą ir per metus
Vėjo greičio kitimas per parą. Pažeminiame sluoksnyje vėjo greičio kitimo per
parą minimumas pasiekiamas naktį. Saulei patekėjus, vėjas sustiprėja ir nedaug pasisuka
pagal laikrodžio rodyklę. Po vidudienio vėjo greitis pasiekia maksimumą. Vakarop vėjas
po truputį silpnėja, ir vėjo kryptis grįžta atgal prieš laikrodžio rodyklę. Toks kitimas
būdingas vasarą iki 100 – 300 m aukščio, o žiemą – 20 – 30 m. Aukščiau esančiuose
sluoksniuose vėjo paros kitimas atvirkštinis, t.y. vėjo greičio maksimumas pastebimas
naktį. Saulei patekėjus, vėjas susilpnėja ir pasisuka į kairę pusę. Po pusiaudienio greitis
sumažėja iki minimumo, po to vėjo greitis vėl pradeda didėti ir pasisuka į dešinę, įgydamas pradinį greitį ir kryptį. Aukštis, kuriame vienas paros kitimo tipas keičiasi kitu,
vadinamas paros kitimo apsisukimo aukščiu.
Vėjo greičio paros kitimo amplitudė siekia 3 – 5 m/s. Vasarą ir giedromis dienomis ši
amplitudė būna didesnė negu žiemą ir apsiniaukusiomis dienomis. Virš vandenynų kitimas
yra beveik nepastebimas.
Vėjo paros kitimo priežastimi laikomas turbulentinio judėjimo intensyvumas. Naktį
atmosferos paribio sluoksnyje stebima inversija, ir turbulentinis maišymasis labai silpnas.
Apatinis oro sluoksnis dėl trinties juda labai lėtai, o kartais ir visai nejuda. Aukštesniuose
sluoksniuose vėjas nepatiria stabdomojo Žemės paviršiaus poveikio.
Saulei patekėjus, sustiprėja turbulentiškumas ir sąveika tarp žemesnių, silpnai judančių atmosferos sluoksnių, ir aukštesnių, greitai judančių. Dėl to vėjo greitis ir kryptis
būna pastovesni skirtinguose aukščiuose. Apatiniame sluoksnyje esantis vėjas sustiprėja ir
krypsta į dešinę. Tuo pat metu iš apatinio sluoksnio į viršutinį patenka mažai besikeičiančios krypties oras. Viršutiniame sluoksnyje sumažėja vėjo greitis. Vidudienį apatiniuose
sluoksniuose vėjo greitis pasiekia maksimumą, o aukštesniuose − minimumą. Vėjo greitis
apatiniuose sluoksniuose dėl oro sluoksnių trinties poveikio sumažėja, o aukštesniuose
sluoksniuose padidėja iki vertės, lygios gradientinio vėjo greičiui. Gradientinis vėjas – tai
tolyginis horizontalus vėjo judėjimas tiesiomis ir apskritomis trajektorijomis, sutampančiomis su izobaromis, neveikiant trinties jėgai.
Vėjo greičio ir krypties per parą kitimas dažnai pažeidžiamas praeinant frontams,
ciklonams, anticiklonams ir t.t.
Vėjo greičio ir krypties kitimas per metus. Šiauriniame Žemės pusrutulyje vidutinėse
ir poliarinėse platumose didelis vėjo greitis žiemą, kada temperatūrų ir slėgių skirtumas
tarp tropikų ir ašigalio didžiausias. Vasarą, sumažėjus temperatūrų skirtumui, vėjas rimsta.
Kontinentų viduryje vyksta kitaip: žiemą būna labai maži vėjo greičiai ir netgi būna štilis,
o vasarą vėjo greitis būna didesnis, kadangi kontinentų viduryje žiemą išsivysto bariniai
maksimumai, o jiems būdingi silpni vėjai.

18.3. Vėjo greičio ir krypties kitimo priklausomybė nuo aukščio virš
paklotinio paviršiaus
Vėjo greitis ir kryptis priklauso nuo horizontalaus barometrinio gradiento (HBG)
krypties ir dydžio, Žemės sukimosi nukreipiančiosios jėgos, paklotinio paviršiaus šiurkštumo, aukščio virš paklotinio paviršiaus ir t.t. Didėjant HBG vėjo greičio vertė auga.

242

Veikiant Žemės sukimosi kreipiančiajai jėgai, vėjo kryptis Žemės šiauriniame pusrutulyje hnukrypsta į dešinę pusę nuo HBG, o Žemės pietiniame pusrutulyje – į kairę pusę.
Kylant aukštyn nuokrypio kampas didėja, nes su aukščiu mažėja trinties jėga. Pastaroji
vėjo kryptį suka priešinga kryptimi. Šių dviejų jėgų poveikyje vėjo kryptis su HBG
vektoriumi atmosferos paribio sluoksnyje vidutiniškai sudaro kampą β lygų 60 - 70°.
Šio kampo priklausomybė nuo aukščio pavaizduota 18.3 paveiksle. Laisvoje atmosferoje, t.y. kur nepasireiškia trinties jėgos kampas tarp HBG ir vėjo krypties yra lygus 90°.
Vėjo greitį veikia įcentrinė jėga. Ši jėga proporcinga vėjo greičio kvadratui ir atvirkščiai
proporcinga sūkurio spinduliui. Ji ypač pasireiškia sūkuriuose, tačiau normaliomis sąlygomis yra tūkstančius kartų mažesnė už Žemės kreipiančiąją jėgą.

p1
HBG
b1
b3
b4

p2

u1 (h1)
u2 (h2)
b2

p2 > p 1

u3 (h3)
u4(h4 )

18.3 pav. Vėjo greičio ir krypties kitimas priklausomai nuo aukščio trinties sluoksnyje. (h1 < h2 < h3 < h4)

18.4. Terminė atmosferos cirkuliacija
Esant šiltam orui, izobariniai paviršiai išsidėsto dideliais atstumais vienas nuo kito.
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18.4 pav. Izobariniai paviršiai, esant horizontaliam slėgio gradientui

Susidaro uždara oro cirkuliacija. Tarkim, kad iš pradžių horizontalaus paviršiaus visuose taškuose (18.4 pav.) temperatūra ir slėgis vienodi.
Izobariniai paviršiai išsidėsto horizontaliai taip, kad žemės paviršiuje ir visuose aukščiuose nėra horizontalaus slėgio gradiento ir horizontalaus oro judėjimo.
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18.5 pav. Oro judėjimas aukštyje (įšildytose srityse)

Sakykim, taške 2 temperatūra padidėja, ir šiluma palaipsniui išsiplečia į aukščiau
esančius sluoksnius. Šioje vietoje izobariniai paviršiai pakyla ir išsisklaido (18.5 pav.).
Barinis žingsnis nuo aukščio pakyla ir šiltame ore jis aukštesnis nei šaltame. Esant aukštesniam slėgiui izobariniai paviršiai pakyla aukščiau. Vadinasi, taške 2 izobarinis paviršius
aukštesnis nei taškuose 1 ir 3. Dėl šio judėjimo pasikeičia slėgis ir apatiniuose lygmenyse:
taške 2 slėgis sumažėja, o taškuose 1 ir 3 slėgis padidėja. Dabar ir apatiniuose lygmenyse atsiranda horizontalusis slėgio gradientas. Oras juda iš aukštesnio slėgio į žemesnį (18.6 pav.)
p, hPa

900
940

1000

1

2

3

18.6 pav. Terminė cirkuliacija

Tarp sušildyto taško 2 ir nesušildytų taškų 1 ir 3 susidaro uždara oro terminė cirkuliacija, susidedanti iš keturių grandžių: šiltame paviršiuje – aukštyneigis judėjimas, labiau
šaltame − žemyneigis judėjimas, Žemės paviršiuje – judėjimas nuo šaltesnės srities link
šiltesnės, dar aukščiau – judėjimas nuo šiltos srities link šaltos.
Tokio tipo cirkuliacija susidaro Žemės paviršiuje dėl kokios nors srities atšaldymo.

18.5. Vietiniai vėjai
Oro srautai, atsirandantys Žemės paviršiuje, būdingi tik tam tikriems geografiniams
rajonams, vadinami vietiniais vėjais. Brizai – tai vėjai, atsirandantys ties riba tarp jūros ir
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kranto. Dieną vėjas pučia nuo jūros į sausumą, t.y. jūros brizas (18.7 pav.), o naktį iš sausumos į jūrą – kranto brizas (18.8 pav.).

Jūra

Sausuma

18.7 pav. Jūros brizas

Jūra

Sausuma

18.8 pav. Kranto brizas

Brizų susidarymo priežastis − oro temperatūrų skirtumas tarp jūros ir sausumos. Dėl
šios priežasties susidaro uždaro oro terminė cirkuliacija.
Saulei patekėjus, sausuma įkaista labiau, nei jūra. Dėl to apatiniame atmosferos
sluoksnyje vyksta oro judėjimas iš šaltesnio paviršiaus į šiltesnį, o aukščiau šio sluoksnio – atvirkščiai. Apatinė cirkuliacijos dalis yra jūros brizas. Jis prasideda ryte, po truputį
stiprėja, po pusiaudienio pasiekia maksimumą (5 – 6 m/s) ir tada po truputį lėtėja. Saulei
nusileidus, sausumos paviršius atvėsta labiau nei jūros, ir vyksta oro cirkuliacija: paribio
sluoksnyje ir laisvoje atmosferoje vėjas pučia iš sausumos į jūrą. Virš jūros formuojasi
aukštyneigiai oro judėjimai, o virš sausumos – žemyneigiai. Šios cirkuliacijos apatinė dalis ir yra kranto brizas. Jis trunka iki ryto. Jo greitis siekia 3 – 4 m/s.
Brizinė cirkuliacija yra intensyvesnė, kai tarp vandens ir sausumos didesni temperatūros skirtumai.
Jūros brizai yra stipresni, nes dieną oras įšyla didesniame plote, ir temperatūrų skirtumas didesnis dieną. Jūros brizai į sausumas nuslenka dešimtis kilometrų, o kartais ir
daugiau nei 100 km, ir greitis siekia iki 6 m/s. Kranto brizai yra silpnesni. Jų greitis siekia
3 – 4 m/s, o nusidriekia iki 10 km (labai retai − iki 30 – 50 km).
Kalnų ir slėnių vėjai būdingi daugumai kalningų vietų. Vėjas, apeidamas kalną, keičia savo kryptį, o pereidamas, sakykim, pro neaukštą kalną, sustiprėja. Jeigu kalnai yra
labai aukšti, tai vėjo gali ir nepraleisti. Jis tuomet sustabdomas.
Šie vėjai taip pat turi paros periodiškumą. Dieną įšilę oro srautai juda slėniais aukštyn, o naktį – žemyn.
Vietiniai vėjai gali būti ne tik terminės cirkuliacijos formos.
Fenas – šiltas, sausas vėjas, dažniausiai pučiantis nuo kalnų į slėnius. (18.9 pav.)
parodyta feno susidarymo schema.
Sakykim, kad oro temperatūra 20 °C, o santykinis drėgnumas 50 %, rasos taškas lygus 9,3 °C. Sklisdamas vėjas savo kelyje sutinka gan aukštą kalną, kurio aukštis 3000 m,
ir kyla jo slėniais. Iki kondensacijos lygio, kuris yra h = 122(20 − 9,3) ≈ 1300 m aukštyje,
oras keičiasi ir atvėsta maždaug iki 13 °C. 1300 m aukštyje temperatūra tesiekia apie 7 °C
0,5°
x
1300 ⋅ 0,5°
=
; čia x =
= 7,5° ), o santykinis drėgnis yra 100 %. Toliau
(t.y.
100
100 m 1300 m
kylant aukštyn, oras vėsta, ir viršūnės aukštyje temperatūra yra neigiama, t.y. -1,5 °C.
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18.9 pav. Feno susidarymo schema

Pradedant nuo kondensacijos lygio, ore vyksta vandens garų kondensacija ir formuojasi debesys, iš kurių iškrinta sniegas arba lietus. Vandens garų dalinis slėgis kylančiame ore sumažėja.
Dažnai fenas susidaro anticiklonui praeinant arti kalno. Fenų pasitaiko ištisus metus,
tačiau dažnesni jie yra žiemą ir pavasarį. Žiemą fenai sukelia sniego griūtis. Vasarą dėl
aukštos temperatūros ir mažo drėgnio gali sukelti sausrą.
Vėjo jėgainės. Pirmieji vėjo malūnai Lietuvoje pradėti statyti XIV a. pajūryje. Jie
buvo statomi lygumose, kur vyrauja nesūkuriniai vėjai. Reikėjo atkreipti dėmesį ir į tai,
kad vėjo malūnų neužstotų pavieniai medžiai, miškai ir kt. Vėjo malūnų ir jėgainių konstrukcija labai paprasta. Sparnų sukamasis judesys mechanine pavara perduodamas į girnas. Lietuvoje esančių jėgainių pagrindiniai elementai − generatorius ir reduktorius.
Šiuolaikinės vėjo jėgainės labai skiriasi nuo vėjo malūnų. Jų mechaninis sparnų sukamasis judesys perduodamas generatoriui, kuris gamina elektros energiją. Ši energija naudojama elektros varikliams sukti, šildyti, apšvietimui arba tiekiama į bendrą energetinę sistemą.
Šiuo metu vėjo jėgainių galia jau siekia apie 3 MW.
Pagal Lietuvos energetikos instituto matavimo rezultatus nustatyta, kad vėjo jėgainių
statybai tinka 5 − 10 km pločio pajūrio ruožas, nes vidutinis vėjo greitis 10 m aukštyje nuo
Žemės paviršiaus siekia 5 − 6 m/s.

Klausimai:
1. Srauto linijų sąvoka.
2. Oro judėjimo trajektorijos sąvoka.
3. Kokios yra pagrindinės vėjo charakteristikos.
4. Kodėl ir kaip nuo aukščio keičiasi gradientinė jėga, esat horizontaliam gradientiniam slėgiui?
5. Kaip priklauso vėjo nuokrypio kampas nuo horizontalaus gradientinio slėgio?
6. Nuo kokių faktorių ir kaip priklauso trinties sluoksnio aukštis atmosferoje?
7. Kaip keičiasi vėjas arti Žemės paviršiaus per parą?
8. Kuo nusakomas metinis vėjo greičio kitimas?
9. Kas tai yra brizas? Kur jis stebimas?
10.Kodėl jūros brizai pasireiškia rečiau nei kranto brizai?
11. Kokios fenų susidarymo sąlygos ir priežastys?
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19. ŪKINEI VEIKLAI NEPALANKŪS
METEOROLOGINIAI REIŠKINIAI
Meteorologinės sąlygos yra svarbios daugeliui ūkio šakų: žemdirbystei, miškininkystei, statyboms, transportui , žvejybai, turizmui ir kt. Kai kurie meteorologiniai reiškiniai yra nepalankūs ūkinei veiklai ir dėl jų patiriama nemažų nuostolių. Šiltuoju metų
laiku svarbiausi iš jų yra šalnos, liūtys su vėju, kruša, sausros, sausvėjai, dulkių audros,
smarkus vėjas ir škvalai. Žiemą pavojingi yra ilgalaikiai šalčiai be sniego, apledėjimai,
šlapio sniego apdrabos.

19.1. Šalnos. Šalnų rūšys ir jų susidarymo sąlygos
Šalna − tai oro arba dirvos paviršiaus temperatūros pažemėjimas iki neigiamos, kai
paros vidutinė oro temperatūra teigiama. Pagal kilmę šalnos būna trijų tipų: advekcinės
(advekcija − oro masių pernaša horizontalia kryptimi), radiacinės ir mišrios (advekcinėsradiacinės). Advekcinės šalnos susidaro pavasarį ir rudenį, įsiveržus šaltai arktinei oro
masei. Jos gali tęstis keletą parų, apima dideles teritorijas ir mažai priklauso nuo vietinių
sąlygų. Radiacinės šalnos susidaro giedromis ir ramiomis naktimis, kai dirvos paviršius intensyviai spinduliuoja infraraudonuosius spindulius, o paros vidutinė oro temperatūra yra
neaukšta. Paribio oro sluoksnyje susidaro temperatūros inversija: apatiniai oro sluoksniai
smarkiau atvėsta negu aukštesnieji. Radiacinės šalnos gali trukti visą naktį ir labiausiai
sustiprėja prieš saulėtekį. Mišrios (advekcinės - radiacinės) šalnos susidaro atslinkus šaltai
oro masei, kuri dar papildomai atvėsta nakties metu dirvai spinduliuojant į erdvę infraraudonuosius spindulius. Mišrios šalnos Lietuvoje gali susidaryti vėlai pavasarį ar net vasaros
pradžioje ir ankstyvą rudenį. Tuo metu jų pavojus žemės ūkio kultūroms esti didžiausias,
nes augalai būna žydėjimo arba vaisių nokimo tarpsnyje. Šalnos dirvos paviršiuje pavasarį
baigiasi vėliau, o rudenį prasideda anksčiau, negu šalnos ore (2m aukštyje).
Vietinių veiksnių įtaka radiacinėms ir mišrioms šalnoms susidaryti. Advekcinės šalnos nežymiai priklauso nuo vietinių sąlygų, tačiau atviri, neapsaugoti nuo šaltų šiaurės
vėjų laukai ir šlaitai gali stipriai nukentėti nuo advekcinių šalnų. Radiacinių ir mišriųjų
šalnų intensyvumui ir trukmei žymią įtaką turi vietiniai veiksniai: reljefas, paklotinis paviršius, vandens telkiniai, dirvožemio struktūra. Jei vietovės reljefas kalvotas, tai šalnos
dažniau ir stipresnės susidaro slėniuose, kur naktį žemyn suteka atvėsęs, didesnio tankio
oras. Ypatingai šalta būna uždarose daubose, kuriose sutekėjusį šaltą orą šlaitai apsaugo
nuo vėjo įtakos. Čia oro temperatūrų skirtumas dirvos paviršiuje ir 2 metrų aukštyje gali
pasiekti 10 °C. Kalvų viršūnėse ir iškiliose vietose šalnos retesnės ir silpnesnės. Priešingai,
šalčiau būna kalvų viršūnėse, jeigu kalvų šlaitai apaugę miškais, kurie sulaiko šalto oro
nutekėjimą žemyn. Atvirose lygumose esatys dideli žemės sklypai vidutiniškai nukenčia
nuo šalnų, nes čia nėra šalto oro nutekėjimo. Todėl skirtingo reljefo vietovių šalnų intensyvumas ir trukmė lyginami su atvirų lygumų atitinkamais parametrais. Šalnoms susidaryti
ir jų intensyvumui didelę reikšmę turi augalų danga. Naktį augalai intensyviai spinduliuoja šilumą į atmosferą, todėl temperatūra žemiausiai nukrenta ties augalų viršūnėmis,
o aukščiau ir žemiau jų ji būna aukštesnė. Esant šalnoms miške, temperatūra būna 2-3 °C
aukštesnė negu atvirame lauke, tačiau uždarose miško laukymėse šalna sustiprėja Taip pat
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didelę įtaką turi vandens telkiniai. Pajūryje, didelių ežerų ir upių pakrantėse šalnos susidaro retai, nes oras čia būna drėgnas. Naktį, nukritus temperatūrai, kondensuojasi ore esantys
vandens garai, išskirdami šilumą, susidaro rūkai ir rasa. Jūrų ir didelių ežerų pakrantėse
laikotarpis be šalnų būna 25−35 dienomis ilgesnis.
Dirvos paviršiuje susidarant radiacinėms šalnoms svarbią reikšmę turi dirvožemio
mechaninė sudėtis, purumas, ir drėgmė. Šie faktoriai nulemia dirvožemio šilumines savybes. Kuo mažesnis dirvožemio šiluminis laidumas, tuo dažniau ir stipresnės susidaro
šalnos. Mažu šilumos laidumu pasižymi sausi priesmėlio ir priemolio, ypač durpžemio,
dirvožemiai. Jų tarpeliuose esantis oras sulaiko šilumos pernašą iš gilesnių ir šiltesnių
dirvožemio sluoksnių į paviršių. Vandens šiluminis laidumas apie 22 kartus didesnis negu
oro, todėl drėgnose dirvose šalnos silpnesnės, jų susidarymo tikimybė mažesnė.
Šalnų poveikis augalams. Augalų atsparumas šalnoms priklauso nuo jų rūšies, veislės
ir išsivystymo fazės. Jie nukenčia tik tada, kai oro temperatūra nukrinta žemiau tam tikro,
įvairiems augalams skirtingo, kritiško lygio. Labai atsparūs, vegetacijos pradžioje ištveriantys trumpalaikes šalnas iki -6, -8 °C, yra žieminiai ir vasariniai javai, žirniai, tačiau
plaukėjimo tarpsnyje jie pažeidžiami esant -3, -4 °C. Cukriniai runkeliai, morkos, linai,
saulėgrąžos, pradiniame vystimosi tarpsnyje ištveria -5, -7 °C. Jautresni šalnoms yra kukurūzai, svogūnai, bulvės. Jiems pavojingi -2 °C. Tiek javai ir daržovės, tiek vaismedžiai
ir vaiskrūmiai labiausiai šalnų pažeidžiami žydėjimo metu, nes žiedai žūsta esant -1, -2
°C. Labai jautrios šalnoms yra tos kultūros, kurios nukenčia nuo silpnų 0, -1 °C. Tai pomidorai, agurkai, pupelės, grikiai, vynuogės ir kt. Nuostolių dėl šalnų gali patirti ir miškų
ūkis, nes šalnos pažeidžia mažus sodinukus, auginamus atvirame grunte ir skirtus miškui
atsodinti ir naujiems miškams įveisti. Reikia pažymėti, kad silpnos, bet ilgai trunkančios
šalnos augalams pakenkia daugiau negu stiprios, bet trumpos. Lengviau pakelia šalnas
stiprūs, gerai išsivystę, tvirtai įleidę šaknis augalai. Atsparumą šalnoms taip pat padidina
pakankamas jų tręšimas kalio bei fosforo trąšomis.
Šalnos Lietuvoje. Šalnos būna visoje Lietuvos teritorijoje. Jos įvertinamos pagal
šiuos kriterijus:
1) paskutinių pavasario ir pirmųjų rudens šalnų data;
2) laikotarpio be šalnų ore (2 m aukštyje) ir dirvos paviršiuje dienų skaičių;
3) šalnų pavojaus tikimybę.
Pagal A. Bukantį, pavasario šalnos dirvožemio paviršiuje pajūryje ir Vidurio Lietuvoje
baigiasi vidutiniškai antrame gegužės dešimtadienyje, o Žemaičių aukštumoje ir rytuose – gegužės trečiame dešimtadienyje. Pirmųjų rudens šalnų vidutinės datos: pajūryje – spalio 5 − 10
dieną, o toliau į rytus šalnos prasideda vis anksčiau – rugsėjo 25 −30 dieną. Periodo be šalnų
dirvos paviršiuje vidutinė trukmė pajūryje siekia 150 – 160 dienų o rytuose sumažėja iki 115 –
130 dienų. Ore (2 m aukštyje) šalnos pavasarį baigiasi anksčiau , o rudenį prasideda vėliau, periodo be šalnų trukmė 20 − 30 dienų ilgesnė ,negu dirvos paviršiuje. Meteorologiniai stebėjimai
rodo, kad periodo be šalnų trukmė tam tikrais metais kinta, gali sutrumpėti iki 70 − 100 dienų.
Taip atsitiko 2000-aisiais metais. Nors šie metai buvo kaip reta šilti (metų vidutinė temperatūra
buvo 7,2 − 9,3 °C, t.y. 1,7 -2,1 °C aukštesnė už vidutinę daugiametę), tačiau gegužės mėnesį net
17 naktų buvo šalnų ir ore, ir dirvos paviršiuje. Šalnų buvo ir birželio mėnesį. Jos nebuvo labai
stiprios, tačiau labai vėlyvos – birželio 17 − 19 dieną. Rudenį pirmosios šalnos pasirodė rugsėjo
6 dieną (periodas be šalnų − 85 dienos), (Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenys).
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19.1 lentelė. Šalnų tikimybė procentais vegetacijos laikotarpiu
Stotys
Balandis

Gegužė

Birželis

Mėnuo
Rugpjūtis

Dešimtadieniai
2
2
3
0

2
94

3
77

1
59

2
44

3
15

1
7

Kaunas

97

85

67

48

21

16

3

0

Varėna

100

90

75

70

60

30

10

5

Tikimybė
Klaipėda

3
0

Rugsėjis

Spalis

1
0

2
4

3
14

1
45

2
58

0

3

12

28

69

75

10

20

30

65

85

90

Ūkinei veiklai yra svarbūs duomenys apie šalnų pavojaus tikimybę. Tikimybė parodo, kaip dažnai gali pasikartoti meteorologinis elementas nagrinėjamame metų intervale. Ji išreiškiama procentais .19.1 lentelėje pateikta šalnų pavojaus tikimybės skirtingais
mėnesio dešimtadieniais trijuose rajonuose. Tikimybės apskaičiuotos remiantis paskutinių
dešimtmečių oro temperatūros duomenimis ir laikant, kad minimali oro temperatūra naktį
nukris žemiau plius 2 °C.
Kadangi šalnų metu minimali dirvos paviršiaus temperatūra būna apie 1,5 – 2,5 °C
žemesnė nei oro 2m aukštyje, tai reiškia, kad dirvos paviršiuje šalna bus. Iš lentelės duomenų matyti, kad, pradedant gegužės pirmuoju dešimtadieniu, šalnų tikimybė pastebimai
mažėja. Birželio antrame dešimtadienyje jų būna labai retai ir tik kai kuriose Lietuvos
vietose. Pirmųjų rudens šalnų tikimybė didžiausia Varėnos ir Lazdijų rajonuose, kuriuose
šalnos būna dažniau ir stipresnės dėl naktį greitai atvėstančių smėlėtų dirvų. Čia šalnų gali
pasitaikyti rugpjūčio antroje pusėje. Spalio antrame dešimtadienyje šalnų Lietuvoje gali
būti visur ir beveik kasmet.
Šalnų prognozavimo metodai. Arktinio oro įsiveržimas, sąlygojantis advekcines ir
advekcines-radiacines šalnas, prognozuojamas pagal sinoptinius žemėlapius. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba įspėja apie šalto oro slinkimą ir galimas šalnas didelėje teritorijoje. Šalnų prognozę rajone ar ūkyje reikia patikslinti, atsižvelgiant į vietines sąlygas. Laukiamas minimalias oro ir dirvožemio temperatūras galima apskaičiuoti pagal formules:
(19.1)
toro = t1 – ( t – t1 )C ± A;
tdirvos = t1 – ( t – t1 )2C ± A;

(19.2)

čia t ir t1 − sauso ir drėgno termometrų rodomos temperatūros 13 val.; C – koeficientas,
priklausantis nuo santykinio oro drėgnio r (%) 12 – 13 val.; A – koeficientas, priklausantis
nuo debesuotumo (pagal stebėjimus po 19 val.).
Debesuotumas įvertinamas vakare po 19 val.: jei dangus giedras, tai A = -2, jei apsiniaukęs, tai A = +2. Esant 4–7 balų debesuotumui, A = 0.
Šalnų prognozės pagal šį metodą pasitvirtina tik 70-75 % , nes neįvertinama vėjo
įtaka šalnoms.
19.2. lentelė. Koeficiento C vertės, esant įvairiam santykiniam oro drėgniui r (%)
(%)
95
90
85
80
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C
4,5
4,0
3,5
3,0

r (%)
75
70
65
60

C
2,5
2,0
1,8
1,5

r (%)
55
50
45
40

C
1,3
1,2
1,0
0,9

r (%)
35
30
25
20

C
0,8
0,7
0,5
0,4

Kitas būdas šalnoms numatyti yra P. Brounovo metodas, pagrįstas oro temperatūros kritimo stebėjimais po vidurdienio: kuo temperatūra smarkiau krinta, tuo didesnė tikimybė, kad
naktį ji nukris žemiau 0 °C. Šalnoms numatyti reikia naudotis grafiku, kurio y ašyje pažymėta
oro temperatūra 21 val., o x ašyje – 13 ir 21 valandų temperatūrų skirtumas (19.1 pav.).

0%

14

20%

13
12

40%

11

Temperatūra 21 val.

10
9

60%

8
7

80%

6

100%

5

.A

4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

Temperatūrų skirtumas

7

8

9

10 11

(13-21 val.)

19.1 pav. Brounovo grafikas

Pavyzdžiui, oro temperatūra 13 val., buvo 11 °C, o 21 val. nukrito iki 4 °C. 13 ir 21
val. temperatūrų skirtumas lygus 7 °C. Grafike taškas A rodo, kad šalna tikrai bus. Šis
metodas yra gana patikimas, pasitvirtina 80 %, tačiau šalnos prognozę galima sudaryti
tik žinant 21 val. temperatūrą. Yra ir kitokių šalnų prognozės formulių, tačiau, norint jomis pasinaudoti, reikia turėti daugiau pradinių duomenų ir atlikti sudėtingus skaičiavimus.
Apie šalnas galima spręsti ir iš vietinių orų požymių. Šalnų tikimybė padidėja, kai sumažėja debesuotumas, kai pučia silpni šiaurės vėjai, oras sausas, slėgis aukštas ir temperatūra
po 13 valandos smarkiai krinta.
Augalų apsauga nuo šalnų. Dažniausiai naudojamas augalų apsaugos nuo radiacinių šalnų būdas yra dūmijimas. Sudaroma tiršta dūmų uždanga, kuri sumažina efektyvųjį
spinduliavimą. Be to, degant dūmingoms medžiagoms, sušyla pažemio oras, o ant dūmų
dalelių vyksta garų kondensacija ir išsiskiria savitoji garavimo šiluma. Patekėjus Saulei,
dūmų uždanga apsaugo augalus nuo tiesioginių Saulės spindulių. Apšalę augalai atšyla
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lėtai ir tolygiai, todėl mažiau pažeidžiami. Rekomenduojama dūmijimą tęsti 1 valandą po
saulės patekėjimo. Dūmijimas efektyvus tik lygioje vietoje ir esant ramiam orui. Didesnis
vėjas greitai išblaško dūmus. Dūmų uždangai sukelti naudojamos dūminės šūsnys, kurios
turi būti 1-1,5 metro aukščio ir 1,5-2 metrų pločio. Ant žemės dedamos sausos degios
medžiagos (šiaudai, drožlės), o iš viršaus apdedama šlapia žole ir lapais, drėgnomis durpėmis. Degant susidaro daug dūmų ir vandens garų. Dūmijant pažemio oro temperatūra
pakeliama 1-2 °C.
Kitas būdas apsaugoti augalus nuo šalnų yra sklypų laistymas, padidinantis dirvos šiluminį laidumą, todėl iš jos gilesnių sluoksnių pernešama šiluma susilpnina šalną. Laistymas taip pat padidina oro drėgnumą ir pakelia rasos taško temperatūrą. Tai reiškia, kad garų
kondensacija prasideda aukštesnėje temperatūroje, o išsiskyrusi savitoji garavimo šiluma
stabdo tolesnį temperatūros kritimą. Sklypus laistyti galima esant gana šiltai dirvai. Apsaugant sodus nuo šalnų, vaismedžių vainikai apipurškiami vandeniu. Norint apsaugoti vertingus, pvz. citrusinius, vaismedžius nuo šalnų naudojamas atviras oro šildymas. Specialiuose
šildytuvuose deginamas kuras − nafta, mazutas, anglis. Šis būdas yra brangus, bet subtropikuose ekonomiškai apsimoka. Nedidelius plotus sode arba darže apsaugoti nuo šalnų padeda augalų uždengimas skaidriomis plėvelėmis. Nuo plėvelės cheminės sudėties priklauso
praleidžiamų Saulės spindulių spektrinė sudėtis ir poveikis augalams. Pastaraisiais metais
saugantis šalnų sukeliamas dirbtinis rūkas, naudojant įvairias chemines medžiagas. Svarbios
ir organizacinės priemonės. Ūkių specialistai turėtų žinoti, kokiose dirvose yra didesnė šalnų
tikimybė, parinkti šalnoms atsparias augalų veisles, užtikrinti laiku sėją ir derliaus nuėmimą,
intensyvinti žemės dirbimą ir tręšimą, teisingai įvertinti vietovės reljefą. Visos šios priemonės padeda žymiai sumažinti dėl šalnų patiriamus nuostolius.

19.2. Sausros ir sausvėjai
Sausrą galima apibūdinti kaip meteorologinį reiškinį, kai, esant aukštai oro temperatūrai, dirva ir augalai išgarina vandens daugiau negu iškrinta kritulių. Jei laikotarpis be
lietaus pakankamai ilgas, tai dirvos vandens atsargos greitai sunaudojamos, ir augalams
pradeda trūkti drėgmės. Jie silpnai auga ir vystosi, mažėja jų derlius. Prasideda dirvožemio
sausra. Dar pavojingesnės sąlygos augalams tada, kai pučia sausvėjai. Jie susidaro, kai pažemio oro temperatūra yra aukšta (daugiau 25 °C), mažas santykinis oro drėgnis (mažiau
kaip 30 %) ir stiprus vėjas, kurio greitis siekia 5-15 m/s. Esant tokioms sąlygoms, augalai
nuvysta po kelių valandų, nes jų antžeminės dalys išgarina vandens daugiau negu gauna
per šaknų sistemą.
Sausrų susidarymo priežastys. Atmosferos procesų tyrimai parodė, kad sausros ir
sausvėjai susiję su ilgalaikių anticiklonų atslinkimu. Į Europą, taip pat ir į Lietuvą, anticiklonai dažnai atkeliauja nuo Arktikos. Tokiuose anticiklonuose susiformavusios oro
masės pasižymi žema temperatūra ir mažu drėgnumu. Šaltas ir sausas oras, keliaudamas į
pietus, sušyla, o drėgnumo nepriteklius dar labiau padidėja. Garavimas iš dirvos intensyvėja, o kritulių neiškrinta. Stipriausios ir labiausiai išplitusios sausros susidaro veikiant ir
arktiniam, ir subtropiniam anticiklonams. Pastarasis į Lietuvą atslenka iš Azorų salų aukšto slėgio srities. Sausrų pavojus sustiprėja, kai nepakankamai pasipildo vandens atsargos
dirvoje tirpstant sniegui, kai pavasarį ir vasarą iškrinta mažai kritulių.
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Sausros intensyvumo įvertinimas. Sausrai įvertinti dažnai naudojamas G.Selianinovo
hidroterminis koeficientas K (sutrumpintai HTK)
K=

∑P ,
0,1∑ t

(19.3)

čia ∑ P − kritulių suma (mm), kai oro temperatūra aukštesnė kaip 10 °C, ∑ t - to paties
laikotarpio aktyviųjų temperatūrų suma.
Kadangi garavimo intensyvumas priklauso nuo temperatūros, tai nustatyta, kad aktyviųjų temperatūrų suma, padalinta iš 10, apytiksliai atitinka garingumą milimetrais.
Dirvos drėgnumui įvertinti hidroterminis koeficientas netinka tuomet, kai vidutinė
paros temperatūra yra mažesnė už 10°C. G.Selianinovo hidroterminis koeficientas neįvertina produktyviosios drėgmės atsargų pavasarį. Dirvos drėgnumo įvertinimas pagal HKT
pateiktas lentelėje.
19.3 lentelė. HTK vertės, apibūdinančios dirvos drėgnumą
Drėgnumas
Perteklinis
Optimalus
Silpna sausra
Stipri sausra
Labai stipri sausra

K
≥ 1,6
1-1,5
0,8-0,9
0,4-0,5
<0,4

Patikimiau sausrą galima įvertinti pagal N. Bovo formulę:
10(WP + P)
,
KB =
∑t

(19.4)

čia KB – sausringumo koeficientas; WP – produktyviosios drėgmės atsargos (mm) 1 metro
dirvos sluoksnyje pavasarį, kai vidutinė paros oro temperatūra mažesnė už 10°C; P – kritulių kiekis, iškritęs nuo WP matavimo dienos iki KB skaičiavimo dienos; Σt – to laikotarpio
aktyviųjų temperatūrų suma (pagal A. Bukantį).
Kai koeficientas KB sumažėja iki 1,5 , tai laikoma sausros pradžia.
Vegetacijos laikotarpiui sausringumui nustatyti Lietuvoje plačiai taikomas A. Dirsės
metodas. Pagal šį metodą drėgnumo koeficientas K yra toks:
P + WP
,
(19.5)
E0
čia P – vegetacijos laikotarpio kritulių suma, WP – produktyviosios drėgmės atsargos rizosferos (dirvožemio sluoksnis apie augalo šaknis) sluoksnyje, E0 – suminis garingumas.
Vidutinės produktyviosios drėgmės atsargos 0–50 cm sluoksnyje smėlio ir priesmėlio dirvožemiuose yra apie 80 mm, priemolio – 100 mm, molio – 130 mm. Jei koeficientas K < 0,7 , vegetacijos laikotarpis sausas, jei K = (0,7-1,0) – vidutinio drėgnumo ir
K > 1,0 – šlapias. Norint tiksliau įvertinti vegetacijos laikotarpio drėgningumą, galima
skaičiuoti vieno mėnesio arba dekados absoliutų drėgningumo parametrą d:
K=

d = P – E0‚

(19.6)

čia P – tiriamojo laikotarpio kritulių suma, E0 – suminis garingumas.
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Sausros pavojų galima numatyti pagal produktyviosios drėgmės dydį. Jei pavasarį
dirvos 1m sluoksnyje produktyvioji drėgmė yra mažesnė negu 60 mm, tai rodo, kad vegetacijos laikotarpiu augalams trūks drėgmės. Ariamajame sluoksnyje sumažėjus drėgmės
atsargoms iki 10 mm ir mažiau prasideda sausra, kurios intensyvumas priklauso nuo sausojo periodo trukmės.
Sausvėjų intensyvumo pagrindiniai rodikliai yra drėgnumo nepriteklius ore ir vėjo
greitis. Esant 20 hPa drėgnumo nepritekliui ir 3-5 m/s vėjo greičiui, sausvėjai silpni. Didėjant drėgnumo nepritekliui ir vėjo greičiui, sausvėjų intensyvumas didėja.
Sausrų ir sausvėjų poveikis žemės ūkio kultūroms ir miškams. Sausrų poveikis augalams priklauso nuo to, kokiu metų laiku jos susidaro, todėl jos skirstomos į pavasario,
vasaros ir rudens. Pavasarinės sausros pasižymi mažu santykiniu oro drėgniu (8−12 %) ir
palyginti neaukšta oro temperatūra. Nuo šių sausrų nukenčia vasarinės grūdinės kultūros,
nes sulėtėja jų augimas ir vystymasis. Mažiau nukenčia žieminiai javai, nes pavasarį jie
būna gerai įsišakniję. Vasaros sausros pasižymi mažu oro drėgnumu ir aukšta oro temperatūra, todėl dirva perdžiūsta, o augalai labai pažeidžiami. Soduose nukrenta užmegzti
vaisiai, džiūsta vaismedžių ir vaiskrūmių lapai, blogai vystosi bulvės ir kiti šakniavaisiai,
javų grūdai būna menki. Rudeninės sausros mažiau pavojingos augalams. Sausros, lydimos sausvėjų, dar labiau pažeidžia augalus, tačiau sausvėjų žala augalams priklauso nuo
produktyviosios drėgmės kiekio dirvos ariamajame sluoksnyje. Jei dirvos drėgmė yra optimali, augalai beveik nenukenčia nuo sausvėjų.
Sausros Lietuvoje. Stiprios sausros, dėl kurių nukenčia arba sunaikinamas derlius,
dažniausiai pasitaiko Žemės rutulio stepių rajonuose. Afrikoje, prie Sacharos dykumos
pietinės ribos, sausros gali būti keletą metų iš eilės ir apimti kelių valstybių teritorijas.
Lietuva yra periodinio drėgmės pertekliaus zonoje. Pagal A. Dirsės duomenis, vidutinis metinis kritulių kiekis apie 60 % viršija suminį garavimą, tačiau tam tikrų metų
rodikliai yra labai skirtingi. Anksčiau sausros Lietuvoje buvo retas reiškinys, o per pastaruosius 15 metų sausrų pasitaiko vis dažniau. Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis, pati ilgiausia ir stipriausia sausra, užtrukusi 110 parų ir sukėlusi šalies
masto nelaimę, buvo 1992 metais. Stichinės sausros kriterijus (hidroterminis koeficientas
mažesnis nei 0,5 nenutrūkstamai išsilaiko vieną mėnesį) pasiekė sausros 1994 m., 2002
m. ir 2006 m.1996, 1997, 1999, 2003 m. vegetacijos laikotarpiu buvo sausringų periodų,
tačiau sausros buvo silpnos ir ne visur. Sausrų padažnėjimas Lietuvoje siejamas su bendruoju Žemės rutulio klimato atšilimu.
Sausrų įtaka miškams. Pagrindinis veiksnys, lemiantis miškų augimą, yra optimali
dirvožemio drėgmė. Pagal A. Bukantį, 20 % nuokrypis nuo optimalios drėgmės augimą
sumažina apie 16 %.
Lietuvos miškuose augantys medžiai nevienodai reaguoja į sausras. Kai kurie medžiai
yra kserofitai (augalai, pakeliantys nuolatinę arba periodiškai pasikartojančią ilgalaikę sausrą). Prie kserofitų priskiriama Kuršių nerijoje auginama kalninė pušis, kai kurios ąžuolų rūšys. Šie medžiai turi ilgas ir išsišakojusias šaknis, todėl gali drėgmę paimti iš gilesnių dirvožemio sluoksnių, per lapus mažai išgarina drėgmės. Jų protoplazma atspari dehidratacijai.
Dauguma Lietuvoje augančių medžių yra mezofitai: tai beržas, klevas, uosis, eglė, maumedis. Jiems reikia vidutinio drėgnumo augimviečių. Sausros juos pažeidžia labiau negu kserofitus. Prie mėgstančių drėgmę hidrofitų priskiriami juodalksniai, putinai, gluosniai.
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Sausros labai padidina miško gaisrų pavojų, dėl kurių miškų ūkis patiria milžiniškus
nuostolius. Miškų gaisringumo indeksas G apskaičiuojamas pagal formulę:
n

G = ∑ t(t − τ) ,

(19.7)

1

čia t – 14 val. oro temperatūra, τ – tos pačios valandos rasos taškas, n – dienų skaičius be
lietaus (< 3mm ). Gaisringumo indeksas, išreiškiamas Celsijaus laipsniais.
19.4 lentelė. Gaisringumo klasės pagal gaisringumo indeksą G
Klasė

G °C

Pavojaus laipsnis

I

1-300

Gaisrų pavojaus nėra

II

301-1000

Nedidelis gaisrų pavojus

III

1001-4000

Vidutinis gaisrų pavojus

IV

4001-10000

Didelis gaisrų pavojus

V

>10000

Labai didelis

2002 m. buvo 3 penktos klasės miškų gaisringumo atvejai, kilo 1500 gaisrų, išdegė
800 ha miškų, nuostoliai − apie 1 milijonas litų. 2006 m. Kuršių nerijoje kilusio gaisro
metu išdegė apie 250 hektarų miško. (Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenys).
Šiuolaikiniai būdai norint išvengti sausrų. Taikomi šie metodai: selekcinis genetinis, agrotechninis ir melioracinis. Didelę reikšmę turi atsparių sausroms augalų veislių išvedimas ir įdiegimas, teisingai parenkant jiems klimato sąlygas. Agrotechninės
priemonės,apsaugančios augalus nuo sausrų, yra šios: dirvų pūdymavimas, sniego ir polaidžio vandens kaupimas laukuose, daugiametės žolės sėjomainoje, dirvų volavimas,
apsauginių miško juostų želdinimas. Efektyviausiai išvengiama sausros drėkinant upių,
ežerų vandenimis. Dirbtiniam drėkinimui kasami tvenkiniai, vandens baseinai, statomos
specialios drėkinimo sistemos.

19.3. Liūtys ir kruša
Liūtys iškrinta iš galingų kamuolinių lietaus debesų, kurie išsivysto esant stipriai
oro konvekcijai. Sąlygos, palankios konvekciniams reiškiniams, susidaro praeinant šaltojo
fronto antrajam tipui, kai greitai judėdamas šaltas oras audringai išstumia šiltą, kuris dideliu greičiu (iki 10 m/s) kyla į viršų. Debesyje kylančių oro srautų greitis didėja ir maksimumą pasiekia debesies vidurinėje dalyje, o viršūnėje srautų greitis sumažėja. Vidurinėje
debesies dalyje dėl vandens garų kondensacijos susidaro didesnio vandeningumo zona,
kurioje susikaupia stambūs lašai. Jei šioje zonoje temperatūra yra žemiau nulio (iki minus
12 °C) ir nėra kristalizacinių centrų, tai vandens lašai yra peršaldyto būvio. Debesies viršūnėje temperatūra gali siekti iki minus 20, minus 25 °C, todėl ten patekę vandens lašai
sušąla ir sudaro krušos užuomazgas. Ledo kristalai greitai didėja, nes susilieja su kitais
peršaldyto vandens lašais. Kuo didesnis kylančių oro srautų greitis, tuo stambesnė susidaro kruša. Dažniausiai ledo kristalų diametras būna 1−3 cm , o kartais didesnis kaip 10 cm.
Debesies dalis, kurioje susidaro kruša, vadinama krušos židiniu. Krušos debesų viršutinė
riba gali siekti 7−10 km aukštį. Debesyje susiformavę ledo kristalai ne visada pasiekia
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žemės paviršių. Krisdami žemyn, jie gali visiškai ištirpti, jeigu pereina oro sluoksnį, kurio
temperatūra aukštesnė už nulį. Tada iškrinta liūtinis lietus. Liūtiniai lietūs apibūdinami
trukme ir intensyvumu. Intensyvumas – tai kritulių kiekis milimetrais, iškritęs per vieną
minutę. Lietus, kurio intensyvumas viršija 1 milimetrą per minutę, vadinamas liūtimi. Liūtiniai krituliai yra trumpalaikiai, staigiai prasidėję, taip pat staigiai ir baigiasi, ryškiai kinta
jų intensyvumas. Paprastai jie apima nedideles teritorijas. Kuo didesnis liūties intensyvumas, tuo mažesnė trukmė. Vasarą liūtiniai krituliai gali iškristi lydimi krušos ir perkūnijos,
žiemą – gausiai sninga. Kruša gali stipriai pažeisti visas žemės ūkio kultūras: daržoves,
vaismedžius, javus. Didesni už 2−4 cm ledai visiškai sunaikina pasėlius. Tose valstybėse, kur kruša padaro daug žalos vynuogynams, stengiamasi krušos debesį paveikti taip,
kad negalėtų susidaryti stambūs ledų kristalai. Tam specialiomis raketomis arba artilerijos
sviediniais į krušos židinį transportuojami reagentai (sidabro jodidas arba švino jodidas),
kurie sukuria didžiulį kiekį kristalizacijos centrų (iš vieno gramo reagento gaunama apie
1012 centrų), ant kurių vyksta vandens garų sublimacija. Susidaro smulkūs ledo kristalėliai,
kurie, krisdami žemyn per šiltesnius oro sluoksnius, ištirpsta ir iškrinta lietaus pavidalo.
Dėl liūčių taip pat patiriama didelių nuostolių: išguldomi javai, išplaunami pasėliai,
pradeda pūti bulvės. Į permirkusias sunkias dirvas negali įvažiuoti žemės ūkio technika.
Stiprios liūtys apgadina kelius, sukelia potvynius, išplauna dirvožemį. Vandens sukelta
dirvų erozija gali būti plokštuminė, kai nekoncentruotas vandens srautas ardo visą paviršių. Linijinė erozija būna tada, kai koncentruotas vandens srautas smulkina nešamas
daleles, tirpdo klintis, gipsą ir kitas tirpias medžiagas. Dėl linijinės erozijos susiformuoja
slėniai, griovos, išgraužos, raguvos.
Kovojant su liūčių sukelta dirvos erozija, pirmiausiai reikia įvertinti teritorijos
gamtines ir ekonomines sąlygas ir tada numatyti atitinkamus veiksmus. Vandens srautų nutekėjimą galima reguliuoti agrotechninėmis, agrobiologinėmis, agrocheminėmis
ir melioracinėmis priemonėmis. Agrotechninės priemonės – dirvų dirbimas ir augalų
sodinimas skersai šlaitų, laiptuotų terasų įrengimas, žemės ūkio kultūrų parinkimas atsižvelgiant į jų savybes. Pavojinguose erozijai sklypuose reikia sėti daugiametes žoles.
Nuo erozijos padeda dirvų mulčiavimas, paliktos laukuose ražienos. Agrobiologinės
priemonės – miškų ir žolės dangos išsaugojimas, kulisinių augalų sodinimas. Ypatingą
reikšmę turi miškų įveisimas palei vandens telkinius, išilgai kanalų ir kitose vietose.
Miškas sutvirtina smėlėtus šlaitus ir neleidžia susidaryti išgraužoms. Agrocheminėms
priemonėms priskiriamas dirvų tręšimas mineralinėmis ir organinėmis trąšomis, dirvų
kalkinimas. Taip pagerinamos dirvos savybės, sudaromos geresnės sąlygos augmenijai.
Melioracinės priemonės – laukų drenavimas.
Nuo liūčių ir krušos daugiausia nukenčia kalnų ir priekalnių rajonai, tačiau ir
Lietuvoje jos nėra retas reiškinys. Pagal Lietuvos hidrometeorogijos tarnybos duomenis 1998 m. Lietuvoje užregistruota 5 krušos ir 7 labai smarkaus lietaus atvejai, 1999
metais buvo 3 labai smarkios krušos ir 6 labai smarkaus lietaus atvejai, 2001 m. - 6
labai smarkaus lietaus atvejai. Ypač lietingi su krušomis ir škvalais buvo 1998 metai:
labai smarkus lietus užregistruotas birželio 11, 12, 15, liepos 1, 11,12 ir 28 dienomis.
Birželio 15 dieną Klaipėdoje per 3 valandas prilijo 64 mm, liepos 11 dieną Panevėžyje
per 13 val. 19 min. prilijo 91,6 mm, Biržuose per 13val. 31 min. − 81,9 mm. Tokio
lietingo liepos mėnesio Lietuvoje nebuvo užregistruota 30 metų. Dėl gausių kritu-
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lių patvino upės, buvo apsemti pasėliai, sodybos, gyvenvietės, paplauti keliai. Labai
smarkios krušos tais metais buvo gegužės 28 dieną Pasvalio, gegužės 29 d. – Šilutės,
gegužės 30d. – Šalčininkų, birželio 8 d. − Ukmergės, liepos 22 d. − Panevėžio rajonuose. Ledukų diametras siekė nuo 20 iki 60 mm, kruša nuniokojo daržus, pasėlius,
nukentėjo šiltnamiai, namų stogai, buvo sužeisti gyvuliai ganyklose. Šiuos reiškinius
lėmė į Lietuvą atslinkę šilti ir drėgni ciklonai iš pietinių platumų.

19.4. Škvalai, uraganai, viesulai
Smarkūs vėjai, kurių greitis viršija 15 m/s, yra nepalankūs ūkinei veiklai. Jie padidina
vandens garavimą iš dirvos, dėl to gali prasidėti sausra. Vėjai gali sukelti dulkių audras,
išpustyti dirvožemį, trukdyti įvairiems žemės ūkio darbams. Labai stiprūs vėjai (greitis
didesnis už 30 m/s) gali sugriauti pastatus, išversti medžius, nutraukti elektros perdavimo
linijas. Vasarą, praeinant antrojo tipo šaltajam frontui, beveik visada susidaro škvalai. Tai
staigus vėjo sustiprėjimas, kurį sukelia horizontalus oro sūkurys audros debesyje. Škvalas
trunka keletą minučių, o vėjo greitis jo metu gali siekti 20-30 m/s. Lietuvoje meteorologijos tarnyba škvalus užregistruoja kiekvienais metais drauge su liūtimis ir kruša. Labai
stiprūs škvalai susiformavo 2002 m. liepos mėnesį (4 škvalų atvejai). Nuo jų nukentėjo ir
patyrė didelių nuostolių Lazdijų, Raseinių, Klaipėdos, Varėnos, Biržų rajonai. Škvaliniai
vėjo sustiprėjimai buvo susiję su labai stipria oro konvekcija.
Uraganai – tai labai smarkūs, ilgai pučiantys vėjai, kurių greitis didesnis už 31 m/s
arba 12 balų pagal Boforto skalę. Lietuvos pajūryje jie pučia 1–2 kartus per metus.Labai
stiprūs uraganai vadinami vardais. 1999 m. gruodžio 4 d. Lietuvą pasiekė uraganas „Anatolijus“. Klaipėdoje ir Nidoje vėjo greitis siekė 38−40 m/s, prie jūros galėjo būti 45−50
m/s, Šilutėje ir Vėžaičiuose − 30−35 m/s. Nuo šio uragano didelių nuostolių patyrė Lietuvos pajūris: Nidoje 25 km. pajūrio zonoje nuardytas apsauginis kopagūbris, nukentėjo viso
pajūrio miškai, ypač pušynai ir eglynai. Išversta apie 8000 m3 medžių 250 ha, nuostolių
padaryta Klaipėdos elektros tinklams, apgriauta daug sodybų. Geografijos instituto atliktais tyrimais, uraganas „Anatolijus“ visame Lietuvos pajūryje išplovė 3,94 milijono m3
smėlio ir sąnašų. Visa nuostolių suma −36 milijonai litų. Labai smarkus vėjas Klaipėdoje
užregistruotas 2002 m. sausį, o 2005 m. sausį Šiaurės Vakarų Europoje praūžęs uraganas
„Ervinas“, pasiekė ir Lietuvą. Jo padaryta žala buvo žymiai mažesnė negu „Anatolijaus“
(Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenys).
Viesulai – tai stiprūs, nedidelį plotą apimantys oro sūkuriai su beveik vertikalia ašimi, susidarantys po audros debesimis. Iš pradžių atrodo, kad iš debesies leidžiasi piltuvo
formos stulpas. Viesulo skersmuo siekia iki kelių šimtų metrų, o slinkimo greitis 10−20
m/s. Sūkurio centre oro slėgis labai žemas, todėl susidaro stiprūs kylantys oro srautai.
Dėl Žemės sukimosi nukreipiančios jėgos kylantys oro srautai įgauna sukamąjį judėjimą. Slinkdamas viesulas traukia į save žemes, vandenį, įvairius daiktus, gyvūnus. Galingi
viesulai savo kelyje sugriauna sodybas, pakelia automobilius, nulaužia storus medžius.
Viesulai dažnesni virš jūros, bet gali susiformuoti ir virš sausumos, esant ypač karštiems
orams. Viesulų susidarymą nulemia keletas veiksnių, bet svarbiausias iš jų yra ypač nepastovi atmosferos stratifikacija po audros debesimis. Praeinant antrojo tipo šaltajam frontui,
šaltas oras audringai stumia šiltą orą aukštyn, bet dėl trinties su paklotiniu paviršiumi
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apatiniai šalto oro sluoksniai atsilieka nuo viršutinių, kurie, greičiau judėdami, įsiterpia į
šiltą orą. Būna atvejų, kad paribio atmosferoje susidaro šilto ir šalto oro sluoksniai. Tokia
nepastovi atmosferos būsena sąlygoja viesulų susidarymą. Šiltam orui veržiantis aukštyn,
kondensuojasi vandens garai ir išskiria savitąją kondensacijos šilumą, papildančią viesulo
energiją. Viesulai yra dažnas reiškinys JAV, kur per metus praūžia apie 200 viesulų. Čia jie
vadinami tornadais (ispaniškai−besisukantis). Lietuvoje viesulai susidaro retai, būna silpni
ir trumpalaikiai, bet dėl jų patirti nuostoliai yra žymūs. 1998 m. balandžio 6 d. viesulas užregistruotas Mažeikių rajone. „Nusileidęs iš debesies apie 50 metrų skersmens kaukiantis
stulpas siautėjo kelias minutes 150 metrų pločio juostoje. Nuniokotos 9 sodybos, išlaužyti
medžiai miške. VAZ markės automobilis nuneštas apie 20 metrų ir apdaužytas“ („Stichiniai meteorologiniai reiškiniai Lietuvoje. 1999 metai“). Tais pačiais metais liepos 22 d.
viesulas praūžė Panevėžio rajone, 1999 m. liepos 4 d. nuo viesulo nukentėjo Šiaulių rajono
Kuršėnų gyvenvietė. 2000 m. orai dažniausiai buvo ramūs, tačiau rugpjūčio 19 d. viesulas
siautėjo Trakų rajone.
Tropiniai ciklonai (taifūnai)− tai ypač galingi atmosferos sūkuriai, susidarantys tik
virš jūros. Jiems susidaryti būtina sąlyga: vandens paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 27 °C. Iki tokios temperatūros vanduo gali sušilti tik tropinėse platumose,
todėl tie sūkuriai vadinami tropiniais ciklonais. Jie susidaro netoli pusiaujo ir, atslinkę
nuo Ramiojo vandenyno, nusiaubia Kiniją, Vietnamą, Japoniją, Filipinus. Vis dažnesnis
uraganų ir viesulų pasikartojimas siejamas su klimato pokyčiais dėl anglies dvideginio
padidėjimo atmosferoje.

19.5. Smėlio ir dulkių audros
Smėlio ir dulkių audros dažniausiai kyla dykumų, pusdykumių ir stepių rajonuose.
Nuo šiaurės į pietines dykumas atslinkusios šalto oro masės sušyla, prisigeria dulkių ir
smėlio. Dėl padidėjusio oro tankio ir susidariusio slėgių skirtumo pradeda slinkti karšti
smėlio ir dulkių debesys. Nuo jų nukenčia Šiaurės Afrikos valstybės: Alžyras, Tunisas,
Marokas. Dulkių vėjai pučia Egipte, Vidurinėje Azijoje, Afganistane, Pietų Amerikos prerijose. Daug žalos vynuogynams ir alyvmedžiams padaro karštos dulkių audros, susiformavusios Pirėnų pusiasalio pusdykumėse. Dulkių audrų pasitaiko ir vidutinėse platumose,
pvz., Ukrainoje. Lietuvoje dulkių audros dažnesnės pajūryje arba ten, kur yra dideli atviri
laukų masyvai. Dulkių vėtrų susidarymą vidutinėse platumose sąlygoja šie meteorologiniai veiksniai: stiprus vėjas (> 10 m/s), viršutinio dirvos sluoksnio išdžiūvimas, silpna augmenija arba visai jos nėra laukuose, mažas santykinis oro drėgnis (mažesnis kaip 50 %).
Šiam reiškiniui nemažą įtaką turi neracionali žmogaus veikla: beatodairiškas miškų kirtimas
ir miškų gaisrai, tam tikrai klimatinei zonai netinkamai parinktos agrotechninės priemonės.
Žiemą dulkių audros susidaro retai ir tik tuo atveju, jei dirva neįšalusi, jeigu nėra sniego
dangos ir ledo plutelių. Dažnesnės jos būna pavasarį, kai pučia stiprūs vėjai, o laukuose
pasėliai menkai išsivystę. Jos gali susidaryti ir vasaros pabaigoje, kai prasideda rudeninis
dirvų arimas, o dirva būna išdžiūvusi. Dulkių audros nuneša derlingą dirvožemį nuo didelių
plotų (vėjo erozija ), pažeidžia pasėlius, užneša kelius. Nuo kalvų viršūnių ir vėjo prapučiamų šlaitų viršutinį dirvos sluoksnį nupučia 8-10 m/s greičio vėjas. Padidėjus vėjo greičiui
iki 15 m/s, dirvos erozija padidėja 2 kartus. Lengvos dirvožemio dalelės ilgai išsilaiko ore,
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sumažindamos matomumą. Norint išvengti dulkių audrų, būtina žinoti vyraujančią vėjo
kryptį, augalų išsivystymo tarpsnį, atsižvelgti į vietovės reljefą, laukų mikroklimatinius
ypatumus. Reikia taikyti tokias priemones, kurios sumažintų vėjo greitį pažemyje ir padidintų dirvožemio sukibimą. Tai pasiekiama sodinant apsaugines miško juostas ir vėją
sulaikančius kulisinius augalus, taikant daugiamečių žolių sėjomainą. Gera priemonė yra
vienmečių kultūrų sėjimas juostomis pakaitomis su daugiametėmis žolėmis.

19.6. Nepalankūs augalams žiemoti reiškiniai
Žiemą pavojingi yra šie meteorologiniai reiškiniai:
1) ilgalaikis šaltis be sniego dangos, arba esant plonai sniego dangai;
2) ilgi ir gilūs atlydžiai;
3) stora sniego danga, esant silpnam dirvos įšalimui;
4) ledo plutelės;
5) laukuose stovintis vanduo;
6) stiprūs vėjai;
7) apšalas ir šlapio sniego apdrabos.
Žiemojančius augalus gali paveikti vienas arba keli nepalankūs veiksniai drauge.
Sodų ir pasėlių iššalimas. Žiemojantys augalai gali iššalti, nes ledo kristalai mechaniškai pažeidžia jų ląsteles. Vaismedžių ir vaiskrūmių žiemojimas iš dalies priklauso nuo
praėjusios vasaros ir rudens meteorologinių sąlygų. Jei vasara būna šilta ir saulėta, o rudenį oro temperatūra krinta palaipsniui, tai žiemojantys augalai užsigrūdina: jie sustoja augę,
jų audiniuose sumažėja vandens, jų ląstelėse padidėja cukraus koncentracija. Užsigrūdinę augalai lengviau pakelia žiemos speigus. Po lietingų vasarų ir ilgai besitęsiančių šiltų
orų rudenį augalai nespėja užsigrūdinti, todėl žiemoja blogiau. Sodai labiausiai nukenčia
žiemos pradžioje, kai stiprūs šalčiai prasideda be sniego dangos arba ji būna labai plona. Žema temperatūra nevienodai paveikia augalo dalis. Vaismedžių vainikai gali ištverti
žemas oro temperatūras, pvz., labai atsparių veislių obelys pakelia oro temperatūrą iki
-45 °C, lepesnės yra kriaušės, jos ištveria iki -35 °C, citrusiniai tik -7, -8 °C. Daug jautriau
į šaltį reaguoja vaismedžių šaknys. Nukritus dirvos temperatūrai šaknų gylyje iki -15,
-20 °C, pažeidžiamos obelų šaknys, -10, -15 ° C temperatūra pavojinga vyšnių ir trešnių
šaknims, kriaušių ir slyvų šaknys apšąla esant -8, -10 °C. Pažeidimo laipsnis priklauso nuo
veislės atsparumo žemoms temperatūroms. Nepalankiai vaismedžių žiemojimą veikia ilgi
atlydžiai ir staigūs temperatūros svyravimai. Šilti orai skatina pumpurų vystimąsi, tačiau
vėliau, pradėjus šalti, jie žūsta. Ankstyvą pavasarį, esant dideliems paros temperatūrų svyravimams, gali būti pažeidžiama vaismedžių žievė, ji sutrūkinėja, atsiranda žaizdų.
Žiemkenčiai iššąla, jei dirvos temperatūra krūmijimosi mazgo gylyje (3 cm) nukrinta
žemiau kritinės ir išsilaiko 2−3 paras. Kritinė temperatūra priklauso nuo augalų veislės ir
jų užsigrūdinimo rudenį. Užsigrūdinusių žieminių rugių kritinė temperatūra 3cm gylyje
yra -22, -24 °C, kai kurių ypač atsparių rugių veislių − -25, -30°C, žieminių kviečių − -16,
-18°C. Žiemkenčius, kaip ir vaismedžius, neigiamai veikia staigūs temperatūros svyravimai žiemą. Po atlydžių pasėliai gali iššalti ir esant aukštesnėms kritinėms temperatūroms.
Žiemkiančiams ir sodams iššalti didžiausias pavojus yra rytinėje Lietuvos dalyje, ypač
ten, kur yra kalvotas reljefas, nes nuo kalvų viršūnių vėjas nupusto sniegą, ir tai padidina
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iššalimo pavojų. Dėl bendro klimato atšilimo Lietuvoje vis rečiau būna speiguotų žiemų,
tačiau kai kuriais metais, įsiveržus labai šaltoms arktinėms oro masėms, susidaro nepalankios sąlygos žiemojantiems augalams. Tokios žiemos buvo 2002/2003 ir 2005/2006 metų,
kai buvo stiprūs šalčiai ir plona sniego danga.
Saugant sodus nuo iššalimo, tuo reikia rūpintis jau įveisiant naujus sodus: parinkti
tinkamus sklypus, geriausia nedidelio nuolydžio į pietų pusę, apsaugotus nuo šiaurės ir vakarų vėjų, sodinti tokias vaismedžių veisles, kurios geriausiai tiktų to rajono klimatinėms
sąlygoms. Prižiūrint jau pasodintą jauną arba suaugusį sodą, svarbi agrotechnika, kuri turi
užtikrinti gerą vaismedžių augimą ir derėjimą: tai tręšimas organinėmis ir mineralinėmis
trąšomis, vaismedžių genėjimas, sodo ligų ir kenkėjų naikinimas. Sveiki, gerai išsivystę,
nenusialinę nuo pernelyg didelio derliaus vaismedžiai žiemą būna ištvermingesni. Šaltomis ir mažo sniegingumo žiemomis reikia pomedžius mulčiuoti mėšlu, durpėmis arba
kompostu, sukaupti kuo daugiau sniego. Šios priemonės apsaugo vaismedžių šaknis nuo
iššalimo. Vaismedžių kamienų ir pagrindinių šakų apsauga nuo temperatūrų svyravimų
žiemos metu yra jų nubaltinimas kalkėmis. Tai turi būti atlikta rudenį. Panašiai kaip sodus,
taip ir žiemkenčius, apsaugoti nuo iššalimo padeda atsparesnės šalčiams veislės, savalaikė
sėja, tinkamas tręšimas ir sniego sulaikymas laukuose.
Augalų iššutimas ir išmirkimas. Žiemkenčiai pradeda šusti, jei ant negiliai įšalusios
dirvos susidaro stora sniego danga. Tais atvejais krūmijimosi mazgo gylyje temperatūra
būna apie 0°C. Augalai, intensyviai kvėpuodami, sunaudoja daug maisto medžiagų, todėl
jie nusilpsta, pagelsta, o žiemos pabaigoje juos užpuola grybelinės ligos.
Augalai gali išmirkti tirpstant sniegui, kai žemesnėse reljefo vietose kaupiasi polaidžio vanduo. Ilgesnį laiką išbuvę apsemti pasėliai gali praretėti arba visiškai žūti. Pasėliai
išmirksta greičiau, kai vanduo yra šiltesnis. Jei vanduo laikosi ilgiau kaip 10 dienų, o jo
temperatūra pakyla iki 5 °C, pasėliai žūsta. Užliejimas pakenkia mažiau, jei augalų viršutinė dalis yra virš vandens. Ilgalaikis miško užtvindymas gravitaciniu vandeniu taip pat
stabdo medžių augimą, nes sumažėja dirvožemio aeracija, sutrinka nusistovėjęs deguonies
režimas dirvožemyje. Prie atsparių užliejimui medžių priskiriami drebulė, beržas, gluosnis,
kai kurios klevų rūšys. Be didesnių augimo nuostolių jie pakelia 30 − 40 dienų užliejimą
(pagal A.Smoliaką). Efektyviausia yra laukus sausinti įrengiant drenažą. Labai apsemtose
vietose galima iškasti laikinus griovelius vandeniui nutekėti. Nuostolius dėl žiemkenčių
iššutimo sumažina sniego suspaudimas voluojant. Kartais sniego paviršius patamsinamas
užberiant jį durpėmis, dėl to sniegas pradeda tirpti. Po sniegu nukrenta temperatūra, nes
tirpstant sunaudojama šiluma. Tose žemėse, kur pasėliai gali iššusti, labai svarbu laiku pasėti, ypač ne per anksti. Dirva turi būti šiek tiek susigulėjusi po rudeninio dirvos dirbimo,
be to, sėklą reikia giliau įterpti.
Ledo plutelės. Ledo plutelės, susidariusios dirvos paviršiuje, gali pakenkti žiemkenčiams. Jos susidaro po atlydžių, sušalus ištirpusiam sniegui. Ledo plutelių storis gali būti
nuo 20 iki 50 mm, daugiausia pasiekia iki 150 mm. Jos gali būti prišalusios prie dirvos
arba pakibusios ant sniego. Po ledo plutele labai padidėja anglies dvideginio koncentracija, kurį išskiria augalai, ir sumažėja deguonies. Sutrikus dujų apykaitai, augalai gali žūti.
Pakibusios ledo plutelės augalams žalos nepadaro.
Augalų iškilnojimas. Jei žiemos metu pasikartoja atlydžiai, o po jų pradeda šalti, tai šlapioje dirvoje susidaro ledo tarpsluoksniai, sustorėję jie gali pakelti viršutinį dirvos sluoksnį

260

su žiemkenčiais ir nutraukti jų šaknis. Ledo tarpsluoksniai dirvoje gali susidaryti ne tik iš
polaidžio bet ir iš kapiliarinio vandens, kuris pakyla iš gilesnių sluoksnių į įšalo zoną. Kito
atlydžio metu, tirpstant ledui, dirva suslūgsta, apnuogindama krūmijimosi mazgą ir šaknų
kaklelį. Vėl pradėjus šalti, šaknų kaklelį paveikia neigiama temperatūra. Po kelių tokių pakilimų ir nuslūgimų didelė dalis augalų žūsta. Iškilnojimas taip pat yra pavojingas mažiems
ir neseniai pasodintiems medeliams bei medžių daigams. Nuo iškilnojimo labiau nukenčia
silpni ir menką šaknų sistemą turintys augalai, todėl svarbu tinkamai pasėlius prižiūrėti. Vandens perteklių iš dirvos reikia pašalinti taikant melioracines priemones.
Apšalas ir sniego apdrabos. Apšalu vadinamas ledo sluoksnių susidarymas ant kelių,
elektros laidų, medžių šakų ir kt. Palankios sąlygos jam susidaryti būna, kai iškrenta silpnas šaltas lietus (lijundra), o oro temperatūra būna šiek tiek žemesnė už nulį (-2, -4°C).
Lietuvoje apšalas susiformuoja žiemos metu, kai stiprius šalčius pakeičia atlydžiai. Dėl jo
patiriami nemaži nuostoliai. 1996 m. gruodžio mėn. Šilalės rajone apšalas apgadino aukštos įtampos linijos 170 atramų, 4 tūkstančiai gyventojų liko be elektros energijos. Žala padaryta ir miškams, išlaužyta daug medžių. Tais pačiais metais Lietuvos miškai nukentėjo ir
nuo šlapio sniego apdrabų, kurios susiformuoja, kai intensyviai sninga, ir oro temperatūra
artima nuliui. Šlapias sniegas susikaupia daugiausia ant spygliuočių medžių šakų. Ypač
nukenčia jaunuolynai, nes medeliai nulaužomi arba išlankstomi.

Klausimai
1. Apibūdinkite šalnų rūšis ir jų susidarymo sąlygas.
2. Kokiame augalų vystymosi tarpsnyje jie labiausiai pažeidžiami šalnų?
3. Pagal kokius kriterijus įvertinamas šalnų pavojus tam tikroje teritorijoje?
4. Kaip galima sumažinti neigiamą šalnų poveikį augalams?
5. Kokios yra sausrų susidarymo priežastys ir kaip įvertinamas jų intensyvumas?
6. Kokio intensyvumo sausra laikoma stichine?
7. Kaip galima sumažinti dėl sausrų patiriamą žalą derliui?
8. Paaiškinkite liūčių ir krušos susidarymo priežastis.
9. Apibūdinkite uraganus ir viesulus ir dėl jų patiriamus nuostolius.
10.Išvardinkite nepalankius augalams žiemoti reiškinius.
11. Kokiomis priemonėmis galima apsaugoti sodus nuo iššalimo?
12.Kokia yra sniego dangos įtaka augalų žiemojimui?

Uždaviniai
1. Apskaičiuokite tikėtiną minimalią temperatūrą dirvos paviršiuje, jei 13 val. sauso
ir sudrėkinto termometrų rodmenys atitinkamai yra t = 10 °C ir t1 = 7 °C. Santykinis oro drėgnis r = 60 %, o debesuotumas – 5 balai.
2. Naudodamiesi P. Brounovo grafiku, nustatykite šalnos tikimybę procentais, jei oro
temperatūra 13 val. buvo 15 °C, o 21 val. nukrito iki 6 °C.
3. Apskaičiuokite miškų gaisringumo indeksą G, jei oro temperatūra 14 val. buvo
29 °C, o rasos taško temperatūra τ = 4 °C. Dienų skaičius be lietaus n = 10 (laikyti,
kad tomis dienomis oro temperatūra ir rasos taškas nekito).
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4. Apskaičiuokite hidroterminį koeficientą (HKT), jei 2006 m. liepos mėnesį Panevėžyje iškrito 23 mm kritulių, o to laikotarpio aktyviųjų temperatūrų suma sudarė
639 °C.

Literatūra
1. http://images.katalogas.lt/maleidykla/geo42/Geo_005_10.pdf
2. http://www.vpgt.lt/~ugm/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=30&Itemid=44.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr.783 ,,Dėl
krašto ekstremalios situacijos žemės ūkyje dėl stichinės sausros paskelbimo” paskelbta krašto ekstremali situacija žemės ūkyje dėl stichinės sausros (Žin., 2006,
Nr. 87-3419).
4. Kairiūkštis L. ir kt. Miškininkystė. Vilnius, Mokslas, 1979. 312 p.
5. Walsh J.E., Chapman W.L.,Shy T.L. Recent decrease of sea level preassure in the
Central Arctic, J. of Climate, 1996, 9, 480-486.

262

20. KLIMATAS
20.1. Klimato sistema ir globalinis klimatas
Žodis klimatas kilęs iš graikų kalbos žodžio „klima“, reiškiančio polinkį. Senovės graikai klimato skirtumus siejo su Saulės spindulių polinkio kampu į žemės paviršių. Tai rodo,
kad senovės graikų mokslininkai jau daugiau kaip prieš 2000 m. teisingai įvertino lemiamą
Saulės vaidmenį vietovės klimatui. Bėgant metams ir vystantis mokslui, buvo pastebėta,
kad, be Saulės spinduliuotės, yra ir kitų veiksnių, nulemiančių vietovės klimatą: tai žemynų
ir vandenynų išsidėstymas ir su tuo susijusi atmosferos cirkuliacija, augmenija, ypač miškai,
reljefas ir kt. Suformuluotas ir klimato apibrėžimas: tai daugiametis orų režimas tam tikroje
vietoje ties Žemės paviršiumi arba tam tikrame atmosferos aukštyje, susidarantis dėl Saulės
spinduliuotės, atmosferos cirkuliacijos bei paklotinio paviršiaus ilgalaikės sąveikos. Reikia
pabrėžti esminį skirtumą tarp orų ir klimato sąvokų. Orai – tai momentinis (tam tikros dienos
ar nakties) atmosferos būsenos įvertinimas, nurodant meteorologinius elementus: oro temperatūrą ir drėgnį, atmosferos slėgį, debesuotumą ir kritulius, vėjo greitį, kryptį ir kt. Apibūdinant vietovės klimatą, apskaičiuojamos šių meteorologinių elementų vidutinės vertės
per tam tikrą laikotarpį (25−50 metų), nurodomi jų ekstremumai (didžiausios ir mažiausios
vertės) charakterizuojamos praslenkančios oro masės, jų dažnumas ir kt.
Kadangi klimato tyrimai yra svarbūs viso pasaulio valstybėms ir jose gyvenantiems
žmonėms, tai 20 amžiaus antroje pusėje buvo sudaryta pasaulinė klimato tyrimo programa. Tai didelės apimties, koordinuota, ilgalaikė, tarptautinė mokslinio bendradarbiavimo
sistema, tirianti klimatą įvairiais aspektais. 1974 m. Stokholme vykusioje mokslininkų
konferencijoje buvo numatytos veiklos kryptys, apibrėžtos klimato sistemos ir globalinio
klimato sąvokos.
Klimato sistemą sudaro:
1) atmosfera (Žemės rutulį gaubiantis dujų sluoksnis);
2) hidrosfera (vandenynai, upės, ežerai, gruntiniai vandenys);
3) kriosfera (jūrų ir sausumos ledynai bei sniego danga);
4) litosfera (kietoji Žemės rutulio pluta);
5) biosfera (flora, fauna ir pats žmogus).
Šios sistemos statistinių rodiklių apie orų sąlygas visuma, apimanti dešimtmečiais
skaičiuojamą laikotarpį, vadinama globaliniu klimatu
Tam tikroms klimato sistemos dalims būdingos skirtingos fizinės ir cheminės savybės, tačiau jos glaudžiai susijusios ir tarpusavyje sąveikauja. Judriausia ir labiausiai
kintanti sistemos komponentė yra atmosfera. Jos būsena tam tikru laiku nulemia vietovės
orus. Vandenynai ir vandens telkiniai pasižymi didele šilumine talpa, todėl sugeria pagrindinę dalį Saulės spindulinės energijos. Nors vandenynų judrumas yra mažesnis negu oro
masių, tačiau ir juose susiformuoja šiltosios srovės, kurios iš ekvatorinių rajonų į poliarinius perneša beveik tiek pat šiluminės energijos, kaip ir atmosfera. Kriosferą sudaro ledynai ir sniego danga. Jie nevienodai pasiskirstę Žemės paviršiuje − didžiausia dalis tenka
Antarktidai ir Grenlandijai. Ledyniniai skydai kinta lėtai, tačiau sniego dangos užimamas
plotas priklauso nuo metų laiko: žiemą žymiai padidėja. Dėl ledynų tūrio sumažėjimo vi-
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sada pakyla jūros lygis. Kriosferos poveikis klimatui susijęs su didele jos atspindžio geba
(albedas 90 %). Litosfera – kietoji Žemės rutulio pluta, pastoviausia lyginant ją su atmosfera ir hidrosfera. Šiuolaikinė geologija teigia, kad Žemės plutą sudaro septynios didžiosios ir dešimtys vidutinių bei mažųjų plokščių. Jos nuolat juda ir sąveikauja tarpusavyje,
dėl to vyksta Žemės drebėjimai, vulkanų išsiveržimai, kalnų ir vandenynų formavimasis.
Šie procesai vyksta šimtus milijonų metų ir tęsiasi iki šių dienų. Kai kurios litosferos savybės gali keistis greitai: dirvožemio tankis, šiluminis laidumas, atspindžio geba ir kt. Šios
savybės gali priklausyti nuo žmogaus ūkinės veiklos. Žemės rutulio (globaliniam) klimatui įtakos turi Žemės gravitacinis ir magnetinis laukai, geoterminiai šaltiniai ir vulkanų
išsiveržimai. Biosfera – klimato sistemos dalis, kurios įtaką klimatui nulemia augmenija
ir žmogaus ūkinė veikla. Nuo augmenijos užimamų plotų, jos įvairovės ir vegetacijos periodo priklauso sugertos Saulės spindulinės energijos kiekis, šilumos ir drėgmės apykaita
tarp sausumos ir atmosferos. Naujų, tinkamų žemdirbystei, plotų įdirbimas, miškų kirtimas, oro ir vandens telkinių tarša, tai žmogaus veiklos padariniai, neigiamai veikiantys
globalinį klimatą.
Klimato sistema kinta ir vystosi priklausomai nuo vienos ar kelių šios sistemos komponenčių kitimo ir vystymosi. Visi joje vykstantys procesai ir pokyčiai vadinami vidiniais
globalinį klimatą formuojančiais veiksniais. Klimato sistemą veikia ir išoriniai veiksniai:
Saulės aktyvumo kitimas, Žemės orbitos padėtis Saulės sistemoje, Žemės sukimosi greitis
ir jos ašies polinkis į orbitos plokštumą, Saulės ir kitų planetų bei Mėnulio trauka. Tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai nuolat kinta ir vystosi, nulemdami globalinio klimato kitimus.

20.2. Makroklimatas ir jį formuojantys veiksniai
Geografinės srities arba zonos klimatas vadinamas makroklimatu. Jis yra neatskiriama globalinio klimato dalis. Svarbiausi makroklimatą formuojantys veiksniai yra Saulės
spinduliuotė, atmosferos cirkuliacija, paklotinis paviršius, reljefas, jūrinės srovės, augmenija (ypač miškai).
Saulės spinduliuotė. Klimato sistemos pagrindinis energijos šaltinis yra Saulė. Spindulinės energijos kiekį, pasiekiantį Žemės atmosferos viršutinį sluoksnį, nusako Saulės
konstanta, kuri lygi S0=1367 W/m2. Kadangi Žemė apvali, tai bendroji Saulės spinduliuotė
joje pasiskirsto labai nevienodai. Pagal gaunamą iš Saulės šilumos kiekį graikų mokslininkai Aristotelis ir Hiparchas Žemės rutulį suskirstė į penkias juostas: karštąją (tropikų, nuo
pusiaujo iki 23,5° šiaurės ir pietų platumos); dvi vidutines juostas ( nuo 23,5° iki poliarinių
ratų, t.y. 66,5° šiaurės ir pietų platumos); dvi šaltąsias ( poliarines, nuo poliarinio rato iki
ašigalių). Ekvatorinė (pusiaujo) zona gauna didžiausią Saulės spinduliuotės kiekį: 7833
MJ/m2 per metus. Tolstant nuo pusiaujo, t.y. didėjant geografinei platumai, gaunama spinduliuotė mažėja ir ašigaliuose sudaro 1688 MJ/m2 per metus. Dėl Žemės sukimosi apie
savo ašį ir apie Saulę, gaunamos spinduliuotės dydis per parą ir per metus kinta.
Atmosferos cirkuliacija. Žemės atmosferoje vyksta didelių oro masių judėjimas iš
vandenynų į sausumą (arba atvirkščiai), taip pat gali judėti tik sausumoje iš vienų platumų
arba sričių į kitas. Šis procesas vyksta dėl nevienodo oro masių įšilimo susidarančio slėgių
skirtumo, pavyzdžiui, taip susidaro pasatai. Ties labiausiai įšilusia ekvatorine (pusiaujo)
zona oras išsiplečia, o slėgis sumažėja. Iš aukštesnio slėgio juostų, esančių abipus pusiaujo
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30 − 35° platumoje, link pusiaujo pradeda plūsti oro masės. Atmosferos cirkuliacijai svarbią reikšmę turi sausumos ir vandenynų išsidėstymas, nes virš jų susiformuoja skirtingų
temperatūrų ir drėgnio oro masės. Vasarą vandenynas įšyla lėtai, nes dalis šilumos sunaudojama garuojant ir gilesniems vandens sluoksniams šildyti, todėl virš jo oras būna vėsus
ir drėgnas. Virš žemynų oro masės būna karštos ir sausos, nes dirva šildo pažemio orą dėl
atspindžio ir efektyviojo spinduliavimo. Vėsios jūrinės oro masės vasarą sušvelnina karštą žemyno klimatą ir aprūpina jį drėgme ir krituliais, žiemą jos perneša šilumos kiekį iš
lėtai vėstančio vandenyno į greitai vėstantį žemyną. Vakarų Europos, taip pat ir Lietuvos
klimatui didelę įtaką turi virš Atlanto vandenyno susiformavę ciklonai (žemo slėgio oro
masės), kurie, atslinkę į sausumą, atneša drėgnus ir lietingus orus. Praslenkančius ciklonus
pakeičia anticiklonai – aukšto slėgio milžiniški sūkuriai (diametras 2−3 tūkst. km). Į Vakarų Europą jie gali atslinkti iš poliarinių platumų (Grenlandijos ir Špicbergeno salų) arba iš
subtropinių platumų (Azorų salų) aukšto slėgio sričių.
Paklotinis paviršius. Paklotiniu paviršiumi vadinamas Žemės paviršius (dirva, vanduo, augmenija, sniego danga), kuris ribojasi ir sąveikauja su atmosfera. Įvairūs paklotiniai paviršiai skiriasi fizinėmis ir cheminėmis savybėmis, nevienodai sugeria ir atspindi
Saulės spindulius, todės nevienodai įšyla.
Sniego danga. Dirvožemio šiluminiam ir drėgmės režimui svarbią reikšmę turi sniego
danga. Vidutinėse platumose jos įtaka klimato sąlygoms pastebima žiemą . Dėl didelės atspindžio gebos ir mažo šiluminio laidumo sniego danga sumažina dirvos atvėsimą ir apsaugo
ją nuo ilgo ir gilaus įšalo. Pavasarį tirpstantis sniegas papildo dirvožemio vandens atsargas.
Poliarinėse srityse ledynai ir sniegynai egzistuoja ištisus metus. Jie atspindi apie 80% bendrosios (suminės) Saulės spinduliuotės, todėl susidaro neigiamas šilumos balansas net vasarą. Dėl žemos temperatūros iš atmosferos išsiskiria vandens garai, sudarydami šerkšną (oras
sausėja). Dėl šių procesų poliarinėse srityse susiformuoja labai šaltas ir sausas klimatas.
Jūrinis ir kontinentinis klimatas. Ypatingą reikšmę klimatui turi vandens ir sausumos
paviršiai. Dėl skirtingų šių paviršių šiluminių savybių pajūrio rajonuose ir salose susiformavo jūrinio tipo klimatas, o žemynų gilumoje, toli nuo jūrų ir vandenynų − žemyninis
(kontinentinis) klimatas. Žemyninis klimatas pasižymi dideliais dienos ir nakties, taip pat
žiemos ir vasaros temperatūrų svyravimais. Vidutinėse platumose šiam klimatui būdingos
labai šaltos žiemos ir karštos vasaros. Sausis – šalčiausias metų mėnuo, o liepa – šilčiausias. Jūrinis klimatas, lyginant jį su žemyniniu, pasižymi žymiai mažesniais paros ir metų
temperatūrų svyravimais, be to, temperatūrų ekstremumai šiek tiek vėluoja per parą ir
per metus, todėl šalčiausias mėnuo – vasaris, šilčiausias – rugpjūtis, o pavasaris gali būti
šaltesnis už rudenį. Šiam klimatui yra būdingas didesnis oro drėgnis, taip pat didesnis debesuotumas ir kritulių kiekis. Tolstant nuo jūros, klimato kontinentalumas didėja.
Jūrinės srovės. Didelę įtaką klimatui turi jūrinės srovės, susiformuojančios vandenyne
dėl vandenyje susidarančių slėgių gradientų, dėl trinties jėgų, atsirandančių tarp judančių
oro masių ir vandens paviršiaus, dėl Saulės ir Mėnulio traukos jėgų, nulemiančių vandenyno
potvynius ir atoslūgius. Jūrinių srovių kryptį pakoreguoja Žemės sukimosi nukreipiamoji
(Koriolio) jėga. Jūrinės srovės, kurios gali būti šiltos ir šaltos, apima didelio pločio ir gylio
vandens masę. Šiltos srovės paprastai juda iš ekvatorinių platumų į šiaurę, o šaltosios – iš
šiaurinių platumų į pietines. Šiaurės pusrutulyje teka galinga šiltoji Golfo (Šiaurės Atlanto)
srovė, prasidedanti Meksikos įlankoje ir, tekėdama per visą Atlanto vandenyną, pasiekia Ba-

265

renco ir Karsko jūras prie Špicbergeno ir Naujosios Žemės salų. Golfo srovės plotis 120 km
ir apie 2 km − gylis. Ji perneša didžiulį šilumos kiekį prie Vakarų Europos krantų. Šiaurėje
jos vandens temperatūra vasarą siekia +13 − +15 °C, o žiemą + 8 °C. Vakarų Europos valstybėse, taip pat ir Lietuvoje, Golfo srovė suformavo švelnų, šiltesnį klimatą už tą, koks turėtų
būti pagal geografinę platumą: jam būdingos gana šiltos žiemos ir nedidelis metinių temperatūrų svyravimas. Nuo Atlanto vandenyno nuolat atslenkančios šiltos ir drėgnos oro masės
užtikrina pakankamą kritulių kiekį. Golfo srovė sušvelnina labai šaltą vakarinės Arktikos
klimatą: vidutinė sausio mėnesio temperatūra, žemesnė už nulį, būna tik už poliarinio rato
(66,5° šiaurės platumos), o sausio mėnesio vidutinės temperatūros -20 °C izoterma pasislenka į šiaurę iki 85° platumos. Todėl ištisus metus neužšąla didelė dalis Barenco jūros ir Norvegijos fiordų. Ramiojo vandenyno šiltoji Kurosijo srovė, pratekanti prie pietrytinių Japonijos
krantų, yra žymiai silpnesnė už Golfo srovę. Šiaurėje jos vandens temperatūra vasarą siekia
+25 °C, žiemą – +12 − +18 °C. Visos šiltosios jūrinės srovės padidina oro drėgnį ir kritulių
kiekį. Šaltosios vandenynų srovės (Labradoro, Kalifornijos ir kt.), tekančios iš šiaurinių platumų link pusiaujo, sumažina jų skalaujamų pakrančių oro temperatūrą ir kritulių kiekį, todėl
tose pakrantėse formuojasi dykumos.
Reljefo įtaka klimatui. Kalnuotas reljefas suformuoja savitą klimatą, nes kylant aukštyn kinta visi meteorologiniai elementai: atmosferos slėgis, oro ir dirvos temperatūra, oro
drėgnis, debesuotumas ir kritulių kiekis. Kylant į kalnus, mažėja atmosferos slėgis ir retėja
oras, todėl gaunamas didesnis bendrosios Saulės spinduliuotės kiekis, kas 100 metrų padidėja 10 − 20 W/m2. Skirtingo statumo ir orientacijos šlaitus pasiekia nevienodas spindulinės energijos kiekis: vasarą pietiniai šlaitai gauna 15 − 20 % daugiau, o šiauriniai – 10
− 15 % mažiau negu horizontalus paviršius. Žiemos metu statūs pietiniai šlaitai gauna
2 kartus daugiau Saulės spinduliuotės negu horizontalus paviršius, o šiaurinių gaunama
spinduliuotė artima nuliui. Pietų pusrutulyje yra atvirkštinė eiga. Kylant aukštyn, krenta
oro temperatūra. Vertikalus temperatūros gradientas − vidutiniškai 0,5 °C kas 100 metrų.
Dėl temperatūros žemėjimo mažėja ir absoliutinis oro drėgnis. Kalnuose susidaro skirtingų temperatūrų ir drėgnumo vertikalinės klimatinės juostos. Prie klimatinių sąlygų prisitaiko ir augmenija. Kalnuotuose rajonuose labai nevienodai pasiskirsto krituliai: ten, kur
vyrauja sausos kontinentinės oro masės, labai mažai iškrenta kritulių, pvz., Pamyro kalnuose metinis kritulių kiekis tik 72 mm, Tibeto kalnyno didesnėje dalyje kritulių iškrenta
100 − 200 mm per metus. Tokiuose kalnuose auga skurdi dykumų ir pusdykumių augmenija. Kitokios sąlygos susidaro ten, kur kalnai užtveria kelią nuo vandenyno slenkančioms
drėgnoms oro masėms. Šlaitais jos kyla aukštyn, atvėsta, susikondensavę vandens garai
iškrenta kritulių pavidalo. Drėgno klimato kalnuose jau papėdėje auga lapuočių miškai,
aukščiau juos pakeičia spygliuočiai, dar aukščiau – krūmai ir pievos ir pagaliau − amžinas
ledas ir sniegas. Kalnuose sniego riba yra nevienodame aukštyje. Tai priklauso nuo geografinės platumos: tropinėse platumose sniego ribos aukštis virš jūros lygio yra didžiausias
ir siekia 5000 − 6000 m, kuo toliau į šiaurę (arba pietus) – žemėja, o poliarinėse platumose
nusileidžia iki jūros lygio. Kalnuose sniego dangos storis pasiskirsto nevienodai: prieš
vėją nukreiptuose šlaituose susikaupia didžiulės sniego masės ir susidaro lavinų pavojus.
Kalnai turi įtakos ir prie jų esančių slėnių ir lygumų klimatui.
Miškas ir klimatas. Miškas yra biosferos dalis, įeinanti į bendrą klimato sistemą ir
veikianti tiek globalinį, tiek vietinį klimatą. Miško veiklųjį paviršių sudaro laja − šakų
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ir lapų visuma. Jos aukštis virš miško paklotės ir tankumas priklauso nuo miško rūšies
ir amžiaus. Miškas padidina Saulės spinduliuotės balansą, nes turi mažą albedą. Iš visų
gamtinių paviršių patį mažiausią albedą turi spygliuočių ( ypač eglynų ) miškai (A = 10
%). Lapuočių miško albedas sudaro 15 − 20 %. Saulės spinduliuotės balanso padidėjimas
sušvelnina klimatines sąlygas vidutinėse ir šiaurinėse platumose, kur miškai ribojasi su
sniego danga, turinčia labai didelį albedą (80 − 90 %).
Krituliai yra svarbiausias drėkinimo rodiklis. Jiems susidaryti būtinos sąlygos: 1) pakankamas vandens garų kiekis atmosferoje; 2) konvekcinės kylančios aukštyn oro srovės
ir atvėsusių vandens garų kondensacija. Šioms sąlygoms susiformuoti padeda miškas. Pakankamo ir drėgmės pertekliaus rajonuose miškų masyvai garina vandenį 10 − 20% labiau,
lyginant su gryna dirva. Sauso klimato rajonuose miškai taip pat labiau garina vandenį dėl
to, kad medžių šaknys pasisavina drėgmę iš gilių dirvožemio sluoksnių, kur slūgso gruntinis
vanduo. Vandens garų kiekis virš medžių lajos padidėja ne tik dėl garavimo, bet ir dėl transpiracijos. Virš miškų masyvų iškrenta apie 10 − 20 % daugiau kritulių, tačiau didelę jų dalį
sulaiko medžių laja: beržynų − apie 10 %, pušynų − 12 − 14 %, eglynų – iki 40 %, tropinių
ir subtropinių miškų – iki 60 %. Į paklotę patenka atitinkamai mažiau kritulių.
Žiemos metu sniego danga miške pasiskirsto tolygiau negu atvirame lauke, be to, sniego tankis yra mažesnis dėl susilpnėjusio vėjo. Po puria sniego danga dirva įšąla negiliai.
Pavasarį miške sniegas tirpsta lėčiau negu laukuose (ištirpsta vidutiniškai 2 savaitėmis vėliau), todėl daugiau polaidžio vandens susigeria į dirvą. Padidėja vandens atsargos dirvoje,
sumažėja vandens sukelta dirvų erozija. Tad miškas skatina kritulių susidarymą, intensyvina
vandens apytaką, reguliuoja paviršinio ir gruntinio vandens nuotėkį. Miškų naikinimas, siekiant padidinti ariamosios žemės plotus, gali sumažinti gėlo vandens atsargas Žemėje.
Miškas pakeičia atmosferos oro sudėtį: veikiant šviesai, fotosintezės metu žalieji
augalai iš anglies dvideginio ir vandens sintetina angliavandenius ir kitas organines medžiagas, o į atmosferą išskiria deguonį. Anglies dvideginio koncentracija ore mažėja. Miškų plotų sumažėjimas sąlygoja CO2 koncentracijos didėjimą atmosferoje, o dėl šiltnamio
efekto − oro temperatūros kilimą.

20.3. Klimato klasifikacija
Nevienodai pasiskirstę klimatą formuojantys veiksniai Žemės paviršiuje sąlygoja jo
įvairovę. Klasifikacijos tikslas − iš daugelio pasaulio klimato rūšių išskirti tipiškus ir nustatyti jų geografinį pasiskirstymą. Yra sukurta daug klimato klasifikacijų, sudarytų įvairiais pagrindais, tačiau jos nėra labai tikslios ir yra tobulinamos iki šių dienų. Pirmąja klimato klasifikacija galima laikyti jau minėtą Aristotelio Žemės rutulio padalinimą į penkias
klimatines juostas pagal geografinę platumą.
V.Kepeno klimato klasifikacija. 20 a. pradžioje V. Kepenas (rusų mokslininkas, dirbęs
Rusijoje, vėliau − Vokietijoje ir Austrijoje) klimatą suklasifikavo, remdamasis meteorologiniais rodikliais: mėnesio vidutinių temperatūrų ir kritulių pasiskirstymu. Jis išskyrė
penkias klimatines juostas, kurios žymimos didžiosiomis raidėmis (A, B, C, D, E). Atsižvelgdamas į gamtines zonas (miškus, dykumas), šias dalijo dar smulkiau.
A – tropinių kritulių juosta; čia nėra žiemos, visus metus mėnesių vidutinė temperatūra ne žemesnė kaip 18 °C.
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B – dvi aridinio ( sausringo) klimato juostos (po vieną kiekviename pusrutulyje),
nevisiškai apjuosiančios Žemės rutulį. B juosta dalijama į du tipus: BS – stepių ir BW –
dykumų.
C – dvi vidutiniškai šiltos juostos, be reguliarios sniego dangos; šalčiausio mėnesio
vidutinė temperatūra aukštesnė už -3 °C, šilčiausio ne žemesnė už 10 °C.
D – borealinio (šiaurinio) klimato juosta; šalčiausio mėnesio vidutinė temperatūra
žemesnė už -3 °C.
E – dvi poliarinės sritys, padalintos į du tipus: ET – tundros ir EF – amžino šalčio.
Pagal mėnesio vidutinių temperatūrų kaitą per metus C ir D juostos skirstomos į potipius, kurie žymimi mažosiomis raidėmis a, b, c, d :
a – šilčiausio mėnesio vidutinė temperatūra viršija 22 °C;
b – šilčiausio mėnesio vidutinė temperatūra žemesnė už 22 °C, tačiau ne mažiau kaip
4 mėnesių vidutinė temperatūra aukštesnė už 10 °C;
c – tik nuo 1 iki 3 mėnesių vidutinė temperatūra aukštesnė už 10 °C ;
d – šalčiausio mėnesio vidutinė temperatūra šaltesnė už -38 °C.
Pagal iškrintančių kritulių kiekį A, C, D juostas V. Kepenas suskirstė į w – sausringas
žiemos, s – sausringas vasaros, f – tolygaus drėkinimo, pvz., Dw – borealinis klimatas su
sausa žiema, Cf – vidutiniškai šiltas, tolygaus drėkinimo klimatas. Pagal V. Kepeno klasifikaciją, Rytų Lietuvos klimatas yra Dfb – vidutiniškai šaltas, tolygaus drėkinimo, šilta vasara. Vakarų Lietuvos – Cfb (vidutiniškai šiltas, tolygaus drėkinimo, šilta vasara). Vėlesnių
mokslininkų patobulinta V. Kepeno klimato klasifikacija laikoma viena tobuliausių.
B. Alisovo klimato klasifikacija. 1936 m. B. Alisovas sudarė genetinę (pagal kilmę)
klimato klasifikaciją. Joje klimato tipai apibūdinami pagal vyraujančias oro mases įvairiais
metų laikais, o klimatinių zonų ribas nustatė pagal atmosferinių frontų padėtį. Pagal šią
klasifikaciją Žemės rutulys dalijamas į 13 klimato juostų, iš jų 7 yra pagrindinės ir 6 − tarpinės klimato juostos. Pagrindinės: ekvatorinė, dvi tropinės, dvi vidutinių platumų, arktinė
ir antarktinė. Tarpinės: dvi subekvatorinės, dvi subtropinės, subarktinė ir subantarktinė.
Pagrindinėse juostose ištisus metus vyrauja to paties tipo oro masės, tarpinėse – žiemą
vyrauja vienas, o vasarą – kitas oro masės tipas, pvz., tropinėje zonoje per visus metus vyrauja tropinis pasatų oras, subtropinėje – vasarą vyrauja tropinis oras, o žiemą – vidutinių
platumų. Arktinėje juostoje per visus metus vyrauja arktinis oras, o subarktinėje – arktinis
oras keičiasi su vidutinių platumų oru.
B. Alisovo klimatinių juostų charakteristikos ir geografinis pasiskirstymas:
1.Ekvatorinė juosta. Mėnesių vidutinė temperatūra 25 − 28 °C, metinė kritulių suma
– 1000 − 3000 mm, vyrauja silpni vėjai, karšti drėgni orai, dažnos liūtys su perkūnija
(ekvatorinės Afrika ir Pietų Amerika).
2.Subekvatorinės juostos. Vasarą musonas pučia nuo ekvatoriaus, žiemą − nuo tropikų. Žemynų gilumoje metinis kritulių kiekis 1000 − 1500 mm. Priešvėjiniuose kalnų
šlaituose kritulių metinis kiekis gali siekti 6000 − 10000 mm.
3.Tropinės juostos (abiejų pusrutulių). Vyrauja pasatai, būdingi giedri orai. Išskiriami
trys tipai: 1) pastovių pasatų sritys su vėsiais orais, didelio oro drėgnumo, beveik be lietaus
(vakarinė Pietų Amerika, Sacharos pakrantė); 2) pasatų sritys su pasikartojančiais lietaus
periodais (Centrinė Amerika, Madagaskaras); 3) karštos sausringos sritys (Sachara, didelė
dalis Australijos, Šiaurės Argentina).
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4.Subtropinės juostos. Vasarą vyrauja anticiklonai, žiemą – ciklonai. Išskiriami klimato tipai: 1) Viduržiemio jūros su ramia ir giedra vasarą ir lietinga žiema (Viduržiemio
jūros pakrantės, Čilė, Kalifornija, Pietvakarių Australija); 2) musonų sritys su karšta lietinga vasara ir santykinai šalta ir sausa žiema (Florida, Urugvajus, Šiaurės Kinija); 3) sausos
sritys su karšta vasara (Australijos pietinė pakrantė, Turkmėnija, Iranas, Meksika, JAV
vakarinė dalis); 4) tolygaus drėkinimo sritys (Australijos pietryčiai, Tasmanija, Naujoji
Zelandija, Argentinos vidurinė dalis).
5. Vidutinių platumų juostos. Vyrauja vakarų vėjai, dažni lietūs, žiemą iškrenta sniegas. Klimato tipai: 1) žiemą nepastovūs orai, stiprūs vėjai, vasarą orai pastovesni (Didžioji
Britanija, Aleutų salos, Aliaskos įlankos pakrantės); 2) kontinentinis klimatas (JAV vidurinioji dalis, Sibiras, Kazachstanas, Mongolija); 3) pereinamo jūrinio − kontinentinio
(didelė dalis Europos, taip pat ir Lietuva, Islandija); 4) musonų sritys (Tolimieji Rytai,
Ochotsko jūros pakrantės, Sachalinas, Šiaurės Japonija); 5) sritys su šalta snieginga žiema
ir drėgna lietinga vasara (Labradoras, Kamčiatka).
6. Subarktinė ir subantarktinė juostos. Dideli temperatūrų svyravimai tarp žiemos ir
vasaros, amžinasis įšalas (Kanados šiaurinė dalis, Rusijos šiaurės rytai).
7. Arktinė ir antarktinė. Dideli metiniai temperatūrų svyravimai ir maži paros, mažai
kritulių, vasaros šaltos su rūkais. Klimato tipai: 1) santykinai šilta žiema (Naujoji Žemė,
Šiaurės Žemė, Špicbergenas, Taimyras); 2) šalta žiema (Kanados archipelagas); 3) labai
šalta žiema (Grenlandija, Antarktida).
L. Bergo klimato klasifikacija. Originalią botaninę − landšaftinę klimato klasifikaciją
sudarė L. Bergas. Jis išskyrė 12 klimato tipų:
1. Amžino šalčio klimatas yra rajonuose, kur šilčiausio metų mėnesio vidutinė temperatūra žemiau 0 °C.
2. Tundros klimatas pasižymi ilga ir šalta žiema, trumpa ir šalta vasara. Šilčiausio mėnesio vidutinė temperatūra aukštesnė už 0 °C, bet neviršija 10-12 °C. Išskiriami du
potipiai: kontinentinis (su didele oro temperatūros metinių svyravimų amplitude)
ir jūrinis (su maža svyravimų amplitude).
3. Taigos klimatas. Liepos mėnesio vidutinė oro temperatūra tarp 10 ir 20 °C, sausio
mėnesio – iki -30 °C. Kritulių iškrinta nuo 300 iki 600 mm. Vakarinis potipis – su
debesuota ir gausiais krituliais žiema ir rytų – sibirinis – su atšiauria ir mažai snieginga žiema.
4. Vidurinės zonos lapuočių miškų klimatas. Vasara yra šiltesnė, o žiema ne tokia
šalta kaip taigoje. Metinė kritulių suma – 500 − 700 mm.
5. Musoninis klimatas pasižymi sausa žiema ir šilta bei lietinga vasara, žiemą vyrauja
kontinentinės oro masės, vasarą − jūrinės.
6. Stepių klimatas. Metinis kritulių kiekis ne didesnis kaip 450 mm. Kritulių daugiausia iškrinta vasarą. Pirmas potipis: žiema vidutinė arba šalta, vasara – šilta; antras
potipis: žiema – šilta, vasara – karšta.
7. Viduržiemio jūros – subtropinis klimatas. Vasara – karšta, sausa, žiema – šilta,
drėgna.
8. Subtropinių miškų klimatas. Šalčiausio metų mėnesio vidutinė oro temperatūra
aukštesnė nei 2 °C, vadinasi, žiema palyginti šilta. Vasara – karšta, su gausiais
krituliais (daugiau kaip 1000 mm per metus).
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9. Vidutinių platumų dykumų klimatas. Metinis kritulių kiekis nesiekia 250 mm. Žiemos – vėsios, sausio mėnesio vidutinė oro temperatūra dažniausiai neigiama. Vasara labai sausa ir karšta.
10. Tropinių dykumų klimatas. Labai mažai kritulių (nuo 250 mm iki 50 mm ir mažiau per metus). Vasara – labai karšta (vasaros mėnesių vidutinė oro temperatūra
25 − 30 °C ir daugiau), žiema – šilta.
11. Savanų arba tropinių miškastepių klimatas. Šilčiausio mėnesio vidutinė oro temperatūra 25 − 30 °C, šalčiausio mėnesio – daugiau kaip 18 °C; daug kritulių (2000
− 2500 mm per metus); aiškiai išsiskiria sausasis periodas, kuris būna žiemą ir
pavasarį.
12. Drėgno tropinio miško klimatas pasižymi dideliu pastovumu. Oro temperatūros
metinių svyravimų amplitudė maža. Šalčiausio mėnesio vidutinė oro temperatūra
ne žemesnė kaip 18 °C, gana daug kritulių (ne mažiau kaip 1500 mm per metus).

20.4. Klimato kaita ir svyravimai
Žemės rutulio klimatas įvairiomis geologinėmis eromis ir periodais buvo nepastovus,
ryškiai keitėsi. Jei per ilgą laikotarpį tam tikros geografinės zonos klimatas pasikeičia visai
kito tipo klimatu, (pvz. vidutinių platumų tampa arktiniu, arba atvirkščiai), tai vadinama
klimato kaita. To paties tipo klimato trumpalaikiai, pasikartojantys orų šiltėjimo, sausėjimo (arba atvirkščiai) procesai yra laikomi klimato svyravimais. Ryškūs meteorologinių
elementų nuokrypiai nuo daugiamečių vidurkių vadinami klimato anomalijomis.
Mokslas, tiriantis ir bandantis atkurti praėjusių epochų klimato bruožus, vadinamas
paleoklimatologija. Tiksliausiai galima apibūdinti klimatą paskutinių 300 metų laikotarpiu, nes nuo XVIII a. pradžios pradėti oro temperatūros matavimai termometrais, sukaupta nemažai kitų meteorologinių duomenų. Laikotarpis, prasidėjęs prieš 1 − 3 tūkstančius
metų, vadinamas istorine epocha. Tada nebuvo instrumentinių matavimų, tačiau išliko metraščiai, kur minimos sausros, potvyniai, apledėjimai ir kiti meteorologiniai reiškiniai. To
laikotarpio klimato pokyčius galima atkurti iš augalų sporų, žiedadulkių ir kitų liekanų,
randamų iškasenose, taip pat iš medžių rievių tyrimų. Mokslas, tiriantis metines medžių
rieves ir pagal jas nustatantis jų amžių, vadinamas dendrochronologija. Medžių augimo
laikotarpio klimatą tiria dendroklimatologija. Nustatyta, kad metinės rievės yra būdingos
medžiams, išaugusiems vidutinėse platumose, kur žiemos metu nevyksta vegetacija, o
tropikų medžiai neturi rievių. Iš rievių pločio galima nustatyti medžių augimo sąlygas:
gaunamą Saulės spinduliuotę, oro ir dirvos temperatūras, kritulius ir kt. XX a. pradžioje
amerikiečių mokslininkai tyrė ilgaamžių medžių (jie auga 3000 ir daugiau metų) sekvojos
ir geltonosios pušies rieves. Pastebėti skirtingo augimo ciklai, susiję su klimato svyravimais. Lietuvoje dendroklimatologiniai tyrimai pradėti XX a. viduryje.
Labai senų, prasidėjusių prieš milijonus metų, geologinių erų klimato tyrimui informacijos suteikia naudingųjų iškasenų cheminė sudėtis ir geografinis pasiskirstymas. Uolienose
randama aliuminio rūdos (Al2O3) arba geležies oksido (Fe2O3), vadinasi šioje vietoje būta
karšto ir drėgno klimato. Druskingos nuogulos yra karšto ir sauso, o moreninės nuosėdos,
rieduliai – šalto klimato indikatoriai. Uolienų amžių apytiksliai galima įvertinti pagal augalų ir gyvūnų liekanas, bet daug patikimiau nustatoma taikant radioaktyvių izotopų metodą.
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Remiantis įvairių mokslo sričių (geologijos, dendrologijos, fizikos, klimatologijos ir kt.) tyrimais, manoma, kad kainozojuje Žemės rutulio klimatas buvo šiltas ir drėgnas, poliarinėse platumose nebuvo ledynų, ten augo miškai, vėliau iš jų susidarė akmens anglies klodai.
Tačiau klimatas nebuvo pastovus, palaipsniui vėso, ir kvartero periodo pradžioje prasidėjo
sausumos apledėjimai. Išskiriamos keturios ledynų epochos ir trys jas skiriantys tarpledynmečiai. Didžiausi apledėjimai buvo Grenlandijoje, Skandinavijoje, Alpėse, Labradoro pusiasalyje, Kanados Kordiljeruose, siekė jie ir dalį Lietuvos teritorijos. Paskutinis ledynmetis
buvo prieš 18 − 20 tūkstančių metų, o prieš 14 tūkstančių metų prasidėjo klimato atšilimas.
Šalia kitų priežasčių klimato kaitai įtakos turėjo anglies dvideginio (CO2) dujų koncentracijos kitimai. Geologiniais periodais didelį kiekį šių dujų į atmosferą išmesdavo išsiveržę
vulkanai, dėl to palaipsniui šiltėdavo klimatas. Vykstant biologiniams procesams ir susidarant akmens anglies, naftos ir dujų telkiniams, CO2 mažėjo. Žymus sumažėjimas įvyko paleozojinės eros karbono periode, nes buvo palankios sąlygos vystytis augmenijai ir augti
miškams, tačiau vėliau klimatas vėso ir prasidėjo apledėjimas. Didelę dalį CO2 dujų sugeria
vandenynai, kuriuose formuojasi karbonatai. Reikia pridurti, kad klimato kaitos klausimai
kelia susirūpinimą ir šių dienų mokslininkams bei pasaulio visuomenei. Kai kurios teorijos,
hipotezės ir prielaidos turi būti patikrintos ir moksliškai pagrįstos. Nerimą kelia ir žmogaus
ūkinė veikla. Vystantis pramonei, energetikai, žemės ūkiui ir kitoms šakoms, į atmosferą
išmetama vis didesnis anglies dvideginio, metano (CH4), azoto suboksido (N2O) dujų kiekis.
Šio dujos sukelia vadinamąjį šiltnamio efektą. Jo esmė ta, kad atmosfera į Žemę praleidžia trumpabangę Saulės spinduliuotę, tačiau sulaiko paklotinio paviršiaus spinduliuojamus
infraraudonuosius spindulius. Daugiausia šiltnamio dujų koncentraciją didina akmens anglies, naftos ir dujų deginimas energetikos ir transporto reikmėms. Pasaulinė klimato tyrimo
programa skelbia, kad per pastarąjį šimtmetį Europoje vidutinė temperatūra pakilo beveik
1°C, o tirpstant ledynams, vandenynų lygis jau pakilo 10 − 25 cm. Žemėje daugėja stichinių nelaimių: uraganų, viesulų, liūčių, potvynių, sausrų. Daugelio valstybių vyriausybės
vis dažniau kelia klausimą, kaip sumažinti išmetamų į atmosferą dujų ir aerozolių kiekį.
1997 m. Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos 3-oje konferencijoje Kioto
miete (Japonija) buvo priimtas protokolas, pagal kurį pramoninės šalys per 2008 − 2012
metų laikotarpį įsipareigoja sumažinti šiltnamio dujų emisijas vidutiniškai 5 %, lyginant su
1990 m. Šis protokolas įsigaliojo tik 2005 m., kai prie jo prisijungė daugiau kaip 150 šalių.
2002 m. Lietuvos Seimas ratifikavo Kioto protokolą ir įsipareigojo išmetamų šiltnamio dujų
kiekį 2008 − 2012 m. sumažinti 8 %, lyginant su 1990 m. Įgyvendinant Kioto protokolo
įsipareigojimus svarbiausios priemonės yra šios: 1) energetikoje daugiau panaudoti biokuro,
buitinių atliekų, vandens ir vėjo energijos; 2) sukurti racionalią atliekų tvarkymo sistemą; 3)
pramonėje apriboti lakiųjų organinių junginių emisiją į atmosferą; 4) transporto reikmėms
įdiegti biodegalų ir bioalyvų panaudojimą; 5) kadangi miškai sugeria daug CO2 dujų ir sumažina jų koncentraciją atmosferoje, tai Lietuvoje numatyta kasmet įveisti vidutiniškai po 4
tūkstančius hektarų miško.

20.5. Mikroklimatas
Mikroklimatu vadinamas nedidelės teritorijos pažemio klimatas, susidarantis dėl paklotinio paviršiaus įvairovės. Tam tikro klimato juostoje, tam tikrose vietose pastebimi
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mikroklimatiniai skirtumai. Juos nulemia įvairios priežastys: kalvotas vietovės reljefas,
vandens telkiniai, pasėliai ir miškai, dirvožemio ypatybės. Dėl šių veiksnių įtakos pažemio
oro sluoksnyje ir dirvos paviršiuje susidaro žymūs temperatūros ir drėgmės skirtumai. Formuojasi kalvų ir slėnių, ežerų ir pelkių, miško ir dirvų mikroklimatas. Jo susidarymo priežastis viena: įvairūs paklotiniai paviršiai turi labai skirtingą albedą ir Saulės spinduliuotės balansą, nuo kurio priklauso sugertas spindulinės energijos kiekis. Kalvotame reljefe
giedrą dieną pažemio oro temperatūrai įtakos turi šlaitų ekspozicija: pietiniai šlaitai įšyla
daugiau negu šiauriniai, tačiau debesuotą dieną skirtumai nežymūs. Naktį yra šilčiau kalvų
viršūnėse, nes į daubas ir slėnius suteka atvėsęs šaltas oras. Nuo reljefo formos ir augmenijos pobūdžio priklauso vėjo greitis, kritulių ir sniego dangos pasiskirstymas. Šie veiksniai
turi įtakos drėgmės kiekiui vietovėje. Mikroklimatiniai skirtumai ryškiausiai pastebimi,
esant giedram ir ramiam orui, nes vėjas greitai juos išlygina. Vandens telkinių pakrantėse
dėl nevienodo oro įšilimo virš vandens ir sausumos susidaro vietinė oro cirkuliacija – vėjai
brizai, ryškesni šiltuoju metų laiku.
Fitoklimatas. Miškai, pasėliai, pievos ir krūmai formuoja tam tikros vietovės fitoklimatą. Jo ypatybės priklauso nuo augalų rūšies, jų išsivystymo fazės ir tankumo. Augalų
lapai sugeria fotosintetinę aktyviąją spinduliuotę, todėl dirvą pasiekia nedidelė spinduliuotės dalis, be to, pakitusios spektrinės sudėties: sumažėja mėlynųjų − violetinių ir oranžinių
− raudonųjų, padaugėja žaliųjų ir infraraudonųjų spindulių. Tarp tankių augalų (kukurūzų,
saulėgrąžų, miške) mažai prasiskverbia tiesioginių Saulės spindulių, vyrauja sklaidžioji
Saulės spinduliuotė. Dėl šių priežasčių sumažėja pažemio oro ir dirvos paros vidutinė temperatūra, susilpnėja garavimas, tačiau oro drėgnis padidėja dėl augalų transpiracijos. Naktį
padidėja efektyvusis spinduliavimas, pažemio oras atvėsta, ir ant augalų susidaro rasa.
Miško mikroklimatas. Miške oro temperatūrai ir drėgniui didžiausią įtaką turi medžių lajos viršutinis sluoksnis. Jis gauna didžiausią Saulės spinduliuotės kiekį, todėl dieną
labiausiai įšyla, o naktį dėl efektyviojo spinduliavimo daugiausia atvėsta. Susidaro didžiausia paros oro temperatūrų amplitudė. Dieną žemiau lajos pastebima oro temperatūros
inversija: leidžiantis žemyn link miško paklotės, temperatūra krinta. Panašiai oro temperatūra kinta ir per metus: vasarą miške vėsiau, o žiemą − šilčiau. Dirvos temperatūra taip
pat vasarą 3 − 4 °C žemesnė, o žiemą – aukštesnė negu atvirame lauke. Miškas stabdo oro
masių judėjimą ir sumažina vėjo greitį. Priešvėjinėje miško pusėje dalis oro srauto prasiskverbia tarp medžių, o kita dalis priversta staigiai kilti aukštyn arba apeiti iš šono. Kitoje
miško pusėje vėjas būna susilpnėjęs, tačiau už 500 m nuo pamiškės vėl įgyja pradinį greitį.
Miško gilumoje oro srautų judėjimas priklauso nuo miško tankumo. Oro drėgnis miške yra
vidutiniškai 10 − 20 % didesnis negu atvirame lauke. Priešvėjinėje miško pusėje kylantys
oro srautai padidina kritulių kiekį 2 − 5 %. Apsaugotose nuo vėjo miško aikštėse dieną gali
susikaupti šiltas oras, o naktį − šaltas.
Dirvų mikroklimatas. Dirvos skiriasi savo sudėtimi, spalva ir savybėmis. Juodžemių
albedas yra mažesnis negu šviesių smėlėtų dirvų, todėl jos nevienodai įšyla. Ariamojo
sluoksnio savybės priklauso nuo žemės dirbimo: supurentos dirvos albedas yra mažesnis,
o temperatūra 3 − 5 °C aukštesnė negu neartos. Smėlėtas dirvas mulčiuojant durpėmis,
galima sumažinti albedą, o temperatūrą padidinti 2 − 3 °C. Pavasarį molio ir priemolio
dirvos, turinčios daug drėgmės, džiūsta ir įšyla lėtai. Iki biologinio minimumo, t.y. 5 °C,
jos sušyla 10 – 15 dienų vėliau negu oras. Lengvos dirvos sušyla 7 – 10 dienų anksčiau už
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orą. Įvertinti dirvų mikroklimatinius skirtumus svarbu žemės ūkyje: nuo jų priklauso sėjos
laikas, pasėlių augimas ir derlius, o žiemos metu − augalų žiemojimas.
Mikroklimato tyrimai. Rajono klimatinės sąlygos nustatomos pagal meteorologijos
stočių daugiamečius stebėjimus, tačiau stotys nėra taip tankiai išdėstytos, kad būtų galima įvertinti ūkio ar miško mikroklimatinius ypatumus. Tai gali atlikti agronomai arba
miškininkai. Svarbu stebėjimui parinkti charakteringus taškus, pvz., miške ir atvirame
lauke, kalvos viršūnėje ir lygumoje. Reikėtų atlikti šiuos matavimus: 1) oro temperatūros ir drėgnio; 2) dirvos paviršiaus ir ariamojo sluoksnio temperatūros; 3) vėjo greičio
ir krypties. Gauta informacija padėtų specialistams racionaliai išdėstyti kultūras pagal jų
šilumines reikmes. Laukuose galima pasodinti miško juostas, kurios apsaugotų sodus nuo
vyraujančių vėjų. Tikslesni moksliniai mikroklimato tyrimai atliekami dirbtinio klimato
kamerose arba laboratorijose, tačiau ši sritis labai menkai išvystyta. Šiuo metu taikomas
matematinis mikroklimato modeliavimas.

20.6. Klimato reikšmė žemės ūkiui
Agroklimatiniai ištekliai. Žemės ūkiui yra svarbūs tie klimatiniai veiksniai, kurie turi
didžiausią reikšmę auginamoms kultūroms, jų derlingumui ir žemės ūkio darbams. Pagrindiniai veiksniai yra šviesa, šiluma ir drėgmė. Kiti meteorologiniai elementai tik sustiprina
arba susilpnina pagrindinių veiksnių įtaką, pvz., debesuotumas sumažina bendrąją Saulės
spinduliuotę, vėjas padidina garavimą. Klimatinių veiksnių visuma, nuo kurių priklauso
derlius, vadinama agroklimatiniais ištekliais. Vietovės šiluminius išteklius apibūdina: 1)
vegetacijos periodo aktyviųjų (aukštesnių už 10 °C) temperatūrų suma; 2) šilčiausio metų
mėnesio vidutinė temperatūra; 3) paskutinių pavasario ir pirmųjų rudens šalnų datos; 4)
periodo be šalnų trukmė. Drėgmės ištekliai: 1) metinė ir vegetacijos laikotarpio kritulių
suma; 2) G. Seleninovo hidroterminis koeficientas; 3) dirvožemio produktyvioji drėgmė.
Žemės ūkio kultūrų žiemojimo sąlygos įvertinamos: 1) vidutine verte iš absoliutinių oro
temperatūros minimumų; 2) dirvos temperatūros minimumu 3 cm gylyje; 3) sniego dangos storiu bei trukme. Įvertinant klimatines sąlygas svarbu žinoti pagrindinių veiksnių ir
pavojingų žemės ūkiui reiškinių pasikartojimą tam tikrais metais.
Agroklimatiniai rodikliai. Vegetacijos laikotarpiu augalų šilumos ir drėgmės poreikius apibūdina agroklimatiniai rodikliai. Svarbiausias iš jų – aktyviųjų temperatūrų
suma. Vasarinių ir žieminių kviečių priklausomai nuo jų veislės aktyviųjų temperatūrų
sumos svyruoja 1300 − 1700 °C, linų − 900 − 1300 °C, kukurūzų – 2100 − 2900 °C,
saulėgrąžų – 1600 − 2300 °C, medvilnės – 2900 − 4000 °C. Agroklimatiniu rodikliu
gali būti kritinės temperatūros, kurioms esant augalai žūsta, pvz., daugelio vaismedžių
žiedų kritinė temperatūra minus 2 °C. Augalų drėgmės poreikius nusako tokie rodikliai:
reikalingas kritulių kiekis vegetacijos laikotarpiu, kritinė dirvos drėgmė, kuriai esant
augalai pažeidžiami arba žūsta. Sugretinant agroklimatinius rodiklius su klimatiniais
ištekliais, galima įvertinti, ar teritorijos klimatinės sąlygos palankios (arba nepalankios)
konkrečiai žemės ūkio kultūrai auginti.
Klimato įtaka žemės ūkio kultūrų derlingumui ir produkcijos kokybei. Norint gauti
gerus žemės ūkio kultūrų derlius reikia parinkti tokius rajonus, kuriuose agroklimatinės
sąlygos užtikrintų augalų aprūpinimą šiluma ir drėgme kiekvienais arba 80 − 90 % metų,
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o žiemojančioms kultūroms būtų palankios žiemojimo sąlygos. Tačiau tam tikrais metais klimatinės sąlygos gali labai skirtis nuo daugiamečių vidurkių. Derlių sumažina visi
nepalankūs meteorologiniai reiškiniai: sausros, liūtys, kruša, uraganiniai vėjai, pavasario
šalnos (žr. 19 skyrių). Klimatinės sąlygos turi įtakos derliaus kokybei, pvz., nustatyta, kad
per didelis dirvos ir oro drėgnumas, taip pat gausūs krituliai sumažina baltymų ir glitimo
kiekį kviečių grūduose. Bulvių krakmolingumas, cukraus kiekis cukriniuose runkeliuose
priklauso nuo bendrosios Saulės spinduliuotės ir oro temperatūros šakniagumbių susidarymo laikotarpiu. Pakilus oro temperatūrai nuo 14 °C iki 20 °C, bulvių krakmolingumas
padidėja 5 − 6 %.
Klimato įtaka kenkėjų ir augalų ligų išplitimui. Egzistuoja optimalios temperatūrų
bei drėgnumo vertės, kurios nulemia kiekvienos ligos ir kenkėjų rūšies vystymosi greitį ir
vislumą, taip pat augalų pakenkimo laipsnį. Šilumos trūkumas sulėtina arba visai sulaiko
vabzdžių vystymąsi. Pievinio drugio (pažeidžia cukrinius runkelius ir saulėgrąžas) vikšras
išsivysto per 29 dienas, jei oro temperatūra 15 °C, o esant temperatūrai 32 °C − per 6 dienas. Vienas iš pagrindinių varpinių augalų kenkėjų švedinė muselė sparčiausiai dauginasi
esant 18 − 30 °C ir ne žemesniam kaip 60 % santykiniam oro drėgniui. Šio kenkėjo palankios išplitimo sąlygos yra Pabaltijyje, Baltarusijoje, Ukrainoje (išskyrus stepių rajonus).
Švedinei muselei nepalankus sausas karštas, taip pat labai šaltas klimatas. Jų lervos gyvena
ir žiemoja javų stiebuose, todėl esant šaltai žiemai su plona sniego danga, jos žūsta. Vabzdžių vystymosi greičio priklausomybė nuo aplinkos temperatūros išreiškiama formule:
n=

C
,
tv − t r

(20.1)

čia n – kenkėjo vystymosi trukmė dienomis, C – efektyviųjų temperatūrų suma, reikalinga
kenkėjui vystytis, tv – vidutinė paros oro temperatūra vystymosi laikotarpiu, tr – žemiausia
ribinė kenkėjo vystymosi temperatūra.
Šilti ir sausi orai yra palankūs Kolorado vabalui, įvairioms spragėms išplisti, o amarai
ir erkės augalus labiau puola esant drėgniems orams. Daug žalos drėgno klimato rajonuose
padaro pavojinga bulvių ir pomidorų liga fitoftora. Svarbią reikšmę turi vėjas, kuris gali
pernešti kenkėjus ir augalų sporas dideliais atstumais. Esant palankioms ligoms ir kenkėjams plisti sąlygoms, derliaus nuostoliai gali siekti iki 50 %, todėl augalų apsaugai taikomos agrotechninės, biologinės ir cheminės priemonės.

20.7. Lietuvos klimatas
Lietuvos teritorija yra tarp Baltijos jūros ir Atlanto vandenyno iš vakarų ir Rytų Europos ir Azijos žemynų − iš rytų. Pietinės sienos geografinė platuma yra 54°, o šiaurinės −
56° šiaurės platumos. Dėl geografinės padėties Lietuvos klimatas yra pereinamojo jūrinio
− kontinentinio tipo, su vyraujančiomis vidutinių platumų oro masėmis. Vakarų Lietuvos
klimatas yra jūrinio tipo, o tolstant nuo jūros vis labiau ryškėja kontinentinio klimato požymiai. Lietuvos klimatui svarbią reikšmę turi gaunamas bendrosios Saulės spinduliuotės
kiekis. Virš Lietuvos ties viršutine atmosferos riba bendroji Saulės spinduliuotė sudaro
8400 MJ/m2 per metus (pagal A. Bukantį), tačiau paklotinį paviršių pasiekia tik šiek tiek
daugiau kaip 40 %. Kitą dalį (apie 60 %) atspindi, sugeria ir išsklaido atmosfera ir debesys.
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Žemę pasiekianti Saulės spinduliuotė per metus kinta (žiemą gauna mažiausiai), dėl to
susidaro metų laikai su jiems būdingais orais.
Pagrindiniu Lietuvos klimatą formuojančiu veiksniu reikia laikyti atmosferos cirkuliaciją ir šildančią Šiaurės Atlanto bei Golfo srovės įtaką, dėl kurių mūsų klimatas yra šiltesnis
už tą, kurį suformuotų tik Saulės spinduliuotė. Į Lietuvą atslenka trijų tipų oro masės: arktinis, vidutinių platumų ir tropikų. Vidutinių platumų jūrinės oro masės atslenka nuo Šiaurės
Atlanto ir Islandijos, žemyninės – iš Rytų Europos ir Vakarų Sibiro. Arktinio oro advekcija
dažniausiai vyksta iš Grenlandijos ir Arkties baseino. Tropikų oras Lietuvą pasiekia iš Azorų
salų ir Viduržiemio jūros. Drėgnos jūrinės oro masės žiemą sąlygoja atšilimus ir atodrėkius,
vasarą – vėsesnį, apsiniaukusį, lietingą orą. Kontinentinės oro masės iš Eurazijos žiemą atneša stiprius šalčius, pavasarį ir rudenį – šalnas, o vasarą − karštą ir sausą orą. Atslinkus
tropiniam orui, būna vasaros karščiai, kai temperatūra dieną siekia virš 30 °C. Lietuvoje tarp
metų laikų didelių kontrastų nėra: žiemos – švelnios (vidutinė temperatūra minus 4 °C), pavasariai – vėsoki (5,5 °C), šiltos vasaros (16 °C), ilgas ir vėlyvas ruduo (7°C).
Agroklimatiniai ištekliai. Vidutinė metų temperatūra Lietuvoje kinta nuo 6,5 − 7,1 °C
pajūryje iki 5,7°C − šiaurės rytuose. Kaip kinta oro temperatūra per metus, galima matyti
iš šilčiausio ir šalčiausio metų mėnesių vidutinių temperatūrų. Šilčiausio mėnesio (liepos)
vidutinė temperatūra Klaipėdoje 16,6°C, Utenoje 16,8°C, šalčiausio (sausio) svyruoja nuo
minus 3°C pajūryje iki minus 5,5 °C − Rytų Lietuvoje. Matome, kad vasaros vidutinė temperatūra rytiniuose rajonuose yra aukštesnė negu pajūryje, o žiemos, − atvirkščiai. Metinė
temperatūrų amplitudė didėja iš vakarų į rytus. Svarbus šiluminių išteklių rodiklis yra aktyviųjų temperatūrų sumos. Lietuvoje jos pasiskirsto taip: šiaurės vakaruose – iki 2000°C,
vidurio − 2000 − 2200 °C, pietų − 2350 °C. Paskutinės pavasario šalnos ore pasibaigia
gegužės pirmame dešimtadienyje, o dirvos paviršiuje − gegužės trečiame dešimtadienyje.
Pirmosios rudens šalnos būna spalio pirmame dešimtadienyje, pajūryje – spalio pabaigoje.
Lietuvoje pakanka šilumos auginti visas mūsų platumų žemės ūkio kultūras: javus, bulves,
daržoves, soduose – obelis, kriaušes, vyšnias ir kt. Šilumos pritrūksta auginti vynuoges,
subrandinti kukurūzus. Lietuvoje auga mišrūs lapuočių − spygliuočių miškai.
Žiemojimo sąlygos. Žiemkenčių , vaismedžių bei vaiskrūmių žiemojimo sąlygos daugiausia priklauso nuo oro temperatūros minimumų ir sniego dangos storio. Lietuvoje oro
temperatūros minimumai žiemą vidutiniškai būna minus 20 – minus 28 °C. Absoliutus oro
temperatūros minimumas yra užregistruotas Utenoje − minus 42,9 °C. Tokie šalčiai padaro
daug žalos sodams. Augalų žiemojimo sąlygos pagerėja, kai susidaro storesnė sniego danga,
kuri apsaugo dirvą nuo didelio atšalimo. Sniego danga pietvakariuose išsilaiko 80, o rytuose
– 110 dienų. Sniego dangos vidutinis storis pajūryje yra 10 − 15 cm, o Rytų Lietuvoje 25 − 30
cm. Ištirpęs sniegas pavasarį papildo dirvos drėgmės atsargas.
Krituliai. Kritulių kiekis Lietuvos teritorijoje priklauso nuo atmosferos cirkuliacijos
ir oro drėgnio, o jų pasiskirstymas – nuo reljefo ir nuotolio nuo jūros. Lietuvoje iškrinta
palyginti daug kritulių. Vidutinis metinis kritulių kiekis yra 670 mm. Labai nevienodas yra
kritulių pasiskirstymas: daugiausia jų iškrinta (800 − 900 mm) Žemaičių aukštumos priešvėjiniuose pietvakariniuose šlaituose. Vidurio lygumoje krituliai pasiskirsto vienodžiau, jų
kiekis siekia 550 − 650 mm. Rytinėje Lietuvos dalyje, tolstant nuo jūros, mažėja vandens
garų kiekis atmosferoje, todėl kritulių kiekis turėtų mažėti, tačiau dėl reljefo ypatybių, ežerų ir didelių miškų masyvų (Labanoro, Lavoriškių girios) kritulių vėl pagausėja (600 − 700
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mm). Lietuvoje lietingiausias sezonas − vasara (liepa, rugpjūtis). Tiek auginamoms žemės
ūkio kultūroms, tiek miškams drėgmės pakanka visoje teritorijoje. Lietingais metais, ypač
nemelioruotose dirvose, susidaro drėgmės perteklius, tačiau per paskutinius 15 metų vis
dažniau kartojasi sausros.
Vėjas. Vėjas žemės ūkyje gali turėti ir teigiamos, ir neigiamos įtakos. Lietuvoje
vyraujanti vėjo kryptis keičiasi: vasarą vyrauja vakarų vėjai, rudenį ir žiemą – pietų
− pietvakarių, pavasarį – šiaurės vakarų. Vėjo greitis priklauso nuo atmosferos slėgio
gradiento paribio atmosferoje. Jei vėjas sustiprėja iki 20 m/s, jis tampa pavojingu meteorologiniu reiškiniu.
20.1 lentelė. Lietuvos klimatiniai duomenys

Klaipėda

Kaunas

Utena

Metų vidutinė oro temperatūra

Meteorologiniai elementai

7,0 °C

6,6 °C

5,8 °C

Liepos mėnesio vid. temperatūra

16,6 °C

17,4 °C

16,8 °C

Sausio mėnesio vid. temperatūra

-2,8 °C

-5,0 °C

-6,0 °C

Absoliutus temperatūros maksimumas

34 °C

34,9 °C

34,4 °C

Absoliutus temperatūros min.

-32 °C

-36,3 °C

-42,9 °C

711 mm

603 mm

671 mm

spalio 30 d.

spalio 9 d.

spalio 10 d.

balandžio 30 d.

gegužės 7 d.

gegužės 2 d.

Pastovios sniego dangos susidarymas

sausio 3 d.

Pastovios sniego dangos ištirpimas

kovo 8 d.

gruodžio
27 d.
kovo 12 d.

gruodžio
19 d.
kovo 13 d.

82 %

81 %

79 %

2000 °C

2200 °C

2300 °C

Metinis kritulių kiekis
Rudens šalnų pradžios vid.
data
Pavasario šalnų pabaigos vid. data

Santykinio oro drėgnio metų vidurkis
Aktyviųjų temperatūrų sumos

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenys. Vidurkiai apskaičiuoti iš 1961 −
1990 m. (trisdešimtmečio) duomenų.

Klausimai
1. Kas sudaro klimato sistemą?
2. Apibūdinkite globalinį klimatą formuojančius veiksnius.
3. Kokia yra Saulės spinduliuotės ir atmosferos cirkuliacijos įtaka tam tikro regiono
klimatui?
4. Paaiškinkite, ką vadiname paklotiniu paviršiumi ir kokia jo reikšmė formuojant
klimatą.
5. Apibūdinkite reljefo ir jūrinių srovių įtaką klimatui.
6. Ką vadiname kriosfera ir kokia jos įtaka klimatui?
7. Apibūdinkite jūrinio ir kontinentinio klimato ypatumus.
8. Pagal kokius kriterijus B. Alisovas suklasifikavo Žemės rutulio klimatą?
9. Apibūdinkite B. Alisovo klimatines zonas.
10.Iš ko sužinome apie tolimos praeities (geologinių erų) klimatą?
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11. Kokios yra šiuolaikinės klimato kaitos problemos?
12.Ką vadiname mikroklimatu ir fitoklimatu? Kokia yra miško įtaka klimatui?
13.Apibūdinkite agroklimatinius išteklius ir agroklimatinius rodiklius.
14.Kokie klimatiniai rodikliai nulemia ligų ir kenkėjų išplitimą?
15.Apibūdinkite Lietuvos klimato ypatumus.

Uždaviniai
Apskaičiuokite, per kiek dienų išsivystys obuolinio vaisėdžio vikšras, jei jam reikalinga efektyviųjų temperatūrų suma C = 725 °C, o paros vidutinė temperatūra tv = 20°C,
žemiausia ribinė kenkėjo vystymosi temperatūra tr = 9 °C.
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Furje formulė 81

G
gaisringumo indeksas 255
galia 8, 23, 24, 25, 126, 127, 132, 143, 162, 163, 246
– mechaninė 24, 249
gama kvantai 141
garavimas 5, 84, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 209, 212, 217, 219, 223, 252, 254, 257, 272, 273
garavimo greitis 5, 217, 218
garingumas 218, 227, 253
garsas 38, 45, 48, 49, 54, 56
garso atspindys 53
– aukštis 48
– bangos 3, 48, 50, 52, 157
– greitis 36, 51, 52, 54
– intensyvumo lygis 50, 51
– sklidimo greitis 52
– stipris 49
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– sugertis 50
– tembras 48
garsumas 50
geofizinės raketos 159
geografinė platuma 152, 153, 173, 174, 175, 178, 195, 201, 205, 206, 215, 216, 227, 264, 266,
267, 274
G.Fechneris 50
giedra 165, 166
girdos slenkstis 49, 50
Glorija 187
Golfo (Šiaurės Atlanto) srovė 265
grandininė reakcija 145
granulės 161
gravitacinis 22, 89, 264
grąžinančioji jėga 38, 39
greitis 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53,
54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 77, 79, 81, 86, 87, 90, 95, 107, 109, 110, 111, 116,
117, 118, 119, 128, 135, 144, 147, 157, 158, 159, 160, 190, 202, 214, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 223, 225, 227, 231, 232, 239, 240, 241, 242, 245, 246, 252, 254, 255, 257, 264,
272, 276
– kampinis 13, 23, 110
– linijinis 11
– sukimosi 20, 264
– svyruojančio kūno 39
– vidutinis kvadratinis 70, 79
greičio modulis 13, 14
gūsingumas 241

H
halas 176, 184, 185, 186, 224
harmoninis 38, 40, 48, 58
Heigenso ir Šteinerio teorema 18
heliografas 169, 170
helio krosnis 162
heterosfera 158
hidroenergija 161
hidrofitai 254
hidrometeorologijos stotis 152
hidrosfera 263, 264
homosfera 158

I
įcentrinė jėga 22
ilgabangė 166, 170, 173
impulsas 3, 15
impulso momentas 20, 22
inercijos momentas 18, 19, 20, 23, 42, 281
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inertiškumas 15, 18
infragarsas 54
insoliacija 199, 202, 208
interferometras Liniko 123
– Maiklsono 123
– Žameno 123
inversija 5, 111, 199, 201, 202, 203, 207, 208, 242, 248, 272
– advekcinė 202
– anticikloninė 203
– dinaminė 203
– frontinė 203
– laisvosios atmosferos 202
– paribio 202
– pavasario 202
– radiacinė 202
– trinties 202
– vasaros 202
– žiemos 202
irimo pusamžis 139
– riba 29
įsotinimo riba pluošto 34
įšalas amžinasis 194 , 269
įšalo gylis 194
įtempis 28, 59, 66, 67
– tangentinis 31
– vidinis 28
izobarai 137
izobarinis 243, 244
izotermija 199
izoterminė 155, 156
izoterminis procesas 78
izotopai 86, 137
– radioaktyvieji 139, 143, 144

J
Japonija 163, 269, 271
JAV 163, 258, 269
jėga 3, 7, 8, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 32, 38, 39, 42, 44, 48, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 105,
106, 113, 153, 222, 243, 246, 265
– Archimedo keliamoji 64
– Lorenco 22, 106
– pasipriešinimo 42, 64
– paviršiaus įtempio 66
– slėgio 26
– sunkio 22, 41, 42
– tamprumo 28, 38, 48
– trinties 63, 243
– vidinė trinties 63
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jėgos momentas 16, 17, 18, 20
– petys 17
jėgų tipai 15
jonai 85, 95, 100, 101, 102, 109, 112, 142, 149, 157
jonizacija 142, 157
jonizatoriai 95
jonizuoti sluoksniai 157
jonizuotos molekulės 157
jonosfera 94, 157, 158
judėjimas sukamasis 20, 42
judėjimo efektyvumas 23
Jungo modulis 28, 29, 32, 46, 52
jūrinės srovės 265
jūros lygis 52, 61, 153, 155, 167, 199, 208, 211, 227, 264
jutiklis 171, 172

K
kairiosios rankos taisyklė 106, 107
kandela 8, 132
kapiliarai 34, 67, 68, 103, 218, 236
kapiliariniai reiškiniai 3, 66, 68
karštoji dėžė 161, 162
katalizatoriai 153
kelvinas 8
kilogramas 7
kinetinė 25
Kioto protokolas 150, 271
klampis 52, 63, 64, 65, 66
– dinaminis 63
– kinematinis 64
– skysčių 3, 63, 64
klimatas 5, 6, 150, 237, 238, 247, 254, 255, 258, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
271, 273, 274, 275, 276, 277, 278
– jūrinis 265
– kontinentinis 265
– Lietuvos 5, 237, 247, 268, 274, 277, 278
klimato anomalijos 270
klimato įtaka kenkėjų ir augalų ligų išplitimui 274
– – žemės ūkio kultūrų derlingumui 273
klimatologija 271
klimato kaita 270
– svyravimai 270
koaguliacija 231, 232, 237
koeficientas biologinio aktyvumo 142
– daugėjimo 145
– hidroterminis 253, 254, 262, 273
– ilginis sugerties 129
– molekulinis sugerties 130
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– paviršiaus įtempio 59, 66, 67
– sausringumo 253
– silpninimo 141, 142
– sugerties 50, 83, 88, 129, 130, 147
– temperatūrinis varžos 96
– temperatūros perdavimo 189, 190, 195, 196
kompensacinis taškas 167, 176
kondensacija 5, 68, 75, 84, 149, 189, 209, 211, 214, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 231,
232, 245, 246, 251, 252, 255, 258, 267
kondensacijos procesas 189
kondensatoriaus elektrinė talpa 93
– talpinė varža 94
kondensatorius 93, 94, 95, 100
kondensuojasi 75, 198, 209, 232, 249, 258
konstanta Bolcmano 70, 71, 76, 82, 86, 155
– Planko 128
– universalioji idealiųjų dujų 70
konteineriai 159
konvekcija 75, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 197, 198, 222, 223, 225, 233, 239, 241, 255, 257
– laisvoji (natūralioji) 82
– priverstinė 82
konvekcinis 225, 267
kosminiai laivai 159
– spinduliai 143
kosmosas 4, 149, 187, 197
kriosfera 263, 264, 276
kristalizacija 60, 220, 223, 224, 256
kristalizaciniai centrai 255
kritimas laisvasis kūno 11
krituliai 5, 6, 75, 159, 169, 209, 212, 218, 222, 224, 226, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 237, 238,
247, 252, 253, 254, 256, 262, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277
– dulksniniai 224, 229, 230, 237
– ištisiniai 229, 230, 237
– kietojo tipo 229, 230, 231
– kruša 5, 229, 248, 255, 256, 257, 274
– lietus 29, 206, 224, 229, 246, 256, 261
– liūtiniai 229, 230, 233, 237, 256
– mišriojo tipo 229
– skystojo tipo 229, 230, 237
– sniegas 175, 224, 229, 234, 235, 246, 260, 261, 265, 266, 267, 269, 275
– šlapdriba 229
kritulių intensyvumas 229, 230, 233
– – jūrinis 233, 269
– – kontinentinis 233, 265, 269
kritulių suma 253, 268, 269, 273
krūmijimosi mazgas 259, 260, 261
kruša 255, 256, 257, 261
krušos židinys 255
kserofitai 254
kūno inercijos momentas 18
kūno spalva 130, 134
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kuro kaitrumas 85
Kurosijo srovė 266
kvantiniai 59
kvantai 140

L
laidininkas 4, 91
laidumas 81, 249
– membranos 87, 102
laikas 7
laisvasis arba kapiliarinis vanduo 34
laminarinis tekėjimas 65
Laplaso lygtis 67
ląsteliena 33, 35, 36, 80
ląstelienos tankis 32, 33, 36
– tūris 33
Latvija 109, 152, 158, 160
laukas elektrinis 22, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 105, 115, 130, 134, 162
– gravitacinis 22, 89, 264
– magnetinis 4, 22, 55, 89, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 161, 264
lazeris 123, 124, 126, 127, 226
lazerinis zondavimas 158
L. Bergo klimato klasifikacija 269
L.Bolcmano (L.Boltzmann) skirstinys 72
ledo debesys 223
ledo plutelės 260
lempos kaitrinės 126
– liuminescencinės 126
lėktuvai 152, 158
Lenkija 150, 152, 160
lietus 29, 120, 182, 206, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, 233, 235, 246, 252, 255,
256, 261, 268, 269
Lietuva 33, 57, 108, 117, 135, 150, 151, 152, 153, 157, 158, 160, 163, 173, 174, 178, 192, 193,
194, 225, 230, 233, 234, 246, 248, 249, 250, 253, 254, 256, 257, 258, 260, 261, 266, 269,
270, 271, 275, 276, 278
Lisažu figūros 41, 57
litosfera 263, 264
liuksmetras 134
liūtinių kritulių intensyvumas 230
liūtys 5, 215, 225, 230, 248, 255, 256, 257, 261, 268, 271, 274
lygiadienis 173, 178, 206
logaritminis slopinimo dekrementas 42, 43, 57
Lorenco jėgos kryptis 107
lūžio rodiklis 119
– – santykinis 118

M
magiškieji skaičiai 138
magnetinė deklinacija 108
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– indukcija 8, 105, 107, 109, 112, 113
– inklinacija 108
– konstanta 106, 118
magnetinės audros 109, 110, 112
magnetinės indukcijos vienetas 105
magnetinio lauko poveikis 113
magnetinis laukas 4, 105, 106
– momentas 111, 112
magnetostrikcinis 54, 55
masė 7
masės defektas 137
– skaičius 137
materialiojo taško judėjimas apskritimu 13
matomi spinduliai 166, 167
MAWS301 6, 170, 188, 192, 199, 213, 226
mechaniniai svyravimai 38
medžiagos optiškai aktyvios 121
medžiagos kiekis 7
membrana 4, 87, 88, 99, 100, 101, 102
Mėnulis 109, 177, 178, 184, 185, 186, 264, 265
metanas 149, 151, 152, 164, 271
meteorologija 6, 154, 155, 166, 169, 170, 209, 219 237, 238, 247, 277, 278, 279
meteorologinė stotis 158, 159, 170
– – automatinė 6, 163, 199
meteorologinės raketos 159
meteorologiniai palydovai 159
– radarai 158, 159, 160
– reiškiniai 6, 157, 248, 258, 259, 270, 274, 277, 287
– veiksniai 152
metras 7, 209
mezofitai 254
mezopauzė 157
mezosfera 156, 157
migla 235
mikroklimatas 5, 271, 277
miražai 181
– apatinis 181
– viršutinis 181, 182
miškas 6, 149, 153, 193, 222, 249, 254, 255, 256, 258, 261, 264, 266, 267, 269, 275, 287
molekulės 33, 59, 70, 71, 73, 80, 82, 86, 109, 112, 115, 116, 128, 129, 149, 152, 155, 156, 157,
158, 177, 198, 209
– azoto 78, 79, 86, 130, 147, 151, 152, 158, 271
molekulės laisvasis lėkis 86
molekulės laisvės laipsnių skaičius 73
molekulinė kinetinė teorija 70
molis 8
momentinis poslinkis 10
momentas 17, 20, 27, 42, 111, 140
musonai 215, 269
mūša 40, 241
mušimai 40
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N
neutralusis sluoksnis 31
neutronas 137
Nikolio prizme 120, 121
nitrito oksidas 151
niutonas 15
Norvegija 152, 266
nulinė izotermė 159, 223, 224
nulinės izotermės aukštis 159
nuodžiūvis 34

O
orai 263
oras 5, 6, 11, 29, 33, 34, 35, 44, 52, 54, 56, 62, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 88, 91, 92, 96, 116, 119, 121, 123, 130, 140, 142, 143, 144, 149, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166, 167, 174, 177, 178, 180, 181, 182, 189,
190, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 287
oro absoliutus drėgnis 167, 209, 210, 213, 215, 216, 217, 223, 227, 266
– drėgnumas 5, 210, 212, 213, 215
– drėgnumo nepriteklius 210
– masė 166
– srautai 239
– sudėtis 85, 149, 158
– tankis 154
– temperatūra 83, 152, 156, 195, 199, 210, 219, 221, 222, 227, 252, 272, 274
ozono koncentracija 152, 153, 158
ozono sfera 158

P
pagavos reakcija 145
pagreičio modulis 12
pagreitis 8, 11, 12, 14, 15, 20, 23, 24, 27, 38, 39, 42, 61, 64, 71, 155, 281
– gravitacijos (laisvojo kritimo) 64
– įcentrinis (normalinis) 12
– kampinis 13, 20, 42
– linijinis 11, 14, 27
– tangentinis 12
paklotinis paviršius 5, 84, 149, 154, 159, 164, 165, 174, 176, 177, 179, 181, 182, 190, 197, 198,
200, 202, 205, 211, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 242, 248, 257, 263,
264, 265, 271, 276
paleoklimatologija 270
palydovai 159
palydovinė navigacija 158
paramagnetikai 112
paribis 157, 201, 202, 222, 242, 243, 245, 258, 276
pasatai 264, 268
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paskalis 71, 153, 209
pašalo gylis 193
paviršiaus apšvieta 132, 133
paviršiaus šviesis 132
pažemio 153, 157, 181, 201, 221, 222, 234, 251, 252, 265, 271, 272
– ozono koncentracija 153
periodas 3, 13, 38, 40, 41, 42, 57, 143, 233, 249, 270
– mūšos 40
– svyravimo 38, 42
pernešimo reiškiniai 80
piranometras 169, 170, 171, 172
pjezoelektrinis efektas 55
pjezoelektrinis reiškinys tiesioginis 98
pjezoelektrinės savybės medienos 4, 98
plikšala 220, 221, 222, 227
poliarimetrai 122
poliarinės platumos 181, 206, 242, 266, 271
poringumas 3, 32, 33, 36, 189
– medienos 33, 36
poslinkis 8, 10, 11, 14, 21, 38
potencialas membranos 4, 100, 101, 102, 113
– metabolinis 103
– ramybės 102
– tėkmės 103
– termodinaminis 3, 77
– veikimo 102
potencialų skirtumas 89, 95, 101, 102, 103, 104
potencinė 22, 23, 25, 39, 62, 72, 90, 146
– energija 22, 24, 25, 72, 89, 223
pozitronas 140
prieblanda 176, 178
– astronominė 178
– pilietinė 178
prietaka 173, 174, 205, 206
priežemio 84, 157, 202, 221, 234
Prigožino teorema 77
procesas garavimo 83, 189, 190, 194, 198, 210, 214, 216, 217, 218, 219, 221, 225, 227, 251, 252,
253, 267
– kondensacijos 189, 209, 219, 220, 224
protonas 109, 110, 137, 138, 142, 145, 147, 158
protuberantai 161
Puazeilio lygtis 65
pūga 234, 235
pusiaujas 156, 157, 180, 233

R
radiacija 159
radiacinis 197, 198
– Žemės fonas 143
radianas 8, 13
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radijo ryšys 161
radioaktyvumas 4, 138
radioaktyvūs nuklidai 150
radioelemento aktyvumas 139
radiolokatoriai 158
radiozondai 158, 159, 160
raketos 158, 159, 256
rasa 67, 172, 209, 210, 213, 214, 219, 220, 221, 222, 227, 245, 249, 252, 255, 261, 272
reakcija dalijimosi 145
– sintezės 146
– sklaidos 145
– termobranduolinės sintezės 161
– termobranduolinė 147
– virsmo 145
refrakcija 178, 179, 180, 181
refrakcijos kampas 179, 180
refraktometrais 119
Reinoldsas 66
Reinoldso skaičius 65
relaksacijos laikas 43
relaksacijos trukme 30
reljefas 225, 234, 235, 248, 259, 263, 264, 266, 272
reljefo įtaka klimatui 266
rentgenometras 33
Reomiuro skalė 71
rezonansas 44, 55
ribinis kritimo kampas 119
rūkas 67, 91, 176, 187, 206, 221, 222, 223, 226, 249, 252
Rusija 150, 269

S
sąlyčio kampas 67
Saulė 4, 6, 78, 83, 94, 109, 112, 115, 121, 125, 134, 143, 144, 147, 149, 157, 158, 161, 162, 164,
165, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 206, 207, 213, 214, 219, 220, 234,
235, 242, 245, 251, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 287
saulėgrįža 178, 206
Saulės aukštis 166, 174, 176, 179, 188
– dėmės 161
– energija 78, 134, 152, 161, 162, 163, 164
– karūna 161
– kolektorius 162
– konstanta 165, 264
– prietaka 173, 174, 205
– spektras 166
– – infraraudonasis 166
– – matomas 166
– – ultravioletinis 166
– spektrinis skirstinys 125, 166
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– spindėjimo trukmė 173
– spinduliai 125, 149, 162, 176, 177, 178, 182, 184, 185, 186, 188, 193, 207, 213, 235
– – ilgabangiai infraraudonieji 164, 198
– spinduliuotė 4, 161, 164
– – absorbuota 175
– – atsispindėjusi 164, 169, 170, 172
– – ilgabangė 169
– – sklaidžioji 164, 165, 166, 169, 176, 272
– – suminė 128, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174
– – tiesioginė 165, 166, 168, 169, 174, 175, 187, 188, 221
– – fotosintetinė aktyvioji 167, 168, 188
– – ultravioletinė 152, 157, 167
– spinduliuotės balansas 169, 172, 174, 190, 219
– – balanso lygtis 4, 169, 190
– – prietakos ir balanso pasiskirstymas 4, 173
– – spektrinis skirstinys 125, 166
– spindulių spektrinė sudėtis 166
saulės elektrinės 162
saulės baterija 163
sausros 5, 177, 248, 252, 253, 254, 255, 257, 261, 262, 270, 271, 274, 276
sausvėjai 5, 248, 252, 254
Skandinavijos 149
skausmo riba 49
skysčiai 59, 61, 63, 64, 65
skysčių ir dujų tekėjimas 61
skysčių tekėjimo greičiai 61
– – linijinis 11, 14, 27, 48, 61
– – tūrinis 46, 52, 59, 61
skystieji kristalai 59
slėgio vienetas 61, 72, 153
slėgis 4, 26, 34, 35, 50, 52, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 77, 149, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 160, 200, 202, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 227, 232,
233, 243, 244, 246, 251, 257, 264, 266
– atmosferinis 4, 71, 72, 153, 156, 157, 160, 217, 220
– hidrostatinis 61, 62, 68
– molekulinis 66
– perteklinis 232
– sočiųjų vandens garų dalinis 209, 210, 217, 219, 232
– statinis 62
– vandens garų dalinis 149, 154, 160, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219,
227, 232, 246
sluoksnis paribio 157, 201
steradianas 8
surištasis vanduo 34, 120
smėlio ir dulkių audros 5, 258
sniegas 81, 159, 174, 192, 193, 194, 195, 224, 226, 229, 230, 232, 234, 235, 237, 246, 248, 252,
255, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 266, 267, 268, 272, 273, 274, 275, 276
sniego danga 5, 159, 174, 176, 192, 193, 194, 195, 234, 235, 237, 259, 260, 263, 265, 267, 274,
275
– dangos storis 273
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– linija 234
– migla 235
sodų ir pasėlių iššalimas 259
sorbcija 35
spalvinės charakteristikos 135
– – medienos 4, 134, 135
spektras atomų spinduliavimo 128
– baltos šviesos 134
– molekulinis 128
– pašvaistės 149
spinduliai
– infraraudonieji 117, 125, 162, 166, 167, 172, 198, 248, 271, 272
– matomieji 166
– radioaktyvieji 143
– ultravioletiniai 117, 166
spinduliavimas 81
– efektyvusis 164, 165, 169, 174, 188, 272
– šiluminis 82
spindulio optinis kelias 123
spinduliuotė ilgabangė 166, 167
– fotosintetinė aktyvioji 4, 167, 168, 187, 188, 272
– infraraudonoji artimoji 167
– trumpabangė 157, 166, 171, 271
– ultravioletinė 167
spinduliuotės balansas 169, 174, 190, 219, 235, 267, 272
spinduliuotės balanso radiometras 172
sraigtasparniai 158
sraujymės 157
srauto linija 239, 246
srovės stiprio vienetas 96
srovės stipris 7, 94, 96, 105, 111
srovės tankis 96, 98
srovės tolydumo lygtis 61
stratifikacija terminė 200
stratopauzė 157
stratosfera 149, 152, 156, 157, 198
subjektyvūs šviesiniai spinduliuotės fizikiniai dydžiai 4, 132
sublimacija 149, 198, 209, 211, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 232, 256
superpozicijos principas 89, 92
surištieji krūviai 92
svyravimas 3, 5, 38, 42, 43, 44, 109, 259, 269, 270, 281, 282
– harmoninis 3, 39
– priverstinis 3, 44
– slopinamasis 42, 43
svyravimų sudėtis 3, 40

Š
šalna 207, 220, 221, 248, 249, 250, 251, 252, 261, 274, 274, 275, 276
– advekcinė 248
– mišri 248
– radiacinė 248
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šalnų poveikis augalams 249
– prognozavimo metodai 250
– tikimybė 250, 252
šaltinio šviesos stipris 132
šaltosios vandenynų srovės 266
šarma 220, 221, 227
šerkšnas 220, 221, 222, 227, 265
– grūdinis 221, 222
– kristalinis 221, 222
Šiaurės bei Centrinėje Amerikoje 149
šiaurės pašvaistė 161, 176
šiaurės polius 157
šiaurinis pusrutulis 152, 173, 174, 201, 205, 227, 243
šiltnamio efektas 150, 271
šiltnamiai 168, 207
šiluma 52, 59, 60, 63, 75, 76, 80, 81, 83, 85, 189, 190, 195, 196, 198, 212, 219, 221, 244, 251,
252, 260, 273
– izobarinė molinė 80
– izochorinė molinė 80
– izochorinė savitoji 81
– kondensacijos 75
– molinė 52, 80
– savitoji kondensacijos 258
– savitoji garavimo 83, 251, 252
– savitoji 59, 80, 81, 83, 196
– slaptoji garavimo 189, 190, 219, 221
šilumos apykaita 194, 200, 201, 216
– balansas 190, 218
– kaita 3, 80, 81, 83
– kiekis 52, 60, 73, 75, 76, 80, 81, 85, 87, 88, 116, 218, 235
– laidis 59, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 189, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 221, 234, 235,
249, 264
– – medienos 81, 82
– srautas 80
– talpa 80, 189, 194, 263
– – medienos 80
– – savitoji 189, 195
– – tūrinė 189, 190, 195
širdies darbas 25, 26
širdis 26, 66
škvalai 5, 248, 256, 257
šlapdriba 229
šlyties modulis 31, 46
šviesos bangos 117, 119, 120, 122, 128, 129, 130, 132, 133, 135
– difrakcija 123
– dispersija 120
– greitis 7, 119, 128
– interferencija 122
– lūžio rodiklis 119
– poliarizacija 120
– pralaidumas 130
– spindulys 118
– srautas 132, 133
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– stipris 7
– sugertis 129, 130
– šaltiniai 4, 124

T
takumo taškas 28
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Santrauka
Vadovėlyje nagrinėjamos dvi disciplinos: fizika ir meteorologija.
Fizikos dalyje glaustai aprašomi mechaniniai, šiluminiai, elektriniai, magnetiniai,
optiniai ir akustiniai reiškiniai, elektrofiziologiniai metodai medžių gyvybingumui
nustatyti ir oro taršos matavimo būdai.
Meteorologijos dalyje nagrinėjama atmosferos sandara ir joje vykstantys procesai,
Saulės spinduliuotė ir jos sukeliami reiškiniai atmosferoje, dirvožemio ir oro temperatūros režimas, vandens garai atmosferoje, jų pasiskirstymas vertikalia ir horizontalia kryptimi, krituliai, jų susidarymas, vėjas, orai, pavojingi meteorologiniai
reiškiniai, jų susidarymas ir kovos būdai su jais, klimatas ir klimatą formuojantys
veiksniai, pateikiama Lietuvos klimato apžvalga.
Vadovėlis skirtas VŪŽF pagrindinių studijų, o taip pat miškų ir žemės ūkio specialybių studentams.
Summary
Two subjects – physics and meteorology – are being investigated in this course
book.
Mechanical, thermal, electrical, magnetic, optical and acoustic phenomena, electro
physiological methods to determine vitality of trees and methods to measure air
pollution are concisely described in Physics section.
Meteorological section deals with the structure of atmosphere and processes
proceeding in it, radiation of the Sun and its phenomena created in atmosphere,
the mode of soil and weather temperatures, water vapour in atmosphere and its
distribution in vertical and horizontal directions, precipitation and its formation,
wind weather, formation of dangerous meteorological phenomena and methods
of fight with them, climate and factors of its formation; the review of Lithuanian
climate is also presented here.
The course book is dedicated to students of basic studies of Faculty of Water and
Land Management and of forestry and agricultural specialities.
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