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Inercijos dėsnis (pirmasis Niutono dėsnis) 
Jeigu kūno nepaveikia kiti kūnai, jis išlaiko 

rimtį arba juda tiesiai ir tolygiai.

Jėgos dėsnis (antrasis Niutono dėsnis) 
Kūno įgytas pagreitis yra tiesiogiai proporcin-

gas veikiančiai jėgai ir atvirkščiai proporcingas 
kūno masei:  a = F

m.

Veiksmo ir atoveiksmio dėsnis (trečiasis Niutono 
dėsnis)

Veikiančioji ir atoveikio jėgos yra lygios, tik 
priešingų krypčių. Jos veikia skirtingus kūnus.

Energijos tvermės dėsnis 
Vykstant mechaniniams procesams, uždarosios 

kūnų sistemos pilnutinė energija nekinta: 
Ep1 + Ek1 = Ep2 + Ek2; 
čia Ep1 ir Ek1 – kūnų sistemos potencinė ir kine-
tinė energija proceso pradžioje, Ep2 ir Ek2 – tos 
sistemos potencinė ir kinetinė energija proceso 
pabaigoje.

Fizikinis dydis Formulė Matavimo 
vienetas Fizikinis dydis Formulė Matavimo 

vienetas

Medžiagos tankis ρ = 1 kg/m3 Mechaninis darbas A = Fs 1 J = 1 N · 1 m

Tolygiai judančio 
kūno nueitas kelias s = νt 1 m Mechaninė galia N =  1 W = 1 J/s

Kūno judėjimo 
trukmė (laikas) t =  1 s Potencinė energija Ep = mgh 1 J

Tolygiojo judėjimo 
greitis ν = 1 m/s Kinetinė energija Ek =  1 J

Pagreitis a =  1 m/s2 Jėgos momentas M = Fl 1 N · m

Svyravimo dažnis ν =  1 Hz = 1 s–1 Naudingumo 
koeficientas η =  –

Bangos sklidimo 
greitis v =      = λν 1 m/s Kietojo kūno slėgis p =  1 Pa = 1 N/m2

Jėga F = ma 1 N Skysčio stulpelio 
slėgis p = ρgh 1 Pa

Sunkis Fs = mg 1 N Archimedo jėga FA = ρsgV 1 N

Kūno svoris P = mg 1 N

m
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Jėgų momentų taisyklė
Jėgų momentų, sukančių kūną pagal laikrodžio 

rodyklę, suma lygi jėgų momentų, sukančių jį 
priešinga kryptimi, sumai: 
F1l1 + F2l2 = F3l3 + F4l4.

Sverto taisyklė
Svertas pusiausviras yra tada, kai jį veikiančios 

jėgos atvirkščiai proporcingos jų pečiams: 
P1
P2

 = l1
l2

.

Paskalio dėsnis
Skysčiai ir dujos perduoda išorinį slėgį visomis 

kryptimis vienodai.

Archimedo dėsnis 
Skysčiuose (dujose) panardintą kūną veikia 

aukštyn nukreipta jėga, lygi kūno išstumto skys-
čio (dujų) svoriui.

Prisiminkime, ko mokėmės VII ir VIII klasėje
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1.5. Šilumos spinduliavimas

2 bandymas. Lęšiu surinkime saulės spin-
dulius viename popieriaus lapo taške. Po kurio 
laiko popierius patamsėja, pradeda rūkti ir užsi-
dega.

3 bandymas. Pakartodami truputį pakeis-
tą pirmąjį bandymą, palyginkime, kaip kūnai 
juodu ir blizgiu paviršiumi spinduliuoja šilu-
mą. Vietoj elektrinio šildytuvo naudokime pil-
ną verdančio vandens metalinę dėžutę, kurios 
vienas šonas juodas, kitas – blizgus. Į šilumos 
imtuvą atsukime tai vieną, tai kitą dėžutės pusę 
(1.18 pav., a, b). Manometro rodmenys skiriasi. 
Kai spinduliuoja juodas dėžutės paviršius, skys-
tis manometro kairiojoje atšakoje pakyla aukš-
čiau, kai blizgus – žemiau. Vadinasi, kūnas, 
kurio paviršius tamsus, spinduliuoja geriau 
ir greičiau netenka šilumos, o kurio švie-
sus – prasčiau.

Šiluma gali sklisti ir ne medžiaga
Erdvėje tarp Žemės atmosferos ir Saulės yra 

labai mažai medžiagos dalelių. Saulės šviesa ir 
šiluma sklinda į Žemę per beveik tuščią erdvę, 
todėl ji negali būti perduota nei šilumos laidu-
mo, nei konvekcijos būdu. O saulės šiluma mus 
pasiekia. Taigi kaip saulės energija perduodama 
Žemei?

Šilumos perdavimas ne medžiagomis yra 
vadinamas šilumõs spinduliãvimu. Vėliau, 
mokydamiesi optikos, sužinosite, kad šiluminė 
spinduliuotė yra tos pačios prigimties kaip švie-
sa. Spinduliuotė nėra nei šilta, nei šalta. Įšyla 
tik kūnai, į kuriuos ji krinta. Tamsūs kūnai 
didesnę spinduliuotės dalį sugeria, šviesūs, 
ypač blizgūs, gerai atspindi.

1 bandymas. Plokščią plonasienę apskritą 
dėžutę (šilumos imtuvą), kurios viena pusė nu-
dažyta juodai, o kita nupoliruota kaip veidrodis, 
gumine žarnele sujunkime su skysčio manomet-
ru. Jo atšakose skysčio lygis bus vienodas. Tada 
dėžutę pastatykime 20–30 cm atstumu nuo įkai-
tusio elektrinio šildytuvo taip, kad į jį būtų atsuk-
ta poliruota dėžutės pusė (1.17 pav., a). Skysčio 

stulpelis vienoje atšakoje nukris, o kitoje pakils, 
nes spinduliuotė sušildys dėžutėje esantį orą ir 
jis išsiplės. Atsukę į šildytuvą kitą dėžutės pusę 
(1.17 pav., b), matysime, kad skysčio stulpelis 
dešiniojoje atšakoje nukrinta labiau, vadinasi, 
juoda dėžutės pusė sugeria daugiau energijos ir 
oras dėžutėje išsiplečia labiau.

1.17 pav., b

1.17 pav.,  a 1.18 pav.,  a 1.18 pav.,  b

1.

Užduotys

Kokia yra konvekcijos reiškinio esmė? Kuo šis 
reiškinys skiriasi nuo šilumos laidumo?
Kuo skiriasi laisvoji ir priverstinė konvekcija?
Paaiškinkite, kaip įšyla vanduo ant viryklės 
užkaistame puode.
Ar keičiasi liepsnos kryptis, kraipant degan-
čią žvakę į šoną? Kodėl?
Kodėl kambariuose šildymo radiatoriai pa-
prastai statomi po langais?
Kodėl virš radiatorių pajuoduoja sienos?
Remdamiesi 1.14 paveikslu, paaiškinkite, 
kaip oras sušyla visame kambaryje.

XIV a. Trãkų pilies salėje įrengtas centrinis 
šildymas karštu oru. Kodėl iš plytų sumūryti 
kanalai buvo įrengti grindyse?
Kodėl žiemą dūmtraukiuose trauka didesnė 
negu vasarą?
Kodėl seniai kūrentos krosnies dūmtraukis 
silpnai traukia dūmus?
Kas atsitiktų, jeigu gyvenamosiose patalpose 
nevyktų konvekcija?
Ar galima konvekcija skysčiuose ir dujose ne-
svarumo sąlygomis, pavyzdžiui, dirbtiniuose 
Žemės palydovuose?

2.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

11.

6. 12.

7.

*Saulės spinduliuojamos 
energijos kiekis, kuris per 
vieną sekundę patenka į vie-
no kvadratinio metro plotą, 
statmeną saulės spinduliams, 
vadinamas sáulės konstánta ir 
yra lygus 1,4 kW/m2. Saulės 
konstantą padauginę iš Žemės 
skerspjūvio ploto, gausime per 
sekundę į Žemę krintančios 
energijos dydį (galią):
P = 1400 kW/m2 · 3,14 × 
× (6370 · 103 m)2 = 1,7 × 
× 1017 W.

*Kaip pasiskirsto ši galia? 
30 % jos atspindi Žemė, 47 % 
sugeria atmosfera, žemė, van-
denys (dėl to jie įšyla), 23 % 
eikvojama vandeniui garinti, 
oro ir vandens srautams trans-
portuoti ir tik mažytę jos dale-
lę – 1012 W – suvartoja augalai.

*Tarp 38° šiaurės platumos ir 
38° pietų platumos Žemė gau-
na daugiau energijos, negu jos 
išspinduliuoja. Poliarinėse sri-
tyse ji daugiau išspinduliuoja, 
negu gauna. Dėl to atogrąžų 
sričių temperatūra turėtų nuo-
lat kilti, o poliarinių – kristi. 
Tačiau vėjai atogrąžų sričių 
šilumą padalija kitoms Že- 
mės sritims.

Tai įdomu
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1.19 pav., a

Šilumą spinduliuoja ne tik įkaitusi krosnis, ra-
diatorius, šviečianti elektros lemputė, bet ir šil-
takraujai gyvūnai, žmonės. Kuo aukštesnė kūnų 

temperatūra, tuo intensyviau jie spinduliuoja. 
Pavyzdžiui, įkaitęs lygintuvas šilumos skleidžia 
daugiau negu mūsų ranka.

Šilumos spinduliavimo taikymas
Kūnų savybė nevienodai skleisti ir sugerti 

spinduliuotę plačiai taikoma praktikoje. Arbati-
nukai ir puodai gaminami blizgiu paviršiumi 
(1.19 pav.), kad energijos išspinduliuotų mažiau 
ir ilgiau išliktų šilti. Šaldytuvų aušinimo grotelės 
paprastai būna juodos, nes turi išspinduliuoti 

Projektas „Kaip sumažinti gyvenamojo namo šildymo išlaidas“ 

1.6. Šilumos kiekis
Šilumos kiekio samprata

Įsitikinome, kad šilumos netenkančių ar jos 
gaunančių kūnų vidinė energija kinta – ma-
žėja arba didėja. Vidinės energijos kiekis, 
kurį kūnas gauna arba kurio netenka šilu-
mos perdavimo būdu, vadinamas šilumõs 
kiekiù. Kaip ir bet kurios kitos rūšies energijos, 

šilumos kiekio matavimo vienetas yra džáulis (J). 
Praktikoje vartojami ir kartotiniai vienetai: ki-
lodžáulis (kJ), megadžáulis (MJ).

Šilumos kiekio sąvoka nevartojama tada, kai 
kalbama apie kūno vidinės energijos pakitimą 
dėl atlikto darbo.

1.19 pav., b

1.

Užduotys

Kuriuo būdu saulės energija perduodama 
Žemei? Kodėl jos negalima perduoti šilumos 
laidumo ar konvekcijos būdu?
Kuo šilumos spinduliavimas skiriasi nuo 
konvekcijos ir šilumos laidumo?
Kodėl karštą dieną nuo saulės spindulių gali-
ma pasislėpti pavėsyje?
Tarkime, jūs stovite prie laužo. Įrodykite, kad 
laužo skleidžiama šiluma jus pasiekia spin-
duliavimo būdu.
Vienas elektrinis lygintuvas įkaitęs iki 
300 °C, kitas – iki 350 °C. Kuris iš jų spin-
duliuoja labiau?
Kai šalta, katės ir šunys miega susirietę. 
Kodėl?
Pusryčiams išsivirėte kavos. Norite ją užbal-
tinti pienu ir šiek tiek atvėsinti. Kada geriau 
įpilti pieno – iš karto ar prieš geriant?

Kodėl lauko termometrus reikia kabinti šiau-
rinėje namo pusėje?
Kodėl purvinas sniegas saulėtą dieną tirpsta 
greičiau negu švarus?
Vieno iš dviejų vienodo skysčio pripildytų 
termometrų rezervuaras nudažytas juodai. 
Termometrai dedami į šaldytuvą. Kuris 
termometras greičiau pradės rodyti žemesnę 
temperatūrą?
 Erdvėlaivis įšyla dėl trinties ir nuo sau-
lės spindulių. Kuris įšilimo būdas vyrauja 
erdvėlaiviui skriejant didesniame aukštyje, 
kuris – mažesniame?
Kokiais būdais atiduoda šilumą vėstantis 
kambarys?
Kaip manote, ar pasikeis oro baliono skridimo 
aukštis, jei jis karštą dieną pateks į debesų 
šešėlį?

2.

3.

4.

5.

7*.

8.

9.

10.

11.

12.

13*.

 Susibūrę į grupes, išsiaiškinkite, kaip vi-
sais trimis būdais (šilumos laidumu, kon-
vekcija ir spinduliavimu) šiluma iškeliauja iš 
gyvenamojo namo ir pasiūlykite būdų, kaip 
būtų galima ją sulaikyti, o drauge sutaupyti 

šildymui išleidžiamų pinigų. Gal kai kurie 
būdai jau yra pritaikyti jūsų namuose? Gru-
pės parengtą projektinį darbą apipavidalin-
kite naudodamiesi informacinėmis techno-
logijomis ir pristatykite visai klasei.

Q

Q

Nuo ko priklauso šilumos kiekis?
Schemiškai pavaizduokime dviejų kūnų vidi-

nės energijos kitimą, kai vienas kūnas, kurio vi-
dinė energija U1, atiduoda, o kitas, kurio vidinė 
energija U2, gauna šilumos kiekį Q (čia Q lygus 
kūnų vidinės energijos pokyčiui). Rodyklė žymi 
energijos perdavimo kryptį.

I kūnas   II kūnas
U1    U2

U1 – Q         U2 + Q
U1 + Q         U2 – Q

Tik perduodant šilumą, šių dviejų kūnų ben-
dra vidinė energija nekinta.

Nuo ko priklauso kaitinamų kūnų gaunamos 
ir vėstančių kūnų netenkamos vidinės energijos 
kiekis?

1 bandymas. Į dvi chemines stiklines įpil-
kime po tiek pat vienodos temperatūros šalto 

vandens ir šildykime vienodomis elektrinėmis 
viryklėmis. Vienoje stiklinėje vandenį pakai-
tinkime maždaug iki t1 = 40 °C, kitoje – iki 
t2 = 60 °C (1.20 pav.). Dešinėje stiklinėje van-
duo kaito ilgiau – jam sušildyti iki aukštesnės 
temperatūros reikėjo daugiau šilumos. Taigi ši-
lumos kiekis, kurio reikia kūnui sušildyti, priklauso 
nuo to kūno temperatūros pokyčio.

daugiau energijos. Oro balionai ir lėktuvai daž-
niausiai dažomi sidabrine spalva, kad saulės 
spinduliai mažiau juos įkaitintų. Dėl tos pačios 
priežasties saulėtą dieną ant langų užleidžiame 
šilumą sulaikančias žaliuzes. Žiemą dažniau vil-
kime tamsiais, o vasarą – šviesiais drabužiais.

1.20 pav.

6.
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Skyriaus  „Kūnų vidinė energija ir jos kitimas“ santrauka

 1. Ar galima vienos kūno molekulės judėjimą 
vadinti šiluminiu judėjimu? Kodėl?

 2. Ar galima visą kūno vidinę energiją pavers-
ti jo mechanine energija? Atsakymą pagrįskite.

 3. Kuris požymis rodo, kad kūno vidinė ener-
gija padidėjo?

 A Padidėjusi kūno masė.
B Padidėjusi kūno temperatūra.
 C Sumažėjusi kūno temperatūra.
 D Padidėjęs kūno judėjimo greitis.

 4. Norint uždegti degtuką, reikia jo galvutę 
brūkštelėti į degtukų dėžutę. Kodėl?

 5. Degtuką galima uždegti ne tik 4 uždavi-
nyje nurodytu būdu, bet ir įkišant į žiebtuvėlio 
ar žvakės liepsną. Kas bendra tarp priežasčių, 
dėl kurių abiem atvejais užsiliepsnoja degtukas? 
Kuo jos skiriasi?

6. Kuriuose kūnuose susidaro konvekcinės 
srovės?

A Kietuosiuose kūnuose.
B Skysčiuose ir kietuosiuose kūnuose.
C Skysčiuose ir dujose. 
D Dujose ir kietuosiuose kūnuose.

Šiluminis judėjimas Kūną sudarančių dalelių netvarkingas judėjimas vadinamas šiluminiu 
judėjimu.

Vidinė energija
[U] = 1 J

Kūną sudarančių dalelių netvarkingo judėjimo (kinetinė) ir sąveikos 
(potencinė) energija vadinama vidine energija.
Kūnų vidinė energija gali kisti šiais būdais:
• atliekant darbą (kai darbas atliekamas su kūnu, jo vidinė energija 
didėja, kai darbą atlieka pats kūnas, mažėja);
• perduodant šilumą:

 – šilumos laidumu,
 – konvekcija,
 – šilumos spinduliavimu.

Šilumos perdavimo (plitimo) būdai

Šilumos laidumas Konvekcija Šilumos spinduliavimas

Šiluma plinta kietaisiais 
kūnais, skysčiais ir dujomis.

Šilumą perneša skysčių ir dujų 
srautai.

Nereikia jokių kūnų; šiluma 
plinta ne per medžiagas.

Šiluma perduodama iš 
šiltesnių to paties kūno vietų 
į šaltesnes arba iš šiltesnių 
kūnų į susiliečiančius su jais 
šaltesnius kūnus.
Geriausi šilumos laidininkai 
yra metalai, prasčiausi – 
dujos.

Šilumą galima perduoti vamzdžiais, 
vandenynų srovėmis.

Tamsūs kūnai matiniu 
paviršiumi didesnę dalį 
spinduliuotės sugeria, todėl 
įšyla. Kūnai šviesiu ir blizgiu 
paviršiumi didesnę dalį 
spinduliuotės atspindi.

Šilumos kiekis
Q = cm(t2 – t1)
[Q] = 1 J

Vidinės energijos kiekis, kurį kūnas gauna arba kurio netenka šilumos 
perdavimo būdu, vadinamas šilumos kiekiu.
Norint apskaičiuoti šilumos kiekį, kurį kūnas gauna šildamas arba 
atiduoda aušdamas, reikia medžiagos savitąją šilumą padauginti iš 
kūno masės ir jo temperatūrų skirtumo.

Medžiagos savitoji šiluma
[c] = 1 J/(kg · °C)

Medžiagos savitoji šiluma rodo, kiek šilumos reikia vieno kilogramo 
medžiagos temperatūrai pakelti vienu laipsniu.

Kuro degimo šiluma
Q = qm
[Q] = 1 J
[q] = 1 J/kg

Šilumos kiekis, kurį išskiria visiškai sudegdamas 1 kg kuro, vadinamas 
kuro degimo šiluma.
Visiškai sudegdamas kuras išskiria šilumos kiekį, lygų degimo šilumos 
ir sudegusio kuro masės sandaugai.

Savikontrolės užduotys
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 7. Į kurį dubenėlį: plieninį ar porcelianinį – tu-
rėtumėte pilti karštą sriubą, kad ji atauštų grei-
čiau? Paaiškinkite kodėl.

 8. Įvardykite būdą, kuriuo kiekvienu atveju  
perduodama šiluma (1.27 pav.).

 9. Saulės atokaitoje guli dvi stiklinio butelio 
šukės: tamsi ir šviesi.
 a) Kuriuo būdu saulės šiluma perduodama 
stiklinio butelio šukėms?
 b) Kuri stiklinio butelio šukė yra karštesnė? 
Atsakymą pagrįskite.
 c) Kuri stiklinio butelio šukė atspindi daugiau 
saulės energijos?
 d) Kuri stiklinio butelio šukė, perkelta į pavė-
sį, atvės greičiau?

 10. Į kibirą, kuriame buvo 9 °C temperatūros 
šalto vandens, įpilta 1,5 kg verdančio vandens. 
Po tam tikro laiko kibire galiausiai nusistovėjo 
30 °C temperatūra. Kiek kilogramų vandens ki-
bire buvo iš pradžių?

 11. Kiek kilogramų sausų beržinių malkų reikia 
sudeginti židinyje, kad išsiskirtų 45 MJ šilumos? 
Malkų degimo šiluma 1,0 · 107 J/kg. Energijos 
nuostolių nepaisykite.

1.27 pav., a 1.27 pav., b 1.27 pav., c
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