
 1 

ŠILUMINIO SPINDULIAVIMO TYRIMAS 
 

Darbo tikslas. Išsiaiškinti šiluminio spinduliavimo dėsnius, apskaičiuoti kaitrinės lempos 

siūlelio temperatūrą ir patikrinti Stefano - Bolcmano dėsnio galiojimą. 

 

Teorinė dalis. Dėl šiluminio judėjimo susižadina medžiagos atomai (molekulės), o grįždami į 

normalų būvį išspinduliuoja energijos perteklių elektromagnetinių bangų pavidalu, t. y. skleidžia 

šviesą. Spinduliavimas, kurio priežastis dėl šiluminio judėjimo susižadinę medžiagos atomai ir 

molekulės, vadinamas šiluminiu arba temperatūriniu spinduliavimu. Kūnai ne tik išspinduliuoja, bet 

ir sugeria krintančią j juos energiją. Esant termodinaminei pusiausvyrai, kūnų išspinduliuojamos ir 

sugeriamos energijos kiekiai vienodi. Vadinasi, šiluminis spinduliavimas yra pusiausvyras. 

Šiluminis spinduliavimas apibūdinamas tam tikrais fizikiniais dydžiais. Spinduliavimo srautu Φ𝑒 

vadinama energija, kurią kūnas išspinduliuoja per laiko vienetą visame bangų ilgių intervale (t.y. 

infraraudonus, matomus ir ultravioletinius spindulius). Spinduliavimo energijos srautas, kurį 

tolygiai skleidžia kūno paviršiaus ploto vienetas esant pastoviai temperatūrai T, vadinamas 

energiniu šviesiu 𝑅𝑇 arba spinduliavimo intensyvumu: 
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Energinio šviesio pasiskirstymą įvairiose spektro dalyse apibūdina kūnų emisijos geba 

𝑟𝜆,𝑇(arba energinio šviesio spektrinis tankis). Jei bangų ilgių intervale nuo 𝜆 iki 𝜆 + 𝑑𝜆, esant kūno 

temperatūrai T, energinis šviesis yra 𝑅𝑇, tai emisijos geba yra: 

  𝑟𝜆,𝑇 =
𝑑𝑅𝑇

𝑑𝜆
 , [
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𝑚3] .                                                                          (2) 

Ji priklauso nuo kūno temperatūros T ir spinduliuojamo bangos ilgio 𝜆. Emisijos geba savo 

skaitine reikšme lygi energijos srautui, išspinduliuojamam paviršiaus ploto vieneto vienetiniame 

bangų ilgio intervale (𝑑𝜆 = 1). 

Dalis į kūną krintančios spinduliavimo energijos sugeriama ir virsta šiluma. Kūnų sugerties 

geba 𝑎𝜆,𝑇 parodo, kokią spinduliavimo dalį bangų ilgių intervale nuo 𝜆iki 𝜆 + 𝑑𝜆 kūnas sugeria. 

Sugerties geba yra bedimensinis dydis, priklausantis nuo sugeriamo spinduliavimo bangos ilgio ir 

kūno temperatūros. 

Iš apibrėžimo matyti, kad 𝑎𝜆,𝑇 negali būti didesnė už vienetą. Kūnas, kurio sugerties geba lygi 

vienetui(𝑎𝜆,𝑇 = 1) - sugeria visą į jį kritusią bet kokio bangos ilgio spinduliavimo energiją, 

vadinamas absoliučiai juodu kūnu (a.j.k.).Gamtoje tokių kūnų nėra, jie sudaromi dirbtiniu būdu. 

Artimi absoliučiai juodam kūnui yra suodžiai, juodas aksomas ir kt. 

Kirchhofo dėsnis nusako ryšį tarp įvairių kūnų emisijos ir sugertiems gebų. Kūnai, turintieji 

didesnį sugerties pajėgumą, pasižymi didesne spinduliavimo galia. Pvz., suodžių sugerties 

pajėgumas didelis, tai didelis ir jų emisijos pajėgumas. Poliruoto sidabro sugerties pajėgumas 

mažas, todėl mažas ir spinduliavimo pajėgumas. 

Kirchhofas, remdamasis eksperimentinio tyrimo duomenimis bei termodinamikos dėsniais, 

nustatė, kad bet kurių kūnų emisijos ir sugertiems gebų santykis nepriklauso nuo jų prigimties, o 

priklauso tik nuo spinduliuojamo bangos ilgio ir kūno temperatūros. Taigi, santykis 
𝑟𝜆,𝑇

𝑎𝜆,𝑇
  visiems 

kūnams yra viena ir ta pati (universali) bangos ilgio ir temperatūros funkcija. Jei absoliučiai juodo 

kūno emisijos gebą pažymėsime 𝜀𝜆,𝑇, o sugertiems gebą (dažnai vadinamą sugertiems koeficientu) 

𝐴𝜆,𝑇, tai Kirchhofo dėsnis išreiškiamas lygtimi: 

  
𝑟𝜆,𝑇

𝑎𝜆,𝑇
=

𝜀𝜆,𝑇

𝐴𝜆,𝑇
= 𝜀𝜆,𝑇 .                                                                         (3) 

Absoliučiai juodam kūnui 𝐴𝜆,𝑇 = 1.  Kūnai, kurių sugerties geba mažesnė už vienetą, 

vadinami pilkaisiais. Jų spinduliavimo geba mažesnė už juodo kūno spinduliavimo gebą. 

 

Iš Kirchhofo dėsnio matyti, kad bet kokio kūno emisijos geba rλ,T lygi a.j.k. emisijos gebos 

ελ,T ir kūno sugertiems gebos aλ,T sandaugai. 

  𝑟𝜆,𝑇 = 𝑎𝜆,𝑇 ∙ 𝜀𝜆,𝑇 .                                                                          (4) 
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Kadangi visų realių kūnų sugerties geba 𝑎𝜆,𝑇 < 1, tai jų emisijos geba, esant tai pačiai 

temperatūrai, mažesnė už absoliučiai juodo kūno emisijos gebą (𝑟𝜆,𝑇 < 𝜀𝜆,𝑇). 

Kirchhofo dėsnis rodo, kad kiekvienas kūnas sugeria tuos spindulius, kuriuos pats 

išspinduliuoja.  Dėl šios priežasties dujų sugerties spektrai turi tamsias linijas tose spektro vietose, 

kuriose būtų šviesios linijos, jei dujos pačios spinduliuotų. 

Kirchhofo dėsnis paaiškina, kodėl du skirtingi kūnai toje pačioje temperatūroje yra nevienodo 

ryškio ir, atvirkščiai, du skirtingi to paties ryškio kūnai turi skirtingas temperatūras. Taip yra todėl, 

kad skirtingų kūnų nevienodos emisijos gebos. Kuo kūno emisijos geba mažesnė už a.j. kūno 

emisijos gebą, tuo jo ryškis bus mažesnis už a.j. kūno ryškį, esant jiems toje pačioje temperatūroje. 

Stefano-Bolcmano dėsnis. Stefanas tyrė kūnų energinio šviesio priklausomybę nuo 

temperatūros. Jis nustatė, kad bet kurio kūno energinis šviesis 𝑅𝑇 yra proporcingas absoliučios 

temperatūros ketvirtajam laipsniui, o Bolcmanas parodė, kad ne bet kurio, o tik absoliučiai juodo 

kūno energinis šviesis proporcingas T
4
: 

  𝑅𝑇 = 𝜎 ∙ 𝑇4 ,                                                                                 (5) 

čia 𝜎—Stefano-Bolcmano konstanta. Ji lygi 𝜎 = 5,67 ∙ 10−8𝑊𝑚−2𝐾−4. (5) lygtis vadinama 

Stefano-Bolcmano dėsniu. Šis dėsnis rodo, kad visi kūnai spinduliuoja esant bet kokiai 

temperatūrai, tačiau spinduliavimo intensyvumas ypač didelis aukštų temperatūrų srityje. 

Taikant Stefano ir Bocmano dėsnį, galima apskaičiuoti bet kokio kūno (žmogaus, augalo, 

dirvožemio) per sekundę išspinduliuotą energiją: 

  𝑅𝑇 = 𝜎 ∙ 𝑆 ∙ 𝑎 ∙ (𝑇4 − 𝑇0
4) ,                                                              (6) 

čia S – spinduliuojančio kūno paviršiaus plotas, a – sugertiems koeficientas (pvz., vilnos 

0,76a  , medvilnės 0,73a  , T – kūno temperatūra, T0 – aplinkos temperatūra. 

Vino poslinkio dėsnis. Eksperimentiškai tiriant absoliučiai juodo kūno energijos pasi-

skirstymą spinduliavimo spektre sudarytos kreivės, vaizduojančios emisijos gebos 𝜀𝜆,𝑇 

priklausomybę nuo bangos ilgio 𝜆, esant įvairioms temperatūroms. 

Iš kreivių matyti, kad, didėjant 

temperatūrai, absoliučiai juodo kūno 

emisijos geba didėja visose spektro dalyse. 

Be to, kiekviena kreivė turi maksimumą, 

kuris, didėjant temperatūrai, ne tik didėja, 

bet ir slenka į trumpesnių bangų sritį. Taigi 

didžiausia emisijos gebos reikšmė, kylant 

kūno temperatūrai, tenka vis trumpesnėms 

bangoms. Vinas nustatė ryšį tarp bangos 

ilgio 𝜆𝑚𝑎𝑥, kuriam atitinka absoliučiai 

juodo kūno spinduliavimo spektre 

didžiausia emisijos gebos reikšmė ir to 

kūno absoliučios temperatūros. Šis ryšys 

nusakomas taip: didėjant temperatūrai 

juodo kūno spinduliavimo gebos maksimumas slenka į trumpesniųjų bangų sritį. 

  𝜆𝑚𝑎𝑥 =
𝑏

𝑇
 .                                                                                       (7) 

Čia 𝑏 = 2,898 ∙ 10−3𝑚 ∙ 𝐾- Vino konstanta, nepriklausanti nuo temperatūros. Tai ir yra Vino 
poslinkio dėsnis. 

Kadangi visų kūnų šiluminis spinduliavimas susijęs su temperatūra, todėl, matuojant 
spinduliavimo intensyvumą, galima sužinoti kūnų temperatūrą. Temperatūros matavimo metodai, 
pagrįsti šiluminio spinduliavimo dėsniais, vadinami optine pirometrija. 

Iš bandymų ir šiluminio  spinduliavimo teorijos seka, kad juodojo kūno spinduliavimo geba 
lygi 𝜎 ∙ 𝑇4, o pilkojo kūno spinduliavimo geba lygi 𝐵 ∙ 𝑇𝑆. Dydžiai  B ir S  yra skirtingi prie skirtingų 
temperatūrų. Tačiau 𝐵 ∙ 𝑇𝑆 visuomet bus mažesnis už 𝜎 ∙ 𝑇4. Eksperimento metu galime rasti S 
vertę nagrinėjamų temperatūrų intervale. Nubrėžus  grafiką 𝑈𝑡𝑒𝑟𝑚 = 𝑓(𝑇), galima rasti S vertę, 
t.y. įvertinti ar Stefano - Bolcmano dėsnis galioja pasirinktame temperatūrų intervale. 
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Darbo priemonės: 1 - maitinimo šaltinis, 2 - stiprintuvas, 3 - optinis suolas, 4 - kaitinimo lempa, 5 

- termobaterija, 6 - ampermetras, 7 - voltmetrai, 8 - komutavimo dėžutė. 

 

 

Darbo eiga:  

 

1. Įjunkite prietaisus į elektros tinklą. Stiprintuvas turi pašilti apie 15 min. 

2. Sujunkite grandinę pagal 1 paveikslą:  

 

3. Ampermetro 6 rankenėlė pasukta į 200 mA. Laido jungtis į mA. Voltmetro 7-2 rankenėlė 

pasukta į 200 mV. 

4. Sukant šaltinio 1 rankenėlę, ampermetre 6 nustatykite 100 mA ir atskaitykite voltmetro 7-2 

parodymą.  

5. Apskaičiuokite varžą 𝑅𝑡(laboratorijos temperatūros) iš Omo dėsnio 𝐼 = 𝑈
𝑅𝑡

⁄ . 

6. Apskaičiuokite varžą 𝑅0 prie 0℃ temperatūros iš formulės: 𝑅0 =
𝑅𝑡

1+(4,82∙10−3∙𝑡)+(6,76∙10−7∙𝑡2)
.  

Čia 𝑡 − kambario temperatūra. Gautą 𝑅0 reikšmę įrašykite į lentelę. 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 

4 
5 

6 7-1 7-2 

8 1 pav. 
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7. Sujunkite grandinę pagal 2 paveikslą. 

8. Ampermetro 6 rankenėlė pasukta į 10 A, AC (kintama elektros srovė). Laido jungtis į A.  

Voltmetro 7-1 rankenėlė pasukta į 200 mV AC. 

9. Sukant maitinimo šaltinio 1 rankenėlę, voltmetre 7-2 nustatykite įtampą 2V, atskaitykite 

srovę 𝐼 ampermetru 6 ir termobaterijos įtampą 𝑈𝑡𝑒𝑟𝑚 voltmetre 7-1. 

10. Punktą 9 kartokite su kitomis įtampomis. Duomenis surašykite į lentelę. 

𝑈, 𝑉 𝐼, 𝐴 𝑅, Ω 𝑈𝑡𝑒𝑟𝑚, 𝑉 𝑅0, Ω 𝑇, 𝐾 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

11. Varžą 𝑅 apskaičiuokite pagal Omo dėsnį.  

12. Temperatūrą 𝑇 apskaičiuokite pagal lygtį:  

𝑇 = 273 + 7,4 ∙ 105 (√2,32 ∙ 10−5 + 2,7 ∙ 10−6 (
𝑅

𝑅0
− 1) − 4,82 ∙ 10−3) 

13. Nubraižykite 𝑈𝑡𝑒𝑟𝑚 = 𝑓(𝑇) grafiką. Temperatūra abscisių ašyje. 

14. Iš grafike pasirinkto pokyčio apskaičiuokite koeficientą 𝑆 =
∆ 𝑙𝑔𝑈𝑡𝑒𝑟𝑚

∆ 𝑙𝑔𝑇
.  

 

Kontroliniai klausimai:  

 

1. Šiluminio spinduliavimo sąvoka. 

2. Spinduliavimo srauto sąvoka, žymėjimas. 

3. Energinio šviesio sąvoka, formulė, vienetai. 

4. Emisijos gebos sąvoka, formulė ir vienetai. 

5. Ką parodo sugerties geba ir nuo ko ji priklauso? 

6. Koks kūnas vadinamas absoliučiai juodu? Kam lygi jo sugerties geba?  

7. Kirchhofo dėsnis su formule. 

8. Stefano-Bolcmano dėsnis su formule. 

9. Vino dėsnis su formule. 

10.  Kas yra optinė pirometrija. 

2 pav. 


