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AUKŠČIŲ SKIRTUMO NUSTATYMAS 

ANEROIDINIU BAROMETRU 

Darbo tikslas. Apskaičiuoti aukščių skirtumą tarp 5 aukšto ir pasirinkto apatinio taško ir 

apskaičiuoti atmosferos slėgį, išmatuotą viršutiniame taške, jūros lygyje. 

Teorinė dalis. Atmosferos slėgis lygus jėgai, kuria vertikalus oro stulpas slegia horizontalaus 

paviršiaus ploto vienetą.  

Atmosferos slėgio svyravimai lemia orus. Orui įšilus ar padidėjus jo drėgniui, sumažėja jo tankis, 

todėl oras palengvėja ir nuo oro temperatūros svyravimų kinta slėgis, o nuo slėgio priklauso orai. Vienodo 

slėgio kreivės vadinamos izobaromis. 

Atmosfera yra tokia sudėtinga, kad kintančius barometro parodymus retai kada galima paaiškinti 

vien oro temperatūros kilimu arba kritimu. 

Daugelį oro prognozių lemia aukšto ir žemo slėgio sritys. Nuo jų judėjimo pobūdžio priklauso 

vėjo krypties kitimas, o šis savo ruoštu gali sukelti oro temperatūros kitimus. Kompiuteris visa tai 

apdoroja ir išspausdina orų žemėlapį (1 pav.) su esamais atmosferos slėgio duomenimis. Šis žemėlapis 

turi tarptautinį kodą, kad juo galėtų naudotis ir kitos šalys. 

 

1 pav. Orų žemėlapis 

Analizuodamas orų žemėlapius ir palyginęs juos su žemės palydovų debesų judėjimo 

nuotraukomis, sinoptikas gali spręsti, kaip keisis orai artimiausiu metu. 

Šiltam orui kylant aukštyn, oro slėgis ties žemės paviršiumi pažemėja. Vėjas pučia į vidų žemo 

slėgio centrų link. Bet dėl Žemės sukimosi apie savo ašį iš vakarų į rytus vėjas krypsta į šoną. Šiaurės 

pusrutulyje vėjas pučia aplink žemo slėgio centrą prieš laikrodžio rodyklę. Aplink aukšto slėgio centrą 

vėjai pučia pagal laikrodžio rodyklę, šiek tiek krypdami į šoną. 
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Žemo slėgio centrai vadinami ciklonais, arba depresijomis. Aukšto slėgio centrai vadinami 

anticiklonais. Žemo slėgio srityse beveik visada susidaro stori debesys, pučia stiprūs vėjai, o aukšto slėgio 

sritims būdinga reti debesys ir silpni vėjai. Žemo slėgio srityse būna apsiniaukę, drėgni, kartais audringi 

orai. 

Artimiausiems orams numatyti labai svarbus atmosferos slėgio kitimas. Keletas požymių, 

susijusių su atmosferos slėgio kitimu: 

 jeigu per 6-12 valandų atmosferos slėgis nuolatos krinta, reikia laukti ciklono, o su juo ir 

darganotų orų; 

 greitas slėgio kritimas rodo ciklono centro arba labai gilaus ciklono artėjimą. Reikia laukti ne tik 

kritulių, bet ir stipraus vėjo; 

 jeigu iš ryto slėgis pradeda kristi, oro temperatūra ir santykinis drėgnumas didėja, tai po 8-12 

valandų lis; 

 pastovus slėgio didėjimas rodo anticiklono įsigalėjimą. Tada vasarą reikia laukti karščių, žiemą 

šalčių. 

Oras, supantis žemę, turi masę ir dėl to žemės paviršius ir daiktai, esantys žemėje, turi slėgį lygų 

bendram atmosferos svoriui. Normalus atmosferos slėgis (jūros lygyje ir esant 0 °C temperatūrai) lygus 

gyvsidabrio barometro 760 mm Hg aukščio slėgiui.  

Oro slėgis barometre matuojamas gyvsidabrio stulpelio aukščiu milimetrais (mm Hg). Vėliau 

buvo priimtas slėgio matavimo vienetas – baras (bar), o nuo 1971 m. – paskalis (Pa):  

1 mbar = 0,7502 mm Hg  = 100 Pa = 1 hPa. Slėgio SI sistemos vienetas yra paskalis (Pa).  

1 Pa – slėgis, veikiantis horizontalų 1 m
2
 plotą 1N jėga (1 Pa = 1 N/m

2
). Tokiu atveju atmosferos slėgis 

760 mm gyvsidabrio stulpelio atitinka 1013,2 hPa slėgį. 

Slėgis matuojamas gyvsidabrio barometru, aneroidiniu barometru (metalinis barometras), 

barografu, termobarometru.  

 

2 pav. Puodelinis gyvsidabrio barometras 
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Puodelinį gyvsidabrio barometrą (2 pav.) sudaro stiklinis vamzdelis (1), kurio viršutinė dalis 

užlydyta, o atviras apatinis galas patalpinamas į geležinį puodelį (6) su gyvsidabriu. Šiame vamzdelyje 

susidaro gyvsidabrio stulpelis, kuris savo svoriu susilygina su atmosferos slėgiu. Keičiantis oro slėgiui 

gyvsidabrio stulpelis vamzdelyje keisis. Oro slėgio vertė skaičiuojama nuo gyvsidabrio lygio puodelyje 

iki gyvsidabrio menisko viršaus vamzdelyje. Vamzdelis apgaubtas metaliniu dėklu (2), kurio viršutinėje 

dalyje yra išpjova su skale, kad galėtume skaityti atmosferos slėgį. Slėgio skaičiavimas vyksta stumdomo 

sraigto (3) su nonijum (4) pagalba. Priklausomai nuo oro temperatūros, geografinės padėties ir aukščio 

virš jūros lygio, keičiasi prietaiso rodmenys. Todėl prietaiso pase yra nurodytos pataisos ir išmatuota 

slėgio vertė yra perskaičiuojama į vertę, atitinkančią normalias sąlygas, t. y. jūros lygyje, 0 °C 

temperatūroje ir 45° geografinėje platumoje. Gyvsidabrio barometras turi tris pataisas: instrumentinę, 

temperatūros ir sunkio jėgos. Instrumentinė pataisa priklauso nuo barometro gamybos kokybės. Ši pataisa 

būna duota barometro pase. Kadangi barometrų mechaninių dalių matmenų pokytis priklauso nuo oro 

temperatūros pokyčių, todėl įvedama temperatūros pataisa. Esant teigiamoms temperatūroms puodelinio 

gyvsidabrio barometro skalė pailgėja labiau negu gyvsidabrio stulpelis. Todėl barometrai rodo mažesnį 

slėgį. Temperatūros pataisą reikia padauginti iš esamos barometro temperatūros (5). Jeigu temperatūra 

teigiama, gautą sandaugą iš slėgio matmenų reikia atimti, jeigu temperatūra neigiama – pridėti. Trečia 

pataisa dėl sunkio jėgos skirstoma į dvi kategorijas: pirmoji priklauso nuo geografinės vietos, o antroji – 

nuo aukščio virš jūros lygio. 

Nepertraukiamam duomenų registravimui naudojamas barografas (3 pav.).  

 

3 pav. Barografas 

Barografo jutiklį sudaro 3-8 aneroidinės dėžutės (1), sujungtos viena su kita. Aneroidinių dėžučių 

viduje oras yra išretintas. Didėjant slėgiui šios dėžutės susispaudžia, mažėjant  išsipučia. Šie judėjimai 

svertų pagalba perduodami rodyklei su plunksna (2), užpildyta rašalu. Plunksna užrašo slėgio pakitimus 

kreiva linija ant specialios popieriaus juostelės (3). Ši linija vadinama barograma. Popieriaus juostelė 
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užvyniojama ant veleno, kurio viduje yra laikrodinis mechanizmas (4). Velenas visą ratą apsuka per parą 

arba savaitę. Barogramų kreivės parodo slėgio kitimo tendenciją. Jos gali būti naudojamos oram 

prognozuoti. Slėgio didėjimas rodo anticiklono artėjimą, o mažėjimas – debesuotą, lietingą orą, t.y. 

ciklono artėjimą. 

Kito tipo barometrai vadinami aneroidais (4 pav.), kurių pagrindinė dalis yra jutiklis  3-4 

aneroidinės dėžutės, sujungtos tarp savęs. 

 

4 pav. Aneroidas 

Kylant atmosferos slėgiui dėžutės sienelės traukiasi, o mažėjant – plečiasi. Šie pakitimai svertų 

pagalba perduodami rodyklei, apie kurią yra apvali skalė su padalomis, rodanti atmosferos slėgį. 

Aneroidas turi tris pataisas instrumentinę, temperatūros ir papildomą. Instrumentinė pataisa priklauso nuo 

prietaiso dalių kokybės, ji nustatoma kiekvienam prietaisui gamykloje ir pateikiama pase. Todėl nustatę 

prietaise atmosferos slėgį nepamirškite įvertinti ir pataisą. Naudokitės 1 lentele, kurioje skalės pataisa 

duota kas 10 mm Hg. Pavyzdžiui, aneroidas rodys 743,6 mm Hg, o įvertinus pataisą iš lentelės, gausime: 

746,3 - 0,4 = 745,9 mm Hg 

1 lentelė. Aneroido pataisos priklausomybė nuo slėgio 

Slėgis, 

mm Hg  

Pataisa, 

mm Hg  

Slėgis, 

mm Hg  

Pataisa, 

mm Hg  

Slėgis, 

mm Hg  

Pataisa, 

mm Hg  

790 +0,9 720 -0,7 650 -0,9 

780 +0,6 710 -0,9 640 -1,1 

770 +0,2 700 -1,2 630 -1,0 

760 0,0 690 -1,2 620 -1,0 

750 -0,3 680 -1,2 610 -1,0 

740 -0,6 670 -1,0 600 -1,0 

730 -0,7 660 -0,8 590 - 
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Antroji pataisa įvedama tam, kad kylant oro temperatūrai, mažėja dėžučių tamprumas. Trečioji 

pataisa – papildoma, ji įvedama todėl, kad per laiką keičiasi aneroido tampriosios dalys – dėžutės, 

spyruoklės ir t.t. Todėl papildoma pataisa nepastovi ir retkarčiais parodymus reikia sulyginti su 

gyvsidabrinio barometro parodymais. Aneroidinis barometras yra mažiau tikslesnis nei gyvsidabrio, 

tačiau labai patogus dėl kompaktiškumo ir yra dažniau naudojamas. 

Atmosferos slėgis, išmatuotas meteorologinėje stotyje, yra perskaičiuojamas normalioms 

sąlygoms. Taip pat nustatoma atmosferos slėgio kitimo tendencija – slėgio pokytis per paskutinį 3 

valandų stebėjimų laikotarpį. 

Kylant aukštyn virš jūros lygio atmosferos sluoksnis plonėja, dėl to atmosferos slėgis mažėja. 

Atmosferos slėgio priklausomybė nuo aukščio gali būti išreikšta Laplaso arba Babino formulėmis. 

Laplaso formulė: 

 )1(lg2,18401 t
p

p
h a 



 , (1) 

čia h – aukščių skirtumas dviejuose pasirinktuose taškuose, išreiškiamas metrais. Šis dydis dar vadinamas 

barometriniu žingsniu – aukščių skirtumas, kuriame atmosferos slėgis pakinta vienu slėgio vienetu.  

pa ir p  – slėgis pasirinktuose apatiniame ir viršutiniame taškuose;   oro išsiplėtimo koeficientas, 

00366,0 ; t – vidutinė temperatūra tarp apatinių ir viršutinių taškų. 

Babino formulė skirta nedideliems aukščių skirtumams: 

 
 

 t
pp

pp
h

a

a 


 



 1

2)(
8000 .  (2) 

Ši formulė yra priimtina, kai slėgis ir temperatūra nuo aukščio keičiasi tiesiškai. 

Meteorologinėse šifruotose telegramose, kurios siunčiamos iš meteorologinių stočių į Lietuvos 

hidrometeorologinę tarnybą prie Aplinkos ministerijos, atmosferos slėgis prilyginamas jūros lygiui. Tokį 

perskaičiavimą stebėtojas atlieka iš turimų lentelių, specialiai sudarytų pagal Babino formulę pasirinktos 

stoties aukštyje. Slėgis jūros lygyje skaičiuojamas pagal Babino formulę: 

 

 
  








ht

ht
pp






115982

115982

 (3) 

čia h  aukštis nuo jūros lygio iki 5 aukšto, 94h m. 

Jeigu yra žinomas aukštis h , tai slėgis tame aukštyje apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

256,5

44300
1760 








 



h
p  (4) 
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Darbo eiga 

1. Viršutiniame taške, t. y. penktame aukšte, išmatuokite atmosferos slėgį aneroidiniu barometru ir 

oro temperatūrą. Atmosferos slėgį matuojame 0,1 slėgio vieneto tikslumu. Taip pat temperatūrą. 

2. Eikite į apatinį tašką, t. y. pirmą aukštą ir, palaukę 5 minutes, išmatuokite atmosferos slėgį ir 

temperatūrą. 

3. Pirmą ir antrą punktus kartokite tris kartus. 

4. Apskaičiavus vidutines temperatūras ir slėgius iš 1 lentelės, įvertinkite pataisas. 

2 lentelė. Matavimų rezultatų lentelė 

Eil. 

Nr. 

S
te

b
ėj

im
o
 

v
ie

ta
 

S
te

b
ėj

im
o
 

la
ik

as
 

T
em

p
er

at
ū
ra

  

t,
 °

C
  Vidutinė 

temperatūra 

t, °C 

Atmosferos 

slėgis  

p, mm Hg P
at

ai
sa

 Atmosferos 

slėgis su 

pataisa 

p, mm Hg 

Vidutinis 

atmosferos 

slėgis 

p, mm Hg 

1. 5a. 

5a. 

5a. 

      

p  2.   

3.   

4. 1a. 

1a. 

1a. 

     

ap  5.   

6.   

5. Pagal (2) formulę apskaičiuokite barometrinį žingsnį. 

6. Pagal (3) formulę apskaičiuokite atmosferos slėgį jūros lygyje. 

7. Pagal (4) formulę apskaičiuokite slėgį penktame aukšte ir palyginkite su išmatuotu. 

8. Duomenis surašykite į (2) lentelę. 

9. Gautą atmosferos slėgį p jūros lygyje perskaičiuokite į kitus vienetus, t. y. hPa. 

Klausimai 

1. Apibūdinkite atmosferos slėgį ir jo matavimo vienetus. Atmosferos slėgio priklausomybė nuo 

aukščio. 

2. Kokiais prietaisais matuojamas atmosferos slėgis? Paaiškinkite aneroido veikimo principą ir 

apibūdinkite jo pataisas. 

3. Apibūdinkite atmosferos slėgio matavimo prietaisų pataisas. 

4. Kaip nuo atmosferos slėgio priklauso orai? Kas yra ciklonai ir anticiklonai? Paaiškinkite, kaip jų 

metu keičiasi oro sąlygos žiemą ir vasarą? 

5. Kas yra barometrinis žingsnis? Kaip sudaromi orų žemėlapiai? Kas yra izobaros? 


