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Pavadinimas: Skysčių tekėjimas 

Sąvokos: tekėjimas, srovės tolydumo lygtis, skysčio 

masės tekėjimo greitis (skysčio srautas) 

 hidrologija, geografija 

Laikas: 90 min. Amžius: 12-15 

 

Diferencijavimas: 

 

 

 
 

Nuorodos, IKT pagalba ir t.t.: 

Apleto (programėles) naudojimas. 

Geografinių žemėlapių naudojimas. 

Straipsnių ir žinių apie oro sąlygas skaitymas. 
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Šiai veiklai reikalinga įranga: 

Ruletė (centimetrinė matuoklė), 

sekundometras, virvelė, matavimo 

prietaisai, magnetitas, darbalapis, 

internetas.  

 

Reikalingos žinios: 

Ph – skalė, greitis, atstumo 

nustatymas, M – paviršiaus 

apskaičiavimas, grafikai, Europos 

Geo  žemėlapis  

IKT – pagrindinės žinios – Excel, 

internetas 

Sveikata ir saugumas: 

Rizika įkristi į upę, esant slidžiam 

dugnui perbridimui reikalinga 

apsauginė apranga (aukšti batai) 

 Šios veiklos mokymosi rezultatai: 

 Mokiniai gebės skirti laminarinį ir turbulentinį 

skysčio tekėjimą  

 Mokiniai gebės apskaičiuoti tūrinį skysčio 

srautą 
 

 Mokiniai paruošia ir atlieka  matavimus lauke 

– upės tėkmės srauto apskaičiavimus 

gyvenamojoje vietoje  
 

 Mokiniai naudojasi internetu ir kita 

studijuojama literatūra – ieško ir panaudoja 

informaciją apie turbulentinį tekėjimą ir 

hidrologiją 
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Pamokos aprašymas 

Pradinė veikla  

Motyvacija – mokiniai diskutuoja istoriniu ir dabartiniu aspektu apie vandens telkinių svarbą. 

Pamąsto apie potvynius praeityje ir dabartyje. Paaiškina, kokį poveikį  gamtai daro žmogaus 

veikla.  

 

Pagrindinė veikla  

Mokiniai pakartoja darbą su grafikais, vektorių vaizdavimą, proporcijų skaičiavimą. 

Susipažįsta su sąvokomis tūrinis srautas, laminarinis ir turbulentinis tekėjimas. Išnagrinėjus 

teoriją, mokiniai paruošia ir atlieka laboratorines užduotis.  

Apibendrinamoji veikla  

Mokiniai aptaria matavimų rezultatus.  

Papildoma veikla – mokiniai paruošia temos pristatymą: a) potvyniai, b) turbulentinė tėkmė - 

Karmano sūkuriai, c) hidrologija- ką ji tiria, kokia informacija yra svarbi gyventojams.  

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

Motyvacija  

Tarpdisciplininiai ryšiai - istorija, matematika, geografija (hidrologija), fizika. 

Praeityje žmonių gyvenvietės visada kurdavosi prie vandens telkinių. Vanduo buvo geriamo  

ir komunalinio vandens šaltinis, maistas, transporto arterija, sudarė dalį gyvenviečių 

gynybinės sistemos. Taip pat buvo panaudojami nuolatiniai potvyniai didžiausiose upėse 

(Nilas, Eufratas), kurie sąlygojo žemės ūkio vystymosi ir derlingos žemės atsiradimą. Žmonės 

išmoko gyventi prie upių, jei buvo potvynis, jie sugebėjo apginti save. Mūsų šalyje  XX a. 

pradžioje žmonės pradėjo ekstensyvų vandens tėkmių reguliavimą kaip apsaugą nuo 

potvynių. Tuo pačiu metu labai arti upių (užliejamose pievose) buvo išplėsta statyba ir 

gyvenamųjų, ir pramoninių pastatų. Galbūt žmonės neteko savo "istorinės atminties". Tai 

buvo įrodyta potvyniais, kurie smogė Moravijai 1997 m. ir Bohemijai 2002 m.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_povodn%C3%AD_v_%C4%8Desk%C3%BDch_zem%

C3%ADch.  

Sužinokite daugiau apie potvynius- http://en.wikipedia.org/wiki/2013_European_floods.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_povodn%C3%AD_v_%C4%8Desk%C3%BDch_zem%C3%ADch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_povodn%C3%AD_v_%C4%8Desk%C3%BDch_zem%C3%ADch
http://en.wikipedia.org/wiki/2013_European_floods
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Vandens tėkmės greičio  ir vandens masės tėkmės greičio (vandens srauto) 

apskaičiavimas. 

Skysčių srautas kyla dėl slėgių skirtumo. Srovės linijos yra linijos, kurios vaizduoja tekančių 

skysčių dalelių trajektoriją. Dalelių vektorinio greičio kryptis yra liestinė į trajektoriją tame 

srovės linijos taške.   

Tekėjimas gali būti a) laminarinis (srovių linijos yra lygiagrečios), b) turbulentinis (sukuriami 

sūkuriai).  

  

  

a)                                                b)  

 

1 pav.  Srovių linijos a) laminarinis tekėjimas, b) turbulentinis tekėjimas 

 

 

2 pav.   Sūkurių susidarymas už plaukiančio povandeninio laivo 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Los_Angeles_attack_sub_2.jpg

/200px-Los_Angeles_attack_sub_2.jpg) 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Los_Angeles_attack_sub_2.jpg/200px-Los_Angeles_attack_sub_2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Los_Angeles_attack_sub_2.jpg/200px-Los_Angeles_attack_sub_2.jpg
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Tolyginis idealaus skysčio tekėjimas – per kiekvieną vamzdelio dalį per tą patį laiką prateka 

vienodas skysčio tūris. Per laiko vienetą pro skerspjūvį pratekantis skysčio tūris - tūrio 

debitas QV 

QV = V/t; 

čia V  - skysčio tūris, t  - laikas (sekundės).  

Apskaičiuojama pagal: s = vt (dalelės nueitas kelias per laiką t greičiu v), skysčio tūris gali 

būti išreikštas naudojant skerspjūvio plotą S. Tada V = Svt. Po pakeitimo gauname  tūrio 

debito formulę  

QV = S  v. 

 

Tūrio debito matavimo vienetai yra: m2 m  s–1 = m3  s–1.  

 Remiantis pastovaus srauto prielaida yra taikoma srovės tolydumo lygtis 

 

3 pav.  Pastovus srautas vamzdelyje 

S1  v1 = S2  v2. 

 

 

Vandens tekėjimas upėje  

Tekėjimo greitis upėje nustatomas upės dugno ir vandens gylio kritimu. Upės vagoje 

tekėjimo greitis keičiasi, paviršiuje, krantuose ir dugne jis yra lėtesnis dėl trinties poveikio. 

Didžiausią  greitį mes galime išmatuoti srauto tėkmėje tam tikrame gylyje žemiau paviršiaus 

(4 pav.). 

Vandens tekėjimo greitį galima lengvai išmatuoti naudojant plūdės metodą (kamštis, 

kamuolys), mes išmatuojame laiką, per kurį plūduras nuplaukia tam tikrą atstumą. 
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4 pav.  Upės skerspjūvis, rodantis srovės greičio pasiskirstymo bendrą modelį 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Srovės greičio pasiskirstymas  skersiniame (y-ašis – vandens gylis,  ašis x – kanalo 

plotis) ir vertikaliame pjūvyje (x-ašis – srovės greitis) 

http://www.eoearth.org/view/article/155233/ 

 

Srovės tekėjimo greitis  

 Skysčių ir dujų tekėjimo greičiui matuoti, galime panaudoti eksperimentinį hidrodinaminį 

vamzdelį. Jis atrodo kaip vamzdis, kuris yra susiaurintas tam tikroje vietoje ir ši vieta yra 

prijungta prie slėgio daviklio. Naudojant šį daviklį, galime išmatuoti slėgių skirtumą 

pagrindiniame vamzdyje ir vamzdelyje.  

 

http://www.eoearth.org/view/article/155233/
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6 pav. Matavimas naudojant eksperimentinį hidrodinaminį vamzdelį   

Vandens masės tekėjimo greičio matavimas 

Tekėjimas yra išreikštas vandens tūriu, kuris prateka skerspjūviu per laiko vienetą (m3 /s)  

Q = S  v, 

čia S -  skerspjūvis; v - vidutinis vandens masės tekėjimo greitis.  

Tiesioginis vandens masės tekėjimo greičio matavimas – tūrio matavimas, kuris tiesiogiai 

apibrėžia vandens kiekį, kuris prateka per tam tikrą pralaidą.  

Netiesioginis matavimas – naudojant hidrometrinį propelerį (tiekiamą  Kompanijos Pasco ir 

Vernier)  
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http://www.prutoky.cz/kapaliny/teorie/priklady-meter-metod/   

Vidutinio vandens tekėjimo masės greičio "v" apskaičiavimas yra atliekamas pirmiausiai 

juosta (virvė) yra ištempiama tarp dviejų kranto pusių ir padalijama į lygias dalis (pvz., kas 

0.5 m), tose vietose upės pjūvis suskirtomas statmenais segmentais. Upės plotas padalijamas į 

eilę stulpelių su tam tikra tekėjimo greičio verte (7 pav.).  

Rezultato vertė yra vidutinė vertė, gaunama iš toliau apskaičiuotų verčių.  

  

 

 

 

 

 

 

7 pav.  Tekėjimo greičio matavimas skersiniame srauto tekėjimo profilyje (atstumas 

metrais) 

Apskaičiavimui naudojame elementarią matematiką – stačiakampio formulę.  

Tuo atveju, jei  neturime srovės matavimo prietaiso, mes matuojame tiktai paviršiaus vandens 

tekėjimo greitį.  

Kaip apskaičiuoti tekėjimo greitį: 

Tarkim, kad upės vandens greičių vektoriai yra lygiagretūs vienas kitam. Srovė yra pastovi, 

nėra potvynio atsiradimo požymių. Greičio pasiskirstymas yra, kaip pavaizduota 8 pav.  –  

greičio vektoriai lygiagretūs, ties krantu greičiai mažiausi, o upės vagos centre – didžiausias. 

http://www.prutoky.cz/kapaliny/teorie/priklady-meter-metod/
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8 pav. Greičio vektoriai  

 

Įvairiose kanalo vietose greičiai skirtingi, todėl matavimai turi būti padaryti keliose dalyse. 

Įvairiuose upės pločio taškuose gylis yra skirtingas, todėl įprasta srauto skerspjūvį padalinti į 

eilę vertikalių sekcijų, kaip parodyta 4 pav. Mes matuojame greitį kiekvienoje sekcijoje. 

Viena sekcija turėtų būti apie 20 proc. viso atstumo tarp upės krantų.  Dažniausiai mes 

naudojame apie 10 sekcijų.  
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Laboratorinis darbas - vandens masės tekėjimo greičio upėje matavimas 

Įrankiai: virvė, virvelė, juosta, svarmuo, plastmasinis butelis, sekundometras  

Darbo eiga:  

1. Išmatuokite virve srovės srauto plotį (jei upė siaura pamatuokite atstumą tarp krantų 

brisdami, jei upė plati, matuokite pasinaudodami tiltu).  

2. Tarp dviejų krantų (ant tilto), ištempkite juostą. Ant juostos pažymėkite sekcijas 1 m 

atstumu (atsižvelgiant į upės plotį 0.5 - 1 m).  

3. Ant kranto jūs išmatuojate ir pažymite atstumą nuo tilto – atkarpas, kuriose matuosime 

srovės greitį.  

4. Paruoškite pusiau tuščią plastmasinį butelį ir pririškite virvute. Virvutė bus naudojama 

ištraukti buteliui iš vandens ir pakartoti matavimą.  

5. Sujuostuotose dalyse įmeskite butelį į upę ir išmatuokite laiką, per kurį butelis nukeliaus 

kelią, pažymėtą ant upės kranto. Įrašykite matavimų rezultatus į paruoštą lentelę.  

6. Apskaičiuokite srovės greitį.  

7. Sujuostuotoje tilto dalyje, panaudodami virvę su svarmeniu išmatuokite upės gylį. 

Apytikriai nubrėžkite upės vagos profilį.  

8. Apskaičiuokite srovės tūrio debitą – padauginkite upės skerspjūvį iš srovės tekėjimo 

greičio.  

9. Palyginkite duomenis gautus iš apskaičiavimų su informacijos duomenimis upių baseinų 

tinklalapyje (Moravos upės atveju http://www.pmo.cz (VH dispatching - Stocks and flows).  

Aptarimas:  

1. Kokia yra vandens tekėjimo greičio dabartinė situacija (sausa, normalį, srauni)?  
2. Kada yra skelbiamas potvynis upėje?  
3. Kaip kyla potvynis?  

Atsakykite į klausimus 1 – 3! 

 

Pavyzdys: 

Pagal 2015 m. birželio mėn. paskaičiavimus, žemiau esančiame paveiksle jūs galite matyti 

tekėjimo greitį ir vandens aukštį Moravos upėje Olomouc mieste (Čekijos Respublika). Iš 

duomenų apskaičiuokite vandens greitį. Jūs žinote, kad atstumas tarp krantų yra 19.7 m. Per 

1997 m. potvynius  tūrio debitas buvo 760 m3s-1. Ką jūs galite pasakyti apie vandens kiekį ir 

jo greitį tuo metu?  
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Upės kranto forma 

 

 

 

QV = Sv 

S  = H s  

S = 19.7 m  0,91 m = 17.3 m2 

v = QV / S 

v = 8.6 / 17.3 ms-1 = 0.50 ms-1 = 1.8 kmh-1 

 

Potvyniai 

 

 

 

 

Grupinis problemos sprendimas “proto mūšis” – potvynių priežastys: 
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a) Fiziniai faktoriai  - pavyzdžiui -  tūrio padidėjimas dėl vandens infiltracijos iš 

sausumos, smarkūs krituliai, sniego tirpimas. 

b) Žmogiškieji faktoriai – užtvankos, žemės ūkis, miškų kirtimas, urbanizacija. 
 

 

Programos praplėtimas – tarpdisciplininiai ryšiai  

1. Paaiškinkite kraujo spaudimo matavimo principą su tonometru 

2. Karman sūkurių kelias 

3. Hidrologija – Informacija apie hidrologinę situaciją   

1.  

Kraujo spaudimas yra registruojamas matuojant sistolonį ir diastolinį slėgį. Jis yra 

matuojamas milimetrais gyvsidabrio stulpelio. Matavimui naudojamas tonometras ir 

stetoskopas. Stetoskopas leidžia išgirsti garsus, kurie atsiranda tekant kraujui. Sistolinį 

spaudimą mes nustatome, kada aorta išstumia kraują į galūnes (oro slėgis yra lygus kraujo 

spaudimui žasto arterijoje). Mes girdime turbulentinio tekėjimo garsus – taip vadinamą 

Korotkoff reiškinį. Diastolinis spaudimas nustatomas, kada garsai išnyksta. Kraujo tekėjimas 

vėl yra laminarinis. 

. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%AD_tlak).  

 

 

2. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Theodore_von_K%C3%A1rm%C3%A1n 

http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_von_K%C3%A1rm%C3%A1n 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Proud%C4%9Bn%C3%AD 

http://petrik.bigbloger.lidovky.cz/c/108307/Karmanovy-viry-v-tekutinach. 

3.  

http://voda.chmi.cz/ 

http://floods.jrc.ec.europa.eu/ 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%AD_tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Theodore_von_K%C3%A1rm%C3%A1n
http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_von_K%C3%A1rm%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proud%C4%9Bn%C3%AD
http://petrik.bigbloger.lidovky.cz/c/108307/Karmanovy-viry-v-tekutinach
http://voda.chmi.cz/
http://floods.jrc.ec.europa.eu/

