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K Ą B ŪTINA ŽINOTI RENGIANT TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ R AŠTO DARBĄ

Yra žinoma, kad niekas taip neparodo neraštingumo, kaip 
netvarkingai ir netinkamai apipavidalintas rašto darbas.

Rašto darbai tai referatai, kursiniai ir baigiamieji darbai, moksli-
nių tyrimų ataskaitos, moksliniai straipsniai, disertacijos ir pan.
Knygoje aiškinamos pagrindinės rašto darbų rengimo taisy-
klės, patariama, kaip parodyti savo darbo privalumus ir kaip 
išvengti galimų nemalonių situacijų atsiskaitant už atliktus 
darbus. Aiškinant bendruosius rašto darbo dalykus pirmeny-
bė teikiama naujiems tarptautinių organizacijų ISO, EN, DIN, 
IEC, IEEE ir LST norminamiesiems dokumentams, Tarptauti-
nės vienetų sistemos (SI), kurios taikymas yra įteisintas Lie-
tuvos respublikos metrologijos įstatymu, rekomendacijoms, 
terminų žodynams, kalbos specialistų patarimams ir kt.
Neužmirškime, kad tinkamai parengtas rašto darbas sudaro 
palankią nuomonę apie autorių, o tai labai svarbu būsimam 
specialistui žengiant „karjeros laiptais“.

Mokomoji knyga Rašto darbai skirta Vilniaus universiteto 
studentams, doktorantams ir jų vadovams. Knyga gali būti 
naudinga ir kitų universitetų ar aukštųjų mokyklų studen-
tams, atliekantiems eksperimentinius ir teorinius darbus ir 
norintiems juos tinkamai aprašyti.
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P R A T A R M Ė

Visi žinome, kad savarankiškas darbas yra svarbi studijų dalis. Dažniausiai 
savarankiško darbo rezultatai yra pateikiami raštu kaip referatai, kursi-
niai, baigiamieji darbai, mokslinių tyrimų ataskaitos, moksliniai straips-
niai, disertacijos ir pan.

tinkamai parengtas rašto darbas sudaro palankią nuomonę apie 
autorių, o tai labai svarbu būsimam specialistui kopiant karjeros laiptais. 
Daugelio metų patirtis rodo, kad visgi kartais per mažai kreipiama dėme-
sio į raštu parengto darbo formą, dažniausiai dėl to, kad autorius netu-
ri pakankamai rašto darbų rengimo žinių ir įgūdžių. reikia nepamiršti, 
kad niekas taip neparodo neraštingumo, kaip netvarkingai ir netinkamai 
apipavidalintas rašto darbas. Šiuolaikinės techninės priemonės (kompiu-
teriai, kompiuterinės programos, popierius, spalvoti ir nespalvoti spaus-
dintuvai ir kt.) kiekvienam rašančiajam sudaro puikias sąlygas labai koky-
biškai atlikti rašto darbus, belieka tik perprasti pagrindinius tokių darbų 
rengimo reikalavimus.

Šios mokomosios knygos tikslas – paaiškinti pagrindines rašto darbų 
rengimo taisykles, patarti, kaip parodyti savo darbo pranašumus ir kaip 
išvengti galimų nemalonių situacijų atsiskaitant už atliktus darbus.

Darbus, susijusius su tam tikros mokslo šakos padėties analize, moks-
liniais tyrimais, įrenginių projektavimu ar pan., galima skirstyti į dvi dalis: 
dalykinę ir aprašomąją. Vykdant dalykinę darbo dalį, renkama atitinka-
ma literatūra, atliekami išankstiniai skaičiavimai, eksperimentui rengia-
ma aparatūra, atliekami bandymai ir galutiniai skaičiavimai. aprašomoji 
dalis, kuri kartais užima daugiau negu pusę viso darbo laiko, vienaip ar 
kitaip apibendrina ir susistemina dalykinėje darbo dalyje gautus rezulta-
tus. taigi pagrindinis rašto darbo tikslas – parodyti ir pateikti įgytą darbo 
autoriaus patirtį, kad kiti, perskaitę šį darbą, galėtų susidaryti nuomonę 
apie autorių, įvertinti jį patį ir jo darbą (pvz., dėstytojas studentui parašytų  
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atitinkamą pažymį, komisija suteiktų kvalifikacinį laipsnį, darbdavys 
spręstų apie profesinį būsimo darbuotojo pasirengimą arba teiktų jam siū-
lymą eiti aukštesnes pareigas ir pan.).

Dar kartą pabrėžiame, kad aprašomoji darbo dalis visada buvo ir yra 
labai svarbi, nes ji padeda geriau suvokti atlikto darbo rezultatą ir for-
muoja kitų nuomonę apie darbo autorių. O gera nuomonė – profesinės 
sėkmės sąlyga!

rengdamas šią knygą, naudojausi savo, Fizikos fakulteto ir kitų 
Vilniaus universiteto fakultetų darbuotojų patirtimi, atitinkamais kitų 
universitetų vadovėliais ar knygomis. Pirmenybę teikiau naujiems tarp-
tautinių organizacijų iso, en, Din, ieC, ieee ir lst norminamiesiems 
dokumentams, tarptautinės vienetų sistemos (si), kurios taikymas yra 
įteisintas lietuvos respublikos metrologijos įstatymu, rekomendacijoms, 
terminų žodynams, kalbos specialistų patarimams ir kt.

Ši mokomoji knyga yra sudaryta taip, kad rašto darbo autorius atsa-
kymus rastų vienoje vietoje ir jam nereikėtų blaškytis po įvairius informa-
cijos šaltinius. Pirmoje dalyje aptariama, kaip reikia rengti pateikiamus 
ginti baigiamuosius darbus, kaip juos apipavidalinti ir pristatyti. antroje 
dalyje aiškinama, kokių reikalavimų privalo laikytis studentas, atliekantis 
laboratorinius darbus, kaip juos turi sutvarkyti, taip pat kaip reikėtų rašy-
ti referatus ir kursinius darbus. trečioje dalyje rašoma, kaip taisyklingai 
turėtų būti rašomos matematinės formulės, fizikinių dydžių simboliai, 
matavimo vienetai ir pan., pateikiama žinių apie tarptautinės vienetų sis-
temos (si) rekomendacijas. Ketvirtoje dalyje aiškinama, kaip sudaromos 
lentelės, o penktoje dalyje – kaip tinkamai grafiškai apipavidalinami gauti 
duomenys, taigi pateikiamos pagrindinės diagramų sudarymo rekomen-
dacijos. Šeštoje dalyje nagrinėjamos elektrinių schemų braižymo taisyklės 
ir reikalavimai. septintoji dalis skirta rašto darbo bibliografiniam apipavi-
dalinimui, o aštuntoji – rašto darbų kalbai, kad rašto darbo autorius galėtų 
išvengti šiurkščių kalbos klaidų.

tikintis, kad knygą skaitys ir tie, kurie dar neturi pakankamų rašto 
darbų tvarkymo kompiuteriu įgūdžių, prie atitinkamų skyrių pateikta šiek 
tiek žinių, kaip tuos darbus atlikti kompiuteriu.



Pratarmė  |   11

Ši knyga – tai to paties autoriaus parengtos ir 2000, 2001, 2003 metais 
išleistos mokomosios knygos „Patarimai rengiant rašto darbus“ variantas, 
atnaujintas ir pritaikytas prie naujų ar pasikeitusių reikalavimų.

Mokomoji knyga Rašto darbai skirta Vilniaus universiteto Fizikos 
fakulteto studentams, doktorantams ir jų vadovams, bet gali būti naudin-
ga kitų Vilniaus universiteto fakultetų, kitų universitetų ar aukštųjų mo-
kyklų studentams, atliekantiems eksperimentinius ir teorinius darbus ir 
norintiems juos tinkamai aprašyti.

autorius maloniai padėkos visiems, kurie pareikš kritinių pastabų 
apie leidinyje pastebėtus trūkumus.

Pranas  Juozas  Ž i l inskas
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1 .  P A T E i K i A M i  G i n T i  r A Š T O  D A r B A i

besimokydami universitete studentai paprastai atlieka vienokius ar kito-
kius darbus. Vieni iš svarbesnių yra rašto darbai. rašto darbai – tai kursi-
niai ir baigiamieji darbai, projektai ir kiti šiai kategorijai priskirti studentų 
darbai, sukurti studijų metu. rašto darbai – tai ne tik spausdinti popie-
riuje, bet ir elektroninio pavidalo darbai. Šiuo metu elektroniniai darbų 
variantai yra saugomi universitetų rašto darbų duomenų bazėse ir gali būti 
plačiai prieinami, komentuojami, taip pat tikrinami siekiant nustatyti sve-
timos autorystės faktą. Visa tai reikalauja nemažo dėmesio, nes nuo rašto 
darbo kokybės dažnai priklauso galutinis jo įvertinimas. rašto darbas yra 
dokumentas, kuris ne tik parodo autoriaus dalykinę kompetenciją, bet ir 
apibūdina jo asmenybę, todėl reikia išmanyti rašto darbų rengimo tvarką 
ir jų apipavidalinimo reikalavimus.

Pagrindinės nuostatos yra aprašytos Vilniaus universiteto senato 
patvirtintose Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir saugojimo tvarkos tai-
syklėse [1].

Šis skyrius yra skirtas pateikiamų ginti rašto darbų bendriesiems 
rengimo ir apipavidalinimo reikalavimams aprašyti, taip pat rašto darbo 
gynimo eigai aptarti.

1.1. Bendrieji reikalavimai

rašto darbas, kuriame studentas aprašo atliktus tyrimus, skaičiavi-
mo rezultatus, aptaria mokslinę problemą ir pan. ir kuris ruošiamas viešai 
svarstyti ar ginti, turi būti parengtas taip, kad tenkintų tam tikrus reika-
lavimus. rašančiajam jie kartais nepakankamai žinomi, todėl akivaizdžiai 
nukenčia atlikto darbo kokybė. rengiant darbą kompiuteriu, pačių  
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bendriausių reikalavimų paprastai nesunku laikytis. Šiame skyriuje pateik-
sime reikalavimus, skirtus tiksliųjų ir gamtos mokslų studentų darbams.

Vilniaus universiteto studijų nuostatai [23] nurodo, kad universitete 
dėstomoji kalba – lietuvių, todėl rašto darbai turi būti parašyti lietuvių kalba.

Visi kvalifikaciniai rašto darbai, t. y. bakalauro ir magistro baigia-
mieji darbai, išspausdinami a4 formato lapuose ir įrišami. tekstas spaus-
dinamas vienoje lapo pusėje 1,5 eilutės intervalu. Puslapio paraštės tokios: 
3 cm iš kairės, 1 cm iš dešinės, 2 cm nuo viršaus, 2 cm nuo apačios. raidžių 
aukštis 12 taškų (12 pt.). rekomenduojama puslapių numeraciją pradėti 
nuo antraštinio lapo ir puslapio numerį rašyti viršutiniame dešiniajame 
kampe. antraštiniame lape lapo numeris nerašomas.

Kiekvienas rašto darbas turi turėti: antraštinį lapą, turinį, aiškina
mąjį tekstą. Jei reikia, gali turėti santrauką, bibliografinį aprašą, anotaciją 
ir priedus.

 
Vilniaus universitetas

Fizikos fakultetas
Kietojo kūno elektronikos katedra

Pranas Pranaitis

ELEKTROMAGNETINIŲ BANGŲ SKLIDIMAS 
AMORFINIAME KIETAJAME KŪNE

Pagrindinių studijų baigiamasis darbas
(Magistrantūros studijų baigiamasis darbas)

Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos
studijų programa

 Studentas Pranas Pranaitis

 Darbo vadovas doc. Jonas Jonaitis

 Konsultantas dr. Jurgis Jurgaitis

 Recenzentas m. d. Antanas Antanaitis

 Katedros vedėjas prof. Petras Petraitis

Vilnius 2013

1.1 pav. Rašto darbo antraštinio lapo pavyzdys
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antraŠtinis laPas turėtų būti toks, kaip parodyta 1.1 pav. Šia-
me lape pateikiama pagrindinė informacija apie darbą, t. y. kokiame fa-
kultete ir kokioje katedroje darbas parengtas, kas yra darbo autorius, koks 
darbo pavadinimas, koks rašto darbo tipas, kokia studijų programa, taip 
pat nurodomas darbo vadovas ir konsultantas (jei jis yra), recenzentas, 
katedros vedėjas, darbo rengimo vieta ir metai (žr. 1.1 pav.).

turinyJe pateikiami visų darbo skyrių ir poskyrių pavadinimai, 
nurodoma, kuriame puslapyje jie prasideda. turinys yra dedamas tuoj po 
antraštinio puslapio, kad iš jame esančių skyrių ir poskyrių pavadinimų 
skaitytojas galėtų nesunkiai susidaryti pirminę nuomonę, ką ir kaip atliko 
darbo autorius.

aiŠKinaMasis teKstas – tai svarbiausia rašto darbo dalis, ku-
rioje, laikantis atitinkamos loginės sekos, nuosekliai aprašomas atliktas 
darbas. aiškinamąjį tekstą paprastai sudaro tokie pagrindiniai skyriai:

Įvadas
Darbe nagrinėjamos problemos apžvalga
tyrimo metodai
rezultatai ir jų aptarimas
išvados
nuorodų (literatūros šaltinių) sąrašas.

ypač reikia atkreipti dėmesį į skyrių ir poskyrių pavadinimus, nes 
jie turi nuosekliai įvardyti atitinkamus atlikto darbo etapus. iš pirmiau 
pateiktų skyrių pavadinimų tik dviejų skyrių, t. y. „Įvado“ ir „išvadų“, pa-
vadinimai turėtų likti būtent tokie. Kitų darbo skyrių pavadinimai turi 
priklausyti nuo darbo pobūdžio ir juose turi atsispindėti tyrimo eiga ir 
rezultatai. Pastarųjų negalima vadinti „apžvalga“, „tyrimo būdas“, „re-
zultatų aptarimas“ ar pan. Jų pavadinimai turi atitikti konkretų skyriaus 
turinį, pvz., „elektromagnetinės bangos ir amorfinis kietasis kūnas“ arba 
„Plokščiųjų elektromagnetinių bangų sklidimas nevienalytėje puslaidi-
ninkinėje medžiagoje“ ir t. t.

toliau pateikiame, ką reikėtų rašyti aiškinamajame tekste.
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aiškinamojo teksto „Įvade“ (jo ilgis yra apie vieną puslapį) trumpai 
pristatoma ta mokslo šaka, kuri tiesiogiai siejasi su darbo tema, pasirink-
tos temos ryšys su ta mokslo šaka, taip pat pristatoma problema, kurią 
darbe siekiama spręsti, ir pabaigoje vienu sakiniu aiškiai suformuluoja-
mas darbo tikslas. Darbo tikslą reikėtų rašyti iš naujos eilutės taip: „Šio 
darbo tikslas yra...“

taip pat iš naujos eilutės reikėtų parašyti, kokią mokslinę programą 
ar projektą (universiteto biudžetinį, valstybinį ar kokio kitokio tipo) vyk-
dant buvo atliktas ginamasis darbas.

reikėtų nepamiršti nors vienu sakiniu padėkoti tiems, kurie vieno-
kiais ar kitokiais dalykiniais patarimais padėjo atlikti šį darbą.

skyrius sąlyginiu pavadinimu „Darbe nagrinėjamos problemos 
apžvalga“, kaip minėta, turi turėti konkretų pavadinimą. Čia reikėtų na-
grinėti įvairius literatūros šaltinius, susijusius su darbo tema, remiantis 
tais šaltiniais išaiškinti esamą padėtį nagrinėjamoje srityje ir iškelti dar-
be sprendžiamas problemas. labai svarbu, kad visa medžiaga (sakiniai, 
mintys, formulės, schemos, brėžiniai, nuotraukos ir pan.), paimta iš kitur, 
tekste turėtų nuorodą, iš kokio šaltinio tai paimta, o nuorodų (literatūros 
šaltinių) sąraše turi būti pateiktas to šaltinio bibliografinis aprašas.

atsižvelgiant į darbo pobūdį, skyrius, kurio sąlyginis pavadinimas 
yra „tyrimo metodai“ ir kuris, kaip minėta, taip pat turi turėti konkretų 
pavadinimą, gali būti labai įvairus.

Jei darbo pobūdis teorinis, tai šiame skyriuje galėtų būti aprašytos 
matematiniam skaičiavimui skirtos formulės, algoritmai, programos, dar-
be naudotos priemonės ir pan.

Jei darbo pobūdis eksperimentinis, tai šiame skyriuje paprastai rašo-
ma, kaip buvo atlikti eksperimentai. tada būtina trumpai išdėstyti tyrimo 
metodikos teoriją, pateikti matavimų schemas, parodyti pasirinktų tyrimo 
metodų pranašumus bei problemas, ir, jei pavyko patobulinti tyrimo me-
todiką, ją aprašyti. taip pat reikėtų nurodyti matavimų ar modeliavimo 
rezultatų apdorojimo būdus, pateikiamų matavimų rezultatų neapibrėž-
ties įvertinimus ar pan. Jei taikoma gerai žinoma metodika, tai darbe pa-
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kanka nurodyti tik šaltinį, kuriame ta metodika aprašyta. skyrelis galėtų 
būti baigiamas naudotos aparatūros metrologinėmis charakteristikomis. 
Jei naudojama standartinė serijinės gamybos aparatūra, tai nurodoma tik 
matuoklio markė ir matuojamų dydžių intervalas. apie tai taip pat reikėtų 
rašyti, jei darbo pobūdis yra mišrus ir turi eksperimentinę dalį.
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Jei darbo pobūdis taikomasis, tai šiame skyriuje turėtų būti aprašyta, 
kaip buvo tiriamas pagal tam tikrus fizikos dėsnius veikiantis įrenginys, 
t. y. panašiai taip, kaip rašoma eksperimentinio pobūdžio darbuose.

Pagaliau analitinio pobūdžio darbe galėtų būti aptariama, kaip ir 
iš kokių šaltinių surinkta informacija, kaip ji buvo apdorota, surūšiuota, 
išrikiuota ir pan.

skyriuje, kurio sąlyginis pavadinimas „rezultatai ir jų aptarimas“ 
ir kuris, kaip minėta, taip pat turi turėti konkretų pavadinimą, pateikiami 
gauti darbo rezultatai ir jų analizė. Gauti rezultatai paprastai pateikiami 
diagramomis, grafikais, lentelėmis, schemomis, brėžiniais ar pan. lentelės 
neturėtų dubliuoti diagramų ir atvirkščiai. Gautų rezultatų nagrinėjimas 
turėtų išryškinti išmatuotus parametrus, nustatytus dėsningumus ar kitus 
ypatumus. Paprastai šio skyriaus medžiaga būna pagrindas viso darbo iš-
vadoms rašyti.

rašant minėtus skyrius, reikėtų nepamiršti, kad kiekvieno skyriaus 
pradžioje turėtų būti paaiškinta, kodėl toks skyrius yra, koks jo tikslas, 
o kiekvieno skyriaus pabaigoje turi būti apibendrinti esminiai skyriaus 
dalykai. apibendrinimo tekstas yra rašomas iš naujos eilutės ir gali prasi-
dėti, pavyzdžiui, tokiais žodžiais: Taigi… arba Vadinasi… ar pan., o toliau 
gali būti rašoma … parodyta, kad…, … nustatyta, kad…, … skaičiavimai 
rodo, kad…, … iš gautų rezultatų matyti, kad… ir t. t. skyriaus rezultatų 
apibendrinimas – tai ne skyriaus turinio santrauka, o greičiau išplėstinės 
skyriaus išvados.

iŠVaDų skyriuje rašomos pagrindinės ir svarbiausios viso darbo 
išvados. Joms reikia skirti ypatingą dėmesį. akivaizdu, kad šiame skyriuje 
formuluojamos išvados parašytame tekste turėjo būti įrodytos. teisingos 
ir tikslios išvados rodo studento sugebėjimus kritiškai vertinti gautus re-
zultatus ir jo dalykinį išprusimą. išvados iš tikrųjų yra baigiamojo darbo 
autoriaus ginamieji teiginiai.

Kiekviena išvada rašoma vienu sakiniu. išvadą sudaro dvi dalys: 
pirma dalis apibūdina objektą, situaciją ir pan., antra dalis apibūdina tai, 
kas, atlikus tyrimą, gauta naujo, nustatyta, teigiama ir pan. tarp šių dviejų 
dalių yra skiriamoji dalis.
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Mokslinio tyrimo rezultato išvadoje galėtų būti parašyta, kas tirta, 
kokiu būdu tirta ir po skiriamosios dalies – kas naujo nustatyta. Mokslinio 
tyrimo išvados pavyzdys: „Tiriant kūno judėjimą, kai jo greičio modulis ir 
kryptis pastovūs, nustatyta, kad kūną veikianti atstojamoji jėga lygi nuliui.“ 
Čia frazė „nustatyta, kad“ yra skiriamoji dalis tarp žinomo ir naujo.

Jei ginamame darbe yra pasiūlytas naujas metodas, įtaisas ar įrengi-
nys, išvados skiriamoji dalis būtų  besiskiriantis tuo, kad...

išvados pavyzdys metodui apibūdinti: „Puslaidininkinio kristalo, 
vienu metu veikiamo elektriniu ir magnetiniu lauku, tyrimo metodas, be
siskiriantis tuo, kad krūvininkų tipui atskirti puslaidininkinis kristalas dar 
yra papildomai veikiamas akustiniu lauku.“

išvados pavyzdys įtaisui ar įrenginiui apibūdinti: „Tranzistorinis 
harmoninių virpesių generatorius, besiskiriantis tuo, kad generatoriaus 
dažniui keisti į rezonatoriaus grandinę jungiamas mikrokontroleriu kuria
ma įtampa valdomas diodas.“

nuoroDų (literatūros Šaltinių) sąraŠe pateikiama tik 
darbe cituojamos knygos, moksliniai straipsniai ar kiti informacijos šalti
niai. Jie turi būti aprašomi taip, kaip reikalauja bibliografinio aprašo su-
darymo taisyklės.

santrauKa – tai maždaug vieno puslapio tekstas, kuriame dar-
bas aprašomas užsienio kalba. santraukos pradžioje turėtų būti autoriaus 
vardas, pavardė ir darbo pavadinimas, toliau tekstas, kuriame paaiškinti 
pagrindiniai darbo tikslai ir pateikti gauti rezultatai.

biblioGraFinis aPraŠas – tai parengto rašto darbo bibliogra-
finis aprašas, kuris sudaromas pagal dokumentų bibliografinio aprašo tai-
sykles. Pavyzdžiui:

Pranaitis, Pranas. Elektromagnetinių bangų sklidimas amorfiniame kietajame 
kūne: telekomunikacijų fizikos ir elektronikos bakalauro studijų programos baigia-
masis darbas. Vad. Jonas Jonaitis. Vilnius: Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, 
2013, 76 p.

anotaCiJa – tai trumpas tekstas, kuriame glaustai, keturiais pen-
kiais sakiniais, pateikiama darbo esmė. anotacija rašoma po bibliografi-
nio aprašo tame pačiame puslapyje.
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PrieDai – tai tokia darbo dalis, kurią paprastai sudaro pagalbinė 
medžiaga ir kuri, įdėta į pagrindinį tekstą, jį be reikalo perkrautų. Kiek-
vienas priedas pradedamas nauju puslapiu ir numeruojamas eilės tvarka. 
Kiekvienas priedas turi turėti savo pavadinimą. Jei priedų labai daug, tai 
juos, parengtus su antraštiniu puslapiu, galima įrišti atskirai. Priede taip 
pat galėtų būti baigiamojo darbo rengimo pradžioje sudaryta darbo už-
duotis ir darbo rengimo grafikas.

rekomenduojama kiekvieną rašto darbo skyrių pradėti naujame lape.

toliau išsamiai paaiškinsime, kokių reikalavimų reikia laikytis ren-
giant pagrindinių studijų baigiamuosius darbus ir magistro darbus.

1.2. Pagrindinių studijų baigiamasis darbas

Kaip rašoma nuostatuose [1], baigiamasis darbas – tai studentų sa-
varankiškai atliktas ir įformintas tyrimas, rodantis gebėjimą taikyti studijų 
metu įgytas žinias, pasirinkti mokslinę literatūrą ir ja naudotis (pristatyti, 
analizuoti ir pan.), taikyti ir modifikuoti tyrimo metodus, savarankiškai 
spręsti iškeltas užduotis, pateikti savo išvadas, rekomendacijas, taip pat 
rodantis gebėjimą glaustai, taisyklinga kalba, tvarkingai aprašyti tyrimą. 
toks darbas paprastai atliekamas baigiant studijas, kaip tai numatyta stu-
dijų programose, ir aprašytas baigiamojo darbo dalyko apraše. yra pirmo-
sios ir antrosios pakopų studijų baigiamieji darbai.

Pirmosios pakopos baigiamojo darbo tikslas – savarankiškai pritai-
kyti mokymosi metu įgytas praktines ir teorines žinias konkrečiam už-
daviniui spręsti. Pavyzdžiui, Fizikos fakulteto studentui, apgynusiam pir-
mosios pakopos baigiamąjį darbą, suteikiamas fiziko bakalauro laipsnis 
(angl. bachelor – mokslo laipsnis – bakalauras) ir išduodamas bakalauro 
diplomas. taip užbaigiama pirmosios pakopos studijų programa. baka-
lauro laipsnis žymi asmens bendrąjį aukštąjį tam tikros mokslo krypties, 
šiuo atveju fizikos, išsimokslinimą ir pasirengimą praktiniam darbui arba 
tolesnėms tos krypties studijoms.
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taigi reikia nepamiršti, kad bakalauro laipsnis, kuris įrodomas ba-
kalauro diplomu, yra pati žemiausia aukštojo mokslo pakopa, todėl stu-
dentams nepatariame tuo baigti studijų, o toliau tobulinti savo kvalifika-
ciją pagal numatomą dirbti darbą visais įmanomais būdais – kursuose, 
specializuotose profesinėse studijose, magistrantūroje, o vėliau doktoran-
tūroje ir įgyti vertingesnių diplomų.

1.2.1. Baigiamųjų darbų bendrieji reikalavimai

Pirmosios pakopos baigiamąjį darbą rengti ir ginti studentui lei-
džiama tik tada, kai jis neturi akademinių skolų – yra išlaikęs studijų pro-
gramoje numatytų dalykų egzaminus, parašęs kursinius darbus, atlikęs 
gamybinę ir (ar) pedagoginę praktikas ar pan., t. y. įvykdęs visą studijų 
programą.

baigiamieji darbai paprastai yra nedidelės apimties mokslo tiria-
mieji darbai. Jų pobūdį lemia pasirinkta tema.

baigiamajame darbe būtina laikytis tarptautinės vienetų (si) ir 
dydžių (isQ) sistemų teikiamų matavimo vienetų ir dydžių simbolių ra-
šymo taisyklių [5]. taip pat tekste ir demonstracijose turi būti vartojami 
tik taisyklingi lietuviški atitinkamos fizikos ir elektronikos srities ar temos 
terminai. Juos galima pasitikslinti fizikos, metrologijos, radioelektronikos, 
telekomunikacijų ar kt. terminų žodynuose, lietuvos terminų banke ir 
pan. Darbe neturi būti rašybos, skyrybos ir kitų kalbos klaidų.

baigiamąjį darbą sudaro kompiuteriu parengtas, su diagramomis, 
brėžiniais, schemomis ar pan. 40 ir daugiau lapų turintis spausdintas ir įriš-
tas darbas. Darbas turi tenkinti bendruosius reikalavimus, aprašytus šios 
knygos 1.1 skyriuje. Paprastai neišspausdinti darbai ginti nepriimami.

aiškinamasis tekstas, diagramų ir brėžinių pavadinimai bei užrašai 
juose turi būti parašyti lietuvių kalba. 

baigiamojo darbo rengimo eigą nuolat kontroliuoja darbo vadovas, 
o baigtas darbas turi būti pateiktas katedros nurodytam recenzentui. Dar-
bas su raštu pateiktu vadovo atsiliepimu ir recenzija visų pirma gali būti 
aptariamas katedros baigiamųjų darbų svarstymo komisijoje. Jei darbas 
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įvertinamas teigiamai, jis pristatomas į fakulteto dekanatą ir pateikiamas 
ginti baigiamųjų darbų komisijoje.

baigiamąjį darbą reikia parengti per dalyko studijų programoje 
numatytą laiką. Dar viena savaitė skirta darbui pristatyti, recenzuoti ir, 
jeigu numatyta, aptarti katedros komisijoje. baigiamųjų darbų komisijoje 
darbai paprastai ginami pavasario sesijos metu. Kad nekiltų problemų ir 
nereikalingo jaudinimosi, svarbu dekanate iš anksto užsirašyti baigiamojo 
darbo gynimo datą.

Nepamirškite – darbą galima ginti tik vieną kartą!
studentas, negynęs arba neapgynęs baigiamojo darbo, šalinamas iš 

universiteto.
laiku nepadarius darbo ar neapgynus jo tais metais, sudarius ati-

tinkamą sutartį, vėl leidžiama jį ginti ne anksčiau kaip po metų. norint 
dar kartą ginti darbą baigiamųjų darbų gynimo komisijoje, studentui teks 
vėl atlikti visus veiksmus pagal baigiamųjų darbų rengimo reikalavimus. 
Darbą baigus, sutvarkius ar parengus naują darbą, galima jį vėl pateikti 
komisijai. Pakartotinai neapgynus baigiamojo darbo, teks, vėl sudarius 
atitinkamą sutartį, rengti naują baigiamąjį darbą.

1.2.2. Baigiamųjų darbų pobūdis

bet kurios studijų programos baigiamieji darbai turi nagrinėti ak-
tualias mokslo problemas. baigiamieji darbai gali būti teoriniai, eksperi-
mentiniai, taikomieji, analitiniai ar mišrieji.

Teor inis  baig iamasis  darbas  – tai darbas, kuriame matema-
tiniais ar skaitmeniniais metodais yra modeliuojami fizikiniai vyksmai. 
rengiant tokį darbą paprastai yra rašomos matematinės lygtys, jos spren-
džiamos ir pagal gautas naujas lygtis braižomos diagramos, iš kurių gali-
ma prognozuoti reiškinio eigą, taip pat apskaičiuoti atitinkamų dydžių, 
koeficientų, konstantų ar pan. vertes. Kai nepavyksta išspręsti lygčių ana-
litiniu būdu, pasitelkiamas kompiuteris. tada, parašius atitinkamas pro-
gramas, skaitmeniškai sprendžiamos tos matematinės lygtys. Kartais pasi-
telkiamos kompiuterinio modeliavimo programos ir priemonės. yra tokių 
kompiuterinių programų, kurios turi nagrinėjamos sistemos komponentų 
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modelius. tokiu atveju belieka tuos modelius tam tikra tvarka sudėlioti, 
sujungti ir nurodyti, kad programa pateiktų pageidaujamų dydžių vertes 
ar priklausomybes. taip pat reikia žinoti, kad teorinis darbas paprastai 
remiasi eksperimentiniu būdu gautais duomenimis. todėl teorinis darbas 
padeda nuspėti arba surasti norimus dydžius ar naujas savybes neatliekant 
sudėtingų eksperimentų.

Eksper imentini s  baig iamasis  darbas  – tai darbas, kuris atlie-
kamas su realiais objektais, naudojant specialias poveikio priemones ir 
matuoklius, kurių rodmenys yra užrašomi arba registruojami. Paprastai 
yra matuojamos kelių dydžių tarpusavio priklausomybės, o išvados da-
romos iš gautų rezultatų. Dažnai matavimo rezultatai yra reikalingi tam 
tikroms svarbioms dydžių vertėms apskaičiuoti.

Taikomasis  baig iamasis  darbas  – tai darbas, kai sprendžiamas 
tam tikras uždavinys, susijęs su vieno ar kelių fizikinių reiškinių panaudoji-
mu įrenginyje, skirtame tenkinti kokį nors žmogaus praktinį poreikį.

Analit ini s  baig iamasis  darbas  – tai darbas, kurio metu kritiš-
kai ir visapusiškai nagrinėjama, vertinama ar analizuojama tam tikros fizi-
kinės problemos esama padėtis. Pagrindinis tikslas – susisteminti esamas 
žinias nagrinėjamu klausimu. rengiant tokį darbą yra surenkama visa na-
grinėjamu klausimu prieinama literatūra, kuri randama knygose, moksli-
niuose straipsniuose, patentuose, internete. renkami duomenys, pavyz-
džiai, stebėjimo rezultatai, atliekama apklausa pagal iš anksto paruoštas 
anketas ir pan. Visa sukaupta informacija surūšiuojama, sugrupuojama, 
aprašoma ir padaromos atitinkamos išvados ar teikiamos rekomendacijos.

Mišrūs  baig iamieji  darbai  – tai tokie darbai, kurie sudaryti, 
pvz., iš teorinės ir eksperimentinės, analitinės ir eksperimentinės, teori-
nės ir taikomosios dalių ir pan. Mišrių baigiamųjų darbų paprastai būna 
daugiausia.

1.2.3. Baigiamųjų darbų temos

baigiamųjų darbų temas pateikia katedros, kuruojančios atitinka-
mas studijų programas, mokslo institutai ar organizacijos, dirbančios toje 
srityje, kuriai skirta studijų programa, ar net patys studentai.
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baigiamųjų darbų temas katedros skelbia viešai skelbimų lentose, 
fakulteto interneto ar intraneto svetainėje. skelbime turi būti nurodoma 
darbo tema, vadovas, siūlomas studentų, kurie gali rinktis temą, skaičius 
ir kt. skelbtų temų skaičius turėtų bent kiek viršyti tų metų katedros ku-
ruojamų studentų skaičių. skelbiamos baigiamųjų darbų temos turi būti 
patvirtintos katedros vedėjo.

studentai savo noru pasirenka baigiamojo darbo temas. Pasirinktą 
darbo temą studentas galutinai suderina su darbo vadovu ir registruoja 
duomenų bazėje. baigiamojo darbo temą galima keisti tik katedros vedė-
jui leidus.

baigiamųjų darbų temą studentai turi pasirinkti ne vėliau kaip per 
15 dienų nuo semestro, kuriame darbas pradedamas rengti, pradžios.

1.2.4. Baigiamojo darbo užduotis ir darbo grafikas

bakalauro baigiamojo darbo užduotį pagal pasirinktą temą kartu 
su studentu sudaro baigiamojo darbo vadovas. toje užduotyje turi būti 
nurodytas baigiamojo darbo pavadinimas, pobūdis, konkretūs darbai ir 
jų turinys. taip pat turėtų būti sudarytas darbo grafikas, kuriame būtų ats-
kirų darbų vykdymo terminai ir numatytos datos, kada baigtas darbas bus 
įteikiamas recenzentui, katedros baigiamųjų darbų komisijai ir kada bus 
ginamas. užduotyje turėtų būti nurodyti baigiamojo darbo konsultantai. 
baigiamojo darbo užduotis ir darbo grafikas turėtų būti pasirašyti darbo 
vadovo, studento ir patvirtinti katedros vedėjo. baigiamojo darbo užduotį 
studentas gali koreguoti ar keisti tik pritarus vadovui.

baigiamojo darbo užduotis ir darbo grafikas gali būti pridėti prie 
baigto baigiamojo darbo. Darbo užduoties ir darbo grafiko vykdymą va-
dovas aptaria savo atsiliepime.

1.2.5. Baigiamojo darbo vadovas

baigiamojo darbo vadovas yra universiteto darbuotojas, turintis ati-
tinkamos mokslo srities aukštąjį išsimokslinimą. Pritarus katedrai, darbo 
vadovas gali būti ne universiteto darbuotojas, bet taip pat turintis atitin-
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kamos mokslo srities aukštąjį išsimokslinimą, tačiau šiuo atveju darbo 
planas ir grafikas turi būti derinami ir su universiteto paskirtu vadovu, 
išmanančiu baigiamųjų darbų reikalavimus.

Jei dirbama su moksline aparatūra, tai darbo vadovas yra atsakingas 
už saugaus darbo sąlygų sudarymą ir savalaikį saugaus darbo instruktažą, 
kurį studentas turi išklausyti ir pasirašyti saugaus darbo žurnale.

baigiamojo darbo vadovas turi:
•	 kartu su studentu sudaryti baigiamojo darbo užduotį ir darbo 

rengimo grafiką,
•	 rekomenduoti reikiamus informacijos šaltinius,
•	 aptarti studento sudarytą baigiamojo darbo planą ir padėti suda-

ryti galutinį jo variantą,
•	 aptarti nagrinėjamos problemos teorinius klausimus ir atitinka-

mos mokslo srities lietuviškos terminijos dalykus [2, 3],
•	 išmokyti studentą dirbti su mokslinių tyrimų prietaisais, paaiš-

kinti ir padėti atlikti reikalingus eksperimentus, kartu aptarti gau-
tus rezultatus ir kt.,

•	 konsultuoti studentą ir rekomenduoti gretimų mokslo sričių kon-
sultantus,

•	 sistemingai kontroliuoti baigiamojo darbo rengimo eigą,
•	 peržiūrėti baigtą baigiamąjį darbą, 
•	 parašyti Vadovo atsiliepimą ir jame įvertinti studento darbą (va-

dovas vertina: studento gebėjimą taikyti studijų metais įgytas ži-
nias, užduočių sprendimo savarankiškumą ir iniciatyvumą, gebė-
jimą pasirinkti mokslinę literatūrą ir ja naudotis, gebėjimą taikyti 
analizės, tyrimo ar eksperimento metodus ir įvertinti teorinių 
prielaidų ar matavimų rezultatų patikimumą, gebėjimą apiben-
drinti gautus rezultatus ir daryti iš jų kylančias išvadas),

•	 dalyvauti katedros baigiamųjų darbų nagrinėjimo komisijoje ir 
Valstybinėje egzaminų komisijoje, kuriai pristato savo atsiliepimą.

Darbo vadovas ir konsultantai nėra atsakingi už baigiamajame dar-
be padarytus sprendimus ir išvadas. Už baigiamojo darbo turinį ir koky-
bę yra atsakingas tik studentas – baigiamojo darbo autorius.
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1.3. Magistro studijų baigiamasis darbas

Magistrantūra – tai antroji universitetinių studijų pakopa, teikianti 
specialųjį išsimokslinimą. Magistrantūra priklauso aukštesniųjų studijų 
kategorijai. Į magistrantūrą konkurso tvarka priimami asmenys, turintys 
bakalauro ar jam prilygstantį kvalifikacinį laipsnį (aukštojo mokslo bai-
gimo diplomą), t. y. asmenys, baigę pagrindines universitetines studijas.

Magistro studijos Vilniaus universiteto Fizikos fakultete trunka 
dvejus metus. baigusiesiems atitinkamą magistrantūros studijų programą 
suteikiamas tos srities ar krypties akademinis magistro laipsnis ir išduoda-
mas magistro diplomas.

Studijos magistrantūroje baigiamos magistro baigiamojo darbo gy
nimu.

Magistro baigiamojo darbo tikslas – savarankiškai atlikti studijuo-
jamos srities ar krypties tam tikro klausimo ar problemos mokslinį tyrimą.

Baigiamųjų darbų temos turi būti aptartos katedros posėdyje ir 
patvirtintos katedros vedėjo. Jos, kaip ir pagrindinių studijų  baigiamojo 
darbo temos, turi būti viešai paskelbtos katedros skelbimų lentoje, fakul-
teto interneto ar intraneto svetainėje.

Magistro baigiamajam darbui vadovauja mokslų daktaras ar habili-
tuotas mokslų daktaras.

Magistro baigiamojo darbo apimtis yra platesnė negu pagrindinių 
studijų baigiamojo darbo, nors bendrieji reikalavimai panašūs. Jie besi-
mokančiajam magistrantūroje paprastai yra žinomi, o jei nežinomi, juos 
galima rasti šioje knygoje (žr. 1.1 skyrių).

Magistro baigiamąjį darbą reikia baigti rengti per antro magistran-
tūros kurso ketvirtą semestrą, trunkantį 16 savaičių. tačiau jau pirmame 
magistrantūros kurse reikėtų susirūpinti būsimu baigiamuoju darbu, nes 
per skirtas 16 savaičių nelengva paruošti gerą ir vertą dėmesio darbą. Šiam 
darbui reikėtų panaudoti magistrantūros pirmame kurse rengtą kursinį 
darbą, kurį atliekant buvo susipažinta su pasirinktos temos problemomis, 
galimais tų problemų sprendimo būdais, tyrimo metodais ir pan., o an-
trame magistrantūros kurse spręsti tas problemas plačiau ir galutinai jas 
apibendrinti magistrantūros baigiamajame darbe.
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Magistro baigiamasis darbas turi būti parengtas taip, kad tenkintų 
pateikiamų ginti rašto darbų apipavidalinimo reikalavimus.

Šiuo metu organizuojamos magistrantų ir doktorantų darbų fizikos 
ir kitų sričių mokslinės konferencijos, kuriose gali būti viešai skelbiami ir 
publikuojami magistrantų darbai. reikėtų siekti, kad magistranto atliktas 
darbas būtų viešai publikuojamas konferencijos leidinyje ar moksliniame 
žurnale. Jei tai pavyktų padaryti iki darbo gynimo valstybinėje komisijoje, 
tai ginamam darbui suteiktų daugiau vertės.

Primename, kad už magistro baigiamojo darbo turinį ir kokybę 
yra atsakingas tik studentas – darbo autorius.

Nepamirškite – darbą galima ginti tik vieną kartą!
baigusieji magistro studijas gali toliau tęsti studijas doktorantū-

roje. Jas sėkmingai baigę ir parašę bei apgynę daktaro disertaciją gautų 
atitinkamos srities mokslų daktaro laipsnį ir įgytų teisę dirbti mokslo ti-
riamosiose įstaigose, eidami aukštesnes pareigas, o universitetuose – pe-
dagogines pareigas ir įgytų mokslinio darbuotojo, docento ir profesoriaus 
pareigas ir vardus.

1.4. Baigiamojo darbo viešas gynimas

Pateikti darbus viešam gynimui pradedama ruoštis iš anksto. Vil-
niaus universiteto studijų nuostatai nurodo, kad ginti baigiamąjį darbą lei-
džiama tik įvykdžius visus studijų programos reikalavimus [23]. Fakulteto 
dekanas ir katedrų vedėjai turi sudaryti atitinkamas komisijas, paskelbti 
gynimo datas, paskirti recenzentus. Darbų vadovai turi peržiūrėti studen-
to galutinai sutvarkytą darbą, pareikšti savo pastabas ir nurodyti, ką dar 
reikėtų pataisyti. Pats studentas turėtų rūpintis pranešimu ir demonstraci-
nėmis priemonėmis. taigi pasiaiškinkime viso šio proceso eigą ir pagrin-
dines sudedamąsias dalis.

KoMisiJa. baigiamasis darbas viešai ginamas komisijose. Komisi-
jas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams ginti skelbia fakulte-
to dekanas savo įsakymu. Komisijų posėdžių datos ir laikas yra iš anksto 
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skelbiami fakulteto interneto puslapyje, dekanato ir katedrų skelbimų len-
tose. studentai pagal studijų programų ir baigiamųjų darbų profilį pasi-
renka darbo gynimo datą ir registruojasi fakulteto dekanate.

Fizikos fakultete yra įprasta, kad studentas bakalauro ar magistro 
baigiamąjį darbą pirmiausia pristato katedrų ar studijų programų komisi-
jose. ir tik gavęs vienos šių komisijų teigiamą įvertinimą, darbą viešai gina 
fakulteto baigiamųjų darbų komisijose.

Komisija  ver t ina :  baigiamajame darbe atsispindinčias ir gyni-
mo metu demonstruojamas studento profesines kompetencijas, mąstymo 
ir dėstymo logiką, atitinkamos srities terminijos išmanymą ir vartojimą, 
kalbos taisyklingumą. atsižvelgia į darbo vadovo ir recenzento raštu pa-
teiktą nuomonę. baigiamųjų darbų gynimo komisija galutinai darbą įver-
tina viešo gynimo posėdyje.

reCenzentas. Pateikti viešai ginti darbai yra recenzuojami. re-
cenzentus paskiria katedra. bakalaurų baigiamųjų darbų recenzentai gali 
būti specialistai, turintys tos srities aukštąjį išsimokslinimą. Magistro bai-
giamojo darbo recenzentas turi būti tos srities magistras, mokslų daktaras 
ar habilituotas mokslų daktaras.

recenzentas darbų svarstymo posėdžiams turi pateikti recenziją, 
įvertinančią darbą, raštu.

Darbo VaDoVas. bakalauro ar magistro baigiamojo darbo vado-
vas komisijoms savo atsiliepimą su darbo įvertinimu pateikia raštu.

Taigi prie baigto darbo turi būti pridėtas vadovo atsiliepimas ir re
cenzija.

Įprasta, kad darbo vadovas ir recenzentas dalyvauja baigiamųjų dar
bų viešame gynime ir diskusijoje.

PraneŠiMas. asmuo, pateikęs darbą viešai ginti, turi parengti 
pranešimą. nuo pranešimo kokybės ir jo pateikimo būdo labai priklauso 
viso atlikto darbo įvertinimas, todėl iš anksto reikia gerai apgalvoti, kaip 
atliktas darbas turi būti pristatytas. Visų pirma reikėtų sudaryti pranešimo 
planą ir parengti demonstracines priemones.
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PraneŠiMo Planas. Kiekvieno pranešimo planas, aišku, bus 
kiek kitoks. Jis priklausys nuo darbo tematikos, atlikto darbo ir to, ką pra-
nešėjas nori įrodyti. tačiau bendru atveju pranešimas turi turėti tokias 
dalis:

•	 prisistatymas,
•	 mokslinės problemos ir darbo tikslo pateikimas,
•	 medžiagos dėstymas,
•	 atliktų tyrimų rezultatų ir pasiekto tikslo aptarimas,
•	 išvados.

Prisi statymo  metu pranešėjas pateikia darbo pavadinimą, nusa-
ko darbo rūšį (bakalauro ar magistro baigiamasis darbas ar pan.), išvar-
dija, kas darbo vadovas, kokioje katedroje, kokioje laboratorijoje darbas 
atliktas. Jei darbas atliktas ne Vilniaus universiteto Fizikos fakultete, tai 
pateikiami duomenys apie įstaigą, kurioje tas darbas atliktas.

Mokslinės  problemos  ir  darbo t ikslo  dėstymo metu prane-
šėjas apibūdina mokslo sritį ir aiškina, kokių yra neišspręstų tos srities 
problemų, kurias jų sprendė ir kokį tikslą buvo išsikėlęs. reikia pateikti 
aiškų darbo tikslą.

Dėstydamas medžiagą pranešėjas pradžioje turi labai trumpai 
pateikti dėstymo schemą. Dėstymo schema galėtų būti pačių svarbiausių 
skyrių pavadinimų sąrašas. labai svarbu viską dėstyti logiškai ir tokia 
seka, kad komisija ir klausytojai lengvai suprastų, kokiu būdu ir metodais 
problema buvo išspręsta, ar studentas pasiekė užsibrėžtą tikslą ir ką naujo 
padarė pretenduodamas gauti atitinkamą vardą.

Pranešimas baigiamas padarytų i švadų  skaitymu.
Pranešimo trukmė – ne ilgesnė kaip 10 min., todėl būtina iš anksto 

pranešimo trukmę pasitikrinti.

DeMonstraCinės PrieMonės. Gynimo metu demonstracinės 
priemonės gali būti plakatai ar ekrane projektuoti paruošti kompiuteri-
niai vaizdai, taip pat rengiant baigiamuosius darbus padaryti gaminiai ar 
maketai. Kartais tinka komisijai pademonstruoti tyrimo objektus, sukur-
tus įtaisus, matuoklius, specialių kompiuterinių programų veikimą ir pan. 
Demonstracijose informacija turi būti pateikta pagal sudarytą pranešimo 



30  |   Pateikiami ginti rašto darbai

planą. Kiekvienas demonstruojamas vaizdas ir jame esančios diagramos, 
grafikai, lentelės, schemos ir pan. turi turėti pavadinimus ir paaiškinimus. 
Plakatų ir skaidrių pavadinimai turėtų sutapti su rašto darbo skyriaus, ku-
riame aprašomas dėstomas klausimas, pavadinimu. Plakatai ar skaidrės 
turi būti sunumeruoti. Visi užrašai demonstracinėse priemonėse turi būti 
rašomi lietuvių kalba.

VieŠo GyniMo PosėDis. bakalauro ir magistro baigiamųjų dar-
bų viešo gynimo posėdis prasideda komisijos pirmininkui pristačius stu-
dentą, darbo pavadinimą, darbo vadovą, recenzentą ir pakvietus studentą 
daryti pranešimo. studentas daro maždaug 10 min. trukmės pranešimą, 
po kurio komisijos nariai ir posėdžio dalyviai pateikia studentui klausimų. 
Jam atsakius į klausimus, recenzentas ir vadovas skaito savo atsiliepimus, 
po jų studentas atsako į recenzento ir vadovo klausimus.

Posėdis turi vykti sklandžiai, todėl galimiems netikėtumams (pvz., 
techniniai trikdžiai prijungiant atmintinę ar valdant kompiuterį ir projek-
torių, pranešimo metu komisijos narių klausimai dėl netinkamai paruoš-
tos grafinės medžiagos ar per didelio grafinės informacijos kiekio ir pan.) 
studentas turi būti pasiruošęs iš anksto.

Pradėdamas pranešimą, studentas turėtų kreiptis į komisiją, pavyz-
džiui, taip: „Gerbiamoji komisija, Jūsų dėmesiui pateikiu savo parengtą 
darbą, ...“ ir t. t. baigęs pranešimą, studentas turėtų padėkoti klausytojams.

Komisija uždarame posėdyje (t. y. nedalyvaujant studentui), ku-
riame gali dalyvauti recenzentas ir darbo vadovas, ginamą darbą įvertina 
pažymiu. baigiamojo darbo dalyko apraše nurodoma, kad visas galutinis 
vertinimas sudaromas iš: darbo rezultatų (25 %), darbo pristatymo (25 %), 
recenzento (25 %) ir atsakymo į klausimus (25 %) vertinimų.

tada komisija nutaria, ar pranešimo autoriui verta suteikti atitinka-
mą kvalifikaciją ir užpildo baigiamųjų darbų gynimo komisijos protokolą, 
kurį pasirašo pirmininkas ir visi nariai.

baigus posėdį, dalyvaujant komisijos nariams, studentams ir sve-
čiams, komisijos pirmininkas viešai perskaito komisijos nutarimą, kuria-
me paminimos studentų, kuriems suteikta bakalauro ar magistro kvalifi-
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kacija, pavardės. Komisijos pirmininkas ir kiti dalyviai sako sveikinimo 
kalbas. Komisijos nariai ir posėdyje dalyvavę dėstytojai sveikina kiekvieną 
studentą, įgijusį bakalauro, magistro ar fiziko inžinieriaus vardą.

tuo viešas gynimas ir baigiasi.
Į viešo gynimo posėdį komisijos nariai ir studentai turėtų ateiti 

šventiškai nusiteikę ir pasipuošę. Posėdžiai turėtų vykti gražiausiose fa-
kulteto auditorijose, kurios turėtų būti tvarkingos ir šventiškos.
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2 .  L A B O r A T O r i n i A i  D A r B A i , 
r E F E r A T A i ,  K u r s i n i A i  D A r B A i

be bakalauro ir magistro studijų baigiamųjų darbų, studijų metu atliekami 
ir kitokie darbai, kurie palaipsniui padeda studentui įgyti įgūdžių rašto 
darbams rengti. tai laboratoriniai darbai, kurių metu išmokstama atlikti 
eksperimentinius tyrimus ir juos aprašyti, referatai, skirti tam tikrai temai 
analizuoti raštu, ir kursiniai darbai, skirti nedideliam tyrimui aprašyti, 
kuris vėliau gali tapti būsimo baigiamojo darbo įžanga. Šiame skyriuje ir 
nagrinėsime šių išvardytų rašto darbų rengimo ypatybes.

2.1. Laboratoriniai darbai

Daugelyje universiteto mokymo planų numatyta, kad studentai turi 
atlikti laboratorinius darbus. tai mokymo proceso dalis, kurios metu stu-
dentai mokosi: pritaikyti įgytas teorines žinias, organizuoti bandymus, 
dirbti su matavimo priemonėmis, suprasti matavimų schemas, analizuoti 
gautus rezultatus, rašyti atliktų darbų ataskaitas. Praktinis darbas suteikia 
daug įgūdžių, kurie labai svarbūs būsimai profesinei veiklai, todėl pata-
riame dėmesingai vykdyti laboratorinių darbų užduočių nurodymus, taip 
pat darbo vadovo ir laboratorijos personalo nurodymus.

Vilniaus universiteto Fizikos fakultete nuo seno yra tokia tvarka, 
kad laboratorinį darbą atlieka vienas studentas, o ne studentų grupė. 
Jam padeda darbų vadovas (dėstytojas), kartais laborantas, inžinierius ar 
technikas.

laboratorinį darbą paprastai sudaro tokios dalys:
Darbo pavadinimas  – tai trumpas užrašas, įvardijantis darbo 

esmę (paprastai pavadinimas dar turi ir numerį).
Darbo t ikslas  – tai vienas sakinys, kuris nusako, kokia problema 

sprendžiama ir ko siekiama atliekant darbą.
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Darbo užduoti s  – tai paprastai keli konkretūs nurodymai, kurių 
privaloma laikytis atliekant laboratorinį darbą, kad būtų pasiektas darbo 
tikslas (darbo užduotį paprastai sudaro dėstytojas arba ji pateikiama labo-
ratorinių darbų knygelėje).

Metodiniai  paaiškinimai  – tai laboratorinio darbo aprašo dalis, 
kurioje paaiškintos atliekamo eksperimento ypatybės ir atlikimo tvarka.

Teor ijos  konspektas  – tai studento perskaitytos literatūros, kuri 
padeda geriau suprasti tiriamą reiškinį ar objektą ir įsigilinti į jų ypatu-
mus, santrauka.

Tir iamo objekto  charakter i st ikų analizė  – tai darbo dalis, 
kurioje iš literatūros šaltinių išsiaiškinama, kokias savybes turi tiriamasis 
objektas, kad atliekant bandymus būtų galima kontroliuoti jų eigą ir įsiti-
kinti atliekamo eksperimento teisingumu.

Darbe var tojamų formulių  i švedimas  – tai visuma matema-
tinių veiksmų, kuriais siekiama gauti tiriamus dėsningumus aprašančias 
matematines formules, kuriomis apskaičiuojami tam tikri parametrai ir 
(ar) kurios eksperimento metu tikrinamos. 

Pirminiai  (išankstiniai) skaič iav imai  – tai skaičiavimai, kurie 
kartais pagal pateiktą individualią užduotį atliekami prieš laboratorinį 
darbą. laboratorinio darbo metu gauti rezultatai yra lyginami su skaičia-
vimo rezultatais. neatitikimo atveju aiškinamasi, kokios yra to priežastys 
ir tas priežastis bandoma pašalinti.

Matav imo vyksmo modeliav imas  – tai kompiuterinėmis pro-
gramomis atliekamas nagrinėjamo objekto savybių, kurias paskui būtų 
galima tikrinti atliekant eksperimentą, tyrimas.

Kontroliniai  klausimai  – tai keli klausimai, kuriuos dėstytojas, 
norėdamas išsiaiškinti studento žinias ir pasirengimą atlikti darbą, gali pa-
teikti studentui, besirengiančiam pradėti laboratorinį darbą. Į visus klau-
simus studentas paprastai turi atsakyti žodžiu, o kartais raštu.

Laborator inio  maketo  (sandaros ir principinės) schemos  – 
tai tiriamojo objekto schemos, kuriose parodyta, iš kokių įtaisų sudary-
ta laboratorinio darbo įranga (sandaros schema) ir iš kokių smulkiausių 
elementų bei komponentų sudarytas visas laboratorinio darbo maketas 
(principinė schema). Darbą atliekantis studentas privalo suprasti ir paaiš-
kinti schemų veikimą, taip pat turėtų gebėti jas nubraižyti.
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Laborator inio  maketo  s chemos  skaidy mas  – tai veiksmas, 
kai braižomos schemos, susidarančios, pavyzdžiui, nurodyta tvarka su-
jungus laboratorinio darbo makete esančius jungiklius. Šiomis schemo-
mis paprastai aiškinamas atskirų laboratorinio darbo maketo dalių vei-
kimas.

Matav imų schemos  – tai schemos, kuriose parodyti matavimo 
priemonių ir tiriamojo objekto tokie sujungimai, kurie sudaromi atliekant 
matavimus. Šios schemos turi būti nubraižytos laboratorinio darbo atas-
kaitoje.

Darbo pr iemonės ,  jų  charakter i st ikos  – tai laboratorinio 
darbo ataskaitos skyrius, kuriame trumpai aprašytos naudotos matavimo 
priemonės ir jų parametrai.

Darbo planas  – tai iš anksto apgalvotas nuoseklių veiksmų sąra-
šas, susisteminantis eksperimentą ir padedantis efektyviau išnaudoti stu-
dentui laboratorijoje dirbti skirtą laiką.

Būsimų rezultatų prognozė  – tai būsimo eksperimento rezul-
tatų numatymas, kai studentas, remdamasis savo turimomis žiniomis, 
bando numatyti, kokios bus gautos matuojamųjų dydžių priklausomybės, 
kokias vertes turės tie dydžiai ir kt.

Darbo e iga  – tai laboratorinio darbo dalis, kurioje trumpai apra-
šomi veiksmai, atliekami laboratorinio darbo metu.

Darbo duomenų lentelės  – tai pagal atitinkamas taisykles suda-
rytos lentelės, kuriose surašomi matavimo priemonių rodmenys.

Diagramos – tai pagal diagramų braižymo taisykles pieštuku ar 
kompiuteriu nubraižytos poveikių ir matuojamųjų dydžių priklausomy-
bės ir teorinės tų pačių dydžių priklausomybės (jei jos yra žinomos).

Skaič iav imai  i š  gautų matav imų rezultatų  – tai darbo da-
lis, kurioje iš išmatuotų dydžių yra apskaičiuojami tiriamojo objekto para-
metrai arba netiesioginiu būdu gautos priklausomybės.

Matav imo tikslumo įver tinimas  – tai gautų eksperimentinių 
rezultatų arba iš tų rezultatų apskaičiuotų dydžių matavimo neapibrėžties 
radimas.

Rezultatų aptar imas  – tai laboratorinio darbo dalis, kurioje 
studentas, atlikęs darbą, analizuoja gautus rezultatus ir priklausomybes, 
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lygina jas su teorinėmis žiniomis, pabrėžia nustatytas ypatingas savybes ir 
aiškina atlikto eksperimento nesėkmių priežastis.

Išvados  – tai svarbiausius darbo rezultatus apibūdinantys sakiniai, 
kuriais nusakomas tyrimo objektas, gauti rezultatai ir jie paaiškinami (la-
boratoriniame darbe paprastai rašoma nuo vienos iki trijų išvadų, viena 
išvada – vienas sakinys, žr. 18, 19 p.).

Literatūros  sąrašas  – tai pagal bibliografinio aprašo taisykles 
pateiktas studento perskaitytos literatūros sąrašas. turėtų būti nurodyta, 
kuriuose puslapiuose rastà darbui atlikti reikalinga informacija.

Dalyko dėstytojas, laboratorijos vedėjas ar kitas tiesiogiai su stu-
dentais dirbantis dėstytojas parengia laboratorinių darbų aprašus, juos 
išleidžia atskiromis knygomis (jas galima rasti bibliotekose) arba paren-
gia atskirų darbų aprašus (juos galima rasti laboratorijoje). taip pat yra 
parengiamos specifinės laboratorijos arba net atskiro laboratorinio darbo 
taisyklės, kurių kiekvienas laboratorijoje dirbantis studentas privalo lai-
kytis. laboratorijos vedėjas turi sudaryti sąlygas saugiai atlikti laborato-
rinius darbus.

2.2. Laboratorinių darbų apskaitos lentelė

studijų planuose numatyti laboratoriniai darbai, kuriuos studentas 
privalo atlikti laboratorijoje nurodytu laiku. Kiekvienoje mokomojoje 
laboratorijoje yra vedama laboratorinių darbų apskaitos lentelė. Ši lentelė 
faktiškai yra laboratorinių darbų atlikimo grafikas, kurio privalo laikytis 
studentas, nes tik tuo metu studentui yra skirta matavimo aparatūra, pa-
ruoštos medžiagos, jo laukia dėstytojas, laborantas ir pan.

laboratorinių darbų apskaitos lentelės viršuje paprastai užrašomas 
laboratorijos pavadinimas, kokiai katedrai priklauso laboratorija, kokios 
studijų krypties studentai toje laboratorijoje dirba, kurie mokslo metai, 
kokiomis savaitės dienomis dirba, kas veda laboratorinius darbus ir pan. 
Pačioje lentelėje yra surašomi studentų vardai ir pavardės bei datos, kada 
tie studentai dirbs laboratorijoje. lentelės langeliuose nurodomi darbų 
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numeriai ir individualios užduotys, leidimas darbui atlikti, o apgynus dar-
bą – darbo įvertinimas.

laikas, skirtas atsiskaityti už atliktus laboratorinius darbus, turi būti 
nurodytas laboratorinių darbų grafike.

laboratoriniai darbai atliekami pagal iš anksto paskelbtą grafiką, 
todėl studentui reikia nepamiršti, kad laboratorijos įranga, darbo medžia-
gos ir energijos ištekliai (šiluma, elektra, apšvietimas) yra nepigiai kai-
nuojantys dalykai, be to, ir už aukštos kvalifikacijos personalo (dėstytojo, 
laboranto, inžinieriaus, meistro) darbą yra mokama, todėl reikėtų gerbti 
jų darbą ir darbus atlikti tik numatytu laiku.

2.3. Laboratorinio darbo žurnalas

laboratorinio darbo ataskaitą studentas rašo laboratorinio darbo 
žurnale. laboratorinio darbo žurnalas – tai paprastai a4 (210×297) for-
mato sąsiuvinis, kuriame studentas tvarkingai pagal laboratorijos reika-
lavimus aprašo visus atliktus laboratorinius darbus. laboratorinių darbų 
žurnalui negalima naudoti reklaminių sąsiuvinių, kurie dažnai platinami 
mokyklose ir universitetuose. atskirais atvejais, dėstytojui sutikus, galima 
laboratorinių darbų ataskaitas rengti kompiuteriu ir, jas išspausdinus, su-
segti į vieną pluoštą.

Kiekvienos laboratorijos laboratorinių darbų žurnalas turi turėti 
antraštinį lapą, kuris turi atrodyti taip, kaip parodyta 2.1 pav.

Kiekvienas naujas laboratorinis darbas pradedamas rašyti naujame 
sąsiuvinio dešinės pusės puslapyje. Pradžioje rašomas laboratorinio dar-
bo numeris ir pavadinimas, paskui darbo tikslas ir užduotys. toliau, atsi-
žvelgiant į laboratorijoje keliamus reikalavimus, aprašomi visi numatyti ir 
atlikti darbai.

laboratorinis darbas baigiamas rezultatų aptarimu ir išvadomis. 
atlikus darbą, labai svarbu gauti dėstytojo  parašą, patvirtinantį, kad 
darbas atliktas, o galutinai apgynus darbą – dėstytojo parašą, kad darbas 
įskaitytas, taip pat, jei tai numatyta, ir įvertinimą pažymiu.
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Reikia nepamiršti, kad neatsiskaičiusiam už laboratorinius dar-
bus studentui neleidžiama laikyti to dalyko egzamino.

 

Vilniaus uniVersitetas

FiziKos FaKultetas

MeCHaniKos laboratoriniai
Darbai

Jonas Jonaitis
1 kursas 2grupė

laboratorinių darbų vadovas

doc. Petras Petraitis

Vilnius 2016

2.1 pav. Laboratorinio darbo žurnalo antraštinis lapas
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2.4. Laboratorinių darbų eiga ir jų aprašymas

nepaisant mokomųjų laboratorijų darbo ypatumų, kiekvieno stu-
dento darbas turi susidaryti iš tokių etapų:

1) rengimasis atlikti laboratorinį darbą (studento savarankiškas 
darbas bibliotekoje, namuose ir pan.).

2) Pasirengimo tikrinimas (prieš eksperimentą darbų vadovas 
trumpai patikrina studento pasirengimą prasmingai atlikti labo-
ratorinį darbą).

3) eksperimento vykdymas (darbas specializuotoje mokomojoje 
laboratorijoje, dalyvaujant darbų vadovui).

4) laboratorinio darbo ataskaitos rašymas (studento savarankiškas 
darbas laboratorijoje, bibliotekoje, namuose ar pan.).

5) laboratorinio darbo gynimas (darbo vadovas tikrina pateiktą la-
boratorinio darbo ataskaitą, studento žinias ir darbą įvertina).

laboratorinių darbų atlikimo tvarka parodyta 2.2 pav.

2.2 pav. Laboratorinių darbų atlikimo tvarka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengimasis atlikti laboratorinį darbą 

Pasirengimo tikrinimas 

Eksperimento vykdymas 

Laboratorinio darbo ataskaitos rašymas 

Laboratorinio darbo gynimas 
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2.4.1. Rengimasis atlikti laboratorinį darbą

rengimasis atlikti laboratorinį darbą yra studento savarankiško 
darbo dalis, kuri atliekama ne laboratorijoje. tuo metu daromi tie darbai, 
kurie yra numatyti laboratorijos reikalavimuose, taip pat laboratorinio 
darbo metodiniuose nurodymuose.

rengdamasis atlikti laboratorinį darbą, studentas paprastai susipa-
žįsta su darbo tikslu, užduotimis, teorija, išveda formules, atlieka skaičia-
vimus, nubraižo schemas, apgalvoja darbo planą ir pan.

reikėtų pasikalbėti su grupės draugais, jau atlikusiais tą darbą, ir 
pasidomėti, su kokiais sunkumais jie susidūrė atlikdami darbą, taip pat 
bandyti prognozuoti, kokie galėtų būti darbo rezultatai, kokio pobūdžio 
bus matuojamos priklausomybės, kokiais matavimo vienetais bus įvertinti 
ir kokias vertes įgis matuojamieji dydžiai, bei paruošti klausimus, kurių 
reikės paklausti darbo vadovo, ir pan. Visa tai padėtų daug efektyviau at-
likti laboratorinį darbą.

rengimasis atlikti laboratorinį darbą – tai laboratorinio darbo atli-
kimo strategijos formavimas, o tai yra veiksmų dalis, kuri ugdo būsimojo 
specialisto pasirengimą ir dalykiškumą sprendžiant praktines problemas.

2.4.2. Pasirengimo atlikti darbą tikrinimas

Pirmasis veiksmas, kurį turi atlikti studentas, atėjęs į laboratoriją, 
yra parodyti dėstytojui, kaip pasiruošė, ir gauti leidimą daryti tą darbą.

Dėstytojas tikrina, ar aprašo pradinė dalis parengta pagal bendruo-
sius nuostatus ir laboratorijos reikalavimus, ar teisingai atliktos indivi-
dualios užduotys, ar teisingai nubraižytos schemos. taip pat dėstytojas 
patikrina, ar studentas susipažinęs su darbo užduotimi, pagrindinėmis 
sąvokomis ir dėsniais, kuriais pagrįstas eksperimentas, ar supranta, kaip 
atlikti matavimus. taigi studentas turi būti pasirengęs paaiškinti bando-
mosios grandinės elementų paskirtį, nusakyti būsimo darbo eigą, atsakyti 
į laboratorinio darbo aprašyme pateiktus kontrolinius klausimus. studen-
tas turi būti apgalvojęs ir parengęs laboratorinio darbo atlikimo planą. 
be to, prieš darbą studentas darbų vadovui turi pateikti ankstesnio darbo 
ataskaitą (su atliktais skaičiavimais, kreivėmis, išvadomis ir pan.). studen-
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tas turėtų labai aktyviai išnaudoti šią darbo dalį ir pabandyti su dėstytoju 
išsiaiškinti neaiškius klausimus. Dėstytojas privalėtų tokiam studentui pa-
dėti geriau suprasti kilusias teorines ir praktikos problemas. bendraujant 
su dėstytoju, reikia stengtis iš jo gauti kuo daugiau žinių. neleistina, kad 
dėstytojas, nepaaiškinęs esmės, neaiškius dalykus lieptų pačiam studentui 
aiškintis skaitant atitinkamą literatūrą.

Paprastai studentams, nepasirengusiems atlikti darbo ir nesutvar-
kiusiems ankstesnio darbo, naujo darbo dirbti neleidžiama.

Jei studentas naujam darbui nepasirengė namuose, tai jam belieka 
rengtis laboratorijoje, pvz., atlikti individualią užduotį, išmokti atsakyti į 
kontrolinius klausimus, sutvarkyti ankstesnio darbo ataskaitą. studentui 
atlikus reikiamas užduotis, dėstytojas dar kartą gali tikrinti jo pasirengi-
mą. taigi visa tai darant laboratorijoje, studentui gali neužtekti skirto lai-
ko eksperimentams atlikti. toks studento poelgis mažina galimybę įgyti 
praktinių žinių, kurių galima gauti tik laboratorijoje, todėl į laboratoriją 
reikia ateiti gerai pasirengus. be to, tai kenkia studento prestižui ne tik 
dėstytojo, bet ir draugų akyse.

atėjęs į laboratoriją, studentas neturėtų lūkuriuoti, kada gaus leidi-
mą atlikti darbą, o jam iškart reikėtų susirasti savo darbo vietą, aiškintis, 
kaip naudotis matavimo priemonėmis, laboratorinio darbo maketu ar kita 
įranga, ir apmąstyti, kaip atlikti tyrimus, galbūt iš anksto padaryti reika-
lingus jungimus ar kitus paruošiamuosius darbus.

2.4.3. Eksperimento vykdymas

eksperimento vykdymas yra svarbiausia darbo dalis, nuo jo pri-
klauso ir viso darbo rezultatas.

Kad eksperimento metu būtų galima geriau kontroliuoti laboratori-
nio darbo eigą, laiku pastebėti netikslumus ar klaidas, iškart reikėtų preli-
minariai skaičiuoti, braižyti diagramas ar oscilogramas, todėl į laboratori-
ją reikėtų atsinešti reikalingų priemonių duomenims apdoroti.

studentai privalo naudotis darbų vadovo ar laboranto nurodytomis 
medžiagomis, prietaisais ir matuokliais, kurie paprastai yra padėti darbo 
vietoje. Juos reikia apžiūrėti, išsiaiškinti, kaip jais naudotis, ir išsiaiškinti, 
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ar jie tinkamai sureguliuoti. Kai kuriose laboratorijose reikėtų turėti ir as-
meninį multimetrą (jo kaina šiuo metu yra nedidelė), nes jis gali būti labai 
naudingas atliekant laboratorinį darbą.

Prieš pradedant darbą, maždaug darbo stalo viduryje reikia pasidėti 
tiriamąjį objektą, o matavimo priemones išdėlioti aplink jį.

Jei reikia sujungti elektrinę ar kitokią grandinę, tai patartina ją jung-
ti dalimis: pradžioje sujungti jos nuoseklią dalį, o tik paskui – lygiagrečias 
šakas. reikia siekti, kad jungiamieji laidai mažiausiai kryžiuotųsi, nes tai 
padeda lengviau patikrinti, ar grandinė sujungta teisingai.

skirtingose laboratorijose ar tos pačios laboratorijos skirtingų dar-
bų eksperimento sąlygos gali būti nevienodos, todėl kiekvienu atveju rei-
kia prie jų prisitaikyti ir dėmesingai bei rūpestingai vykdyti visus labora-
torinio darbo vadovo nurodymus.

eksperimento rezultatus reikia susirašyti į lenteles. lentelės turi 
būti sudarytos pagal lentelių sudarymo taisykles.

Kiekvienos darbo dalies rezultatus reikia aptarti su darbų vadovu. 
Jei rezultatai patenkinami, tai darbo vadovas leis dirbti toliau. Jei darbo re-
zultatai nepatenkinami, bandymus teks kartoti. Jei užbaigus eksperimentą 
dar lieka laboratoriniam darbui skirto laiko, studentai privalo sutvarkyti 
nors dalį būsimos darbo ataskaitos; dėstytojui konsultuojant tai galima 
padaryti sparčiau ir be klaidų. Pabaigęs laboratorinį darbą, studentas turi 
rezultatus pateikti dėstytojui ar laborantui, kuris darbą pasirašo ir tuo pa-
tvirtina, kad darbas atliktas ir duomenys teisingi.

Jei parašo nėra, laikoma, kad darbas neatliktas.
taip pat reikia nepamiršti, kad studentai materialiai atsako už in-

ventorių, jei jį sugadina dėl savo kaltės.

2.4.4. Laboratorinio darbo ataskaitos rašymas

tai laboratorinio darbo dalis, kurios metu studentas galutinai su-
tvarko laboratorinio darbo ataskaitą.

rašomą laboratorinio darbo ataskaitą reikėtų suskirstyti į skyrius 
taip, kaip paaiškinta 2.1 poskyryje, t. y. parašyti darbo pavadinimą, darbo 
tikslą, darbo užduotį, pateikti metodinius paaiškinimus, teorijos kons-
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pektą, darbe vartojamų formulių išvedimą, skaičiavimus ir visa kita, kas 
buvo reikalinga atliekant darbą. reikėtų rašyti tik tai, kas buvo nurodyta 
užduotyje, arba ką papildomai nurodė dėstytojas, ir tai, kas studentui eks-
perimentatoriui atrodė reikalinga. Pvz., jei nereikėjo teorijos konspekto, 
tai jo ir nerašyti, jei nereikėjo atlikti skaičiavimų, tai šį skyrių praleisti, ir 
pan. bet reikia nepamiršti, kad darbo pabaigoje būtina pateikti rezultatų 
aptarimą ir parašyti išvadas.

rašant laboratorinio darbo ataskaitą, sutvarkomos lentelės (žr. 4 sky-
rių), apskaičiuojami reikalingi dydžiai, nubraižomos diagramos (žr. 5 sky-
rių), įvertinamas matavimo tikslumas ir kt.

laboratorinio darbo ataskaitos lentelėse turi būti nurodyti matuo-
jamieji dydžiai, matavimo vienetai ir surašyti matavimo rezultatai. be to, 
jei buvo atlikti skaičiavimai, tai reikia surašyti visas formules, pagal kurias 
apskaičiuoti užduotyje nurodyti dydžiai, taip pat parodyti, kaip buvo skai-
čiuojama.

skaičiavimus reikia užrašyti tokia tvarka: rašoma formulė (1), rai-
džių vietoje įrašomos dydžių vertės pagrindiniais ar išvestiniais si siste-
mos vienetais nerodant jokių aritmetikos veiksmų (2), pateikiamas ap-
skaičiuotas skaitinis rezultatas ir jo matavimo vienetas (3).

                          (1)                (2)               (3)
Pvz., P = I2 · R = 0,762 · 12,2 = 7,05 W.

arba tokia tvarka: rašoma formulė (1), sudaromas į formulę įeinan-
čių dydžių verčių pagrindiniais ar išvestiniais si sistemos vienetais sąrašas 
(2), pateikiamas skaitinis rezultatas ir jo matavimo vienetas (3).

Pvz.,  P= I2 · R, (1)
 I = 0,76 a, R = 12,2 V, (2)
 P = 7,05 W. (3)

braižant diagramas, reikia laikytis diagramų braižymo taisyklių 
(žr. 5 skyrių) ir nepamiršti, kad: prie koordinačių ašių reikia užrašyti dy-
džio pavadinimą arba simbolį ir matavimo vienetus; esant kelioms vieno 
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dydžio priklausomybėms, jų ordinačių ašis reikia braižyti greta; nulinės 
koordinačių vertės turi būti koordinačių ašių susikirtimo taške; kreivių 
šeimas braižyti vienoje koordinačių sistemoje ir t. t.

Patartina tyrimų duomenis įvesti į kompiuterį ir, sudarius diagra-
mas, išspausdinti. oscilogramas galima fotografuoti arba vaizdų skaiti-
nius duomenis, jei yra galimybė, perkelti į kompiuterį ir išspausdinti.

rašydamas rezultatų aptarimo skyrelį, studentas turi galimybę pa-
rodyti savo sugebėjimus logiškai analizuoti atlikto eksperimento metu 
gautus rezultatus. tai puiki galimybė „filosofuoti“ apie atliktą darbą, o tai 
ypač lavina loginį mąstymą ir pastabumą. Čia nėra kokių nors konkrečių 
receptų, kaip tai reikėtų padaryti, bet, matyt, gautus rezultatus reikėtų ly-
ginti su teorinėmis žiniomis, pabrėžti gautas ypatingas savybes, aiškinti 
atlikto eksperimento nesėkmių priežastis ar pan.

Kaip minėta, išvados yra rašomos pabaigus darbą. Jose pateikiami 
svarbiausi gauti, rasti, nustatyti ir pan. dėsningumai ar ypatingi dydžiai. 
Kiekviena išvada turi būti rašoma vienu sakiniu. 

Primename, kad kiekvieną išvadą sudaro dvi dalys: pirma dalis 
apibūdina objektą, situaciją ir pan., antra dalis apbūdina tai, kas, atlikus 
tyrimą, gauta naujo, nustatyta, teigiama ir pan. tarp šių dviejų dalių yra 
skiriamoji dalis. taigi išvadoje galėtų būti parašyta, kas tirta, kokiu būdu 
tirta ir kas naujo nustatyta. išvados pavyzdys: „Tiriant kūno judėjimą nu
statyta, kad, jei kūnas nejuda arba jo greičio modulis ir kryptis pastovūs, tai 
kūną veikianti atstojamoji jėga lygi nuliui.“ Čia tekstas „nustatyta, kad“ yra 
skiriamoji dalis tarp žinomo ir to, kas gauta.

laboratoriniame darbe turėtų būti bent viena, bet ne daugiau kaip 
trys išvados.

Pabaigoje taip pat reikėtų pateikti skaitytos literatūros sąrašą, pa-
rengtą pagal bibliografinio aprašo taisykles (žr. 7.1 skyrių).

2.4.5. Laboratorinio darbo gynimas

laboratorinio darbo gynimas yra baigiamoji laboratorinio darbo 
dalis, kurios metu atsiskaitoma už atliktą darbą. laboratorinio darbo gy-
nimui paprastai keliama tam tikrų reikalavimų.
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Ginti galima tik atliktus ir tvarkingai aprašytus laboratorinius dar-
bus, t. y. nesulankstytus, nesubraukytus, neištepliotus laboratorinių darbų 
aprašus. lentelėse turi būti surašyti visi eksperimentų ir skaičiavimų re-
zultatai, taip pat turi būti tinkamai nubraižytos visos diagramos ir grafikai, 
parašytos išvados. Darbo negalima pateikti ginti, jei nėra išvadų.

Darbo ataskaitoje iki laboratorinio darbo gynimo turi būti įvertin-
tos visos dėstytojo pastabos, t. y. visi pastebėti netikslumai ir klaidos turi 
būti ištaisyti.

Gynimo metu galima naudotis laboratorinio darbo ataskaitoje 
esančia medžiaga, t. y. formulių išvedimais, schemomis, eksperimentų re-
zultatais, grafine medžiaga.

Gindamas laboratorinį darbą, studentas turėtų gebėti:
1) paaiškinti darbo tikslą ir jo eigą;
2) parašyti formules, pagal kurias buvo skaičiuota, ir jas paaiškinti;
3) apskaičiuoti tirtų grandinių, elementų ar kt. parametrus, jei žino-

mi prietaisų rodmenys;
4) braižyti diagramas ir grafikus;
5) paaiškinti tirtų elementų, įtaisų ar objekto fizikinius veikimo 

principus;
6) paaiškinti laboratorinio darbo maketo ir matavimų schemas;
7) paaiškinti kiekvieno eksperimento rezultatų fizikinę prasmę, jų 

kitimo priežastis;
8) išsamiai atsakyti į visus laboratorinių darbų knygelėje tam darbui 

skirtus kontrolinius klausimus.
Prieš laboratorinio darbo gynimą studentas turėtų apgalvoti trum-

pą (ne daugiau kaip dviejų ar trijų minučių) pasakojimą, kuriame būtų 
pateiktas darbo tikslas, supažindinama su problema ir paaiškinama, kaip 
ta problema išspręsta, kokie gautų rezultatų ypatumai.

reikia žinoti, kad paprastai sėkmingai ginama tada, kai studentas 
aktyviai bendrauja su dėstytoju ir logiškai dėsto nagrinėtą medžiagą. tvar-
kingas laboratorinio darbo aprašymas ir aktyvus studento elgesys gynimo 
metu paprastai sutrumpina gynimui skirtą laiką. Kitaip tariant, iniciatyvą 
studentas turi imti į savo rankas, o tai tenkina tiek jį patį, tiek dėstytoją. 
studento sėdėjimas prieš dėstytoją ir laukimas, kol dėstytojas duos kokį 
nors klausimą, turi priešingą efektą.
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Gynimo metu reikia stengtis į klausimus atsakyti trumpai. Kalba 
turi būti rišli, o atsakymas – informatyvus ir aiškus. Kiekvieną atsakymą 
reikia pagrįsti formulėmis, brėžiniais, schemomis, modeliais ir kt. Jei dės-
tytojas pateikia klausimą, susijusį su skaitinėmis dydžių vertėmis, atsakant 
gali tekti atlikti skaičiavimus ir nuosekliai paaiškinti skaičiavimo eigą. Jei 
gynimo metu prašoma papildomai ką nors pažymėti laboratorinio darbo 
schemose (pvz., srovės ar įtampos kryptį, jų vertes ar kt.), būtina tai daryti 
tvarkingai, o laboratorinio darbo ataskaitos neteplioti.

nesugebėjimas paaiškinti nubraižytų schemų, diagramų, grafikų, 
modelių ir kt. vertinamas neigiamai, taip pat neigiamai vertinamos para-
šytos, bet nepaaiškintos formulės arba jų išvedimai. trumpi ir nepagrįsti 
atsakymai, pvz., „taip“, „ne“, „galima“, „negalima“ ar pan., yra vertinami 
neigiamai.

2.5. Referatas

tam tikrų dalykų studijų programose yra numatyta, kad studentas 
turi rašyti referatą (lot. refero – pranešu). referatas – tai rašto darbas, ku-
riame trumpai nagrinėjama viena studijuojamo dalyko tema. studentams 
temas pateikia dalyko dėstytojas. referatas gali būti viešai perskaitytas stu-
dentų grupėje per to dalyko seminarams skirtą laiką. atsakius į seminaro 
dalyvių ir dėstytojo klausimus, referatas gali būti įvertinamas pažymiu. Šis 
pažymys gali turėti įtakos galutiniam dalyko pažymiui.

Per semestrą gali būti rašomas ne vienas referatas.
referatas paprastai yra analitinio pobūdžio rašto darbas. tokiame 

darbe, remiantis įvairiais literatūros šaltiniais, nagrinėjama tam tikros 
problemos esama padėtis. rašant referatą, surenkamos ta tema visos 
studentui prieinamos žinios, kurios randamos knygose, moksliniuose 
straipsniuose, patentuose, internete, jos sugrupuojamos, aprašomos ir pa-
teikiamos atitinkamos išvados.

Kadangi, kaip minėta, referatas yra rašto darbas, todėl jis turi ten-
kinti bendrus rašto darbų rengimo reikalavimus. referatas gali būti rašo-
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mas kompiuteriu arba ranka, jo visi lapai turi būti susegti į vieną pluoštą. 
apimtis galėtų būti nuo 10 iki 15 puslapių. referatas turi turėti antraštinį 
lapą, turinį, aiškinamąjį tekstą, nagrinėtos literatūros sąrašą ir kt.

referatas rašomas lietuvių kalba. Darbe neturi būti rašybos, skyry-
bos ir kitų kalbos klaidų. Diagramos, brėžiniai, jų pavadinimai ir užrašai 
juose turi būti tvarkingi.

rašant referatą, reikia ne tik gilintis į fizikos problemas ir jas apra-
šyti, bet ir labai svarbu išmokti logiškai dėstyti surinktą medžiagą. todėl, 
susipažinus su atitinkama literatūra, iš pradžių reikėtų sudaryti referato 
planą ir jį aptarti su dėstytoju, paskui suformuoti skyrius bei poskyrius ir 
juos tinkamai aprašyti.

Referatas yra autorinis darbas, todėl save gerbiantis studentas ne-
sigriebs literatūros šaltinių nurašinėjimo, o savais žodžiais nagrinės pa-
sirinktą problemą. Jei reikia remtis knygomis, moksliniais straipsniais ar 
pan., tai juos reikia cituoti. labai svarbu teisingai nurodyti informacijos 
šaltinius tekste ir juos tinkamai aprašyti literatūros sąraše, tada nebus pa-
žeistos autorių teisės. Kaip tai daryti, galima pasiskaityti šios knygos sky-
riuje „literatūros šaltiniai ir literatūros sąrašas“ (žr. 7 skyrių).

taigi referato rašymas ir jo viešas skaitymas turėtų ugdyti studento 
gebėjimus kaupti tam tikros temos žinias, logiškai raštu jas analizuoti ir 
mokėti viešai sklandžiai visa tai paaiškinti.

2.6. Kursinis darbas

2.6.1. Bendrieji kursinių darbų reikalavimai

Kursinis darbas paprastai yra tiriamasis studento darbas, kuriam 
vadovauja kursinio darbo vadovas. Kursinis darbas galėtų būti tam tikra 
problemos tema, išnagrinėta daug plačiau ir giliau, negu ji nagrinėjama, 
pvz., specialiuose laboratoriniuose darbuose ar referate.

Kursinis darbas yra originalus rašto darbas, todėl jis turi tenkinti rašto 
darbų rengimo taisykles. Darbas rašomas kompiuteriu arba ranka, gali turė-
ti diagramų, grafikų, schemų, brėžinių ir pan., jo dydis – apie 25 puslapius.
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aiškinamasis tekstas, diagramų ir brėžinių pavadinimai bei užrašai 
juose turi būti parašyti lietuvių kalba. Darbe neturi būti rašybos, skyrybos 
ir kitų kalbos klaidų.

Kursinio darbo eigą kontroliuoja darbo vadovas, o baigtas darbas 
turi būti pateiktas vadovui ir recenzentui. Darbą studentas gina katedros 
kursinių darbų gynimo komisijoje. remiantis gynimo rezultatais, darbo 
vadovo ir recenzento žodiniu arba raštišku atsiliepimu, kursinis darbas 
vertinamas pažymiu, kurį darbo vadovas įrašo į studento duomenų bazę.

Kursinį darbą rekomenduojama parengti ir apginti iki sesijos pradžios.

2.6.2. Kursinių darbų temos, darbo rengimas 
ir pateikimas

Kursinių darbų temas galima gauti katedroje, kuri kuruoja atitin-
kamą studijų programą. Pasirinkus darbo temą, kartu su darbo vadovu 
aptariama užduotis ir sudaromas kursinio darbo planas. tada pradedamas 
darbas, t. y. renkami, analizuojami ir sisteminami moksliniai straipsniai ir 
knygos, nagrinėjama eksperimento metodika ir technika, atliekami eks-
perimentai ir kt. Kursinio darbo pobūdis gali būti įvairus, o koks jis turėtų 
būti, paprastai paaiškina darbo vadovas. Jei vadovas nepaaiškino, tai gali-
ma pačiam panagrinėti šios knygos 1 skyrių ir ten bandyti rasti atsakymus 
į dominančius klausimus.

Jei darbas susijęs su eksperimentiniais tyrimais, tai reikia nepamirš-
ti, kad studentas turi būti susipažinęs su saugaus darbo taisyklėmis ir iš-
mokytas saugiai dirbti darbo vietoje. Atsakomybė už saugių darbo sąlygų 
sudarymą ir studento mokymą saugiai dirbti tenka darbo vadovui.

Kursinį darbą apipavidalinti reikėtų taip, kaip nurodo šios knygos 
pateikiamų ginti rašto darbų skyrius (žr. 1 skyrių). Primename, kad baig-
tas darbas turi turėti: antraštinį lapą, turinį, aiškinamąjį tekstą su savo sky-
riais, galutinį rezultatų aptarimą ir išvadas, literatūros sąrašą ir kt.

Kursinio darbo vadovas nėra atsakingas už darbe padarytus spren-
dimus ir išvadas. Už kursinio darbo turinį ir kokybę yra atsakingas tik 
studentas – kursinio darbo autorius.



dydžiai, simboLiai ir įvairūs matematiniai ženkLai  |   49

3 .  D Y D Ž I A I ,  S I M B O L I A I  I R  
Į V A I R Ū S  M A T E M A T I N I A I  Ž E N K L A I

rengiantieji tiksliųjų mokslų rašto darbus susiduria su įvairiais fizikiniais 
dydžiais, matavimo vienetais, matematinėmis formulėmis, dydžių simbo-
liais, lotyniškomis ir graikiškomis raidėmis, ženklais ir pan. labai svarbu, 
kad visa tai būtų parašyta taisyklingai. Šių dalykų rašymas yra pateiktas 
standartuose ir norminiuose dokumentuose, kurių rekomendacijų pata-
riama laikytis [5, 14].

Dabar lietuvoje remiamasi tarptautinės standartų organizacijos 
(angl. International Organization for Standardization – iso) ir tarptauti-
nės elektrotechnikos komisijos (angl. International Electrotechnical Com
mission – ieC) dokumentais, kuriuose minėtieji dalykai yra apibrėžti. tai 
Tarptautinė dydžių sistema – isQ (angl. International System of Quan tities) 
ir Tarptautinė vienetų sistema – si (pranc. Système International d’Unités) 
[11]. Dydžių ir vienetų sistemos yra aprašytos iso 31 ir naujajame iso/
ieC 80000 standartuose. Šie svarbūs dydžius ir vienetus nusakantys nor-
miniai dokumentai yra plačiai taikomi viso pasaulio pramonėje, prekybo-
je, moksle ir kt.

lietuvoje si matavimo vienetų sistema yra įtvirtinta įstatymu 
(žr. 2006 m. birželio 22 d. lietuvos respublikos metrologijos įstatymą 
Nr. X-717) [12].

toliau pateikiame rašto darbams reikalingiausias šių dokumentų 
ištraukas ir atitinkamus jų komentarus.

3.1. Dydžiai ir vienetai (terminai ir apibrėžimai)

Dydis  – tai reiškinio, kūno arba medžiagos savybė, kurios didumas 
gali būti išreikštas skaičiumi ir nuoroda. nuoroda gali būti matavimo vie
netas, matavimo procedūra, pamatinė medžiaga ar jų derinys.
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Matusi s  dydis  – tai reiškinio, kūno arba medžiagos esminė savy-
bė, kuri gali būti kokybiškai išskirta ir kiekybiškai surasta. terminas dydis 
gali būti susijęs su tam tikru bendruoju dydžiu arba su atskiruoju dydžiu.

Pagr indinis  dydis  – tai tam tikros dydžių sistemos vienas iš dy-
džių, pagal susitarimą laikomas funkciškai nepriklausomu nuo kitų dy-
džių. Pvz., dydžiai: ilgis, masė ir laikas paprastai laikomi pagrindiniais 
mechanikos dydžiais.

Tar ptautinė  dydžių si stema ISQ (angl. International System 
of Quantities) – tai dydžių sistema, sudaryta iš septynių pagrindinių dy
džių: ilgio, masės, laiko, elektros srovės, termodinaminės temperatūros, 
medžiagos kiekio ir šviesos stiprio.

Bendr ie ji  dydžiai  – tai ilgis, laikas, masė, temperatūra, elektrinė 
varža, masinė terpės koncentracija ir pan. Atskirieji dydžiai – tai, pvz., tam 
tikro strypo ilgis, elektrinė tam tikros vielos bandinio varža, masinė eta-
nolio koncentracija tam tikrame vyno mėginyje ir pan.

Dydžiai, kuriuos galima surikiuoti vienas kito atžvilgiu didėjančia 
arba mažėjančia tvarka, vadinami vienarūšiais dydžiais. Vienarūšiai dy-
džiai gali sudaryti dydžių kategorijas, pvz.: darbas, šiluma, energija arba 
storis, apskritimo ilgis, bangos ilgis ir t. t. Vienarūšiai dydžiai (pvz., ilgis, 
skersmuo, aukštis, t. t.) gali būti lyginami tarpusavyje.

Dydžio  dimensija  – tai formulė, tam tikroje dydžių sistemoje 
pateikianti dydį kaip sandaugą laipsninių daugiklių, reiškiančių šios siste-
mos pagrindinius dydžius. Pagrindinį dydį išreiškiantis daugiklis vadina-
mas šio pagrindinio dydžio dimensija.

Nedimensinis  dydis  – tai dydis, kurio dimensijos formulėje pa-
grindinių dydžių dimensijų laipsnio rodikliai lygūs nuliui. Pvz., santykinis 
ilginis plėtimasis, trinties faktorius ir pan.

Matuojamasis  dydis  – tai atskirasis dydis, kuris matuojamas.
Matav imo v ienetas  – tai susitarimu apibrėžtas ir įteisintas ats-

kirasis dydis, su kuriuo lyginami kiti vienarūšiai dydžiai, norint juos kie-
kybiškai išreikšti šio dydžio atžvilgiu. Matavimo vienetai pavadinami ir 
jiems simboliai (sutartiniai ženklai) suteikiami susitarimu. be to, tos pa-
čios dimensijos dydžių vienetai gali turėti tą patį pavadinimą ir tą patį 
simbolį, net jei šie dydžiai ir nevienarūšiai. Matavimo vienetas dažnai dar 
trumpiau vadinamas tiesiog vienetu.
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Tar ptautinė  v ienetų si stema SI  (pranc. Système International 
d’Unités) – tai matavimo vienetų sistema, pagrįsta Tarptautine dydžių sis
tema, jos pavadinimais ir simboliais kartu su priešdėlių rinkiniu, jų var-
dais ir simboliais bei Generalinės svarsčių ir matų konferencijos (CGPM) 
priimtomis vartojimo taisyklėmis.

Dydžio  ver tė  – tai kiekybinė tam tikro atskirojo dydžio išraiška, 
dažniausiai sudaryta iš matavimo vieneto, padauginto iš skaičiaus, pvz., 
strypo ilgis yra 5,34 m arba kūno masė – 0,152 kg. Dydžio vertė gali būti 
teigiama, neigiama arba nulinė, taip pat išreikšta keliais būdais. nedimen-
sinių dydžių vertės paprastai išreiškiamos tik skaičiais.

taigi dydžio vertė yra jo skaitinė vertė, išreikšta atitinkamais viene-
tais. Pvz., vienos iš natrio linijų bangos ilgis yra

l = 5,896 · 10–7 m;

čia  l - dydžio - bangos ilgio - simbolis;
 m – metras, ilgio matavimo vieneto simbolis;
 5,896 · 10–7 – bangos ilgio, išreikšto metrais, skaitinė vertė.

labai svarbu skirti patį dydį nuo jo skaitinės vertės, išreikštos kon-
krečiu vienetu.

Dydžio  skait inė  ver tė .  Dydžio skaitinė vertė, išreikšta konkre-
čiu vienetu, gali būti užrašyta be matavimo vieneto, tada šis vienetas tu-
rėtų būti pateiktas indekso pavidalu už riestiniais skliaustais apskliausto 
dydžio simbolio, pvz.:

{λ}nm = 589,6.

tačiau dar geriau skaitinę vertę išreikšti to dydžio ir vieneto santy-
kiu (žr. [5], 15 p.), pvz.:

l/nm = 589,6, 

nes jei l/nm = 589,6 , tai iš to gauname, kad  l = 589,6 nm.

Pastarąjį žymėjimą, t. y. dydžio simbolio ir matavimo vieneto trup
meną, siūloma vartoti diagramose ir lentelių skilčių, stulpelių ar eilučių pa
vadinimuose (žr. 3.1 pav.).
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U / V I / ma

1,0 1,0

2,0 3,0

3,0 4,0

4,0 2,0

3.1 pav. Diagrama ir lentelė (čia dydžio ir vieneto santykiu išreiškiama 
dydžio skaitinė vertė taip, kaip rekomenduoja iso norminiai dokumentai)

tam tikri dydžiai, kurių negalima susieti su matavimo vienetu, gali 
būti išreikšti arba pamatinių verčių skale, arba specialiu matavimo būdu, 
arba abiem būdais kartu. Pvz., Žemės drebėjimo stiprį nusakanti skalė, 
kuri susieta su Žemės drebėjimo padariniais.

3.2. Matematiniai veiksmai

3.2.1. Matematiniai veiksmai su dydžiais 
ir matavimo vienetais

Du ar keli fizikiniai dydžiai negali būti sudėti ar atimti, jei jie nepri-
klauso tai pačiai vienarūšių (tarpusavyje palyginamų) dydžių kategorijai.

Dydžių ir matavimo vienetų tarpusavio ryšys gali būti išreikštas 
taip:

A = {a}·[a]; čia A - fizikinio dydžio simbolis, [a] – matavimo vie-
neto simbolis, {a} parodo A dydžio, išreikšto [a] matavimo vienetu, skai-
tinę vertę.

Dydžiai dauginami arba dalijami vienas iš kito pagal algebros tai-
sykles; dviejų A ir B dydžių sandauga ar dalmuo tenkina tokias lygybes:
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A B = {a}{b}×[a][b];  ir  { }
{ }

[ ]
[ ]B
A

B
A

⋅=
B
A . 

Vadinasi, sandauga {a}{b} yra skaitinė dydžio A  B vertė {ab}, o 
sandauga [a][b] yra dydžio A B vienetas [ab]. Panašiai dalmuo {a}/{b} 
yra skaitinė dydžio A/B vertė {a/b}, o dalmuo [a]/[b] yra dydžio A/B 
vienetas [a/b]. Pvz., tolygiojo dalelės judesio greitis v išreiškiamas taip:

;
t
lv =   čia l - atstumas, nueitas per laiko tarpą t.

Vadinasi, jei dalelė nueina atstumą l = 6 m per laiko tarpą t = 2 s, 
greitis v yra lygus:

.
s
m3

s2
m6 ===

t
lv

3.2.2. Dydžių ir skaitinių verčių lygtys

Moksle ir technikoje vartojami du lygčių tipai: dydžių lygtys, kuriose 
raidinis simbolis žymi dydį (t. y. skaitinės vertės ir vieneto sandaugą) ir 
skaitinių verčių lygtys. Pastarosios lygtys priklauso nuo pasirinktų vienetų, 
o dydžių lygtys nepriklauso nuo šio pasirinkimo. Dėl to dydžių lygtims 
dažniausiai teikiama pirmenybė. Pvz., tiesinė dydžių lygtis yra

;
t
lv =  . 

Vartodami, pvz., kilometrus per valandą, metrus ir sekundes kaip 
atitinkamus greičio, atstumo ir laiko vienetus, galime sudaryti tokią lygtį 
tarp skaitinių verčių:

{v}km/h = 3,6 {l}/{t}s .

skaičius 3,6 atsiranda dėl konkrečių matavimo vienetų parinkimo; 
parinkus kitus vienetus, šis daugiklis būtų kitoks.

Kitas pavyzdys: jei atstumas r išreiškiamas kilometrais, dažnis f – 
megahercais, tai elektromagnetinės bangos galios sumažėjimas decibelais 
apskaičiuojamas pagal formulę:
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{P}db = – [33 + 20 (lg{r}km + lg{f }MHz)] .

Šioje formulėje skaičiai 33 ir 20 atsirado taip pat dėl konkrečių ma-
tavimo vienetų parinkimo.

3.2.3. Dydžių simboliai

Dydžių simboliai dažnai yra pavienės lotynų arba graikų abėcėlės 
raidės, kartais jos būna su indeksais. tekste dydžių simboliai spausdinami 
pasviruoju šriftu (italic, I), nepaisant likusiame tekste vartojamo šrifto. Po 
simbolio taškas nededamas, išskyrus įprastą skyrybos tvarką, pvz., tašką 
sakinio gale.

Vektorinių dydžių simboliai spausdinami pasviruoju ir pajuodintu 
šriftu (bold, B), pvz., a, E. tačiau vietoj pajuodinto šrifto gali būti vartoja-
ma pasvirusi raidė su rodykle virš jos, pvz., vr  . tačiau vientisiniame tekste 
reikia vartoti vienodą vektorinių dydžių žymėjimą.

Norėtųsi pabrėžti, kad dydžių simboliai, kurie rašomi lotynų arba 
graikų abėcėlės didžiosiomis ar mažosiomis raidėmis, visada spausdinami 
pasviruoju šriftu.

Dydžių simbolių indeksai. Kai dydžiai tekste žymimi ta pačia rai-
de, jų skirtingumą galima nurodyti indeksais (žr. 3.1 lentelę). indeksams 
spausdinti rekomenduojama:

1. Fizikinio dydžio simbolį žymintis indeksas spausdinamas pasvi-
ruoju šriftu (kursyvu).

2. Kiti indeksai spausdinami stačiuoju šriftu (romėniškuoju).

3.1 lentelė. Indeksų rašymas

Pasvirę indeksai statūs indeksai
Cp (p – slėgis) Cd (d – dujos)
Iλ (l – bangos ilgis) gst (st – statmenasis)
px (x – x koordinatė) μs (s – santykinis)
Σxaxbx (x – kartojimosi skaičius) Ek (k – kinetinis)
Σnαnθn (n – kartojimosi skaičius) χe (e – elektrinis)
gik (i, k – kartojimosi skaičiai) T1/2 (1/2 – pusė)
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Dydžių simbolių dauginimas gali būti nurodytas vienu iš šių būdų:
ab, a b, a·b, a×b.
Vektorinėje analizėje žymėjimai  a·b  ir a × b  apibūdina skirtingus 

veiksmus.
Dydžių simbolių dalijimas gali būti žymimas vienu iš šių būdų:
a
b

, a/b  arba rašant kaip a ir b–1 sandaugą, pvz.,  a·b–1.

Pvz.:  
1/ −== abccab

c
ab  ;

( ) 11/// −−== cabcba
c

ba , , bet ne cba // ; ;

a b
c d

ad
bc

/
/

;=

( ) bcacba
bc
a // =⋅= , , bet ne cba ⋅/ . .

Įstrižąjį brūkšnį (/) galima vartoti ir tais atvejais, kai skaitiklis ar 
vardiklis reiškia sudėtį arba atimtį, tačiau būtini skliaustai (laužtiniai ar 
riestiniai). Pvz.:

( ) ( )dcba ++ /    reiškia 
dc
ba

+
+     (čia skliaustų reikia);

dcba ++ /    reiškia d
c
ba ++ ;  (čia nesusipratimų galima išvengti ra-

šant ( ) dcba ++ /  ).

3.2.4. Kintamieji dydžiai, funkcijos ir operatoriai

Kintamieji dydžiai x, y ir t. t., taip pat sumavimo ar numeravimo 
indeksai, kaip antai i išraiškoje Si xi , spausdinami pasviruoju šriftu. Para-
metrai a, b ir pan., kurie tam tikrame kontekste gali būti interpretuojami kaip 
konstantos, irgi spausdinami pasviruoju šriftu.
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Pasviruoju šriftu rašomi ir funkcijų simboliai, pvz., f ar g. tačiau 
konkrečių funkcijų simboliai rašomi stačiuoju šriftu, pvz., sin, exp, ln, G.

Funkcijos argumentas paprastai rašomas skliaustuose po funkci-
jos ženklo be tarpo tarp funkcijos ženklo ir pirmojo skliausto, pvz., f(x). 
siekiant išvengti dviprasmybės, būtina rašyti skliaustus. Pvz., rašoma  
cos(x) + y arba (cos x) + y, o ne cos x + y, nes pastaroji išraiška gali būti 
klaidingai suprasta kaip cos(x + y).

Jei funkcijos simbolis sudarytas iš dviejų ar daugiau raidžių, o jos 
argumentas neturi veiksmo ženklų (pvz., +, – , × ar /), tai argumentas 
gali būti rašomas be skliaustų. tokiais atvejais tarp funkcijos ženklo ir jos 
argumento turėtų būti tarpelis, pvz., ent 2,4;   sin np;   arcosh 2a;   ei x.

standartinės matematinės konstantos (pvz., e  =  2,7182818...; 
p = 3,1415926...; i2 = –1) spausdinamos stačiuoju šriftu. tačiau fizikinės 
konstantos spausdinamos pasviruoju šriftu (pvz., šviesos greitis vakuu-
me – c = 299 792 458 m/s, avogadro konstanta – Na = 6,022 · 1023 mol–1).

taip pat stačiuoju šriftu spausdinami konkretūs operatoriai, 
pvz., div, d, d išraiškoje dx arba abi d išraiškoje df/dx. 

skaitmenimis užrašomi skaičiai visuomet spausdinami stačiuoju 
šriftu, pvz., 351 204; 1,32; 7/8.

Jei išraiška ar lygtis užima dvi ar daugiau eilučių, pageidautina, kad 
tekstas eilutėse būtų nutraukiamas po vieno iš ženklų =, +, -, ± arba, kai 
tai būtina, iškart po ženklo ×, · ar /. Šiuo atveju ženklai yra kaip perkėlimo 
brūkšnys ir informuoja skaitytoją, kad tekstas bus tęsiamas kitoje eilutėje 
arba netgi kitame puslapyje. Šis ženklas neturi būti kartojamas kitos eilu-
tės pradžioje, pvz., du minuso ženklai gali sukelti ženklo klaidą.

3.2.5. Skaliarai, vektoriai ir tenzoriai

Fizikinius dydžius galima skirstyti į dvi grupes: skaliarinius ir vek
torinius. Skaliariniais dydžiais, arba skaliarais, vadinami tokie dydžiai, 
kurie apibūdinami vien skaitine verte, vektoriniais dydžiais vadinami 
tokie fizikiniai dydžiai, kurie apibūdinami ne tik skaitine verte, bet ir 
kryptimi. tenzorius yra geometrinis objektas, kuris nusako tiesinį ryšį 
tarp vektorių, skaliarų ir kitų tenzorių.
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Kaip minėta dokumentuose, vektoriniai dydžiai spausdinami pa-
sviruoju ir pajuodintu šriftu.

skaliarai, vektoriai ir tenzoriai vartojami tam tikriems fizikiniams 
dydžiams žymėti. Kiekvieno vektoriaus ar tenzoriaus sandas priklauso 
nuo koordinačių sistemos pasirinkimo, o patys objektai nuo to nepri-
klauso.

svarbu skirti vektoriaus a koordinates ax, ay ir az nuo koordinačių 
vektorių ax ex , ay ey ir az ez.

Vietos vektoriaus Dekarto koordinatės yra lygios taško, nusakomo 
šiuo vietos vektoriumi, Dekarto koordinatėms.

nors kiekvienas vektoriaus sandas gali būti interpretuojamas kaip 
fizikinis dydis (t. y. skaitinė vertė padauginta iš matavimo vieneto), o vek-
torius gali būti užrašytas ir kaip skaitinis vektorius, padaugintas iš matavi-
mo vieneto. Visi matavimo vienetai yra skaliarai. Pvz.:

tas pats susitarimas galioja ir antros arba aukštesnės eilės tenzo-
riams.

3.2.6. Skaičių spausdinimas dokumentuose

skaičius reikia spausdinti stačiuoju (romėniškuoju) šriftu. Kad būtų 
lengviau skaityti, skaičiai, sudaryti iš daugelio skaitmenų (daugiau nei pen-
kių), gali būti skirstomi atitinkamomis grupėmis, geriausia po tris, skai-
čiuojant nuo dešimtainio ženklo (kablelio) į kairę ir į dešinę; grupes rei-
kia skirti tarpeliu, niekada nerašyti kablelio, taško ar kitokio ženklo, pvz.: 
1 237 458 672,238 329. Kompiuteriu rašomų skaičių tarpelius reikėtų daryti 
vadinamuoju „nepertraukiamu tarpelio“ (angl. nonbreakig space) ženklu, 
kuris daromas vienu metu spaudžiant tris klavišus Ctrl, shift ir space. tada 

    Fx sandas skaitinis vektorius 

skaitinė vertė       matavimo vienetas  matavimo vienetas 

}

N 5) 2,– (3, = N) 5 N, 2– ,N 3( = 
4484476

F
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keliant eilutę teksto automatinio kėlimo programos neperskels skaičiaus. Ši 
taisyklė netaikoma kompiuterinėse skaičiavimo programose.

Dešimtainis ženklas yra kablelis, dedamas ant linijos. Jei skaičius yra 
mažesnis už vienetą, dešimtainį ženklą reikia rašyti po nulio, pvz., 0,265.

Dokumentuose anglų kalba dažniausiai vietoj kablelio rašomas taš-
kas. tačiau iso tarybos sprendimu iso dokumentuose dešimtainis žen-
klas yra kablelis.

skaičių daugybos ženklas yra kryžiukas (×) (bet ne lotynų abėcėlės 
raidė x) arba taškas (·), parašytas šiek tiek aukščiau negu paprastai rašo-
mas skyrybos ženklas – taškas. Jei minėtasis taškas vartojamas kaip dau-
gybos ženklas, tai dešimtainis ženklas – tik kablelis.

3.2.7. Skaičių apvalinimas

Dažnai eksperimentų metu, naudojant skaitmeninius matuoklius, 
gaunami matavimų rezultatai, kurie turi daug skaitmenų. taip pat daug 
skaitmenų yra gaunama skaičiuojant kompiuteriais arba kalkuliatoriais. 
ne visada toks skaitmenų kiekis turi prasmę, todėl tenka gautą skaitmenų 
kiekį mažinti, t. y. rezultatus apvalinti.

Skaič ių  apvalinimas  – tai tam tikro skaičiaus keitimas kitu, va-
dinamuoju apvalintuoju skaičiumi, kuris imamas iš sveikųjų pasirinkto 
apvalinimo intervalo kartotinių sekos.

Pvz., jei apvalinimo intervalas yra 0,1, tai sveikieji kartotiniai gali 
būti 12,1; 12,2; 12,3; 12,4 ir t. t., arba jei apvalinimo intervalas – 10, tai 
sveikieji kartotiniai – 1210; 1220; 1230; 1240 ir t. t.

atliekant apvalinimo procedūrą, visada turi būti nurodytas apvali-
nimo intervalas.

Jei greta tam tikro skaičiaus yra tik vienas artimiausias sveikasis 
kartotinis, tada jis imamas kaip apvalintasis skaičius. Pvz., jei apvalinimo 
intervalas yra 0,1, tai

skaičius apvalintasis skaičius
12,223 12,2
12,251 12,3
12,275 12,3
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arba jei apvalinimo intervalas – 10, tai
skaičius apvalintasis skaičius
1223,3 1220
1225,1 1230
1227,5 1230

Jei greta tam tikro skaičiaus vienodai arti yra du sveikieji kartoti-
niai, tada skaičiui apvalinti taikomos dvi skirtingos taisyklės.

•	 A taisyklė. apvalintuoju skaičiumi pasirenkamas lyginis sveika-
sis kartotinis.

Pvz., jei apvalinimo intervalas yra 0,1, tai 
skaičius apvalintasis skaičius
12,25 12,2
12,35 12,4

arba jei apvalinimo intervalas – 10, tai
skaičius apvalintasis skaičius
1225,0 1220
1235,0 1240

•	 B taisyklė. apvalintuoju skaičiumi pasirenkamas didesnis svei-
kasis kartotinis.

Pvz., jei apvalinimo intervalas yra 0,1, tai 
skaičius apvalintasis skaičius
12,25 12,3
12,35 12,4

arba jei apvalinimo intervalas – 10, tai
skaičius apvalintasis skaičius
1225,0 1230
1235,0 1240

Paprastai pirmenybė teikiama a taisyklei. Ji ypač naudinga, kai 
nagrinėjama, pvz., matavimų aibė, nes tada gaunama mažesnė paklaida. 
b taisyklė plačiai taikoma kompiuteriniuose skaičiavimuose.
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apvalinant pagal anksčiau pateiktas taisykles ne vieną kartą, galima 
pridaryti klaidų, todėl rekomenduojama visada apvalinti vieną kartą, t. y. 
galutinį rezultatą. Pvz., 12,251 reikia apvalinti iki 12,3, o ne 12,251 pirma 
apvalinti iki 12,25 ir tik tada iki 12,2.

Jei renkantis apvalintuosius skaičius nebūtina atsižvelgti į specia-
liuosius kriterijus, reikia vadovautis pateiktomis taisyklėmis. Kai privalu 
atsižvelgti į saugos reikalavimus ar nurodytas ribas, gali būti naudinga 
apvalinti viena linkme.

3.3. Matavimo vienetai

3.3.1. SI matavimo vienetai

Pavadinimą Tarptautinė vienetų sistema (système international 
d’unités) ir tarptautinę santrumpą si priėmė 11-oji Generalinė svarsčių 
ir matų konferencija (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM) 
1960 metais. Į šią sistemą įeina:

•	  pagrindinių dydžių vienetai,
•	  išvestinių dydžių vienetai, apimantys papildomųjų dydžių vienetus.
Visi kartu sudaro suderintąją si vienetų sistemą.
suderintosios išvestinės vienetų išraiškos pagrindiniais vienetais 

gali būti gautos dauginant dydžių dimensijas.

3.2 lentelė. Pagrindiniai dydžių SI vienetai

Pagrindinis dydis
Pagrindinio dydžio si vienetas
Pavadinimas simbolis

ilgis Metras m
Masė Kilogramas kg
laikas sekundė s
elektros srovės stipris amperas a
termodinaminė temperatūra Kelvinas K
Medžiagos kiekis Molis mol
Šviesos stipris Kandela cd
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3.3 lentelė. Dydžių SI vienetų simboliai, išreikšti septyniais pagrindiniais SI vienetais

Dydis Dydžio si vieneto simbolis
Greitis m/s
Kampinis greitis rad/s arba s–1

Jėga kg·m/s2

energija kg·m2/s2

entropija kg·m2/(s2·K)
elektrinis potencialas kg·m2/(s3·a)
Dielektrinė skvarba a2·s4/(kg·m3)
Magnetinis srautas kg·m2/(s2·a)
apšvieta cd·sr/m2

Molinė entropija kg·m2/(s2·K·mol)
Faradėjaus (Faraday) konstanta a·s/mol
santykinis tankis 1

3.4 lentelė. Išvestinių ir papildomųjų dydžių SI vienetai

išvestinis dydis
išvestinio dydžio si vienetas

specialusis 
pavadinimas simbolis

išreikštas pagrindinių 
ir išvestinių dydžių si 
vienetais

Plokščiasis kampas radianas rad 1 rad = 1 m/m = 1
erdvinis kampas steradianas sr 1 sr = 1 m2/m2 = 1
Dažnis hercas Hz 1 Hz = 1 s-1

Jėga niutonas n 1 n = 1 kg·m/s2

slėgis, įtempis paskalis Pa 1 Pa = 1 n/m2

energija, darbas, šilumos kiekis džaulis J 1 J = 1 n·m
Galia, spinduliuotės srautas vatas W 1 W = 1 J/s
elektros krūvis, elektros kiekis kulonas C 1 C = 1 a·s
elektrinis potencialas, po-
tencialų skirtumas, įtampa, 
elektrovara

voltas V 1 V = 1 W/a

elektrinė talpa faradas F 1 F = 1 C/V
elektrinė varža omas W 1 W = 1 V/a
elektrinis laidis simensas s 1 s = 1 W-1

Magnetinis srautas vėberis Wb 1 Wb = 1 V·s
Magnetinio srauto tankis, 
magnetinė indukcija

tesla t 1 t = 1 Wb/m2

induktyvumas henris H 1 H = 1 Wb/a
Celsijaus (Celsius) temperatūra Celsijaus 

laipsnis1
°C 1 °C = 1 K

Šviesos srautas liumenas lm 1 lm = 1 cd×sr
apšvieta liuksas lx 1 lx = 1 lm/m2

1  Celsijaus laipsnis yra specialus Kelvino vieneto pavadinimas, vartojamas Celsi-
jaus temperatūrai įvertinti (žr. taip pat lst iso 31-4:1996).
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Šalia si vienetų esama tam tikrų vienetų, kurie yra pripažinti ir re-
komenduojami vartoti kartu su si vienetais, pvz., minutė, valanda, elek-
tronvoltas, atominės masės vienetas.

3.5 lentelė. Ne SI vienetai, vartojami kartu su SI vienetais

Dydis
Vienetas
Pavadinimas simbolis apibrėžimas

laikas minutė
valanda
para (diena)

min
h
d

1 min = 60 s
1 h = 60 min
1 d = 24 h

Plokščiasis 
kampas

laipsnis
minutė
sekundė

°
′
′′

1° = (p/180) rad
1′ = (1/60)°
1′ = (1/60)′

Plotas hektaras ha 1 ha = 1 hm2 = 104 m2

tūris litras l, l1 1 l = 1 dm3 = 10–3 m
Masė tona2 t 2 1 t = 103 kg
energija elektronvoltas eV 1 eV ≈ 1,602 177×10-19 J
Masė atominės masės 

vienetas
u 1 u ≈ 1,660 540×10-27 kg

astronominis 
vienetas

astronominis 
vienetas

ua 1 ua ≈ 149 597 871 km

1)  Du litro simboliai galioja vienodai. tačiau CiPM išnagrinės abiejų simbolių 
vartojimo raidą, kad nustatytų, kurio iš jų reikėtų atsisakyti.

2)  anglų kalba dar vadinama metrine tona.

3.3.2. SI vienetų priešdėliai

Kartotiniai ir daliniai vienetų dešimtainiai priešdėliai. norint iš-
vengti didelių ar mažų skaitinių verčių, si vienetų dešimtainiai kartoti-
niai ir dešimtainiai daliniai priešdėliai įtraukiami į suderintąją si sistemą. 
Kartotiniai ir daliniai bei juos atitinkantys si vienetų priešdėliai pateikti 
3.7 lentelėje.

si vienetų priešdėliai rašomi prie matavimo vieneto be tarpelio sta-
čiuoju šriftu, pvz., ml (mililitras), pm (pikometras), GΩ (gigaomas), tHz 
(terahercas).

sudėtiniai priešdėliai nevartotini. Pvz., rašytina nm (nanometras) 
vietoj 10-9 m, bet ne mmm (milimikrometras).
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3.6 lentelė. SI vienetų priešdėliai

Kartotinių, didesnių už vienetą, si vienetų priešdėliai

Daugiklis
Priešdėlis
Pavadinimas simbolis

1024 jota y
1021 dzeta z
1018 eksa e
1015 peta P
1012 tera t
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
10 deka da
Dalinių, mažesnių už vienetą, si vienetų priešdėliai
10-1 deci d
10-2 centi c
10-3 mili m
10-6 mikro μ
10-9 nano n
10-12 piko p
10-15 femto f
10-18 ato a
10-21 zepto z
10-24 jokto y

renkantis tinkamus si vienetų priešdėlius, reikia:
a) rašyti tik tuos skaitmenis, kurie turi prasmę;
b) rašyti tiek skaitmenų ir taip, kad parašytas skaičius būtų lengvai 

suvokiamas;
c) įvertinti tam tikros mokslo srities vartojimo tradicijas.

skaitmuo turi prasmę, jei jis būtinas dydžio vertei išreikšti. Pvz., iš 
užrašymo l = 1200  m nematyti, ar du paskutiniai nuliai yra reikšmingi 
skaitmenys, nes galbūt jie reikalingi tik skaitinei l vertei nurodyti. o už-
rašymas l = 1,200 km, kuriame vartojamas si vieneto priešdėlis k (kilo), 
rodo, kad du nuliai yra reikšmingi skaitmenys, nes kitaip būtų galima už-
rašyti l = 1,2 km.
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Kad skaičius būtų lengviau suvokiamas, t. y. kad būtų galima vietoj 
kartotinio skaičiaus vartoti priešdėlių simbolius, visą skaičių rekomen-
duojama rašyti kaip skaičiaus, esančio tarp 0,1 ir 1000, ir skaičiaus 10 su 
laipsnio rodikliu kartotiniu 3, sandaugą, pvz.:

3,3·107 Hz  rekomenduojama rašyti  33·106 Hz = 33 MHz;
0,009 52 g  rekomenduojama rašyti  9,52·10-3 g = 9,52 mg;
2703 W  rekomenduojama rašyti  2,703·103 W = 2,703 kW;
5,8·10-8  rekomenduojama rašyti  58·10-9 m = 58 nm.

tam tikrose mokslo ir technikos srityse yra vartojami tik vienetai 
su vienetų priešdėliais. Pvz., braižyboje, įprasta vartoti tik mm (milimet-
rus), bet jie prie skaičių nerašomi, radioelektronikoje, radiotechnikoje, 
matavimų technikoje paprastai vartojama Hz, kHz, MHz, GHz arba μV, 
mV, V, kV ir pan. Visų elektronikos matuoklių, oscilografų, voltmetrų, 
ampermetrų, dažniamačių skalės ar valdymo rankenėlės yra graduojamos 
taip, kad gaunami rodmenys būtų išreikšti matavimo vienetais su vienetų 
priešdėliais. Kitose srityse šios rekomendacijos nėra privalomos.

Kartotiniai dvejeto, pakelto dešimtuoju laipsniu, priešdėliai. De-
šimtainiai priešdėliai negali būti vartojami, kai dydis nusakomas skaičiu-
mi 2, pakeltu dešimtuoju laipsniu, pvz., 210 = 1024, t. y. negalima sakyti, 
kad tai yra 1 kilobitas, nes žodis „kilo“ reiškia 1000. Šiuo atveju vartojami 
kartotiniai vienetų pavadinimai ir simboliai yra pateikti 3.7 lentelėje.

3.7 lentelė. Kartotiniai dvejeto, pakelto dešimtuoju laipsniu, priešdėliai

Daugiklis
Priešdėlis
Pavadinimas simbolis

(210)0 = 1 bitas b
(210)1 kibi Ki
(210)2 mebi Mi
(210)3 gibi Gi
(210)4 tebi ti
(210)5 pebi Pi
(210)6 eksbi (exbi) ei
(210)7 zebi zi
(210)8 yobi yi
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Pvz.:
(210)0 b = 1 b (1 bitas),
(210)1 b = 210 b = 1024 b = 1 Kib (1 kibibitas),
(210)2 b = (1024)2 b = 1 048 576 b = 1 Mib (1 mebibitas),
(210)3 b = (1024)3 b = 1 073 741 824 b = 1 Gib (1 gibibitas),
(210)4 b = (1024)4 b = 1 099 511 627 776 b = 1 tib (1 tebibitas).

3.3.3. Vienetų simbolių spausdinimas

Vienetų simboliai spausdinami stačiuoju šriftu, nekreipiant dėme-
sio į šriftą, vartojamą likusiame tekste. Prie vieneto simbolio nerašomas 
joks indeksas ar kita informacija. Pvz.: Umax 500 V (bet ne U = 500 Vmax).

Vienetų simboliai dažniausiai spausdinami mažosiomis raidėmis, 
išskyrus atvejį, kai vieneto pavadinimas yra kilęs iš tikrinio daiktavardžio. 
Šiuo atveju simbolis rašomas didžiąja raide (žr. 3.8 lentelę).

3.8 lentelė. Vienetų simbolių spausdinimas

Vieneto simbolis ir jo pavadinimas Vieneto simbolis, kilęs iš tikrinio daik-
tavardžio, ir jo pavadinimas

m – metras K – kelvinas
g – gramas a – amperas
s – sekundė W – omas 
mol – molis F – faradas
cd – kandela n – niutonas
rad – radianas W – vatas
sr – steradianas H – henris
lm – liumenas t – tesla
lx – liuksas Wb – vėberis

Kai sudėtinis vienetas sudaromas dauginant du ar daugiau vienetų, 
tai rašoma vienu iš šių būdų: n·m arba n m.

Geriau vartoti daugybos ženklelį – tašką, parašytą šiek tiek aukščiau 
negu paprastai rašomas skyrybos ženklas – taškas (·). be tarpelio rašoma, 
jei vienas iš vienetų simbolių yra priešdėlio simbolis, pvz., mn reiškia mi-
liniutoną, bet ne metrą niutoną (m·n = n·m).
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Kai sudėtinis vienetas sudaromas vieną vienetą dalijant iš kito, tai 
rašoma vienu iš šių būdų:

s
m , ,         m/s,         m·s-1 .

Įstrižasis brūkšnys (/) neturi eiti prieš daugybos ar dalybos ženklą 
toje pačioje eilutėje, nebent vartojami skliaustai siekiant išvengti dvipras-
mybės. sudėtingesniais atvejais vartotini neigiamieji laipsniai ar skliaustai.

Priešdėlių simboliai spausdinami stačiuoju šriftu, nepaliekant tar-
pelio tarp priešdėlio simbolio ir vieneto simbolio.

yra įprasta priešdėlio simbolį jungti su vieninteliu vieneto simboliu, 
kuriam tiesiogiai priklauso ir su kuriuo sudaro naują simbolį (kartotinį ar 
dalinį), kurį galima kelti teigiamu ar neigiamu laipsniu ir kuris gali būti 
jungiamas su kitų vienetų simboliais, kad sudarytų sudėtinių vienetų sim-
bolius. Pvz.:

1 cm3 = (10-2 m)3 = 10-6 m3;
1 ms-1 = (10-6 s)-1 = 106 s-1;
1 ka/m = (103 a)/m = 103 a/m.

Dėl istorinių priežasčių pagrindinio masės vieneto pavadinimas 
„kilogramas“ turi si priešdėlį „kilo“. Dešimtainiai kartotiniai ir daliniai 
masės vienetų pavadinimai sudaromi pridedant priešdėlius prie žodžio 
„gramas“, pvz., miligramas (mg), bet ne mikrokilogramas (mkg).

Matavimo vienetų simboliai niekada nerašomi be skaičių.

3.3.4. Dydžių išraiškos

Dydžių išraiškose vieneto simbolis turi būti rašomas po skaitinės 
vertės, o tarp skaitinės vertės ir vieneto simbolio paliekamas tarpelis, 
pvz., 24 V, 3 m, 500 g. reikia atkreipti dėmesį, kad pagal šią taisyklę, žy-
mint Celsijaus temperatūrą, prieš Celsijaus laipsnio simbolį °C irgi reikia 
palikti tarpelį, pvz., 23 °C.

tik plokščiojo kampo vienetams laipsniui, minutei ir sekundei da-
roma išimtis – tarp skaičiaus ir vieneto simbolio tarpelio nereikia, pvz., 
45°.
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Jei išreiškiamas dydis yra dydžių suma ar jų skirtumas, tada arba 
reikia vartoti skliaustus skaitinėms vertėms susieti, dedant bendrąjį viene-
to simbolį po visos skaitinės vertės, arba tą išraišką užrašyti kaip dydžių 
išraiškų sumą ar skirtumą. Pvz.:

l = 12 m - 7 m = (12-7) m = 5 m;
t = 28,4 °C ± 0,2 °C = (28,4 ± 0,2) °C, bet ne (28,4 ± 0,2 °C);
λ = 220 × (1 ± 0,02) W/(m·K).

3.3.5. Koeficientas, faktorius, parametras,  
skaičius, santykis, lygis, konstanta

Koeficiento, faktoriaus, parametro, skaičiaus, santykio, lygio, kons-
tantos ir kt. panašių terminų prasmė kartais yra painiojama, todėl, remda-
miesi lst iso 31–0, juos aiškiname.

Koeficientas. Jei tam tikromis sąlygomis dydis A yra proporcingas 
dydžiui B, tai gali būti išreikšta sandauga A=k·B. Dydis k, kuris lygtyje eina 
daugikliu, dažnai vadinamas koeficientu ar faktoriumi. terminas koefici-
entas turėtų būti vartojamas tada, kai du dydžiai, A ir B, turi skirtingas 
dimensijas. Pvz.:

Holo (Hall) koeficientas:  AH,  nes E B JH H ( )= ×A ;
ilgėjimo koeficientas:  αl,  nes dl/l = αl dT;
difuzijos koeficientas:  D,  nes J = -D grad n.
Vietoj termino koeficientas kartais vartojamas terminas modulis.

Faktorius. terminas faktorius turėtų būti vartojamas tada, kai du 
dydžiai turi tą pačią dimensiją. Dėl to faktorius yra daugiklis, kurio di-
mensija – vienetas. Pvz.:

ryšio faktorius:   k,  nes nmmn LLkL = ; ;

kokybės faktorius:   Q,  nes QRX = ; ;

trinties faktorius:   μ,  nes F F= µ n  .

Pastaba. lietuvių kalba vartojami tokie terminai: ryšio koeficien
tas, kokybė, trinties koeficientas.
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Parametras. Fizikinių dydžių deriniai, atsirandantys lygtyse, daž-
nai laikomi naujais dydžiais. tokie dydžiai kartais vadinami parametrais. 
Pvz.:

Griūnaizeno (Grüneisen) parametras:  γ, nes γ = αV /k cV r.

Skaičius. tam tikri fizikinių dydžių deriniai, kurių dimensija yra 
vienetas, sakysime, atsirandantys išreiškiant pernašos reiškinius, vadina-
mi būdingaisiais skaičiais, t. y. savo pavadinimuose turi žodį skaičius. 
Pvz.:

reinoldso (reynolds) skaičius:  Re, nes Re = r ν l/η ;
Prandtlio (Prandtl) skaičius:  Pr, nes Pr = ν cp /λ.

Santykis. Dviejų dydžių dalmenys, kurių dimensija yra vienetas, 
dažnai vadinami santykiais. Pvz.:

šiluminių talpų santykis:  γ, nes Vp /CCγ = ;
šiluminės difuzijos santykis:  kT, nes /DDk TT =  ;
judrių santykis:  b, nes b = μ- /μ+.

Dalis. Kartais vietoj santykių, mažesnių už vienetą, vartojamas ter-
minas dalis. Pvz.:

masės dalis:  wB,  nes AABB m/Σmw = ;
sanglaudos dalis:  f,  nes AΔf T /= .

Pastaba. lietuvių kalba vartojamas terminas sanglaudos daugiklis.

Rodiklis. Vietoj santykio kartais vartojamas terminas rodiklis. Jo 
vartoseną plėsti nerekomenduojama. Pvz., lūžio rodiklis n, nes n = c0/c.

Lygis. Dydžio F ir šio dydžio atskaitos vertės F0 santykio logaritmas 
vadinamas lygiu. Pavyzdys – lauko stiprio lygis LF , nes LF = ln(F/F0).

Konstanta. Fizikinis dydis, bet kokiomis sąlygomis turintis tą pačią 
vertę, vadinamas visuotine konstanta arba tiesiog konstanta. Pvz.: gravi-
tacijos konstanta G, Planko (Planck) konstanta h ir pan.
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3.3.6. Nevartotini vienetai ir jų santrumpos

Kartais vartojami ir kiti matavimo vienetai, kurie nepriklauso jokiai su-
derintajai sistemai, pvz., atmosfera, jūrmylė, kiuri, fermis, toras, kalorija ir kt. 
Dėl išlikusios tokių matavimo vienetų taikymo praktikos jų dar galima rasti 
įvairiuose dokumentuose ar matavimo prietaisuose. rekomenduojama šių 
vienetų nevartoti, o ypatingais atvejais juos susieti su si vienetais (žr. 3.9 len-
telę), t. y. dokumentuose, kuriuose pavartoti ne si vienetai, visada reikėtų 
nurodyti jų sąryšį su si vienetais.

3.9 lentelė. Ne SI vienetai ir jų sąsaja su SI vienetais

Pavadinimas simbolis Dydžio vertė si vienetais
Jūrmylė (ilgio vienetas) nmi 1 nmi = 1852 m
Jūrmylė per valandą, mazgas 
(greičio vienetas)

knot 1 nautical mile per hour = (1852/3600) 
m/s

angstremas (ilgio vienetas) Å 1 Å = 0,1 nm = 10−10 m
barnas (ploto vienetas) b 1 b = 100 fm2 = 10−28 m2

baras (slėgio vienetas) bar 1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa
Gyvsidabrio stulpelio mili-
metras (slėgio vienetas)

mmHg 1 mmHg ≈ 133,322 Pa

Kiuris (radionuklido aktyvu-
mo vienetas)

Ci 1 Ci = 3,7·1010 bq

rentgenas (ekspozicinės 
dozės vienetas)

r 1 r = 2,58·10−4C/kg

radas (sugertosios dozės 
vienetas)

rad 1 rad = 1 cGy = 10−2 Gy

remas (lygiavertės dozės 
vienetas)

rem 1 rem = 1 csv = 10−2 sv

specialūs CGs (centimetras-gramas-sekundė) vienetų sistemos ma-
tavimo vienetai, pvz., ergas, dina, puazas, stoksas, gausas, erstedas, maks-
velas, stilbis, fotas ir galas, nėra si matavimo vienetai, todėl kartu su si 
vienetais jie nevartotini. Jų sąryšis su si vienetais pateiktas 3.10 lentelėje.
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3.10 lentelė. Specialių CGS vienetų pavyzdžiai ir jų sąsaja su SI vienetais

Pavadinimas simbolis Dydžio vertė si vienetais
ergas (darbo ir energijos 
vienetas)

erg 1 erg = 10−7 J

Dina (jėgos vienetas) dyn 1 dyn = 10−5 n
Puazas (dinaminės klampos 
vienetas)

P 1 P = 1 dyn·s/cm2 = 0,1 Pa×s

stoksas (kinematinės klampos 
vienetas)

st 1 st = 1 cm2/s = 10−4 m2/s

Gausas (magnetinio srauto 
tankio vienetas)

Gs 1 Gs atitinka 10−4 t

erstedas (magnetinio lauko 
stiprio vienetas)

oe 1 oe = (1000/4π) a/m

Maksvelas (magnetinio srauto 
vienetas)

Mx 1 Mx = 10−8 Wb

stilbis (skaisčio vienetas) sb 1 sb = 1 cd/cm2 = 104 cd/m2

Fotas (apšvietos vienetas) ph 1 ph = 104 lx 
Galas (pagreičio vienetas) Gal 1 Gal = 1 cm·s−2 = 10−2 m·s−2

3.11 lentelė.  Specialių pavadinimų vienetų pavyzdžiai ir jų sąsaja su SI vienetais

Pavadinimas simbolis Dydžio vertė si vienetais
Fermis (ilgio vienetas) fermi 1 fermi = 1 fm = 10−15 m
Metrinis karatas arba karatas 
(masės vienetas)

ct 1 ct = 200 mg = 2·10−4 kg

toras (slėgio vienetas) torr 1 torr = (101 325/760) Pa ≈ 133,3 Pa
atmosfera (slėgio vienetas) atm 1 atm = 101 325 Pa 
Jėgos kilogramas (jėgos 
vienetas)

kgf 1 kgf = 9,806 65 n 

Mikronas (ilgio vienetas) μ 1 μ = 1 μm = 10−6 m
termocheminė kalorija 
(šilumos kiekio ir energijos 
vienetas)

calth 1 calth = 4,184 J

X vienetas (ilgio vienetas) xu 1 xu ≈ 0,1002 pm = 1,002·10−13 m
steras, erdvinis metras (tūrio 
vienetas)

st 1 st = 1 m3

taip pat nedera vartoti nepripažintų vienetų ir simbolių santrumpų, 
pvz., sec, sq.mm, cc ir kt.
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3.12 lentelė. Nepripažintų vienetų santrumpos ir jų sąsaja su SI vienetais

ne si vienetai si vienetai
sec (angl. second) s (sekundė)
sq.mm (angl. square millimeter) mm2 (kvadratinis milimetras)
cc (angl. cubic centimeter) cm3 (kubinis centimetras)
mins (angl. minutes) min (minutė)
hrs (angl. hours) h (valanda)
lit (angl. liter) l, l (litras)
amps (angl. amperes) a (amperas)
mps (angl. meter per second) m/s (metras per sekundę)
mph (angl. miles per hour) ≈ 1,61 km/h (kilometras per valandą)
gsm (angl. gramm per square meter) g/m2 (gramas kvadratiniam metrui)
aMu (angl. atomic mass unit) u (atominės masės vienetas)

taip pat nereikėtų vartoti dalinių vienetų priedų, reiškiančių dydžių 
dalį, nusakytų anglų kalbos pirmųjų raidžių santrumpa, pvz., ppm (part 
per million), ppb (part per billion) (billion liet. milijardas), ppt (part per 
trillion). Dydžio dydį galima išreikšti tarptautiniu mastu pripažintais dali-
niais si vienetų priešdėliais.

3.13 lentelė.  Nevartotinos dalinių vienetų santrumpos ir jų sąsaja su SI vienetais

skaitinė 
vertė

simbolis Pavyzdys

1·10–6 ppm
(angl. part per 
milion)

apibūdinant srovės nuostovumą laikui 
bėgant, rašoma – 2 ppm/min, o tai atitinka 
2 (μa/a)/min

1·10–9 ppb
(angl. part per 
bilion)

apibūdinant poslinkį laikui bėgant, rašoma – 
2 ppb/min, o tai atitinka 2 (nm/m)/min

1·10–12 ppt
(angl. part per 
trilion)

apibūdinant svarstyklių jautrį, rašoma – 
2 ppt, o tai atitinka 2 ng/kg

nevartotinus imperinės ar amerikietiškosios matavimo vienetų sis-
temos vienetus tenka konvertuoti į si vienetus. toliau pateikiama kelių 
fizikinių dydžių konvertavimo į si vienetus lentelė.
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imperinių ir amerikietiškųjų matavimo vienetų konversijos į si vie-
netus pavyzdžiai:

ilgis

1 cm 1 m 1 m 1 km 1 km

0.3937 in 3.2808 ft 1.0936 yd 0.6214 mile
(land mile)

0.5399 mile
(sea mile)

svoris

 1 g  1 kg  1 kg  1 t  1 t
15.43 grain 35.27 ounce 2.2046 lb 0.9842 long 

ton
1.1023 short 

ton

Plotas

 1 cm2  1 m2  1 m2  1 m2  1 km2

0.155 sq.in 10.7639 sq.ft 1.196 sq.yd 0.2471·10–3 
acre

0.3861 sq.mile

tūris

 1 cm3  1 l  1 m3  1 m3  1 m3

0.06102 cu.in 0.03531 cu.ft 1.308 cu.yd 264.2 gal (us) 219.97 gal 
(uK)

Jėga

 1 n  1 n  1 n  1 n
0.2248 lb 0.1003·10–3 long 

ton (uK)
0.1123·10–3 short 

ton (us)
7.2306 pdl (poun-

dal)

greitis

1 m/s  1 m/s  1 m/s  1 m/s
3.2808 ft/s 196.08 ft/min 1.944 knots 2.237 mph

slėgis

 1 bar  1 bar  1 bar  1 bar
14.50 psi 29.53 in Hg 33.45 ft H2o 401.44 in H2o

energija, darbas

 1 J  1 J  1 J
0.3725·10–6 HPh 0.9478·10–3 btu 0.5263·10–3 PCu
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3.3.7. Dažnos klaidos

skaitant rašto darbus, galima rasti įvairių klaidų, tačiau dažniausiai 
matyti, kad rašantieji kompiuteriu nekreipia dėmesio į tam tikrus dydžių 
simbolių, matavimo vienetų, matematinių formulių ir ženklų rašymo rei-
kalavimus. Pvz., dydžių simbolius spausdina stačiuoju šriftu, nors tekste 
dydžių simboliai turi būti spausdinami pasviruoju šriftu; vienetus spaus-
dina pasviruoju šriftu, nors matavimo vienetų simbolius privalu spaus-
dinti stačiuoju šriftu; matavimo vienetus rašo be skaičių, nors matavi-
mo vienetų simboliai niekada neturi būti rašomi be skaičių; formulėse 
vartojami dydžių simbolių šriftai nesutampa su tų pačių dydžių simbolių 
šriftais tekste ir pan.

labai dažna klaida ta, kad, rašant skaičių ir jo matavimo vienetą, 
tarp skaičiaus ir matavimo vieneto nedaromas tarpas arba skaičius yra vie-
noje eilutėje, o matavimo vienetas perkeliamas į kitą. Šito galima išvengti 
įpratus dėti tarp skaičiaus ir matavimo vieneto vadinamąjį Nonbreaking 
Space tarpą, kuris atsiranda vienu metu spaudžiant Ctrl, Shift ir Space 
mygtukus.

taip pat reikia nepamiršti, kad: skaičiai spausdinami stačiuoju šrif-
tu; dešimtainis ženklas yra kablelis, dedamas ant linijos; skaičių daugy-
bos ženklas yra kryžiukas (×), bet ne lotynų abėcėlės raidė x, ir pan.

taip pat reikia priminti, kad negalima rašyti visų kalkuliatoriumi ar 
kompiuteriu apskaičiuotų ir jo ekrane rodomų skaičių, o reikia rašyti tiek, 
kiek išeina iš turimų pradinių duomenų tikslumo, t. y. reikšmingų skaičių 
turi būti tiek, kiek leidžia matavimo proceso paklaida. taigi dažnai ten-
ka gautą skaitmenų kiekį mažinti, t. y. rezultatus apvalinti, kaip aprašyta 
3.2.7 skyriuje.

toliau pateiksime kai kurias klaidas, kurių pasitaiko įvairiuose rašto 
darbuose ir kurių nesunkiai galima išvengti [5].
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3.14 lentelė. Klaidos ir jų taisymai

reikėtų rašyti negerai parašyta
42 cm × 38 cm 42 × 38 cm
nuo 1 MHz iki 10 MHz 1 MHz – 10 MHz arba nuo 1 iki 10 MHz

nuo 22 °C iki 27 °C 22 – 27 °C, 22 °C – 27 °C 
arba nuo  22 iki 27°C

nuo 2,68 kg iki 7,32 kg (2,68 – 7,32) kg 
(nes tai yra lygų  –4,64 kg)

150 g ± 3 g arba (150 ± 3) g 150 ± 3 g

xb = 0,0025 = 0,25 % xb = 0,0025 = 0,25%, xb = 0,25 procentų arba 
xb = 0,25 proc.

36 % ± 5 % arba (36 ± 5) % 36 ± 5 %

240 (1 ± 10 %) V 240 V ± 10 % (nes negalima sudėti ar atimti 
240 V ir 10 %)

m = 5 kg m = penki kg
tekėjo 15 a srovė tekėjo 15 amperų srovė
Kampas 3°6’8” Kampas 3 ° 6 ‘ 8 “
C/kg arba C·kg–1 Kulonas/kg; C/kilogramas ar pan.
nm (nanometras) mμm (milimikrometras)

100 μm (mikrometras) 100 μ  (nes nėra ilgio matavimo vieneto „mi-
kronas“)

10–6 kg = 1 mg (miligramas) 10–6 kg = 1 μkg (mikrokilogramas)
l = 12,356 m l = 12 m 35 cm 6 mm
lazerio ilgis – 5 m lazerio ilgis – penki metrai
1 km sudaro 106 mm Vieną km sudaro daug mm

3.4. Cheminių elementų ir nuklidų simboliai

Cheminių elementų simbolius reikia rašyti stačiuoju šriftu (nepai-
sant šrifto, vartojamo likusiame tekste). Po simbolio taškas nededamas, 
išskyrus įprastą skyrybą, pvz., sakinio gale:

 H He C Ca

apatiniai ar viršutiniai indeksai, apibūdinantys nuklidą ar moleku-
lę, turi turėti šias reikšmes ir padėtis:

nuklido nukleonų skaičius (masės skaičius) nurodomas kairiuoju 
viršutiniu indeksu, pvz.,  14n.
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nuklido atomų skaičius molekulėje nurodomas dešiniuoju apatiniu 
indeksu, pvz., 14n2 .

Protonų skaičius (atominis skaičius) nurodomas kairiuoju apatiniu 
indeksu, pvz., 64Gd.

Jonizuotųjų ar sužadintųjų atomų arba molekulių būsenos gali būti 
žymimos dešiniuoju viršutiniu indeksu, pvz.:

jonizuotoji būsena: na+, −3
4PO    arba −3

4 )(PO ;

elektroninė sužadintoji būsena:  He*, no*;

sužadintojo branduolio būsena: 110ag*, 110agm.

3.5. Matematinių formulių, ženklų,  
matavimo vienetų skaitymas

yra daug matematinių ženklų, vartojamų matematinėms formulėms 
rašyti. Vieni jų vartojami labai plačiai, kiti priklauso tam tikrai matema-
tikos mokslo sričiai ir vartojami siauriau. 3.15 lentelėje pateikti dažniau 
pasitaikantys matematiniai ženklai ir simboliai. be to, būna, kad matema-
tinėse formulėse yra ir matavimo vienetų, todėl svarbu ne tik taisyklingai 
juos užrašyti, bet ir skaityti.

3.15 lentelė. Matematiniai ženklai ir simboliai

sudėtis + atimtis –
Daugyba ⋅, × Dalyba : ,  /,   ÷
lygu = nelygu ≠
Pagal apibrėžtį yra 
lygu := apytiksliai lygu ≈

apytiksliai lygu @ Plius minus ±
Daugiau > Mažiau <
Daugiau arba lygu ≥ Mažiau arba lygu ≤
Procentas % Promilė ‰
Panašu ~ begalybė ∞
Pokytis D Diferencialas d
suma ∑ integralas ∫
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sandauga ∏ Faktorialas !
Kampas ∠ statusis kampas ∟
lygiagretu ║ statu ^
sankirta ∩ sąjunga ∪
Poaibis ⊂ Kiekvienam ∀
egzistuoja $ neegzistuoja ∅
ekvivalentu ≡ Priklauso ∋
Gaunama ⇒ atitinkamai →

toliau pateikiami matematinių formulių simbolių ir matavimo vie-
netų taisyklingo skaitymo pavyzdžiai.

Vektoriai skaitomi taip:

a arba ar  – vektorius a,

│a│ arba ar  – vektoriaus a modulis,

a · b arba ba
rr
⋅  – skaliarinė vektorių a ir b sandauga,

a × b arba ba
rr

×  – vektorinė vektorių a ir b sandauga.

Pokyčiai, išvestinės, integralai skaitomi taip:

Dx – baigtinis x pokytis,

t
x

t ∆
∆

→∆ 0
lim   – delta x ir delta t santykio riba, kai delta t artėja prie nulio,

 dx – nykstamai mažas pokytis,

t
x

d
d  – pirmoji x išvestinė t atžvilgiu,

t
x
∂
∂  – pirmoji dalinė x išvestinė t atžvilgiu,

2

2

d
d

t
x  – antroji x išvestinė t atžvilgiu,

∫
b

a

xxf d)(   – funkcijos f apibrėžtinis integralas; jo integravimo ribos 
                                 nuo a iki b.

3.15 lentelės tęsinys
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Ženklai skaitomi taip:

> –  daugiau nei (negu, kaip, už) …, 
< – mažiau nei (negu, kaip, už) …,
≥ – daugiau nei (negu, kaip, už) … arba lygu,
≤ – mažiau nei (negu, kaip, už) … arba lygu,
>> – daug kartų daugiau nei (negu, kaip, už) …,
⇒ – iš to gaunama …, iš to išeina
→ – atitinkamai …,
^ – statmenas,
║ – lygiagretus,
∞ – begalybė,
≈ – apytiksliai lygu,
≠ – nelygu,
% – procentas,
‰ – promilė,
± – plius minus, a ± b – a plius arba minus b.

Matavimo vienetai skaitomi pagal tokią schemą:

1) m2 – kvadratinis metras, m3 – kubinis metras, bet m4 – metras 
ketvirtuoju laipsniu, ir t. t.

2) n·m – niutonmetras, bet n·m2 –  niutonas iš kvadratinio metro 
arba n·m·s – niutonmetras iš sekundės,

3) a/s –  amperas per sekundę, bet a/kg – amperas kilogramui,
4) J/(kg·K)  – džaulis kilogramui kelvinui,
5) s–1 – vienetas sekundei arba atvirkštinė sekundė.

PaVyzDŽiai: m2  –  kvadratinis metras, m3  –  kubinis metras, 
m4 – metras ketvirtuoju laipsniu, m–1 – vienetas metrui (atvirkštinis met-
ras), s–1 – vienetas sekundei (atvirkštinė sekundė), Pa–1 – vienetas paska-
liui (atvirkštinis paskalis), rad/s – radianas per sekundę, m/s – metras per 
sekundę, rad/s2  –  radianas sekundei kvadratu, m/s2  –  metras sekundei 
kvadratu, kg/m3 – kilogramas kubiniam metrui, m3/kg – kubinis metras 
kilogramui, kg/m2  –  kilogramas kvadratiniam metrui, V/s  –  voltas se-
kundei, s/m – simensas metrui, kg·m2 – kilogramas iš kvadratinio metro, 
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kg·m/s – kilogramas iš metro sekundei, V·a – voltamperas, n·s – niuton-
sekundė, n·m – niutonmetras, n·m·s – niutonmetras iš sekundės, n·m2/
kg2 –  niutonas iš kvadratinio metro kilogramui kvadratu, W/(m·K)  – va-
tas metrui kelvinui, J/(kg·K) – džaulis kilogramui kelvinui, w/(sr·m2) – va-
tas steradianui kvadratiniam metrui.

Graikų raidės. rašant matematines formules, įvairiems dydžiams 
žymėti dažnai vartojamos graikų abėcėlės raidės, todėl būtina jas pažinti, 
mokėti taisyklingai užrašyti ir pavadinti. lentelėje pateikti raidžių pavadi-
nimai bei didžiųjų ir mažųjų raidžių rašymas stačiuoju ir pasviruoju šriftu 
(žr. 3.16. lentelę). Graikų raidyne yra 24 raidės – 17 priebalsių ir 7 balsės.

3.16 lentelė. Graikų raidynas

Pavadini-
mas

statusis šriftas Pasvirasis šriftas
Didžiosios 
raidės

Mažosios 
raidės

Didžiosios 
raidės

Mažosios  
raidės

alfa a a A α
beta b b B β
gama Γ g Γ γ
delta Δ d Δ δ
epsilon e e E ε
zeta z z Z ζ
eta H h H η
teta Q J, q Q θ, θ
jota i i I ι
kapa K k K κ
liambda Λ l Λ λ
mu (miu) M m M μ
nu (niu) n n N ν
ksi Ξ x Ξ ξ
omikron o o O ο
pi Π p Π π
ro P r P ρ
sigma Σ s Σ σ
tau t t T τ
ipsilon y u Y υ
fi F j, f F φ, φ
hi X c X χ
psi Ψ y Ψ ψ
omega Ω w Ω ω
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Graikų abėcėlės mažųjų raidžių rašymas apatinės spausdinimo li-
nijos atžvilgiu:

a_b_g_d_e_z_h_J_q_i_k_l_m_n_x_o_p_r_s_t_u_j_c_y_w

Romėniški skaitmenys. rašto darbuose kartais yra vartojami ro-
mėniški skaitmenys, todėl juos reikia ne tik mokėti skaityti, bet ir rašyti. 

Pagrindiniai romėniški skaitmenys ir jų atitikmenys: i – 1, V – 5, 
X – 10, l – 50, C – 100, D – 500 ir M, ∞ – 1000.

romėnų skaitmenų rašymo taisyklės yra tokios:
1. Mažesnis skaitmuo rašomas kairėje didesnio skaitmens pusėje, 

tada kairėje pusėje parašytas skaitmuo atimamas iš didesnio, 
pvz., iV = 5 – 1 = 4, Xl = 50 – 10 = 40, XM = 1000 – 10. Kairėje 
pusėje tegalima rašyti tik vieną skaitmenį.

2. Mažesnis skaitmuo rašomas dešinėje didesnio skaitmens pusėje, 
tada dešinėje pusėje parašytas skaitmuo pridedamas prie dides-
nio skaitmens, pvz., Vi = 5 + 1 = 6, lX = 50 + 10 = 60. Dešinėje 
pusėje galima rašyti nuo vieno iki trijų tokių pačių skaitmenų, 
pvz., Xii = 10 + 1+ 1 = 12, CXXX = 100 + 10 + 10 + 10 = 130.

3. skaičiuje skaitmenys V, l ir D rašomi tik vieną kartą, i, X ir C – 
iki trijų kartų, o M – neribotą skaičių kartų.

romėniškai užrašytas skaitmuo:
 M DCCC XC Vi = MDCCCXCVi
 1000 800 90 6 = 1896

toliau pateikiame romėniškų skaitmenų sąrašą ir jų atitikmenis ara-
bų skaitmenimis.
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3. 17 lentelė.  romėniški skaitmenys

i 1 lXXX 80
ii 2 XC 90
iii 3 C 100
iV, iiii 4 Cl 150
V 5 Cli 151
Vi 6 CC 200
Vii 7 CCl 250
Viii 8 CCC 300
iX, Viiii 9 CD 400
X 10 D 500
Xi 11 Dl 550
Xii 12 DC 600
Xiii 13 DCC 700
XiV 14 DCCC 800
XV 15 CM 900
XVi 16 M, ∞ 1000
XVii 17 MM, ∞ ∞ 2000
XViii 18 MMM, ∞ ∞ ∞ 3000
XiX 19 iVM, MMMM 4000

XX 20 V, V∞ 5000

XXi 21 ViM, Vi∞ 6000
XXX 30 XM, X∞ 10 000
Xl 40 XXM, XX∞ 20 000
l 50 CM, C∞ 100 000
lX 60 CCCCM 400 000
lXX 70 M  1 000 000

3.6. Matematinių formulių rašymas kompiuteriu

rašant matematines formules tekste, visada reikia turėti galvo-
je, kad formulė sakinyje turi tokį patį svorį, kaip ir žodis, todėl turi būti 
paisoma sintaksės reikalavimų. sakinį reikia pradėti rašyti didžiąja raide, 
dėti, kur priklauso, skyrybos ženklus, o sakinio gale – tašką. Deja, dažnai 
rašto darbuose šito nepaisoma.
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Matematinėms formulėms rašyti yra daug kompiuterinių progra-
mų, pvz., „Math type“, „teX“, „lateX“, „MathMl“ ir pan. yra tokių kom-
piuterinių programų, kurios netgi ranka rašytoms formulėms suteikia 
spausdintų formulių pavidalus. taip pat yra programų, transformuojančių 
vieną formulių rašymo būdą į kitą. Galima rasti per penkiasdešimt formu-
lių rašymo programų. labiausiai paplitusiame teksto rašymo programų 
pakete „Microsoft office“ yra „Microsoft Word“ teksto redaktorius, kuria-
me matematinėms formulėms rašyti yra skirta speciali programa „Micro-
soft equation“. Kadangi teksto redaktoriai nuolat tobulinami, tai ir formu-
lių rašymo programos tobulėja, darosi lengviau valdomos ir suprantamos. 
Galima naudoti bet kurią tinkamą matematinių formulių rašymo progra-
mą, bet svarbiausia – užrašyta formulė turi tenkinti anksčiau pateiktus si 
dokumentų reikalavimus. toliau trumpai pristatysime kai kurių formulių 
rašymo programų ypatybes.

3.6.1. „Microsoft Equation 3.0“

Jei tekstas rašomas ankstesnėmis „Microsoft office Word“ teksto 
redaktoriaus versijomis, tai matematinės formulės į tekstą įrašomos nau-
dojant specialią programą „Microsoft equation 3.0“, kuri aktyvinama taip:

•	 žymeklis perkeliamas į tą teksto vietą, kur bus rašoma formulė;
•	 pele aktyvinamos komandos: Insert, Object …;
•	 kortelės Create New langelyje Object type: pažymima „Microsoft 

equation 3.0“ ir kortelėje paspaudžiamas OK arba klaviatūros 
mygtukas Enter.

atsidarius programos vykdymo langui, rašoma matematinė formu-
lė. Vykdymo langą uždarius, formulė įterpiama į tekstą.

tą patį galėsite padaryti, jei „Microsof Word“ meniu mygtukų lau-
ke iš anksto būsite įvedę formulių rašymo mygtuką α . Formulių rašy-
mo mygtuką įkeliame taip: pele aktyvinamos komandos Tools, Customi-
ze … ir kortelėje Commands, skyriuje Categories, pažymima Insert. tada 
skyriuje Commands ieškoma ženklelio „ α equation editor“. Ženklelis  
„ α “ pele įkeliamas į „Microsoft Word“ mygtukų lauką.
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rašant formules šia programa ir laikantis si dokumentų reikalavi-
mų, tenka keisti pradinius formulių rašymo programų nustatymus, todėl 
iš pradžių iš komandinės eilutės, atsidarius kortelę Style ir joje pasirin-
kus Define, atsidariusią kortelę Styles reikia papildyti tokiais nurodymais. 
Graikiškos raidės, kurios žymi dydžio simbolį, bei mažosios ir didžio-
sios raidės turi būti rašomos pasviruoju šriftu. Kad tai įvyktų, daroma 
taip: atidaroma Styles kortelė ir varnele pažymimas langelis eilutėje prie 
U.C Greek ir stulpelyje Italik taip, kaip langelis būtų pažymėtas eilutėje 
L.C. Greek. Kad būtų teisingai rašomas vektorinis dydžio simbolis, tą patį 
reikia padaryti ir su eilute Matrix-Vector, skirta vektoriams rašyti. Šioje ei-
lutėje reikia žymėti langelį stulpelyje Italic.

Kadangi matematinės formulės elementai turi ne-
vienodą paskirtį, elementų tipą reikia valdyti komandine 
eilute, matoma kortelėje Style. Pavyzdžiui, jei rašomas 
dydžio simbolis, tai reikia pasirinkti Math, jei rašomas 
operatorius ar matavimo vienetas, reikia pasirinkti Text, 
o jei rašomas vektorinio dydžio simbolis, pasirenkama 
Matrix-Vektor, ir pan.

rašydami lygtį, paprastai aktyviname matematinį 
stilių Math, kuris turi funkcijų atpažinimo algoritmą. Jei atpažįstamas rai-
džių rinkinys, kuris yra standartinė abreviatūra arba funkcijos pavadini-
mas, pvz., sin (sinusas), tai raidės bus užrašytos funkcijos Function stiliu-
mi, kitaip bus vartojamas kintamojo stilius Variable.
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Kai kurių formulių rašymo standartų reikalavimų ši programa ne-
vykdo, todėl, rašydami formules ar redaguodami tekstą, turime užrašus ko-
reguoti. Pvz., rašant formulę, skyrelyje Style parinkus kortelę Math, formu-
lių rašymo laukelyje šis formulių redaktorius rašo df /dx, o pagal standarto 
reikalavimus turėtų būti df /dx. norint parašyti taisyklingai, reikia raidžių 
d šriftą, kuris yra pasvirasis, pakeisti stačiuoju. tai galime daryti taip: pasvi-
rusią raidę d pažymime pele, tada stilių Style kortelėje parenkame užrašą 
Text arba Function, ir tada pasvirusi raidė d pasidarys stati – d.

stilius galime keisti ir klaviatūros mygtukais taip, kaip pateikta 
3.18 lentelėje.

3.18 lentelė. Stiliaus keitimas klaviatūros mygtukais

tekstas kortelėje Kas rašoma? Ką spausti?
Math Matematinis ženklas Ctrl+Shift+=

text tekstas Ctrl+Shift+E

Function Funkcija Ctrl+Shift+F

Variable Kintamasis dydis Ctrl+Shift+I

Greek Graikiškos raidės Ctrl+Shift+G

Matrix-Vector Matricos ir vektoriai Ctrl+Shift+B

spausdinamai raidei priskirtą stilių galima pakeisti klaviatūra. Pa-
spaudus atitinkamus mygtukus, ekrano apačioje, kairėje pusėje, bus maty-
ti pranešimas, kokia funkcija yra aktyvinta. Įvedus vieną raidę ar ženklą, 
programa grįš į buvusį stilių.

labai svarbu parinkti tinkamus formulės elementų dydžius. Dy-
džius, išreikštus taškais (pt), galima pamatyti komandinėje eilutėje parin-
kus Size, o paskui kortelėje parinkus Define. tada atsidaro kortelė Sizes, 
kurioje galima matyti visų formulės elementų dydžius. Pateiktoje kortelėje 
matyti šrifto dydžio 12 pt kitų formulės elementų dydžiai. Šių proporcijų 
ir reikėtų laikytis.
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Ženklus į formules galima įterpti ir klaviatūra. Kokius klaviatūros 
mygtukus reikia spausti, kad būtų įrašyti atitinkami formulės elementai, 
galima matyti kortelės apačioje rašant matematinius ženklus. Įgudus ma-
tematines formules galima rašyti klaviatūra.

3.6.2. „Math Type“

Į tekstus įterpti matematines formules daugiau galimybių turi „De-
sign science“ parengta programa „Math type“, kuri suderinta su „Micro-
soft office“ teikiamomis programomis. nagrinėta „equation editor“ pro-
grama yra suprastinta „Math type“ versija, todėl „Math type“ valdymas 
yra analogiškas aprašytam variantui. „Math type“ langas yra parodytas 
paveiksle:

„Math type“ lange yra vietų, į kurias galima įterpti dažniausiai var-
tojamų formulių rinkinius. Pasirinkus vieną iš rinkinių, pelės paspaudimu 
galima jį iškart įterpti į rengiamą tekstą. ta eilutė sudaryta iš langelių su 
šiais užrašais: Algebra, Derivs, Statistics ir t. t. Programos pateiktus vari-
antus galima redaguoti. redaguojama taip: du kartus paspaudus pele ak-
tyvinamas įrašas, atliekami numatyti taisymai ir langas uždaromas, kaip 
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įprasta, paspaudus kryžiuką, esantį viršuje, dešiniame kampe, raudoname 
kvadratėlyje. atsidarius kortelei, kuri siūlo įrašyti padarytus pakeitimus, 
šie pakeitimai įrašomi. taip pat tiesiog pele į formulių rinkinio juostą ga-
lima įkelti ir savo formulę. be to, toje juostoje esančias ar įrašytas formu-
les galima panaikinti. Manau, kiek patyręs vartotojas gebės tai nesunkiai 
padaryti.

3.6.3. „Microsoft Office Professional 2013“

naujausioji „Microsoft office Professional 2013“ „Word’o“ formulių 
rašymo programa tenkina daugelį žinomų šiuolaikinių formulių rašymo 
reikalavimų. Jos valdymas yra susietas su „Word’o“ programos teksto rašy-
mo ypatybėmis. išmanantis formulių rašymo taisykles, kurios aprašytos si 
rekomendacijose, gali nesunkiai rašyti formules.

atsidarius pagrindinį komandinės eilutės langą, pasirenkama IN-
SERT. Viršuje, dešinėje pusėje, Symbols skyriuje, bus užrašas Equation. 
Paspaudus virš šio užrašo matomą graikiškosios raidės π ženklą, atsidaro 
lygčių rašymo programa EQUATION TOOLS. Pasirodžiusiame lauke gali-
ma pradėti rašyti formulę. Paspaudus užrašą Equation, atsiranda įrašytų 
lygčių rinkinys, iš kurio reikiamą formulę galima įkelti į tekstą. Šį rinkinį 
taip pat galima papildyti.

atsidariusioje juostoje DESIGN galima rasti tris pagrindines formu-
lių rašymo priemones: Tools (įrankiai), Symbols (matematiniai simboliai) 
ir Structures (matematinių formulių dariniai).

Matematinių formulių darinių skyriuje (Structures) galima rasti 
daug formulių rašymo elementų, pvz., trupmenas, integralus, operato-
rius, skliaustus, trigonometrines funkcijas ir pan. Pasirinktas reikalingas 
formulės elementas perkeliamas į formulių rašymo langelį Type equation 
here ir pildoma toliau.
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Matematinių simbolių skyriuje (Symbols) galima rasti pagrindinių 
matematinių ženklų rinkinį, graikiškųjų raidžių rinkinį, į raides panašių 
simbolių, operatorių, rodyklių ir pan.

Įrankių skyriuje (Tools), formulių rašymo lange-
lyje, formulę galima rašyti profesionaliu (Professional) 
būdu arba vienoje eilutėje (Linear), taip pat galima akty-
vinti teksto rašymą (abc Normal text).

Pvz.

Professional

Linear

(1 + x)^n = 1 + nx/1! + (n(n –1)x^2)/2! + ...

Formules galima rašyti ir nesinaudojant matematinių formulių 
dariniais, aprašytais skyriuje (Structures). tada paprasčiausiai klaviatūra 
surenkama formulė, pvz., a/b = (c – a)/(d + b), ji pažymima, pasirenka-
ma INSERT juosta, paspaudus matomą graikiškosios raidės π ženklą ir 

kortelėje Tools pasirinkus formą Professional, bus matomas toks galutinis 

vaizdas: −=
+

a c a
b d b

.

yra ir daugiau komandų, kurias taip pat galima rinkti klaviatūra, 
pvz., komanda \sqrt. užrašius \sqrt (a+b) ir atlikus anksčiau minėtus veiks-
mus, bus matomas toks galutinis vaizdas: a b+ . Komandų sąrašus gali-
ma rasti Matematinių lygčių rašymo programos aprašyme arba internete.

Deja, ši naujoji programa nepalaiko „times new roman“ šrifto, 
kurį rekomenduoja si dokumentai dydžių simboliams rašyti, – ji formules 
rašo tik „Cambria Math“ šriftu.
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3.6.4. Formules rašant kompiuteriu 
kylančios problemos

nagrinėtos kompiuterinės programos neturi priemonių operato-
riams, matematinėms konstantoms, matavimo vienetams ir kt. atpažinti. 
todėl matematines formules rašant kompiuteriu, reikėtų išmokti ir taikyti 
formulių ir matavimo vienetų taisykles.

Formulių pagrindiniai matematiniai ženklai yra:
+  (sudėties ženklas),
–  (atimties ženklas),
× ir  ·  (daugybos ženklai),
/  ir :  (dalybos ženklai),
=  (lygybės ženklas).

atimties ženklo ( – ) ilgis yra toks pat kaip horizontaliojo sudėties 
ženklo brūkšnio. atimties veiksmui žymėti negalima vartoti brūkšnelio 
( - ), jo paskirtis – kelti žodį į kitą eilutę. Jei formulės rašymo programa 
nerašo brūkšnio, tai tą brūkšnį reikia rašyti taip: spaudžiant mygtuką Alt, 
rinkti 0150.

Vietoj daugybos ženklo (×) negalima rašyti lotyniškosios raidės iks 
( x ). Daugybos ženklas gali būti ir taškas ( · ), rašomas aukščiau negu sa-
kinio pabaigos ženklas taškas ( . ).

Ženklas  ÷  žymi dalybos veiksmą. tokį ženklą galima rasti skai-
čiuotuvų klaviatūroje ir pan. Jis niekada nereiškia „nuo ... iki ... “ Pvz., 
užrašas 5 ÷ 8 reiškia 5, dalytus iš 8, o ne nuo 5 iki 8.

Daugiau matematinių ženklų ir simbolių parodyta 3.16 lentelėje.

Fizikinių dydžių simboliai formulėse spausdinami pasviruoju šrif-
tu. Fizikinių dydžių simboliai dažniausiai yra pavienės lotynų arba grai-
kų abėcėlės raidės. Jeigu „Microsoft equation 3,0“ nedaryta pakeitimų 
pradinės Style kortelės nuorodoje Define Styles, tai dydžio simbolį rašant 
didžiąja graikų abėcėlės raide, ji bus išspausdinta stačiuoju šriftu ir ne-
tenkins minėtos fizikinių dydžių rašymo taisyklės. todėl nuorodos Define 
Styles Character Style stulpelyje Italic ties eilute U.C. Greek Symbol reikia 
pažymėti varnelę.
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Formulėse matavimo vienetų simboliai rašomi stačiuoju šriftu ne-
kreipiant dėmesio į šriftą, vartojamą likusiame tekste. Matematinių for-
mulių rašymo programa matavimo vienetų simbolių negali atskirti nuo 
fizikinių dydžių simbolių, todėl, rašydamas matavimo vienetus, vartotojas 
privalo kai ką pataisyti.

Programoje „Microsoft equation 3,0“ taisoma taip: pažymėjus įra-
šytą matavimo vienetą ir atidarius kortelę Style, varnele pažymimas užra-
šas Text.

Matavimo vienetams rašyti naudojantis „Microsoft office Profes-
sional 2013“ teksto redaktoriaus „Word’o“ formulių rašymo programa, 
kortelėje Tools pasirenkama abc Normal Text.

reikėtų nepamiršti, kad tarp skaitinės vertės ir matavimo vieneto 
visada turi būti tarpelis.

Reikėtų rašyti Negerai parašyta 
d
dt
Φϕ = , d

dt
Ψψ =  d

dt
ϕ Φ
= , d

dt
ψ Ψ
=   

( ) ( )0

0
1 cos cosEi t M t t

R
Ω ω= +  ( ) ( )0

0
1 cos cosEi t M t t

R
ω= + Ω  

Reikėtų rašyti Negerai parašyta 

rez. 482,5 MHzf =  rez. 482,5f MHz=  

rez. 482,5f MHz=  

Formulėse matematinių konstantų simboliai rašomi stačiuoju 
šriftu. yra trys matematinės konstantos – skaičius pi – apskritimo ilgio 
ir skersmens santykis (žymimas graikų abėcėlės raide π), natūrinio lo-
garitmo pagrindas (dar vadinamas eulerio skaičiumi ir žymimas lotynų 
abėcėlės raide e) ir menamasis vienetas (žymimas lotynų abėcėlės raidė-
mis i arba j). Šie simboliai programa „Microsoft equation 3,0“ bus rašomi 
tvarkingai, kai, pažymėjus matematinės konstantos simbolį ir atidarius 
kortelę Style, bus įdėta varnelė ties užrašu Text. naudojantis „Microsoft 
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office Professional 2013“ teksto redaktoriaus „Word’o“ formulių rašymo 
programa, elgiamasi paprasčiau – pažymimas simbolis ir kartu spaudžia-
mi mygtukai Ctrl ir I. tada pasviręs simbolio ženklas pavirsta stačiuoju.

Fizikinių konstantų simboliai formulėse rašomi pasviruoju šriftu. 
tačiau lygčių rašymo programa rašant fizikinės konstantos simbolį ir jo 
skaitinę vertę su matavimo vienetu, netinkamai užrašomas matavimo vie-
netas. taisoma taip, kaip aprašyta aptariant matavimo vienetų rašymą.

Reikėtų rašyti  Negerai parašyta 

π = 3,141 592 653 589 793 
e = 2,71828... 

i 1= −  arba j 1= −  

π = 3,141 592 653 589 793 
e = 2,71828... 

1i = −  arba 1j = −  

Reikėtų rašyti  Negerai parašyta 
m299 792 458
s

c =  299 792 458 mc
s

=  

h = 6,626 069 3(11)·1034 J·s h = 6,626 069 3(11)·1034 J·s 

Matematiniai operatoriai rašomi stačiuoju šriftu. operatoriai nu-
rodo, kokius matematinius veiksmus reikia atlikti su dydžiais. Kadangi 
dydžių simboliai yra rašomi pasviruoju šriftu, tai operatoriams nuo sim-
bolių atskirti jie turi būti rašomi stačiuoju šriftu. Formulėse dažniausiai 
pasitaikantys operatoriai yra užrašomi tokiais ženklais: baigtinio poky-

čio – Δ, diferencialo – d, išvestinės – d
d

, dalinio diferencialo – ∂, dalinės 

išvestinės – ∂
∂

, gradiento – grad, divergencijos – div, nabla arba Hamil-

tono operatoriaus – Δ, variacijos – d ir kt. Visi šie operatoriai rašomi sta-

čiuoju šriftu. Jei matematinių lygčių rašymo programa operatorius rašo 
pasviruoju šriftu, tai operatoriaus ženklą reikia taisyti anksčiau paaiškin-
tais būdais.
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Vektoriniai dydžiai rašomi lotynų ar graikų abėcėlės raidėmis pa-
sviruoju ir pajuodintu šriftu. Jeigu „Microsoft equation 3,0“ pradinės 
Style kortelės nuorodoje Define Styles neatlikti pakeitimai, tai vektorinio 
dydžio simbolis bus užrašytas pajuodintu stačiuoju šriftu, o tai netenkin-
tų minėtos fizikinių dydžių rašymo taisyklės. todėl kortelės Define Styles 
skyriaus Character Style stulpelyje Italic ties eilute Vector-Matrix reikia įdėti 
varnelę. naudojant „Microsoft office Professional 2013“ teksto redakto-
riaus „Word’o“ formulių rašymo programą, taisoma paprasčiau – pažy-
mimas vektorinio dydžio simbolis ir kartu spaudžiami mygtukai Ctrl ir I. 
tada statusis ženklas tampa pasvirusiu, o kartu spaudžiant mygtukus Ctrl 
ir B nepajuodintas vektorinio dydžio simbolis tampa pajuodintas.

Reikėtų rašyti  Negerai parašyta 
t∆ , dt   t∆ , dt  

d
d
sv
t

= , 12 d
b

r
a

U E r= ∫  dsv
dt

= , 12

b

r
a

U E dr= ∫  

d d df fz x y
x dy
∂ ∂

= +
∂

 f fdz dx dy
x dy
∂ ∂

= +
∂

 

Reikėtų rašyti  Negerai parašyta 
σ=J E , q=F E  σ=J E , q=F E   

0ε= +D E P  0ε= +D E P  

V
Q
=

F grad  grad V
Q
=

F  
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4 .  L E N T E L Ė S

4.1. Bendrieji lentelių sudarymo reikalavimai

Dažnai rašto darbuose, norint susisteminti surinktą informaciją, sudaro-
mos lentelės, kurių pobūdis ir forma priklauso nuo į jas įrašomos infor-
macijos. Kartais į lentelių langelius surašomi skaitmenys, pvz., eksperi-
mente naudoto matuoklio rodmenys, o kartais – tekstas.

lentelė paprastai būna sudaryta iš stačiakampių langelių, sugru-
puotų į eilutes ir stulpelius (4.1 pav.). Kiekviena lentelė turi antraštinius 
langelius, kuriuose surašomi kintamųjų dydžių pavadinimai, simboliai 
ar kita informacija. lentelėje gali būti stulpelių antraštiniai langeliai arba 
eilučių antraštiniai langeliai, taip pat gali būti ir vieni, ir kiti antraštiniai 
langeliai. stulpelių antraštiniai langeliai būna lentelės viršutinėje eilutėje, 
o eilučių antraštiniai langeliai – pirmame lentelės stulpelyje. reikiamos 
skaitinės vertės ar tekstas rašomi duomenų langeliuose.

Mėnuo Greitis (m/s) Pagreitis (m/s2) Jėga (n)
sausis 200 3,8 27,4
Vasaris 320 3,5 20,7
Kovas 570 3,0 15,5

eilučių antraštiniai langeliai stulpelių antraštiniai langeliai

Duomenų langeliai
4.1 pav. Lentelė

lentelės forma gali būti vienmatė, tada langeliuose surašyti rezulta-
tai priklauso nuo vieno kintamojo. tokia lentelė turi tik stulpelių arba tik 
eilučių antraštinius langelius. Dvimatė lentelė yra tada, kai lentelės turinys 
priklauso nuo dviejų kintamųjų. Paprastai tokia lentelė turi ir stulpelių, ir 
eilučių antraštinius langelius.
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sudarant lentelę, rekomenduojama vizualiai atskirti stulpelių ir ei-
lučių antraštinius langelius nuo duomenų langelių, todėl rekomenduoja-
ma antraštinius langelius aprėminti storesnėmis linijomis. tokio pat sto-
rio linijomis, kaip ir antraštinių langelių, reikia aprėminti ir visą lentelę.

užrašai lentelės antraštiniuose langeliuose turi būti paprasti ir aiš-
kūs. antraštiniuose langeliuose reikia vengti vertikalių įrašų ir ilgų pava-
dinimų.

tekstas kiekviename antraštiniame langelyje ir kiekviename duo-
menų langelyje visada pradedamas rašyti didžiąja raide. Jei langeliuose 
rašomi dydžių simboliai, tai jie rašomi pasvirusiomis raidėmis, pvz., I, R, U 
ir t. t., o matavimo vienetai – stačiomis raidėmis, pvz., a, Ω, V ir t. t.

Jei antraštiniame langelyje rašomas matuojamo dydžio pavadini-
mas ir matavimo vienetas, tai siūloma rašyti taip: „Įtampa V“, arba „Įtam-
pa (V)“, jei rašomas matuojamo dydžio simbolis ir matavimo vienetas, 
tai galima rašyti taip: U (V). bet geriausia rašyti taip, kaip rekomenduoja 
standartas lst iso 31-0, t. y. U/V. Matavimo vienetas gali būti rašomas 
ir atskirame lentelės langelyje žemiau arba greta stulpelio ar eilutės pa-
vadinimo. tai patogu tada, kai visų ar dalies stulpeliuose įrašytų dydžių 
matavimo vienetas tas pats.

Į lentelės antraštinius langelius rašant sutartinius raidinius ženklus, 
pvz., VasG*  (eV·m2), jie turi būti paaiškinami po lentele (lentelės išna-
šose) arba tekste, kuriame aprašoma lentelė, pvz., (*VasG – visa atominė 
stabdymo geba).

lentelėse, kurių duomenų langeliuose rašomi skaičiai, sudaryti iš 
daugiau negu 5 skaitmenų prieš ir po dešimtainio kablelio, skaitmenys 
grupuojami po tris į vieną ir į kitą pusę nuo dešimtainio kablelio, pvz., 
120 568,320 012, o jei to kablelio nėra, tai skaitmenys grupuojami po tris 
pradedant nuo paskutinio skaitmens, pvz., 126 835 452. Ši taisyklė netai-
koma pildant kompiuterinio skaičiavimo programų lenteles, pvz., „excel“, 
„originlab“ ir pan.

Į tekstą lentelės įterpiamos po pastraipos, kurioje jos minimos, arba 
kitame puslapyje. tekste turi būti tik tokios lentelės, kuriose pateikta api-
bendrinta medžiaga. Ši medžiaga neturi būti kartojama tekste, o jame len-
telė tik apibendrinama.
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Kiekviena lentelė būtinai turi turėti pavadinimą, kuris, kaip ir lente-
lės numeris, rašomas toje pačioje eilutėje virš lentelės, pavyzdžiui:

1 lentelė. Tranzistorių srovės stiprinimo koeficientai

Po lentelės pavadinimo taškas nededamas.
Visos lentelės numeruojamos paeiliui (nerekomenduojama nume-

ruoti raidėmis, pvz., 7 a lentelė). lentelių nuorodos tekste pateikiamos 
lenktuose skliaustuose.
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5 .  D i A G r A M O s  i r  G r A F i K A i

atliekant eksperimentinius tyrimus ar teorinius skaičiavimus, paprastai 
gaunami skaitiniai dydžių verčių rinkiniai, kuriuos reikia tinkamai apdo-
roti, kad būtų galima daryti išvadas ir prognozuoti galimus kitimų dėsnin-
gumus. siekiant tuos rezultatus vaizdžiau pateikti ir kad būtų paprasčiau 
jais naudotis, braižomos diagramos arba grafikai. Žodynuose galima rasti 
tokius šių žodžių aiškinimus.

Diagramà – 1. grafinis įvairių dydžių kitimo vaizdas. 2. iš linijų ar 
kitokių ženklų sudarytas paveikslas, iliustruojantis apibrėžimą. „Fizikos 
terminų žodyne“ terminas diagrama pateiktas tokiuose žodžių junginiuo-
se: apskritiminė d., būsenos d., energijos lygmenų d., fazinė d., greičio d., 
įtampos d., judėjimo d., laikinė d., logaritminė d., slėgio ir tūrio d., spalvų d., 
srovės pasiskirstymo d., spinduliavimo d., tempimo d., vektorinė d. ir kt.

Grãfikas – 1. diagrama, kuri rodo vieno dydžio kitimą kitam dy-
džiui kintant. 2. taškų, kurių koordinatės tenkina tam tikrą funkciją, 
visuma. 3. brėžinys ar lentelė, vaizduojantys ko nors išdėstymą, kelių 
reiškinių ar dydžių santykius, kitimą ir pan.: darbo g., baigiamųjų darbų 
rengimo g., eismo g., gamybos g., kalendorinis g., metinis g., pamainų g., 
tinklinis g., valandinis g.

taigi, kaip matome, terminai diagrama ir grafikas turi ne vieną 
reikšmę. Pvz., diagrama gali būti grafinis veiksmo, vyksmo eigos ar re-
zultatų kitimo vaizdas, taip pat aiškinamasis paveikslas ar schema, o gra
fikas – brėžinys, kuriame pavaizduota kreivė, rodanti dydžio kitimą, taip 
pat lentelė, nusakanti tam tikrą veiksmų ar įvykių seką. Šiame skyriuje 
šiuos abu terminus vartosime tik teorinių skaičiavimų, fizikinių eksperi-
mentų ir techninių tyrimų poveikių ir rezultatų tarpusavio priklausomy-
bių grafiniams vaizdiniams nusakyti. Pirmenybę teiksime bendresniam 
terminui diagrama.
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5.1. Diagramų braižymo taisyklės

remdamiesi diagramų braižymo taisyklėmis [24, 25] ir standar-
tais [14], paaiškinsime, kaip diagramose sudaromos koordinačių ašys (žr. 
5.1 pav.), parenkamas mastelis, skalės ir koordinačių tinklelis, braižomos 
linijos ir atidedami taškai, žymimi dydžiai ir rašomi matavimo vienetai.

5.1 pav. Diagramos elementai  
(skritulėliais pažymėti taškai, per kuriuos brėžiama kreivė)

 

Matavimo vienetas 

Diagramos laukas 

Koordinačių tinklelis 

Diagramos kreivė 

Dydžio simbolis 

Koordinačių ašies 
dalijimo brūkšneliai 

Koordinačių pradžia 

0 1 2 3 4 5
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
mA

I

V
U

 

 

Koordinačių ašys 

Skalė Dydžio simbolis 

Matavimo vienetas 

5.1.1. Koordinačių ašys

Koordinačių ašys skirtos tiksliai nurodyti taško padėtį plokštumoje 
ar erdvėje ir jo ryšį su ašyse nurodytais dydžiais.

Vaizduojamos funkcinės priklausomybės vertės nustatomos iš ko-
ordinačių ašyse sudarytų skalių.

Dvimatėje stačiakampėje koordinačių sistemoje nepriklausomas kin-
tamasis turi būti atidedamas horizontaliojoje (abscisių) ašyje. teigiamos 
dydžių vertės paprastai atidedamos į dešinę ir į viršų nuo koordinačių 
pradžios taško.

Dvimatėje polinėje koordinačių sistemoje kampų atskaitos pradžia 
(0°) turi būti horizontaliojoje arba vertikaliojoje ašyje (žr. 5.15 pav.). tei-
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giama kampinių koordinačių kryptis turi būti priešinga laikrodžio rody-
klės judėjimo krypčiai.

Trimatėje stačiakampėje koordinačių sistemoje sudarant erdvines di-
agramas, reikia pateikti funkcinių priklausomybių vaizdą pagal erdvinių 
vaizdų sudarymo plokštumoje taisykles (žr. 5.16 pav.).

Informacinė funkcinė diagrama gali būti sudaryta be skalių koordi-
načių ašyse (žr. 5.5 pav., a, b, 5.6 pav.). Šiuo atveju atskaitos pradžia yra ko-
ordinačių ašių sankirtoje. Koordinačių ašių galuose braižomos rodyklėlės, 
kurios rodo dydžio didėjimo kryptį. rodyklėles taip pat galima vartoti ir 
diagramose su skalėmis norint parodyti dydžio didėjimo kryptį, bet reko-
menduojama jas braižyti už skalės ribų lygiagrečiai su koordinačių ašimis.

5.1.2. Mastelis, skalės ir koordinačių tinklelis

Dydžių vertės atidedamos koordinačių ašyse tiesiniu arba netiesi-
niu (pvz., logaritminiu, žr. 5.9, 5.10 ir 5.12 pav.) masteliu. Mastelis kiek-
vienoje ašyje gali būti skirtingas. Diagramos be skalės (pvz., informacinė 
diagrama) visomis kryptimis braižomos tiesiniu masteliu.

Skalės sudaromos koordinačių ašyse arba koordinačių tinklelio linijo
se, kurios riboja diagramos lauką.

Koordinačių ašys, kuriose sudaromos skalės, turi būti suskirstytos į 
intervalus vienu iš šių būdų:

a) dalijimo brūkšneliais (žr. 5.7, 5.11 pav.),
b) koordinačių tinkleliu (žr. 5.1 pav. ir kt.),
c) dalijimo brūkšneliais ir koordinačių tinkleliu.

Dalijimo brūkšneliai brėžiami kreivės link, t. y. į diagramos vidų.
Diagramose, kuriose vienu metu turi būti vaizduojamos kelių skir-

tingų dydžių priklausomybės nuo to paties kintamojo dydžio, papildo-
mos skalės gali būti sudaromos koordinačių ašyse ir tiesėse, nubrėžtose 
lygiagrečiai su koordinačių ašimis (žr. 5.7, 5.8 pav.). Šios skalės turi būti 
suskirstytos dalijimo brūkšneliais. Papildomų skalių brūkšneliai, taip pat 
kartotiniai dalijimo brūkšneliai turi sutapti su pagrindinės skalės dalijimo 
brūkšneliais ir tinkleliu.
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atstumai tarp dalijimo brūkšnelių arba (ir) koordinačių tinklelio 
linijų parenkami atsižvelgiant į diagramos paskirtį taip, kad lengvai būtų 
galima rasti (ir interpoliuoti) diagramoje vaizduojamų priklausomybių 
vertes.

Kartu su dalijimo tinkleliu arba dalijimo brūkšneliais, rodančiais 
skalės pradžią ir pabaigą, turi būti nurodyti skaičiai. Nulis, jei jis yra skalių 
atskaitos pradžia, gali būti nurodytas vieną kartą ašių kirtimosi taške.

skaitinių verčių žymėjimo dažnis ir tarpinės skalės padalos paren-
kami taip, kad būtų patogu naudotis diagramomis. skalės žingsnis turėtų 
būti skaičių 1, 2, 5 ar 10 kartotinis ar dalinis. Kartotiniai ar daliniai daliji-
mo brūkšneliai, žymintys intervalus, gali būti pailginti (žr. 5.14 pav.).

Skalių skaičiai yra rašomi už diagramos lauko horizontaliai. skaičiai 
turėtų būti ir skalės pradžioje, ir pabaigoje. skalėje skaičių turi būti nei per 
mažai, nei per daug. tik atskirais atvejais skalių skaičius galima rašyti prie 
skalių, vidinėje diagramos lauko pusėje.

skaičiai, turintys daug skaitmenų, skalėse rašomi dešimties karto-
tiniais, t. y. 10n (n  –  teigiamas arba neigiamas sveikasis skaičius), pasi-
rinktam skalės intervalui (žr. 5.14 pav.). tačiau dešimties kartotiniai ne-
turi būti rašomi prie kiekvieno skalės skaičiaus, bet turi būti rašomi prie 
matavimo vieneto.

Kai tenka taikyti kartotinius vienetus (pvz., kilo (k), mega (M), giga 
(G) ir pan.) ir dalinius vienetus (pvz., mili (m), mikro (μ), nano (n) ir 
pan.), juos reikia rašyti matavimo vienetui skirtose vietose (pvz.: vietoj 
skaičiaus 12×10–9, nusakančio impulso trukmę sekundėmis (s), reikia ra-
šyti 12, o prie matavimo vieneto įrašyti dalinio matavimo vieneto ženklą 
(n), t. y. rašyti ns (žr. 5.13 pav.)).

5.1.3. Linijos ir taškai

Diagramos linijų storį reikia parinkti įvertinus diagramos matme-
nis, sudėtingumą ir paskirtį, taip pat kompiuterinių programų ir daugini-
mo technikos ypatybes.

Koordinačių ašys ir jų skalės, ribojančios diagramos lauką, brai-
žomos ištisinėmis pagrindinėmis linijomis (linijų storis s nuo  0,4 ir 
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daugiau). Koordinačių tinklelio linijos ir dalijimo brūkšneliai braižomi 
plonesnėmis linijomis (storis nuo s/3 iki s/2). Kartotinį dalijimo tinklelį 
galima braižyti linijomis, kurių storis s, t. y. toks pat kaip linijų, ribojančių 
diagramos lauką.

Funkcinės priklausomybės kreivę reikia brėžti linija, kurios storis 
2 s. Kai reikia tiksliau nustatyti funkcijos vertes, galima naudoti ir plones-
nes linijas.

5.1 lentelė. Diagramų linijos

Diagramos elementas linijos tipas storis 
linijos storio 
proporcingumo 
koeficientas*

Koordinačių ašys ištisinė pagrindinė s ≥ 0,4 mm 2
Koordinačių tinklelis ištisinė plona nuo s/3 iki s/2 1
Kartotinis koordinačių 
tinklelis ištisinė pagrindinė s 2

Funkcinės priklausomy-
bės kreivė (linija)

Pastorinta ištisinė, 
pastorinta brūkš-
ninė ar pan.

2 s
arba
nuo 1,5 s iki 2 s

4
arba
nuo 3 iki 4

būdingų taškų junginiai 
(kai nėra tinklelio) ištisinė plona nuo s/3 iki s/2 1

būdingų taškų junginiai 
(kai yra tinklelis) brūkšninė nuo s/3 iki s/2 1

* Pastaba. linijų storio proporcingumo koeficiento laikomasi, kai diagramų linijos 
braižomos kompiuteriu, pvz., koordinačių tinklelio, ašių ir kreivių storių propor-
cingumas – 1 s : 2 s : 4 s, o s lygus 1, 2 ar daugiau taškų (pt).

Daugelio funkcinių priklausomybių diagramoje kreives galima 
brėžti skirtingomis linijomis, pvz., ištisine ir brūkšnine (žr. 5.8, 5.9 pav.). 
Jei diagramoje yra keletas linijų arba jų pluoštas, galima brėžti skirtingo 
storio ir skirtingų tipų linijas.

Kraštinės pluošto linijos, einančios iš vieno taško arba susikertan-
čios jame nedideliu kampu, yra brėžiamos iki galo, o vidinės – ne.

Jei tam tikroje dalyje dvi ar daugiau linijų sutampa, yra brėžiama tik 
viena jų. Funkcinės priklausomybės kreivės linijai sutampant su koordinačių 
ašimi ar tinklelio linija, yra brėžiama funkcinės priklausomybės kreivės linija.

ypatingieji funkcinės priklausomybės kreivės taškai, kurie yra žy-
mimi, pvz., skaitmenimis, raidėmis, simboliais ar kitaip, gali būti vaizduo-
jami skritulėliais (žr. 5.5 pav., a).
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ypatingųjų funkcinės priklausomybės kreivės taškų tarpusavio su-
jungimai arba jų būtini sujungimai su skalėmis yra brėžiami ištisinėmis 
plonomis linijomis (žr. 5.5 pav.), o esant koordinačių tinkleliui – plonomis 
brūkšninėmis linijomis.

Matmenys, apibrėžiantys ypatingųjų taškų padėtį, žymimi pagal 
bendrąsias matmenų žymėjimo taisykles [7]. skalėse arba prie būdingų 
taškų (žr. 5.12 pav.) gali būti užrašytos taškų skaitinės vertės.

Diagramų taškai, gauti matuojant arba skaičiuojant, yra žymimi 
skritulėliais, kryželiais ar kitaip (žr. 5.11, 5.12, 5.13 pav.), o aiškinamojoje 
diagramos dalyje (tekstinėje ar grafinėje) šie žymenys yra aiškinami dia-
gramos pavadinime arba tuščioje diagramos vietoje.

zoną, esančią tarp funkcinių priklausomybių kreivių, galima paryš-
kinti brūkšniais.

Funkcinių priklausomybių kreivių pavadinimai rašomi virš kreivių 
lygiagrečiai su įsivaizduojama kreivės liestine (žr. 5.8, 5.9, 5.10 pav.) arba 
virš kreivių horizontaliai, rodyklėmis nurodant, kokiai kreivei priklauso 
užrašas (žr. 5.14 pav.).

užrašai ir linijos neturi kirstis. Kai neužtenka vietos, linijas galima 
pertraukti.

5.1.4. Dydžių žymėjimas

nepriklausomus arba priklausomus kintamuosius dydžius būtina 
nurodyti vienu iš šių būdų:

a) simboliu (žr. 5.2 pav., a),
b) pavadinimu (žr. 5.2 pav., b),
c) pavadinimu ir simboliu (žr. 5.2 pav., c),
d) simboliu kartu su matavimo vienetu trupmenos pavidalu taip, 

kaip rekomenduoja lst iso 31-0 (žr. 5.2 pav., d).

nepriklausomų kintamųjų arba priklausomų kintamųjų dydžių 
simboliai rašomi pagal matematinių formulių rašymo taisykles, t. y. pasvi
ruoju šriftu, pvz., srovės simbolis I.
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   a                                    b                                    c

                                                                d

5.2 pav. Kintamųjų dydžių žymėjimo būdai

Diagramoje be skalių (pvz., in-
formaciniame dydžio kitimo grafike) 
dydžių simboliai turi būti rašomi prie 
rodyklėlių, ašių galuose (žr. 5.3 arba 5.5 
ir 5.6 pav.).

Diagramoje su skalėmis dydžių 
simbolis, pavadinimas ar pan. turi būti 
užrašyti skalės išorinės pusės viduryje 
(žr. 5.9, 5.10 pav.). o rašant simbolį ir 
matavimo vienetą kaip trupmeną, jie yra rašomi skalės pabaigoje po pa-
skutinio skaičiaus (žr. 5.7, 5.8 pav.).

Jei viena skalė yra skirta dviem dydžiams ar daugiau, rašomi jų sim-
boliai skiriami kableliais (pvz., U, I, R arba žr. 5.8 pav.).

Dydžių simboliai yra rašomi horizontaliai. Jei prie koordinačių ašies 
reikia nurodyti dydžio pavadinimą ar pavadinimą ir simbolį, tai jie rašomi 
lygiagrečiai su koordinačių ašimi (žr. 5.12, 5.13, 5.14 pav.).

Kai diagramoje pateikiamos dvi ar daugiau funkcinių priklausomy-
bių kreivių, tai prie linijos, vaizduojančios funkcinę priklausomybę, gali-
ma užrašyti jos pavadinimą arba (ir) atitinkamų dydžių simbolius (žr. 5.8, 
5.9 pav.), arba eilės numerius. simboliai ar numeriai turi būti paaiškinti 
aiškinamojoje diagramos arba pavadinimo dalyje.
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Jei diagramoje linijų sistema vaizduoja trijų dydžių funkcinę pri-
klausomybę, tai atitinkami kintančio dydžio parametrai yra nurodomi 
prie atskirų linijų diagramų lauke (žr. 5.9 pav.) arba už diagramos lauko.

5.1.5. Matavimo vienetų rašymas

Matavimo vienetai pagal Dydžių ir vienetų standarto reikalavimus 
[14] rašomi paprastuoju (stačiuoju) šriftu, pvz., ma, kg, V ir pan.

Dydžių vienetai rašomi:
a) skalės pabaigoje (žr. 5.4 pav., a  arba 5.8 pav.),
b) tarp paskutinio ir priešpaskutinio skalės skaičių (žr. 5.4 pav., b 

arba 5.7 pav.), o jei nepakanka vietos, tai paskutinio skaičiaus ga-
lima nerašyti (5.4 pav., c arba 5.9 pav.),

c) skalės viduryje prie pavadinimo skliausteliuose (5.4 pav., d arba 
5.12 pav.),

d) skalės pabaigoje kartu su dydžio simboliu trupmenos pavidalu 

po paskutinio skaičiaus, pvz., 
nm
λ   (žr. 5.4 pav., e ir f, arba 5.7, 

5.8 pav.), arba skiriant įstrižu brūkšniu, pvz., λ/nm (žr. [5], p. 15).

Primename, kad rekomendacija rašyti dydžio simbolį ir matavimo 
vienetą kaip trupmeną remiasi matematine logika (žr. 3.1). Kai šią trup-
meną prilyginame skalės skaičiui, gauname matematinę lygtį, siejančią 
dydžio simbolį, skaičių ir matavimo vienetą, pvz., 

nm
λ  = 0,6. Šią lygtį per-

                a                                               b                                                c

               d                                                e                                                  f
5.4 pav. Matavimo vienetų rašymo būdai

 

0        1         2         3 mA 0        1         2  mA  3 0        1         2      mA 

0       1          2         3  I / mA 0        1         2         3   
  I 
mA 0        1         2         3   

Srovė (mA) 
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rašius, skaičius ir matavimo vienetas užrašomi įprastu būdu λ = 0,6 nm. 
Šiuolaikinių dokumentų diagramose dydžio simbolio ir matavimo vieneto 
nerekomenduojama skirti kableliu, pvz., λ, mm.

Matavimo vienetai yra rašomi horizontaliai. Jei prie koordinačių 
ašies nurodomas dydžio pavadinimas, pavadinimas ir matavimo vienetas, 
tai jie rašomi lygiagrečiai su koordinačių ašimi (žr. 5.12, 5.13, 5.14 pav.).

Polinėje koordinačių sistemoje kampų matavimo vienetai (laips-
niai, minutės, sekundės) rašomi vieną kartą prie paskutinio skalės skai-
čiaus (5.15 pav.). Jei reikia, šiuos vienetus galima užrašyti ir prie kiekvieno 
skaičiaus. stačiakampėje koordinačių sistemoje kampų matavimo vienetai 
(laipsniai, minutės, sekundės) rašomi įprastu būdu.

Visose vientisinio darbo ar leidinio diagramose dydžiai ir matavimo 
vienetai turėtų būti žymimi ir rašomi tuo pačiu būdu.

5.1.6. Diagramų ir grafikų pavyzdžiai

toliau pateikiame keletą diagramų, kurios padarytos kompiuteriu 
pagal čia pateiktas taisykles. Kai kurios šių diagramų gali būti pavadintos 
grafikais.

                             a                                                                               b

5.5 pav. Informacinės dydžio kitimo diagramos 
su ypatingais taškais
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5.6 pav. Informacinės dydžio kitimo diagrama 
su paaiškinimais

5.7 pav. Tiesinė dviejų skalių diagrama
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5.8 pav. Tiesinė keturių skalių diagrama
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5.9 pav. Dviejų skalių logaritminė diagrama
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5.10 pav. Dviejų dydžių f ir b priklausomybės diagrama, esant skirtingiems 
dydžių h ir s santykiams (f, b, h ir s dydžiai yra parodyti apatiniame dešiniame  

diagramos kampe esančiame brėžinyje)
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5.11 pav. Eksperimentinių rezultatų diagrama  
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5.12 pav. Eksperimentinių rezultatų diagrama 
 (trikampiai rodo eksperimentiškai išmatuotus rezultatus, užrašytos ypatingų  

taškų – didžiausių amplitudžių – dažnių vertės)
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5.14 pav. Diagrama su pavadinimu ir paaiškinimais

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

–100 –50 0 50 100 150
10 –4

10–3

10 –2

10 –1

10 0

10 1

nA

°C

RH = 100 kΩ

RH = 25 kΩ

 

 

  Vn = –15 V
  Vt = +15 V

Įė
jim

o 
sr

ov
ė

Temperatūra

5.15 pav. Polinės koordinačių sistemos apskritiminė diagrama

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

0

60120

180

240 300

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0 °

P/P0

 

 
 

 

Įėjimo srovės priklausomybė nuo temperatūros



diagramos ir grafikai  |   109

5.16 pav. Trimatė diagrama
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5.2. Kitokios diagramos

yra diagramų, skirtų įvairiems gamybiniams, ekonominiams ir ki-
tokiems rodikliams (ar duomenims) vaizduoti. Šias diagramas pagal jų 
paskirtį galima skirstyti į iliustracines, informacines (pvz., padalinių ga-
mybinių rodiklių), operatyvines (pvz., traukinių eismo), analitines (pvz., 
atmosferos slėgio kitimo), skaičiavimo (nomogramos). nors tokias dia-
gramas galima braižyti gana laisvai, visgi joms reikėtų taikyti kai kurias 
diagramų sudarymo taisykles.

Šios diagramos gali būti sudarytos iš linijų, plokščių ar erdvinių figū-
rų, todėl pagal pavidalą jos skirstomos į linijines, tūrines, stulpelių, juostines, 
sektorines, mišrias (pvz., stulpelių tūrinė, sektorinė tūrinė), paveikslines ir kt.

tokiose diagramose nepriklausomo kintamojo dydžio vertės, kurios 
atidedamos, pvz., horizontaliojoje (x) ašyje, nebūtinai turi būti tolydinės ar 
kintančios pagal tam tikrą dėsnį. tai gali būti net ne dydžio vertės, bet tam 
tikri požymiai, pvz., specialistai (inžinieriai, mokytojai, gydytojai, teisinin-
kai) arba gaminiai (kelnės, suknelės, lietpalčiai, švarkai) ir pan. rezultatas 
(priklausomo kintamojo dydžio vertės) diagramoje turi būti parodytas  
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atitinkamu masteliu proporcingai vaizduojamo dydžio vertei, pvz., pro-
porcingas specialistų skaičiui arba gaminių skaičiui ir pan.

Šiose diagramose nepriklausomo kintamojo dydžio vertė ar požy-
mis dvimačiame vaizde gali būti atidedamas tiek horizontaliai (tada pri-
klausomo kintamojo dydžio vertė atidedama vertikaliai), tiek vertikaliai 
(tada priklausomo kintamojo dydžio vertė atidedama horizontaliai).

Linijinė diagrama braižoma taip, kad taškai, vaizduojantys priklau-
somas kintamojo dydžio ar rodiklio vertes, būtų jungiami tiesiomis linijo-
mis (žr. 5.17 pav.). Paprastai pagal ašių skales daromas ir vertikalus, ir hori-
zontalus tinklelis, nors galima daryti vieną jų arba tinklelio iš viso nedaryti.

5.17 pav. Linijinė diagrama
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Stulpelių diagrama braižoma vertikaliais stačiakampiais stulpeliais, 
kurių aukštis proporcingas atitinkamo dydžio ar rodiklio vertei pagal ver-
tikaliosios ašies skalę (žr. 5.18 pav.). Diagramose, kuriose pateikiamos 
kelių dydžių ar rodiklių vertės, braižomi keli sugrupuoti stulpeliai. Kiek-
vienas to paties rodiklio stulpelis brūkšniuojamas (ar spalvinamas) vieno-
dai, skirtingų rodiklių – skirtingai. Visų stulpelių plotis turi būti vienodas. 
stulpelių plotis priklauso nuo stulpelių skaičiaus diagramoje. tarpai tarp 
stulpelių arba tarpai tarp stulpelių grupių daromi vienodi. stulpelių di-
agramoje sudaromas horizontalus tinklelis, kuris braižomas pagal verti-
kaliosios ašies skalę. Jei stulpelių diagramoje tinklelio nėra, tai pačiame 
stulpelyje arba jo viršuje užrašoma rodiklio vertė. Kiekvieno dydžio vertė 
ar rodiklis yra paaiškinami diagramoje arba šalia jos.
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5.18 pav. Stulpelių diagrama

Viena stulpelių diagramos atmainų yra histograma, kuri grafiškai 
vaizduoja statistinį gautų rezultatų skirstinį (žr. 5.19 pav.). Histograma 
sudaroma iš suglaustų stačiakampių stulpelių. Kiekvieno stulpelio plotas 
proporcingas imties dažniui. Jei stulpelių plotis vienodas, stulpelių aukštis 
rodo, kiek kartų gauti rezultatai patenka į stulpelio pločiu vaizduojamą 
intervalą, pvz., išmatavus miške 1000 augančių eglių kamienų skersmenis, 
buvo gauti tokie rezultatai (pateikti lentelėje):

skersmuo 
(cm) nuo 22 iki 27 nuo 27 iki 32 nuo 32 iki 37 nuo 37 iki 42 nuo 42 iki 47

Kamienų 
kiekis 93 137 489 170 89

iš šios lentelės sudaryta histograma (žr. 5.19 pav.).

5.19 pav. Histograma
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Juostinė diagrama braižoma taip pat, kaip ir stulpelių diagrama, tik 
jos stačiakampiai braižomi horizontaliai (žr. 5.20 pav.). Juostinėje diagra-
moje daromas tinklelis, kuris braižomas pagal horizontaliosios ašies skalę.

5.20 pav. Juostinė diagrama
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Sektorinė diagrama braižoma padalijus skritulį į sektorius, kurie 
sudaromi linijomis jungiant apskritimo lanko taškus su apskritimo cen-
tru (žr. 5.21 pav.). sektoriai vaizduoja, pvz., objekto, medžiagos ar pan., 
sudedamąsias dalis procentais (vienas procentas atitinka 360°/100 = 3,6° 
kampo lanką) arba dydžių vertes proporcingomis dalimis. Kiekvieno sek-
toriaus vaizduojama dydžio vertė nurodoma pačioje diagramoje, o atskirų 
sektorių pavadinimai paaiškinami greta.

5.21 pav. Sektorinė diagrama
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Tūrinė diagrama vaizduoja dydžius ar rodiklius aksonometrinėje 
projekcijoje, tačiau ir čia stulpelio plotis ir storis neperduoda papildomos 
informacijos apie vaizduojamą dydžio vertę ar rodiklį, o tik daro malones-
nį akiai diagramos vaizdą (žr. 5.22 pav.). stulpelių, juostinė ar sektorinė 
diagrama gali būti paversta tūrine.

                                 a                                                                                b

5.22 pav. Tūrinės diagramos: a – stulpelių, b – sektorinė
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tūrinėje sektorinėje diagramoje sektoriai gali būti atskirti vienas 
nuo kito (žr. 5.22 pav., b).

Galima braižyti ir kitokių formų diagramas, o čia paminėti bendrie-
ji principai išlieka tokie patys.

Nomogramos braižomos norint palengvinti kai kurių sudėtingų dy-
džių skaičiavimus. nomograma – tai kelių kintamųjų dydžių funkcinį ryšį 
vaizduojantis brėžinys, iš kurio neskaičiuojant randamos vieno kintamojo 
apytikslės vertės (žr. 5.23 pav.). nomogramos braižomos tada, kai reikia 
apytikriai rasti dydžių vertes ir kai nėra tinkamų priemonių sudėtingiems 
skaičiavimams atlikti.

iš nomogramos, kuri parodyta 5.23 pav., galima rasti dviejų lygia-
grečiai sujungtų rezistorių varžą pagal formulę R = (R1 · R2) / (R1 + R2) 
arba dviejų nuosekliai sujungtų kondensatorių talpą pagal formulę C  =   
(C1 · C2)  /  (C1 + C2). norint rasti lygiagrečiai sujungtų rezistorių varžą, 
skalė oa priskiriama, pvz., rezistoriui R1, o skalė ob – rezistoriui R2. re-
zistoriaus varža R randama skalėje oC, ten, kur ją kerta linija, einanti per 
taškus oa ir ob skalėse, atitinkančiose rezistorių R1 ir R2 vertes. Pavyz-
džiui, jei R1 = 4 kΩ, o R2 = 8 kΩ, tai R ≈ 2,6 kΩ. analogiškai daroma ir 
skaičiuojant nuosekliai sujungtų kondensatorių talpą
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5.3. Oscilogramos

atliekant mokslinus eksperimentus ar tyrimus, labai dažnai yra 
naudojamos matavimo priemonės, kurios iškart rodo tiriamojo proceso 
kitimo dėsningumą laike (pvz., osciloskòpas rodo įtampos kitimą tam ti-
kroje tiriamos elektrinės grandinės vietoje) ar kelių dydžių sąryšį (pvz., 
charakterioskòpas rodo dažninę charakteristiką, t. y. ryšį tarp poveikio 
dažnio ir virpesio amplitudės). Kai tokio tipo matuokliai neturi galimybių 
tiesiogiai atspausdinti popieriuje stebimų kitimų, tai vaizdus tenka foto-
grafuoti ar nukopijuoti kokiu nors kitu būdu. o kai osciloskopo rodomas 
skaitines vertes galima kaupti kompiuteryje, tai jas galima apdoroti kom-
piuterinėmis diagramų braižymo programomis.

osciloskopo ekrane esantis vaizdas vadinamas oscilograma. Kad 
būtų galima įvertinti matuojamo dydžio parametrus, būtinas tinklelis. 
oscilogramoje turi būti nurodyta tinklelio kiekvienos ašies vienos pada-

5.23 pav. Nomograma lygiagrečiai sujungtų rezistorių varžai arba nuosekliai 
sujungtų kondensatorių talpai skaičiuoti
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los vertė arba nurodyti abiejų ašių masteliai taip, kaip daroma braižant 
diagramas (žr. 5.24 pav.).

                                   a                                                                          b
5.24 pav. Oscilograma: a – osciloskopo ekrano tinklelis, b – virpesio vaizdas
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5.4. Diagramų pavadinimai

Diagrama turi turėti pavadinimą, aiškinantį funkcinę priklausomy-
bę. Pavadinimas rašomas po diagrama. Po pavadinimo taškas nededa-
mas.

Pavadinimas turi būti toks, kad skaitytojas lengvai suprastų dia-
gramos teikiamą informaciją. Visa, kas diagramoje užrašyta simboliais ar 
santrumpomis, pavadinime turi būti paaiškinta.

Pavadinimas paprastai rašomas vienu sakiniu.
Jei viename brėžinyje yra pavaizduotos dvi ar daugiau diagramų ir 

po brėžiniu yra rašomas vienas apibendrinantis pavadinimas, tai, padėjus 
dvitaškį, toliau rašomas tekstas, aiškinantis kiekvienos diagramos ypaty-
bes (žr. 5.24 pav.).

nerekomenduojama pavadinimą rašyti simboliais, pvz., „3 pav. 
I = Ψ (U)“. taip pat pavadinime nerekomenduojama vartoti santrumpų.

informaciniuose leidiniuose pavadinimas gali būti rašomas virš 
dia gramos (žr. 5.14 pav.) arba jos lauke.

tame pačiame darbe ar leidinyje diagramų pavadinimai turi būti 
rašomi vienodai.
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5.5. Diagramų braižymas kompiuteriu

5.5.1. Diagramų braižymas „Microcal Origin“

Šiuo metu turbūt pati populiariausia programa, skirta diagramoms 
braižyti, yra „Microcal origin“, kurią sukūrė Microcal software, inc. [16]. 
Šia programa galima parengti įvairias diagramas, kurias galima įkelti į 
„Microsoft Word“ redaktoriumi parengtus dokumentus. tačiau rekomen-
duojama diagramas rengti atskiruose failuose, o vėliau į dokumentą įkelti 
.jpeg, .tif  tipo failais. to dažnai prireikia rengiant rašto darbus.

Diagramų rengimo principas 
remiasi tuo, kad pradžioje į lentelę 
yra įrašomi atitinkami duomenys 
(arba jie įkeliami iš kitomis progra-
momis tinkamai paruoštų failų), o 
paskui pagal diagramą rengiančio 
asmens pageidavimus ir progra-
mos galimybes sudaroma diagrama. 
reikia pabrėžti, kad pasirenkamos 
diagramų formos gali būti labai 
įvairios ir gali tenkinti įvairiausius 
diagramų rengėjo poreikius. svarbu, 
kad diagramos būtų braižomos pa-
gal taisyk les, kurios aprašytos šioje 
knygoje.

naudojantis programa „Mi-
crocal origin“ reikia žinoti, kad 
komanda Undo, kurią galima rasti 

pagrindinių komandų meniu eilutėje paspaudus pele užrašą Edit, leidžia 
grįžti tik vieną žingsnį atgal. tai verčia diagramos sudarytoją būti labai 
dėmesingą, nes, padarius netinkamą veiksmą, bus neįmanoma grįžti taip, 
kaip dirbant, pvz., su šiuolaikinais teksto redaktoriais. todėl rekomenduo-
jama rengiamą diagramą dažnai įrašinėti spaudžiant mygtukus Ctrl+S.

5.24 pav. Duomenų 
lentelė

5.25 pav. Diagramos pavidalo  
pasirinkimo kortelė
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toliau pateikiame keletą įvadinių patarimų, kaip išmokti rengti dia-
gramas su „Microcal origin 6.0“.*

Įsijungę programą „Microcal origin 6.0“, pamatysime programos 
langą su komandų meniu eilute ir lentele (žr. 5.25 pav.), kurią galima pra-
dėti pildyti.

Jei turime programos langą be lentelės, tai komandų meniu eilutėje 
pasirenkame File, New, o atsiradusioje kortelėje renkamės Project ir OK.

Pildant lentelę, reikia nepamiršti, kad lentelėje duomenys įrašomi 
tik klaviatūros mygtukais su rodyklėmis peršokus į gretimus langelius. 
norimą langelį taip pat galima pasiekti pele.

užpildę lentelę, diagramą sudarome taip. Komandų meniu eilutėje 
pele pasirinkus komandą Plot, atsiranda kortelė (žr. 5.25 pav.), kurioje siū-
loma įvairių diagramų formų: Line, Scatter, Line + Symbol…

Pasirinkus Line (linija), standartiniu šablonu susidarys diagrama, 
kurioje taškai bus sujungti tiesėmis (žr. 5.26 pav.). Pasirinkus Scatter, dia-
gramos lauke bus tik taškai.

toliau diagramą galima tvarkyti atidarius atitinkamas korteles. 
Pvz., dukart bakstelėjus pele ant diagramos horizontaliosios ašies, atsida-
rys septynios kortelės vienu pavadinimu X Axis (X ašis). tokia pati korte-
lė atsidarys, jei pele bakstelsime ant diagramos vertikaliosios ašies Y Axis  

*  Kompiuterinė programa „Microcal origin 6.0“ yra 2000 metų versija. Šiuo metu 
yra ir naujesnių versijų.

5.26 pav. Užpildyta duomenų lentelė ir jos diagrama, 
kuri gauta pasirinkus diagramos formą Line
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(y ašis). Šiose kortelėse yra galimybė tvarkyti diagramos skalę (Scale), pa-
vadinimą ir formą (Title & Format), diagramos tinklelį (Grid Lines), ašies 
trūkius (Break), ašių brūkšnelius (Tick Label), mažuosius ašių brūkšnelius 
(Minor Tick Label) ir įprastus ašių brūkšnelius (Custom Tick Labels).

Du kartus bakstelėjus už diagramos lauko, atsidaro kortelė dia-
gramos puslapiui tvarkyti (Page Control). Šioje kortelėje galima parinkti 
puslapio, kuriame braižoma diagrama, dydį, puslapio dydžio matavimo 
vienetus, kreivės taškų skaičių, puslapio spalvą ir kt.

Du kartus bakstelėjus į diagramos užrašą, atsidaro kortelė ašių pavadi-
nimams tvarkyti (Text Control). Šioje kortelėje galima parinkti raidyną, rai-
džių dydį ir formą, spalvą, užrašo orientaciją ir pan. sudarius vieno užrašo 
formą, jį galima pritaikyti visiems likusiems pele pažymėjus varnele langelyje 
Apply formatting to all labels (pritaikyti pasirinktą užrašo pavidalą visiems).

Dukart bakstelėjus į diagramos kreivę ar tašką, atsidaro kortelė Plot 
Details (kreivės tvarkymas). Šioje kortelėje galima pasirinkti kreivės formą 
(Plot Type), linijos ir kreivės ženklelio spalvą (Line/Symbol Color), taškų jun-
gimo būdą (Connect), kreivės linijos pavidalą (Type) ir plotį (Width) ir pan.

tačiau geriau tvarkyti diagramą ne baks-
telėjus dukart į diagramą, o komandų meniu 
eilutėje bakstelėjus pele į užrašą Format. tada 
atsidaro kortelė (žr. 5.27 pav.), kurioje randame 
komandas Page… (atidaro kortelę Page Control), 
Layer… (atidaro kortelę Layer Properties), Plot… 
(atidaro kortelę Plot Details), Axes (atidaro kor-
teles X Axis, Y Axis, Z Axis) ir t. t.

norint diagramą sutapatinti su kita, reikia 
ją sudaryti kitame sluoksnyje. tai daroma ko-
mandų meniu eilutėje pasirinkus Tools ir Layer. 
tada atsidaro kortelė, kurioje pasiūlomos kitos 
diagramos formos. Pasirinkus vieną jų, galima, 
kaip ir prieš tai aprašytu būdu, tvarkyti naujo 
sluoksnio diagramą. Diagramos lango kairės pu-

sės viršuje yra sluoksnio numerio užrašas, kuriuo galima perjungti sluoks-
nius. balta skaičiaus spalva rodo, su kuriuo sluoksniu dirbama.

5.27 pav. Kortelė format 
diagramai tvarkyti
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sutvarkyta diagrama pirmą kartą įrašoma pasirinkus komandų me-
niu eilutėje File, Save Project As. suteikus diagramai pavadinimą, jį įra-
šoma su plėtiniu „.opj“. Kitus kartus, kai pavadinimo nereikia keisti, dia-
grama įrašoma komandų meniu eilutėje parinkus File, Save Project arba 
klaviatūros mygtukais Ctrl+S.

Galima sukurti savo diagramos šabloną. tai daroma tvarkant dia-
gramą be duomenų, tai yra parenkamos ašių, brūkšnelių, užrašų ir pan. 
formos, kurios įrašomos į atskirą failą komandų meniu eilutėje parinkus 
File, Save Template As ir suteikus tam failui savo pavadinimą. tada naujos 
diagramos langas atidaromas komandų meniu eilutėje parinkus Plot, Tem-
plate ir surandamas savo diagramos šablono failas, kuris paleidžiamas. 
toliau diagrama tvarkoma įprastu būdu.

Diagramą galimą nukopijuoti ir perkelti į „Word’o“ dokumentą. tai 
paprastai daroma taip: komandų meniu eilutėje parinkus Edit, Copy Page 
nukopijuojama diagrama, o atidarius „Word’o“ dokumentą, komandų me-
niu eilutėje parinkus Edit, Paste diagrama įkeliama į tą dokumentą.

norint greitai braižyti diagramas, reikia išmokti šią programą val-
dyti klaviatūra. Pavyzdžiui, spaudžiant klaviatūros mygtuku Ctrl kartu su 
tam tikra raide, galima greitai vykdyti tokias komandas:

Ctrl+n File new… Ctrl+C edit Copy
Ctrl+o File open… Ctrl+V edit Paste
Ctrl+s File save Project Ctrl+M View zoom out
Ctrl+P File Print… Ctrl+W View Whole Page
Ctrl+z edit undo Ctrl+tab atidarytų langų 

aktyvinimasCtrl+X edit Cut

Komandinės meniu eilutės komandų kortelės gali būti atidaromos 
paspaudus klaviatūros mygtuką Alt kartu su pabraukta komandos raide, 
pvz., kortelė File atidaroma spaudžiant Alt+F, Edit – Alt+E, View – Alt+V, ir 
t. t. neatleidus mygtuko Alt, aktyvinamos toje kortelėje surašytos koman-
dos. Pvz., jei kompiuterio ekrane atidarytas diagramos langas, spaudžiant 
mygtukus Alt+O atsidaro kortelė Format, tada tam, kad ekrane matytume 
kortelę Plot Details, neatleidus mygtuko Alt reikia spausti kortelės užrašo 
Plot pabrauktos raidės klaviatūros mygtuką T.
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Programa „Microcal origin“ turi didelių galimybių ir šiuo metu la-
biausiai tinka fizikiniams rezultatams pateikti grafiškai. Palaipsniui įgu-
dus, galima surasti, kaip sudaryti duomenų statistiką, kaip matematiškai 
apdoroti rezultatus, kaip įkelti duomenis iš kitų dokumentų ir pan.

5.5.2. Diagramų braižymas „Microsoft Word 2010“ 
teksto redaktoriumi

„Microsoft Word 2010“, kaip ir kiti „Microsoft“ teksto redaktoriai, 
turi galimybę sudaryti diagramas, kurios aptartos 5.2 skyriuje „Kitokios 
diagramos“. Į tekstą diagramos įterpiamos specialia paprograme. su šia 
paprograme dirbama taip: žymeklis perkeliamas į tą teksto vietą, kur bus 
dedama diagrama, ir paspaudžiamas kairysis pelės mygtukas. Paskui ak-
tyvinamos komandos INSERT ir Chart.

tada atsidaro kor-
telė INSERT Chart, kurioje 
matyti stulpelinė diagra-
ma ir galimų pagrindinių 
diagramų pavidalų pasi-
rinkimo variantai. 
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Kad būtų įvesti reikalingi duomenys, du kartus pele bakstelėjus į 
pasirodžiusios diagramos lauką atidaroma kortelė Chart in Microsoft Word.

Šioje kortelėje yra lentelė, kurios kiekviename langelyje vietoj įrašy-
tų duomenų reikia įrašyti visus savo skaičius ir pavadinimus, reikalingus 
diagramai sudaryti.

išjungus lentelę ir dokumento lauke vieną kartą spustelėjus pelę, 
dokumente bus matyti įterpta šios lentelės diagrama.

Dešiniuoju pelės mygtuku bakstelėjus į atskiras diagramos vietas, 
galima rasti priemonių, leidžiančių keisti elementų formą ir spalvas, įvai-
riai išdėstyti elementus, keisti duomenis ir kt.

Jei rengiamame dokumente iš anksto yra sudaryta lentelė, tai jos 
duomenys taip pat gali būti pavaizduoti diagramoje. tada reikia pažymėti 
tą lentelės dalį, iš kurios norima sudaryti diagramą, ir duomenis nukopi-
juoti komanda Ctrl+C. Paskui lentelėje Chart in Microsoft Word pažymima 
tiek langelių, kiek norima jų įterpti komanda Ctrl+V. atsiradęs diagramos 
vaizdas minėtu būdu gali būti tvarkomas toliau.

Kiek padirbėjus su „Microsoft Word“ tekstų redaktoriumi, nesun-
kiai susidaro diagramų rengimo įgūdžiai. sudarant diagramas, reikėtų 
kiek galima daugiau laikytis šiame skyriuje pateiktų diagramų braižymo 
taisyklių, pvz., dydžių simbolių, matavimo vienetų rašymo taisyklių, taip 
pat parinkti užrašų šriftą, suderintą su teksto šriftu, ir pan.
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6 .  S C H E M Ų  B R A I Ž Y M A S

6.1. Bendrosios schemų braižymo taisyklės

schema – tai grafinis dokumentas, kuriame sutartiniais vaizdais, ženklais 
ar žymenimis yra rodomos sudedamosios gaminio dalys ir jų ryšiai.

schemos yra naudojamos įrenginių, prietaisų ar mechanizmų vei-
kimo principams analizuoti, kai nesigilinama į konstrukcines jų ypatybes.

atsižvelgiant į elementų rūšį ir jų tarpusavio ryšį, schema gali būti:
•	 elektrinė,
•	 energinė,
•	 optinė,
•	 hidraulinė,
•	 pneumatinė,
•	 dujų,
•	 vakuumo,
•	 kinematinė,
•	 kombinuotoji (pvz., pneumohidraulinė).

Pagal paskirtį schemos gali būti skirstomos į:
•	 sandaros (struktūrines),
•	 funkcines,
•	 principines,
•	 jungimo,
•	 prijungimo,
•	 bendrąsias,
•	 išdėstymo,
•	 jungtines.
taigi schemų pavadinimai gali būti tokie: principinė elektrinė sche-

ma, sandaros (struktūrinė) elektrinė schema, jungimo elektrinė schema 
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arba principinė optinė schema, jungimo vakuumo schema, išdėstymo 
pneumatinė schema ir t. t.

rašto darbuose yra parenkama tokia schema, kuri geriausiai paaiš-
kintų tekste nagrinėjamą dalyką.

Projektuojant įtaisą, prietaisą ar įrenginį ir rengiant jo dokumenta-
ciją, parenkamos reikiamos schemų rūšys ir kiekiai. schemų komplektas 
turi būti minimalus, bet toks, kad būtų galima pagaminti įrenginį. tarp 
vieno gaminio schemų elementų turi būti vienareikšmis ryšys.

schemos paprastai braižomos vartojant standartinius sutartinius 
žymenis [4, 6, 20, 25]. Jei yra vartojami nestandartiniai žymenys, turi būti 
atitinkamai paaiškinta.

reikia siekti, kad schemose būtų minimalus linijų, sankirtų ir lūžių 
skaičius, o minimalus atstumas tarp lygiagrečių linijų būtų ne mažesnis 
kaip 3 mm.

schemose galima užrašyti atskirų elementų arba visos schemos 
technines charakteristikas. Šios pastabos yra rašomos arba prie atskirų 
elementų, arba virš pagrindinio užrašo, arba tuščioje vietoje.

schema gali būti nubraižyta keliuose lapuose, nurodant jos dalių 
jungimo vietas.

6.2. Elektrinės schemos

6.2.1. Elektrinių schemų linijos

linijos elektrinėse schemose turi tam tikrą prasmę. Jos gali vaiz-
duoti:

a) elektrinius, funkcinius, loginius ar kitokius ryšius,
b) elektros srovės tekėjimo kelius,
c) mechaninius, optinius arba kitokius ryšius,
d) laidus, kabelius, šynas, magistrales,
e) ekranus,
f) prietaisų korpusus ir kt.
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linijos tipas ir storis yra susieti su jos paskirtimi (žr. 6.1 lentelę).

6.1 lentelė. Schemų linijos

Pavadinimas Tipas Storis
(mm) Pagrindinė paskirtis

ištisinė plona

b nuo 0,2 iki 
1,0.
optimalus 
linijų storis 
0,3 … 0,4

elektrinio ryšio 
linijoms, laidams, 
kabeliams, šynoms, 
grupinio ryšio linijoms, 
sutartinių grafinių 
žymenų linijoms

 
ištisinė stora

Juosta
2b, 3b, 4b

 
Grupinio ryšio linijoms, 
duomenų perdavimo 
magistralėms

brūkšninė 1b
ekranavimo linijoms, 
mechaninio ryšio 
linijoms

brūkšninė 
taškinė plona 1b

schemų elementų 
grupėms, kurios sudaro 
įrenginį ar funkcinį 
įrenginį, atskirti

brūkšninė taš-
kinė su dviem 
taškais plona 1b

atskiroms schemos 
dalims grafiškai atskirti

ryšių linijos sudaromos iš stačių ir gulsčių linijų ir turi turėti mini-
malų lūžių kiekį. atskirais atvejais leidžiama brėžti pasviras linijas, bet jų 
ilgis turi būti minimalus.

linijų storis parenkamas atsižvelgiant į brėžinių formatus ir sutarti-
nių grafinių žymenų dydžius. Vienoje schemoje rekomenduojama naudo-
ti ne daugiau kaip trijų storių linijas. Parinktos atitinkamos linijos visame 
brėžinyje turi būti vienodos.

brūkšninių linijų ilgiai parenkami atsižvelgiant į schemų dydžius. 
brūkšniai ir tarpai tarp jų turi būti kuo vienodesnio ilgio.

Prireikus virš linijų lygiagrečiai su gulsčiomis jų dalimis gali būti 
rašomas tekstas. Jei linijų tankis yra didelis, tekstą leidžiama rašyti stat-
menai.

b 

2 … 8 

1 … 2 

4 … 6 

5 … 30 

5 … 30 

3 … 5 

b 

2 … 8 

1 … 2 

4 … 6 

5 … 30 

5 … 30 

3 … 5 

b 

2 … 8 

1 … 2 

4 … 6 

5 … 30 

5 … 30 

3 … 5 

b 

2 … 8 

1 … 2 

4 … 6 

5 … 30 

5 … 30 

3 … 5 
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laidų sutvirtinimo, pvz., varžtu, gnybtu ar pan., išardoma vieta 
vaizduojama nedideliu skritulėliu, o neišardoma vieta, pvz., sulituota, su-
virinta ar pan., – tašku (žr. 6.1 pav.).

 
 
 
 

Nesusijungiančių 
laidų sankryža 

 Srovės, signalo ar 
informacijos 
sklidimo kryptis 

 
 
 
 

Neišardomai 
sujungti laidai 

 
Magistralė, 
rodanti duomenų 
perdavimo kryptį 
iš dešinės į kairę 

 
 
 

Išardoma laidų 
jungtis 

 Magistralė, 
rodanti duomenų 
perdavimą dviem 
kryptimis 

 
 
 
 

Ekranuotas laidas 

 

Korpusas 

 
 
 
 

Gnybtai 

 

Įžeminimas 

 6.1 pav. Laidų junginių ženklai

6.2.2. Schemų sudarymas

braižant schemas, tikrasis erdvinis elementų išdėstymas arba nėra 
parodomas, arba parodomas tik iš dalies. elementų sutartiniai žymenys 
išdėstomi taip, kad schemą būtų patogu skaityti ir lengva suvokti gaminio 
sandarą. todėl reikia laikytis šių pagrindinių taisyklių:

1. elementai, vykdantys vieną funkciją, turi būti sugrupuoti ir pagal 
vykstančio proceso eigą išdėstyti iš kairės į dešinę.

2. elementų išdėstymas funkcinės grupės viduje turi būti toks, kad 
susidarytų kuo paprastesnė konfigūracija, turinti minimalų skai-
čių linijų lūžių ir sankirtų.

3. Papildomi elementai turi būti už pagrindinių elementų juostos 
(pvz., maitinimo grandinės ar pan.).
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6.2.3. Sutartiniai žymenys

sutartiniai žymenys yra braižomi laikantis standartų reikalavimų. 
Prireikus gali būti vartojami nestandartiniai sutartiniai žymenys, ku-
rie schemoje turi būti paaiškinti. Pagrindiniai standartai – ieC 60617 ir 
Din en 60617 nuo 0 iki 12 [20]. Šie standartai priimti europos elektro-
technikos standartizacijos komiteto CeneleC be pakeitimų kaip euro-
pos standartas. lietuva nuo 2003 metų yra CeneleC tikroji narė.

Jei standartai leidžia vartoti nevienodų matmenų sutartinius žyme-
nis ar jų variantus, tai visose to paties įrenginio schemose turi būti varto-
jamas tas pats variantas.

sutartinių žymenų matmenys turi būti tokie, kokius nurodo stan-
dartai. Jei standartai matmenų nenurodo, tai sutartiniai žymenys braižomi 
kaip standarte. braižant iliustracines schemas, visus sutartinius ženklus 
galima proporcingai padidinti ar sumažinti.

sutartinių žymenų linijų storiai turi būti vienodi visose vieno darbo 
ar projekto schemose.

sutartinius žymenis rekomenduojama braižyti toje padėtyje, kuri 
parodyta standartuose, arba pasukus kartotiniu 90° kampu, išskyrus tuos 
atvejus, kai standartai leidžia pasukti kitaip (pvz., tiltelio schema).
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6.2.4. Sutartiniai elektrinių schemų elementų 
žymenys ir matmenys

Analoginių elektrinių schemų elementų žymenys

VarŽai (rezistoriai)

Varžų (rezistorių) vertės žymimos spalvotais ženklais. skaityti pradedama nuo žy-
mės, esančios arčiau kontakto. Pvz., jei spalvų seka tokia: ruda, juoda, mėlyna, 
auksinė, tai ruda spalva – 1, juoda spalva – 0, mėlyna ×106, auksinė – ±5 %. taigi 
tokio varžo varža 10·106 Ω (±5 %).

 
 
 
 

3 7,5 

Varžų vardinė sklaidomoji galia Reguliuojamieji varžai 

 
0,05 W 

 Reostatas 
a) bendrasis žymuo 

b) kai grandinė nutraukta 

c) kai grandinė
nenutraukta  

 
0,125 W 

 
0,25 W 

 
0,5 W 

 
Potenciomètras 

 
1 W 

 
Derinimo varžas 

 
2 W 

 
Įtampa valdomas varžas 

 
5 W 

 
Saugiklis 

U 
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KonDensatoriai

 
 
 
 

Bendrasis žymuo 
 Kintamosios 

talpos kon-
densatorius 
(rotorius pavaiz-
duotas lanku) 

 
 
 

Poliarizuotasis oksi- 
dinis kondensatorius 
su nurodytu įtampos 
prijungimo poliarumu 

 

 
 
 

 Derinimo kon- 
densatorius 

 
 
 Nepoliarizuotasis 

oksidinis konden- 
satorius 

 
 
 
 
 
 
 

Du kintamieji 
mechaniškai 
susieti kon- 
densatoriai 

 

+

+

 

5 

1,5 45° 
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inDuKtyVuMo ritės

tų ričių, kurių induktyvumo vertės žymimos spalvotais ženklais, 
vertės yra išreiškiamos mikrohenriais (μH). skaityti pradedama nuo sida-
bro spalvos žymės, esančios ant kontakto. Pvz., jei spalvų seka tokia: sidab-
rinė, ruda, juoda, raudona, raudona, tai ruda spalva – 1, juoda spalva – 0, 
raudona ×102, raudona – ±2 %. taigi ritės induktyvumas 1000 μH (±2 %). 
Jei spalvų seka tokia: sidabrinė, mėlyna, auksinė, pilka, auksinė, tai mėlyna 
spalva – 6, auksinė – kablelis, pilka – 8, auksinė – ±5 %. taigi ritės induk-
tyvumas 6,8 μH (±5 %).

10 

 
 Bendrasis žymuo  Ritė su atšakomis 

 
Ritė su šerdimi 

 Ritė su reguliuo-
jama atšaka 

 Ritė su feromag-
netine šerdimi 

 

Ritė, kurios 
induktyvumas 
reguliuojamas 
keičiant magne- 
tolaidžio padėtį 

 Ritė su magne- 
todielektrine 
šerdimi 

 Ritė su feromag- 
netine šerdimi ir 
oro tarpu 

 



schemų braižymas  |   131

transForMatoriai

 

Radijo dažnių 
transformatorius su 
nurodyta apvijų 
pradžia (•) 

Pramoninio arba 
garsinio dažnio 
transformatorius su 
numeruotais 
išvadais 

Radijo dažnių 
transformatorius su 
magnetolaidžiu Pramoninio dažnio 

transformatorius su 
įžemintu 
elektrostatiniu 
ekranu 

Radijo dažnių 
paderinamo 
induktyvumo 
transformatorius 

 

2 

1 

7

5 

3 

4

6•

• 
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DioDai

Diodo žymuo

stabilitronas             Diodinis                        Dvigubasis                       Kintamosios
                                   tiristorius                      diodas                               talpos diodas

Šviesos srauto        Fotodiodas*             Šviesos diodas                     optronas**
ženklas

*  apskritimas rodo, kad diodas yra įdėtas į korpusą.
**  Fotodiodas ir šviesos diodas viename korpuse. 

Diodo žymens 
matmenys 

a 5 

b 5 

c 1,5 

 
60
° 

b 

a 
 
 

b/
2 

c 

 
 
 
 

3 

8 2b
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tranzistoriai

Dvipoliai tranzistoriai

tranzistoriaus               pnp                   npn                      integrinio          Foto-
žymens matmenys       tranzistorius    tranzistorius       grandyno           tranzistorius
                                                                                               tranzistorius

lauko (vienpoliai, n arba p tipo) tranzistoriai

sandūrinis lauko tranzistorius lauko tranzistorius su izoliuota užtūra
su elektroninio laidumo n kanalu ir suformuotu n kanalu

a             b               c                                  d

lauko tranzistoriai su izoliuota užtūra ir su elektriniu lauku suku-
riamu n (žr. a, b ir c) arba p (žr. d) kanalu: a, d – lauko tranzistorius su 
korpusu, b – be korpuso ir su neprijungtu padėklu, c – be korpuso ir su 
padėklu, prijungtu prie ištako.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D = 10 
A = 3/4 D 

A
 

D 

A 

A
 / 

2 
60° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

a 
b 

D 

a 
b 

Lauko 
tranzistorių 
matmenys 

D 10 

a 5 

b 7,5 
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JunGtys

 
 
 
 
 

3 

90° 

3 

90° 

2 

 
 
 
 
 

 
Kištukas 

  
Mechaniškai 
sujungtų kelių 
kištukų ir 
lizdų jungtys  

 
 
 

 
Lizdas 
 

 
 
 
 

Lizdas, su- 
jungtas su 
kištuku 
 

 
 
 
      Lizdinė dalis     Kištukinė dalis 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bendraašis 
lizdas 

 
 
 
 

 
Bendraašis 
kištukas 

 
 
 
 

Bendraašis 
lizdas, su- 
jungtas su 
kištuku 

3 

1
2 

4 
3 

1
2 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 
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JunGiKliai ir PerJunGiKliai

 
 
 

5 30° 

5 5 

5 

5 

 

 Sujungiamasis 
jungiklis 

 Ne�ksuojamasis 
jungiklis 

 
 
 
 
 
 
 

Išjungiamieji 
jungikliai 

 Paspartintasis jungiklis 

 Jungiklis, grįžtantis į 
pradinę padėtį pakar- 
totinai nuspaudus 
mygtuką 

 
 
 
 
 
 
 
 

Du mechaniškai 
sujungti jun- 
gikliai  

 

Daugelio padėčių (čia 
parodytos keturios) 
perjungiklis 



136  |   schemų braižymas

6.2.5. Integrinių grandynų elementų ženklai 
ir žymenys

integrinių grandynų aprašymuose susiduriama su loginės būsenos ir 
loginio lygio terminais. terminas loginis lygis nusako fizikinį dydį, atsto-
vaujantį loginei būsenai. terminas vidinė loginė būsena nusako įėjimo ar 
išėjimo loginę būseną, kurią įgauna elementas kontūro viduje. terminas 
išorinė loginė būsena nusako:

•	 įėjimo loginę būseną, kurią jis gauna elemento įėjime, arba 
•	 išėjimo loginę būseną, kurią elementas teikia elemento išėjime.

 
 
 
 
 
 
 

n ·2,5 

m
·2

,5 n, m > 4 

 
 
 
 
 

Vidinė loginė 
būsena 

Išorinė loginė būsena 
arba loginis lygis 

Išorinė loginė būsena 
arba loginis lygis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*    *    *    *    *    *      

*    * 

♦♦ 

♦♦ 

*    *    *    *    *    *  

*    * 

Įėjimai 

Išėjimai 

Pageidaujama vieta 
elemento pavadinimo 
simboliui užrašyti 

Kita tinkama vieta 
elemento pavadinimo 
simboliui užrašyti 

Elemento kontūras 

standartinė elemento simbolio sandara yra parodyta paveiksle.

Žvaigždutės ženklas (*) žymi vietą įėjimo ir išėjimo kvalifikaci-
niams simboliams užrašyti.

brėžinyje pateikiami rekomenduojami elemento kontūro matme-
nys milimetrais: n, m > 4.
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6.2 lentelė. Integrinių grandynų kvalifikaciniai simboliai

J 

S 

T 

→m 

←m 

+m 

−m 

D 

 

Gra�niai simboliai Raidės 

Įėjimo jungtis D įėjimas 

 
Išėjimo jungtis J įėjimas 

Įėjime rodomas loginis 
neigimas 

K įėjimas 

 

Išėjime rodomas loginis 
neigimas R įėjimas 

Įėjime rodomas 
poliškumo simbolis S įėjimas 

Dinaminis įėjimas T įėjimas 

 
Pastiprintasis išėjimas Plėtimo įėjimas 

 

Atvirosios grandinės 
išėjimas 

Leidimas teikti 
duomenis  

 
Trijų būsenų išėjimas Postūmio įėjimas: iš 

dešinės į kairę 

 
Vėluojantis išėjimas 

Postūmio įėjimas: iš 
kairės į dešinę 

Dvikryptis prievadas Didėjančio 
skaičiavimo įėjimas 

Neloginis prievadas Mažėjančio 
skaičiavimo įėjimas 

 

K 

R 

E 

EN 
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6.3 lentelė. Integrinių grandynų elementų ženklai ir žymenys
 

 
 
 
 

Loginio elemento 
su pastiprintu 
išėjimu ženklas 

 Dviejų išėjimų 
dinaminis D 
trigeris 

 
 
 
 

Loginio elemento 
su histereze 
ženklas 

 Dviejų išėjimų 
vėluojantis 
sinchroninis JK 
trigeris 

 
 
 
 

Loginio neigimo 
NE elemento 
ženklas 

 Dviejų išėjimų 
sinchroninis T 
trigeris 

 
 
 
 

Loginio elemento 
ARBA ženklas 

 Loginis 
elementas IR su 
pastiprintu 
išėjimu 

 
 
 
 

Loginio elemento 
IR ženklas 

 Loginis 
elementas IR su 
histereze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keturių loginių 
elementų IR 
viename korpuse 
ženklas 

 

Keturių įėjimų 
dešifratorius ir 
segmentinis 
indikatorius 
viename korpuse 

 

D 
C 

Δ 

J 
C 
K 

T 
C 

& 

Δ ≥1 

& & 

& 

& 

& 

& 

Keturių loginių 
elementų ir 
viename korpuse 
ženklas

Keturių įėjimų 
dešifratorius ir 
segmentinis indi-
katorius viename 
korpuse
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Daugiau ženklų galima rasti standartuose, pvz., ieC  60617 ir 
Din en 60617 [20].

PaVyzDys. 18 išvadų (kojelių) 8 bitų mikrokontrolerio integrinio 
grandyno PiC16F84 ženklas su kvalifikaciniais simboliais ir integri-
nio grandyno išvadų numeracija

                                                                                     PDiP tipo korpusas

6.2 pav. Integrinio grandyno PIC16F84 ženklas ir jo korpuso vaizdas

6.2.6. Principinė schema

Principinė schema paprastai yra išsamiausia schema, kurioje parodyti 
visi elementai, įtaisai, prietaisai ir jų sujungimai, būtini jai realizuoti ir joje 
vykstantiems procesams tikrinti.

Principinėje elektrinėje schemoje taip pat gali būti parodyti visi jun-
giamieji ir montažiniai konstrukciniai gaminio elementai bei mechaniniai, 
optiniai arba kiti ryšiai. Principinė elektrinė schema, jei kitaip nepaaiškinta, 
vaizduoja būseną, kai prietaisas išjungtas.

elektriniai, elektroniniai ir radijo elementai yra braižomi sutartiniais 
žymenimis taip, kaip reikalauja standartas. Prie kiekvieno schemos elemen-
to yra užrašomas elemento ženklas. Šį ženklą sudaro viena arba dvi raidės 
ir skaitmuo. raidė apibrėžia elemento tipą (pvz., C – kondensatorius, R – 
varžas, VT – tranzistorius ir pan.), o skaitmuo – jo eilės numerį schemoje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VDD 
 
 
OSC1 
 
OSC2 
 
 
MCLR\ 
 
 
VSS 

RB7 
RB6 
RB5 
RB4 
RB3 
RB2 
RB1 

RB0/INT 
 

TOCKI/RA4 
RA3 
RA2 
RA1 
RA0 
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C

16
F8
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14 
 
 

16 
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5 

13 
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2 
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18 
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(pvz., C1, C2, … R1, R2, ir t. t.). Visoje schemoje net vienodo dydžio ir to 
paties tipo elementams yra priskiriami skirtingi atitinkami eilės numeriai 
(pvz., jei schemoje būtų trys 100 pF talpos kondensatoriai, tai vienas iš jų 
turėtų būti pažymėtas C4, kitas – C8, trečias – C14). to paties tipo elementų 
eilės numeriai schemose rašomi pagal jų išsidėstymą iš viršaus į apačią ir iš 
kairės į dešinę taip, kaip parodyta 6.3 pav. Šiame brėžinyje ištisinė linija rodo 
varžų numeracijos seką. tokia pat seka turi būti taikoma ir kitiems schemos 
elementams. tai būtina daryti tam, kad didelėse schemose būtų lengviau 
rasti reikiamą elementą.

6.3 pav. Elementų numerių rašymo tvarka

Visoje schemoje raidės ir skaitmenys yra rašomi vienodo dydžio šrif-
tu. elementų ženklai paprastai yra rašomi elementų ar įtaisų sutartinių žy-
menų dešinėje ar virš jų (žr. 6.4 pav.).

6.4 pav. Sutartinio žymens elemento ženklo rašymas

 
 
 

R1 R2 

Jei elementai yra parenkami derinimo metu, tai prie elemento ženklo 
rašoma žvaigždutė (pvz., R1*).

schemoje šalia elemento ženklo gali būti pateikta ir jo vardinė ver-
tė. atsižvelgiant į elemento sutartinio žymens orientaciją, elementų vardinė 
vertė rašoma taip, kaip parodyta 6.5 pav.

1
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Vardinę vertę rašant šalia varžų ir kondensatorių sutartinių žymenų, 
leidžiama ją rašyti sutrumpintai pagal toliau pateiktas taisykles.

Varžams:
a) nuo 0 W iki 999 W nenurodomi matavimo vienetai, pvz., 100;
b) nuo 1·103 W iki 999·103 W nurodoma vardinė vertė kiloomais ir 

rašoma raidė k, pvz., 120k;
c) nuo 1·106 W iki 999·106 W nurodoma vardinė vertė megaomais ir 

rašoma raidė M, pvz., 10M;
d) daugiau kaip 1·109 W nurodoma vardinė vertė gigaomais ir rašo-

ma raidė G, pvz., 220G.

Kondensatoriams:
a) nuo 0 F iki 9999·10–12 F nurodoma vardinė vertė pikofaradais ir 

nerašomi matavimo vienetai, pvz., 50,5;
b) nuo 1·10–8 F iki 9999·10–6 F nurodoma vardinė vertė mikrofara-

dais ir rašoma raidė m, pvz., 30,0m.

Dažniausiai pasitaikantys elementų ženklai yra pateikti 6.4 lentelėje 
(dar žr. Din en 61346-2 (panaikintas) ir en 81346).

 
 
 
 
 

R3 
220 

10
k R4 

R3 

220 

R4 
10k

6.5 pav. Sutartinio žymens vardinės vertės rašymo,  
atsižvelgiant į sutartinio žymens orientaciją, variantai
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6.4 lentelė. Elementų ženklai

Pirmoji 
ženklo 
raidė

Paskirtis elementai
Dviejų 
raidžių 
ženklas

1 2 3 4
A Įrenginys (bendra-

sis ženklas)
stiprintuvas, jutiklinis 
ekranas

B Keitlis ar keitiklis, 
keičiantis fizikinį dydį į 
dydį, tinkamą tolesniam 
apdorojimui

Garsiakalbis
Jonizuojančiosios spindu-
liuotės detektorius
Mikrofonas
Fotoelementas
Pjezoelementas
Garso ėmiklis
Greičio keitlis

BA

BD
BF
BL
BQ
BS
BV

C energijos kaupimo ele-
mentas, kondensatorius

D integrinis grandynas analoginis integrinis gran-
dynas
skaitmeninis integrinis 
grandynas
informacijos saugojimo 
elementas
Vėlinimo įtaisas

DA

DD

DS
DT

E spinduliuotės elementas Šildymo elementas
apšvietimo lempa

EK
EL

F apsaugos elementas,
saugos įrenginys, sau-
giklis

Momentinio veikimo 
srovės saugos diskretinis 
elementas
inertinio veikimo sro-
vės saugos diskretinis 
elementas
lydusis saugiklis

FA

FP
FU

G Generatorius,
maitinimo šaltinis

baterija GB

H indikacijos ir signaliza-
vimo įrenginys

Garso signalizacijos prie-
taisas
simbolių indikatorius
Šviesos signalizacijos 
prietaisas

HA

HG

HL
K relė, kontaktorius, 

paleidiklis
srovės relė
elektrinė šiluminė relė
Paleidiklis
laiko relė
Įtampos relė

KA
KK
KM
KT
KV

L induktyvumo ritė, 
droselis

liuminescencinio apšvieti-
mo droselis LL

M elektros mašina, variklis
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6.4 lentelės tęsinys

1 2 3 4
P informacijos įtaisas, 

prietaisas, matavimo 
įranga

ampermètras
impulsų skaitiklis
Dažniamatis
aktyviosios energijos 
skaitiklis
reaktyviosios energijos 
skaitiklis
ommetras
registravimo įtaisas
laikmatis
Voltmètras
Vatmètras

PA
PC
PF

PI

PK
PR
PS
PT
PV
PW

Q Jėgos grandinių jungik-
lis, skyriklis, trumpiklis

automatinis jungiklis
trumpiklis
skyriklis

QF
QK
QS

R rezistorius, energiją sta-
bilizuojantis elementas

termorezistorius
Potenciomètras
Matavimo šuntas
Varistorius

RK
RP
RS
RU

S Komutavimo prietaisas, 
rankų veiklos keitiklis į 
elektrinius signalus

Įjungiklis arba perjungiklis
Mygtukinis jungiklis
automatinis jungiklis,
klaviatūra
Jungiklis, veikiantis, kai yra 
atitinkamas:
lygis,
slėgis,
padėtis,
sukimosi dažnis,
temperatūra

SA
SB

SF

SL
SP
SQ
SR
SK

T transformatorius,
autotransformatorius, 
keitiklis

srovės transformatorius
elektromagnetinis stabili-
zatorius
Įtampos transformatorius

TA

TS
TV

U ryšio prietaisas, elek-
trinių dydžių į elektri-
nius dydžius keitiklis

Moduliatorius
Demoduliatorius
Diskriminatorius
Dažnio keitiklis
invertorius, dažnio
generatorius, lygintuvas

UB
UR
UI

UZ
V elektrovakuuminis, pus-

laidininkinis įtaisas
Diodas, stabilitronas
elektrovakuuminis įtaisas
tranzistorius
tiristorius

VD
VL
VT
VS
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6.4 lentelės tęsinys

1 2 3 4
W Mikrobangų linija ir 

elementai, antena
Šakotuvas
transformatorius, fazės 
suktuvas
silpnintuvas
antena

WE

WT
WU
WA

X energijos ir signalų 
jungtis

srovės ėmiklis
Kištukas
lizdas
išardomoji jungtis
aukšto dažnio jungtis

XA
XP
XS
XT
XW

Y Mechaninis įrenginys su 
elektromagnetine pavara

elektromagnetas
stabdis su elektromagnetine 
pavara

YA

YB
Z Filtras, galinis įtaisas ribotuvas

Kvarcinis filtras
ZL
ZQ

Įtaiso principinė elektrinė schema yra parodyta 6.6 pav.

6.6 pav. Tiesinio detektoriaus principinė elektrinė schema

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V1 

Uiš 

+12 V 

L1 

+ 
– 

A1 
V2 

R6 
V3 

C1 

C2 C4 

R1 

R2 R4 

R3 

R5 

C3 
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6.2.7. Elementų sąrašas

schemoje parodytų elementų duomenys yra surašomi į elementų 
sąrašo lentelę. Pageidaujama, kad lentelėje būtų pateikiama informacija 
apie elemento gamyklinį žymenį, elektrinius parametrus, jų kiekius, taip 
pat apie gamintoją ir šaltinį, kuriame galima rasti išsamius elemento duo-
menis, reikalingus pagal pateiktą schemą įtaisui projektuoti, gaminti ar 
remontuoti.

elementų sąrašo lentelė pildoma iš viršaus į apačią. lentelėje (žr. 
6.7 pav., tinkama a4 formato lapui) turėtų būti užrašytas elemento, įren-
ginio ar funkcinės grupės:

•	 ženklas,
•	 pavadinimas,
•	 kiekis,
•	 pastabos.

Elemento 
ženklas Pavadinimas Kiekis Pastabos 

C1 Kondensatorius MKS-4 1,5 µF×6,0 V/µs, ±10 % 1  65-682-32 

   

20 mm 110 mm 

180 mm 

10 mm  

 
6.7 pav. Elementų sąrašo lentelė

Elemento ženklas. elementai lentelėje yra rašomi abėcėlės tvarka 
grupėmis pagal elemento ženklą ir didėjantį numerį. tarp vienodų elementų 
grupių (pvz., kondensatorių – C, varžų – R, diodų – VD, tranzistorių – VT) 
yra paliekamos kelios neužpildytos eilutės.

norint sumažinti elementų sąrašo lentelę, elementai su vienodais pa-
rametrais rašomi į vieną eilutę elemento ženklo stulpelyje (pvz., R1, R8 arba 
C1, ..., C4 ir t. t.). 
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Pavadinimas. Pavadinimo stulpelyje yra rašomas elemento pava-
dinimas, jo tipas, parametrai, gamintojas ar kt., t. y. tokia informacija, 
kuri išsamiai charakterizuoja patį elementą (pvz., Kondensatorius MKs-4 
1,5 mF×6,0 V/ms, ± 10 %. Mfr. Wilma…).

Kiekis. Kiekio stulpelyje rašomas elementų kiekis (pvz., jei elemento 
ženklo stulpelyje buvo užrašyti elementų ženklai R1, R8, tai elementų kiekio 
stulpelyje bus rašomas skaitmuo 2, jei elemento ženklo stulpelyje buvo užra-
šyti elementų ženklai C1, …, C4, tai elementų kiekio stulpelyje bus rašomas 
skaitmuo 4 ir pan.).

Pastabos. Pastabų stulpelyje rašomas paaiškinimas ar nuoroda į kata-
logą, ar į kitur parašytą paaiškinimą, pvz., užrašomas elFa kataloge esantis 
prekės kodas, pvz., 65-682-32 (žr. 6.8 pav.).

6.2.8. Sandaros (struktūrinė) schema

sandaros elektrinė ar elektroninė schema pačiu bendriausiu būdu 
rodo gaminio veikimo principą. schemoje yra vaizduojami pagrindiniai 
funkciniai junginiai ir jų tarpusavio ryšiai. Funkciniai junginiai – tai ati-
tinkamai sujungtų elementų grupės, įrenginiai, įtaisai ir pan., vykdantys 
tam tikras apibrėžtas funkcijas. tikrasis atskirų junginių išdėstymas ir 
ryšio būdas nėra rodomas. schemos tikslas – akivaizdžiai parodyti funk-
cinių junginių sąveiką.

Funkciniai junginiai yra vaizduojami apskritimais, stačiakampiais 
arba sutartiniais žymenimis. sutartiniai žymenų ženklai, kurie braižomi 
apskritimų ar stačiakampių viduje, yra pateikti atitinkamuose standartuo-
se arba knygose (žr. 6.5 lentelę).

Funkciniai junginiai paprastai yra išdėstomi grandine taip, kaip 
vyksta procesas iš dešinės į kairę arba iš viršaus į apačią. Jei funkciniai 
junginiai rodomi stačiakampiais, tai jų pavadinimas užrašomas arba su-
tartinio žymens ženklas braižomas stačiakampio viduje. Jei yra daug funk-
cinių junginių, juos galima žymėti eilės numeriais, kurie yra rašomi virš 
stačiakampių arba kvadratų, arba jų dešinėje. eilės numeriai yra rašomi 
pagal jų išdėstymą iš viršaus į apačią ir iš kairės į dešinę. užrašyti numeriai 
paaiškinami papildomoje lentelėje ar kitu būdu. Visoje schemoje skaičiai 
ir raidės yra rašomi vienodo dydžio šriftu.



6.5 lentelė. Funkcinių junginių ženklai

  
Funkcinis junginys, 
elektroninis matuoklis 

 
Elektromechaninis 
elektrinių dydžių 
matuoklis 

  
Ampermetras 

  
Ampermetras 
 

  
Voltmetras 

  
Miliampermetras 
 

  
Oscilografas 

  
Voltmetras 
 

 Kintamosios srovės 
generatorius 

  
Milivoltmetras 
 

 Nuolatinės srovės 
šaltinis 

  
Ommetras 
 

  
Filtras 

  
Vatmetras 
 

  
Stiprintuvas 

  
Dažniamatis 
 

  
Operacinis 
stiprintuvas 
 

 
Fazometras

 
 

 
 
 
 
      a)                       b) 

 
Keitiklis: 
 a) lygintuvas, 
 b) dažnių keitiklis 

  
Galvanometras 
 

  
Vėlinimo įtaisas 

 Laikrodis, rodantis 
valandas, minutes, 
sekundes 

 Silpnintuvas 
(silpninimas 60 dB) 

  
Slėgio jutiklis 
 

  
Moduliatorius, 
demoduliatorius, 
diskriminatorius 

  
Temperatūros 
jutiklis 
 

 
Lazeris (spindulio 
bangos ilgis 0,560 μm)

  

A 

V 

G 

A 

mA 

V 

mV 

Ω 

W 

Hz 

ϕ

ff
f

Δt 

60 dB 
dB 

a 
b 

c 

0,560 μm 

P 

t
˚

10 

10
 

∅10 
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Procesų, vykstančių gaminyje, kryptis rodoma ryšio linijų rodyklėmis.
schemoje gali būti įvairių ženklų, pvz., impulsų formos, srovės tipo, 

taip pat aiškinamųjų užrašų. tai, kas turi būti užrašyta gaminio išorėje, 
sandaros schemoje rašoma su kabutėmis, pvz., „y“, „auto“ ir pan.

sandaros schemos pavyzdys parodytas 6.8 pav.

 
A1 M1 

A2 

Z1 

B1 PS1 

Vx 

6.2.9. Funkcinė schema

sudėtingiems gaminiams yra sudaromos funkcinės schemos, aiški-
nančios vykstančius skirtingų režimų procesus. Funkcinių schemų kiekis 
priklauso nuo gaminio tipo, jo detalizavimo laipsnio ir norimo pateikti 
informacijos kiekio. schemoje yra rodomi funkciniai junginiai (elementai, 
įrengimai, funkcinės grupės) ir jų tarpusavio ryšiai. brėžinys turi vaizdžiai 
rodyti funkcinių procesų nuoseklumą. tikrojo gaminio elementų išdėstymo 
laikytis nebūtina.

Funkciniai junginiai ir ryšiai tarp jų yra rodomi funkcinių junginių 
sutartiniais žymenimis, kurių forma aprašyta standartuose. Funkcinių sche-
mų dalys gali būti vaizduojamos stačiakampiais arba elementų sutartiniais 
žymenimis pagal sandaros ir principinių schemų reikalavimus.

6.8 pav. Įtampos kitimo registravimo įtaiso sandaros schema:  
Vx – įėjimo įtampa, A1 ir A2 – stiprintuvai, Z1 – žemųjų dažnių filtras, B1 – keitiklis, 

kuris poslinkį keičia elektrine įtampa, M1 – elektros variklis, PS1 – rašytuvas (ištisinės 
linijos rodo elektrinį ryšį, o brūkšninės – mechaninį)
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7 .  L I T E R A T Ū R O S  Š A L T I N I A I 
I R  L I T E R A T Ū R O S  S Ą R A Š A S

svarbi bet kokio rašto darbo (referato, laboratorinio, kursinio ir baigia-
mojo darbo, mokslinio straipsnio, mokslinės ataskaitos, disertacijos ir kt.) 
dalis yra literatūros sąrašo sudarymas, taisyklingas bibliografinių nuorodų 
užrašymas ir teisingas literatūros, kuria buvo naudojamasi rengiant darbą, 
citavimas. Geras mokslo darbas turi turėti ir gerą bibliografinį apipavida
linimą. Pasitaiko, kad studentų darbuose literatūros sąrašas būna bepras-
miškai „prikabintas“ prie darbo arba naudojamasi gausia literatūra be 
atrankos, taip pat neretai bibliografinės nuorodos būna užrašytos nesilai-
kant rekomendacijų. Dar blogiau, kai nenurodomi informacijos šaltiniai 
arba kai jie neatsakingai pateikiami. tai paprastai būdinga tiems darbams, 
kuriuose taip bandoma suteikti savo darbui originalumo tiesiogiai nura-
šant teksto dalis iš mokslo straipsnių ar knygų ir nuslepiant šaltinius, t. y. 
plagijuojama. taip nusikalstama intelektualinei kūrėjų nuosavybei. taigi 
literatūros šaltiniai turi būti teisingai nurodyti, o literatūros sąrašas – labai 
kruopščiai ir tvarkingai parengtas.

Savo darbe autorius privalo aiškiai atskirti, kur yra jo darbo dalis 
ir kur jis pasinaudojo kitų autorių darbais, tekstais, brėžiniais ir kt.

toliau pateiksime cituotų dokumentų bibliografinių nuorodų for-
mas taip, kaip rašoma standarte lst iso 690:2002 [15].

yra ir kitų aprašų sudarymo metodų, kurie reikalingi bibliotekinin-
kams, bibliografams ir kitiems specialistams [10], taip pat yra vadinamoji 
Harvardo bibliografijos nuorodų sistema (angl. Harvard referencing sys
tem) ir kt., tačiau jų nenagrinėsime ir netaikysime.

Šiame skyriuje paaiškinsime, kaip turi būti sudarytas bibliografinis 
aprašas, literatūros sąrašas ir kaip reikėtų cituoti darbo aiškinamajame 
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tekste naudotus literatūros šaltinius pagal tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (iso) rekomendacijas. nagrinėsime tik tuos atvejus, kurie 
būdingi tiksliesiems mokslams.

7.1. Dokumentų bibliografinis aprašas

7.1.1. Apibendrinta bibliografinio aprašo schema

Dokumento bibliografinis aprašas (dokumento aprašas, aprašas) – 
tai nustatyta tvarka pateikti bibliografiniai duomenys apie dokumentą (jo 
dalį ar dokumentų grupę), iš kurių jis atpažįstamas ir pagal kuriuos ieško-
mas kataloguose ar kitur. Dokumento aprašas turi teikti knygos, žurnalo, 
mokslinio straipsnio ar pan. leidybinius duomenis ir atspindėti jo vidinę 
struktūrą bei fizinę formą.

Paprastai dokumento aprašą sudaro tokios dalys:
•	 Pirminė atsakomybė
•	 antraštė
•	 antrinė atsakomybė
•	 leidimas
•	 skelbimas (vieta, leidėjas)
•	 Metai
•	 apimtis
•	 serija
•	 Pastabos
•	 standartinis numeris
•	 internetinis identifikatorius

Šis sąrašas nusako bibliografinę nuorodą sudarančius elementus ir 
jų išdėstymo tvarką. Pabraukti elementai sudaro pagrindinę nuorodą. Kiti 
elementai yra neprivalomi ir gali būti įtraukiami arba praleidžiami atsi-
žvelgiant į tai, kiek svarbus nuorodų sąrašo išsamumas. Pati bendriausia 
aprašo schema susideda iš atitinkamais ženklais atskirtų minėtų dalių.
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Pirminė atsakomybė. antraštė. antrinė atsakomybė. leidimas. 
skelbimas, vieta, leidėjas, metai. apimtis. serija. Pastabos. standartinis 
numeris. internetinis identifikatorius.

iš tiesų retai nurodomi visi žinomi aprašo elementai, nes biblio-
grafinis aprašas būtų labai sudėtingas. rašant tik privalomus elementus 
(aprašo schemoje jie pabraukti), žinios apie leidinį gali būti labai siauros 
ir kartais būtų sunku atpažinti leidinį. taigi atsižvelgiant į tikslą, reikia 
pasirinkti tinkamiausią variantą iš šių dviejų kraštutinumų.

7.1.2. Bibliografinio aprašo atskirų dalių apibūdinimas

Pirminė atsakomybė. bibliografinio įrašo dalis, kuri visada rašoma 
prieš bibliografinį aprašą ir kurioje įrašomas asmuo ar kolektyvas, yra at-
sakinga už dokumentų turinį. Šioje dalyje dažniausiai pateikiami autorių 
vardai ir pavardės taip, kaip užrašyta šaltinyje. Kartais sudedamąsias as-
menvardžio dalis reikia sukeisti taip, kad pirmiausia būtų parašyta ta da-
lis, pagal kurią asmenvardis įtraukiamas į sąrašą, katalogą ar pan. Pavardę 
galima rašyti didžiosiomis arba mažosiomis raidėmis, vardą – mažosiomis, 
taip pat rekomenduojama pavardę nuo vardo skirti kableliu.

Pvz., Kazimieras GleMŽa  arba  GleMŽa, Kazimieras.

autorių vardų inicialai rašomi tik tuo atveju, jei nesusidarys keblu-
mų atpažinti asmenį. Šiuo atveju asmenvardžiai skiriami kableliais.

Pvz., baleViČius, V., KiMtys, l., Misiūnas, G.

Kai yra daugiau negu trys asmenvardžiai, nurodomas tik pirmasis 
arba pirmieji du ar trys, o kitus galima praleisti. Jei nors vienas vardas 
praleidžiamas, santrumpa et al. (liet. ir kiti, ir kt.) ar jos atitikmuo turi būti 
rašomas po paskutinio pateikto vardo.

Pvz.: GeneViČius, K. et al.
arba GeneViČius, K., arlausKas, K., Viliūnas, M. et al.
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Kartais iš asmenvardžio neaišku, kur vardas ir kur pavardė, tada as-
menvardį reikia rašyti taip, kaip jis pateiktas šaltinyje.

Pvz.: baHaa b. e. saleH.
Jei autorius nenurodomas (anoniminė knyga), tai leidinys yra apra-

šomas nuo antraštės.

Antraštė. tai knygos ar straipsnio pavadinimas, iš kurio dokumen-
tas atpažįstamas. antraštė gali būti pradinė dalis, jei nurodomos anonimi-
nės (kai autorius nenurodomas) knygos, keturių ir daugiau autorių ben-
dri veikalai, įstaigų ar organizacijų, draugijų oficialūs leidiniai, teminiai 
rinkiniai, įvairios instrukcijos ir metodinio pobūdžio dokumentai ar pan. 
antraštėje gali būti sudėta: pagrindinė antraštė, lygiagreti antraštė ir paan-
traštė (paantraštėje paaiškinamas dokumento tipas, žanras, rūšis, paskir-
tis). literatūros sąraše monografijų, knygų ir panašių leidinių pagrindinė 
antraštė paprastai netrumpinama. Jei trumpinama, reikėtų nepraleisti an-
traštės pradžios, praleistą dalį žymėti daugtaškiu „ ... “. Kad antraštė būtų 
ryškesnė, pagrindinę antraštę galima atspausdinti kitu šrifto stiliumi, pvz., 
pasviruoju šriftu (italiku) ar ją pabraukti.

Pvz.: GoloKVosČius, Petras. Diferencialinių lygčių sprendinių stabilumas. 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004, 231 p. isbn 9986-19-634-5.

serialinių leidinių (pvz., mokslinių žurnalų) antraštės gali būti trum-
pinamos, jei dėl to nekyla problemų atpažįstant leidinį, pvz., Lietuvos fizi
kos žurnalo antraštė anglų kalba trumpinama taip: Lith. J. Phys. = Lithu
anian Journal of Physics. išskyrus visuotinai pripažintas santrumpas, kitų 
santrumpų reikšmės turi būti pateiktos pastabose arba atskirame sąraše.

Antrinė atsakomybė. tai aprašo dalis, kurioje nurodoma, kas dar 
yra atsakingas už aprašomą leidinį. Šioje dalyje galima nurodyti įstaigą ar 
organizaciją, kur parengtas darbas; galima pateikti duomenis apie vertėją, 
redaktorių, dailininką; taip pat gali būti rašomos adaptuotos autorių pa-
vardžių formos. Jei nurodytas leidinio sudarytojas, čia rašoma jo pavardė, 
o toliau įstaigos pavadinimas. 
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Pvz.: taMaŠausKas, a. Fizika: vadovėlis. red. l. Pranevičius. Vilnius: 
Mokslas, 1987, t. 1, 224 p.: iliustr.

Daugelio autorių leidinyje pavardės gali būti rašomos ne pirminės 
atsakomybės dalyje, o šioje dalyje. Jei yra keturi autoriai, tai rašomos visos 
pavardės, o jeigu penki ir daugiau – trys pirmosios ir santrumpa ir kt., et 
al. ar pan.

Leidimas. tai aprašo dalis, kurioje dažniausiai rašomas knygos kar-
totinio leidimo numeris (pvz., 3-iasis leid.), ypatingas dauginimo būdas 
(fotogr. 1934 m. leid.) ar pan.

Pvz.: Fizika: vadovėlis Viii klasei. Parengė Vladas Valentinavičius. 2-asis leid., 
patais. ir papild. Kaunas: Šviesa, 1996, 204 p.

Skelbimas, vieta, leidėjas, metai. tai aprašo dalis, kurioje pateikia-
ma, kur leidinys išleistas, kas jį išleido ir kuriais metais tai buvo padaryta. 
Ši aprašo dalis visada rašoma tokia tvarka: skelbimo vieta, leidykla, skelbi-
mo metai, neatsižvelgiant į tų duomenų pateikimą leidinyje. Vietovardžius 
ir leidėjų pavardes galima rašyti originalo kalba arba adaptuota forma.

Jei kokių nors duomenų trūksta, galima rašyti turimus spausdinimo 
duomenis (pvz., skelbimo vieta, spaustuvė, metai) arba santrumpas, pvz.: 
b. v. – be vietos arba  s. l. – sine loco; b. m. – be metų, s. a. – sine anno ar pan.

Pvz.:  Vilnius: Vaga, 1996. babtai (Kauno r.), b. m. london; new york; oxford, 
1993.

Apimtis.  tai aprašo dalis, kurioje nurodama, kiek puslapių turi 
leidinys, arba kuriuose leidinio puslapiuose yra nuorodoje paminėtas 
straipsnis. Žodžiai „puslapis“ ir „lapas“ trumpinami „p.“ ir „lap.“ literatū-
ros sąraše, jei nurodoma, kiek puslapių ar lapų turi leidinys, sutrumpini-
mai „p.“ ir „lap.“ rašomi po skaičiaus (pvz., 30 p., 200 lap.), o jei nurodomi 
straipsnių puslapiai, tai sutrumpinimai rašomi prieš skaičius (pvz., p. 30 
arba p. 18–21 ir pan.).

suvestiniame daugiatomio leidinio apraše vietoj puslapių rašomi 
tomų numeriai (pvz., t. 1–3 arba 3  t.). ten, kur rašomas tomo numeris 
ir puslapiai, pradžioje rašomas tomo numeris, po jo – puslapių skaičius 
(pvz., t. 1, 224 p.).
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užsienio leidinių puslapius galima rašyti arba lietuviškai (p.), arba 
originalo kalba (p. – angl., s. – vok., c. – rus. ir pan.).

taip pat čia vietoj puslapių ar tomo gali būti nurodoma laikmena.
Dažniausiai puslapių skaičiumi baigiasi trumpas knygos ir straips-

nio aprašas.

Pvz.:
taMaŠausKas, a. Fizika. Vilnius, 1987, t. 1, 224 p.

MarCinKeViČius, a. signalų apskaičiavimas plačiajuosčiuose asK. Elek
tronika ir elektrotechnika. Kaunas: technologija. 1998, nr. 1 (14), p. 54–57.

Serija. tai aprašo dalis, kurioje galima nurodyti bendrąją serijos an-
traštę, pažymėti atsakingos įstaigos pavadinimą, kitus su serijiniu ar dau-
giatomiu leidiniu susijusius duomenis. Ši aprašo dalis neprivaloma.

Pastaba. tai papildomą informaciją teikianti aprašo dalis. Pastabų 
gali būti kelios. Čia pirmiausia rašoma pagrindinio teksto ar santraukos 
kalba (pvz., santr. angl., rus.), tada identifikuojamos pagalbinės rodyklės, 
literatūros sąrašas, kita pagalbinė informacija apie knygą ir pan.

Standartinis numeris. leidinio standartinis numeris (isbn, issn) 
turi būti nurodytas pagal atitinkamus tarptautinius standartus. Jis nepri-
valomas aprašant dokumento dalį monografijose, straipsniuose ir pan., 
taip pat aprašant senuosius dokumentus, kuriuose standartinis numeris 
nebuvo nurodytas.

santrumpa isbn (angl. International Standard Book Number) yra 
unikalus knygos numeris, suteikiamas pagal tarptautinį standartą.

Pvz.: GoloKVosČius, Petras. Diferencialinių lygčių sprendinių stabilumas. 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 231 p. isbn 9986-19-634-5.

santrumpa issn (angl. International Standard Serial Number) yra 
unikalus serialinio leidinio numeris, suteiktas pagal tarptautinį standartą. 
serialinis leidinys (pvz., mokslinis žurnalas) – tai leidinys, kuris neapi-
brėžtą laiką leidžiamas spausdinta arba nespausdinta forma numeruoto-
mis ar datuotomis dalimis viena po kitos.

Pvz.: Matavimai. Kaunas: technologija. 2001, nr. 4 (20). 42 p. issn 1392-1223.
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Internetiniai identifikatoriai. internetiniai leidinio identifikatoriai 
yra Doi ir url. 

santrumpa Doi (pavadinimo Digital Object Identifier anglų kal-
ba santrumpa, liet. Skaitmeninio objekto identifikatorius) skirta objektui 
skait meninėje terpėje paženklinti. Šis ženklinimas padeda mokslinius 
straipsnius rasti internetinėje terpėje.

Pvz.: CHub, J. Comparison of atmospheric electric field measurements by a 
pole mounted field meter and by a horizontal wire antenna. Journal of Electrostatics. 
2015, no. 73 (4), p. 1–5, <http://dx.doi.10.1016/j.elstat.2014.10.003>.

Prie cituojamo objekto gali būti nurodytas ir jo adresas internete, 
t. y. jo url (pavadinimo Uniform Resource Locator anglų kalba santrum-
pa). interneto objekto turinys gali būti keičiamas, todėl prie internetinio 
adreso būtina įrašyti ir datą, kada nurodytu adresu objektas buvo skaity-
tas, t. y. laužtiniuose skliausteliuose turi būti pateikta dokumento peržiū-
rėjimo data. Pvz.:

broWn, r. G. Classical electrodynamics. Duke university Physics Depart-
ment. 2007, 331 p. <http://www.phy.duke.edu/~rgb/Class/phy319/phy319.pdf> [žiūr.  
2015-04-08].

7.1.3. Dokumentų bibliografinio aprašo schemos

Dokumentai yra įvairūs (autoriniai, anoniminiai, monografiniai, 
daugiatomiai ir serijiniai leidiniai, straipsniai ir pan.), o tai turi tiesioginės 
įtakos dokumento aprašo formai. Vieni dokumentai būna informatyvūs ir 
gerai apipavidalinti, kiti turi tik būtinus informacinius elementus, iš kurių 
gali būti sudaromas dokumento aprašas.

be to, aprašas turi būti kuo paprastesnės sandaros, bet aiškios teminės 
paskirties. reikėtų pasirinkti tokią aprašo formą ir tokias jo dalis, kurios 
geriausiai atspindėtų naudoto leidinio santykį su tekstu, pabrėžtų ar bent 
paliudytų nagrinėjamą dalyką. taip atsiranda skirtingi dokumentų aprašai.

tiksliųjų mokslų darbuose (kursiniai, bakalauro, magistro ir pan.) 
galėtų būti toliau pateiktos dokumento aprašo schemos, turinčios tokius 
atskiras dalis skiriančius ženklus.
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1 schema. išplėstinis aprašas
Pirminė atsakomybė (autoriaus pavardė ir vardas). Antraštė. lygia-

greti antraštė: paantraštė. antrinė atsakomybė. leidimas. skelbimo vieta: 
leidėjas, skelbimo metai. apimtis (tomo numeris, puslapių skaičius). se-
rija. Pastabos. standartinis numeris.

Pvz.: taMaŠausKas, albinas, Joneliūnas, sigitas. Fizikos laboratori
niai darbai: mokomoji knyga. red. l. Pranevičius. Kaunas: technologija, 2006. t. 1, 
136 p. isbn 542-00-079-32.

2 schema. trumpas autorinis aprašas
Pirminė atsakomybė (autoriaus pavardė ir vardas). Antraštė. lei-

dimas. skelbimo vieta, skelbimo metai, apimtis (tomo numeris, puslapių 
skaičius).

Pvz.: taMaŠausKas, a. Fizika. Vilnius, 1987, t. 1, 224 p.

3 schema. trumpas antraštinis aprašas
Antraštė. antrinė atsakomybė. leidimas. skelbimo vieta, skelbimo 

metai, apimtis (tomo numeris, puslapių skaičius).
Pvz.: Tarptautinis pagrindinių ir bendrųjų metrologijos terminų žodynas. Pa-

rengė Vytautas Valiukėnas, Pranas Juozas Žilinskas. 2-asis patais. leidimas. Vilnius, 
1998, 96 p.

4 schema. Žurnalo ar tęstinio leidinio straipsnio aprašas
Pirminė atsakomybė (autoriaus pavardė ir vardas). straipsnio an-

traštė. Pagrindinio dokumento antraštė. skelbimo vieta: leidėjas, skelbimo 
metai (arba data). apimtis (tomo numeris, puslapiai). Doi <url>.

Pvz.: DarGys, a. Clifford algebra approach to Graphene Flatland. Lith. 
J. Phys. Vilnius: lietuvos mokslų akademija, 2014. Vol.  54, no.  1, p.  33–36. doi.
org/10.3952/lithjphys.54108.

5 schema. iš interneto gauto dokumento aprašas
Pirminė atsakomybė. Antraštė. Kiti kompiuterinio dokumento duo-

menys, pastabos, puslapio skelbimo arba atnaujinimo data. <techniniai in-
formacijos internete paieškos duomenys> [Dokumento aplankymo data].
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bibliografiniai kompiuterinio dokumento duomenys turėtų tenkin-
ti bendrąsias dokumento aprašo taisykles. tvarkingai sudarytame doku-
mente jie turėtų būti nurodyti ir matomi pradiniame kadre ar puslapio 
gale. tačiau, kol tai nėra reglamentuota, šią dokumento aprašo dalį sudaro 
tas, kuris cituoja kompiuterinį dokumentą.

teikiami dokumento duomenys neturėtų pranokti įrašo bibliogra-
finių duomenų. sąraše vieno iš interneto gauto dokumento užtektų nu-
rodyti vieną, retais atvejais – du, tris adresus, skiriant juos kabliataškiu. 
adresas turi nurodyti lengviausią dokumento paieškos kelią. Prieš įtrau-
kiant dokumentą į sąrašą, būtina patikrinti, ar pagal pateiktą adresą jis yra 
pasiekiamas, taip pat reikia patikrinti, ar nepakito jo turinys ar antraštė.

Pvz.: CircuitMaker 6 for Windows User Manual. revision C. MicroCode en-
gineering, inc. 1988–998. <http://www.land.ufrj.br/~daniel/cl/ CircuitMaker_user_
Manual.pdf> [žiūr. 2014-04-07].

6 schema. standarto aprašo schema
standarto nuorodinis žymuo. antraštė. lygiagreti antraštė: paan-

traštė. leidėjas. skelbimo metai, apimtis (puslapių skaičius).

lst iso 690:2002 lt. Dokumentai. Bibliografinės nuorodos. Turinys, forma ir 
sandara (tapatus iso 690:1987). lietuvos standartizacijos departamentas. 2002 m. 
balandis, 20 p.

7 schema. Patento aprašo schema
Pirminė atsakomybė (patento pareiškėjas, o jei jo nėra, patento tu-

rėtojo asmenvardis). Antraštė (išradimo pavadinimas). antrinė atsakomy-
bė (išradėjas). Pastabos (tarptautinė klasifikacija). Dokumento identifika-
torius, t. y. šalis ar patentą išleidusi įstaiga, patentinio dokumento rūšis, 
dokumento numeris. skelbimo data.

Vilniaus uniVersitetas. Atminties elementas. išradėjas: Č. Pavasaris. 
int. Cl3. H 03 K 3/12, 17/00, 19/00. lietuvos patentas, lt6072. 2014-10-27.

Pastabos. Gerai parengtų knygų bibliografinį aprašą visada ga-
lima rasti pačioje knygoje (pirmuosiuose ar paskutiniuose puslapiuo-
se). Mokslinių straipsnių bibliografinį aprašą taip pat galima rasti gerai  
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parengtuose moksliniuose žurnaluose. Jais remiantis galima sudaryti ci-
tuojamo darbo aprašą. Kitais atvejais bibliografinį aprašą iš turimų duo-
menų tenka sudaryti tam, kuris cituoja dokumentą.

sudarant dokumento bibliografinį aprašą, pagrindinis dokumento 
duomenų šaltinis yra antraštinis lapas arba jo atitikmuo, todėl bibliografi-
nis aprašas sudaromas iš tų duomenų, kurie jame yra pateikiami.

Jei aprašomas dokumentas aprašytas kita kalba, tai iš šaltinio paimti 
duomenys transliteruojami arba lotyninami pagal tarptautinius standar-
tus. transliteruoti duomenys arba pakeičia vartotus originaliajame doku-
mente, arba, užrašyti laužtiniuose skliaustuose, jį papildo.

Didžiųjų raidžių rašyba turi atitikti kalboje nusistovėjusią praktiką. 
lietuvių kalba parašytas straipsnio pavadinimas pradedamas didžiąja rai-
de (pvz., Fotoniniais kristalais užpildyti rezonatoriai), anglų kalba didžią-
ja raide rašomi visi reikšminiai žodžiai (pvz., resonators with intracavity 
Photonic Crystals).

apraše turi būti taikoma nuosekli skyrybos sistema. Kiekvienas ele-
mentas turi būti aiškiai skiriamas nuo kitų elementų skyrybos ženklais. 
skirtumui tarp elementų pabrėžti vartojami įvairūs šriftai ar pabraukimai.

7.2. Cituojamų leidinių nuorodos 
ir bibliografinių aprašų sąrašas

7.2.1. Nuorodos tekste ir jų ryšys 
su bibliografiniais aprašais

nuoroda – tai rašomame tekste pateiktos kito autoriaus sukurto 
teksto ištraukos, išreikštų minčių, padarytų išvadų, gautų matematinių 
formulių, sukurto įrenginio, pateikto grafinio dokumento ir pan. nurody-
mo tekste priemonė. nuorodų pateikimo būdas labai priklauso nuo moks-
linio darbo bendrųjų reikalavimų ir autoriaus literatūrinio stiliaus, taip 
pat nuo rašančiojo gebėjimų raštu dėstyti mintis. Tvarkingos nuorodos 
– kokybiško teksto požymis.
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Paprastai nuorodos objektu pasirenkamos knygos, žurnalai, moks-
liniai straipsniai. tie objektai dažniausiai yra nurodyti būdais, kuriais bib-
liografiniai aprašai pateikiami:

•	 pagrindiniame tekste,
•	 puslapio išnašoje,
•	 darbo pabaigoje.

nuorodos tekste yra sudaromos vartojant tokius ženklus:
•	 kabutes    „          “ ,
•	 lenktinius skliaustus  (            ) ,
•	 laužtinius skliaustus  [            ] ,
•	 viršutinius indeksus  ... dujos1 .

Pačiame tekste nurodant knygos ar kito leidinio bibliografinį apra-
šą, taip pat knygos, straipsnio ar žurnalo pavadinimą, rašomos kabutės ar 
lenktiniai skliaustai.

nurodant cituojamą literatūrą, kuri pateikta darbo pabaigoje, nu-
meruotame ar nenumeruotame sąraše, vartojami laužtiniai skliaustai.

nurodant cituojamą literatūrą puslapio apačioje (išnašoje), rašomi 
viršutiniai indeksai. Jie gali būti vartojami ir numeruotame sąraše knygos, 
knygos skyriaus, straipsnio ar pan. pabaigoje.

reikėtų nepamiršti, kad lietuviškame tekste pirmosios (atidaran-
čiosios) kabutės visada rašomos žemai („), antrosios (uždarančiosios) – 
aukštai (“).

7.2.2. Cituojamų leidinių bibliografinių  
aprašų pateikimo būdai

Bibliografiniai aprašai pagrindiniame tekste. Kai bibliografinis 
aprašas rašomas tiesiog tekste, tai pateikiami tokie aprašo elementai:

autorius. antraštė, leidimo kartojimo duomenys, leidimo vieta, 
metai.

Jei cituojama kokia nors konkreti teksto dalis, tai nurodomas ir pus-
lapis.
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PaVyzDŽiai:
… elektronų sukinio kvantinis skaičius s = 1/2, todėl jų būsena aprašoma an-

tisimetrine bangine funkcija (tamašauskas, a. ir kt. Fizika. Vilnius, 1992, p. 125). 

… V. lujano knygoje „Kosmogeniniai radionuklidai atmosferoje“ (Vilnius, 
1979, p. 102) teigiama, jog „vienas pagrindinių faktorių, lemiančių pavasarinį – vasa-
rinį 7be koncentracijų maksimumą“ yra...

Bibliografiniai aprašai puslapio apačioje (išnašoje). Kai sudaroma 
nuoroda vartojant viršutinius indeksus, tai bibliografiniai aprašai patei-
kiami išnašose. išnašose jie aprašomi trumpiau nei literatūros sąraše, bet 
laikantis tam tikros nustatytos formos. tekste antraštės, leidinio ar pan. 
pavadinimai rašomi originalo kalba. lietuviškame tekste kirilicos šriftą 
galima pakeisti lotynų rašmenimis. Prie tokios transkribuotos antraštės 
nurodoma kalba (pvz., rus. = rusų kalba). išnašoje pateikiamas bibliogra-
finis aprašas originalo kalba.

PaVyzDys. … zigmas Žemaitis rinkinyje „litovskij matematičeskij sbor-
nik“ (rus.) publikuotame straipsnyje1 apžvelgė fizikos ir matematikos mokslų dėsty-
mą nuo universiteto įkūrimo iki jo uždarymo 1832 m.

  
1 Жемайтис З. Физико-математические науки в старом Вильнюсcком 

университете (1579–1832 г.г.) // Литовский математический сборник. Вильнюс, 
1962, т. 2, с. 289–317.

Bibliografiniai aprašai darbo pabaigoje. Šiuo atveju skyriaus arba 
darbo pabaigoje yra pateikiamas cituotos literatūros nenumeruotas (bet, 
pvz., abėcėlės tvarka arba chronologine tvarka išdėstytų) ar numeruotas 
bibliografinių aprašų sąrašas.

Kai tekste nuoroda yra viršutinis indeksas, tai išnašose, kaip minėta, 
pateikiami trumpi bibliografiniai aprašai. Jei literatūros sąrašas yra darbo 
pabaigoje, pateikiami ne trumpi, o išsamūs bibliografiniai aprašai. toks 
sąrašas taip pat numeruojamas viršutiniais indeksais.

Kai teksto nuoroda rašoma laužtiniuose skliaustuose, skaitytojai taip 
pat nukreipiami į literatūros sąrašą, esanti darbo pabaigoje. Pačią nuorodą 
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sudaro arba skaičius (pvz., [1]), atitinkantis eilės numerį literatūros sąraše, 
skaičius ir cituojamos dalies puslapiai (pvz., [1, p. 75] arba [1, p. 63–68]), 
arba trumpi bibliografiniai aprašai: autoriaus pavardė, pirmas antraštės 
žodis, leidimo metai, tomas, puslapis ir pan. (pvz., [Morsy, F. a. Dielec
tric..., 2005, t. 1, p. 351]).

taigi sąrašai gali būti numeruoti ir nenumeruoti. nenumeruota nuo-
roda turi būti tokia, kad cituojamą objektą nesunkiai būtų galima rasti pa-
teiktame literatūros šaltinių sąraše, kuriame jie surikiuoti abėcėlės tvarka.

PaVyzDŽiai:
1) teksto nuoroda į numeruotą sąrašą: [3] arba  [3, p. 280],
2) nuoroda į nenumeruotą sąrašą: [JanKausKas, V., Solution..., 2011, 

p. 320]   arba   [blizniKas, z. ir kt., 2004] ir pan.

rašomame darbe (referate, kursiniame ar diplominiame darbe) 
nuorodas į bibliografinių aprašų sąrašus reikia pasirinkti tik vienu iš mi-
nėtų būdų.

Tiksliųjų mokslų darbuose dažniausiai vartojami laužtiniai 
skliaustai, tarp kurių įrašoma nuoroda į numeruotą sąrašą.

7.2.3. Literatūros sąrašo sudarymas

Minėta, darbe teksto nuorodos sieja patį tekstą su cituojamais leidi-
niais. o tam tikrais atvejais leidiniai surašomi į atskirai pateiktą dokumen-
tų aprašų sąrašą, vadinamą literatūros sąrašu ar pan. todėl svarbu kiekvie-
ną aprašą tinkamai sutvarkyti. Pirmiausia reikia suvienodinti kiekvieno 
konkretaus autoriaus pavardžių bei vardų rašymo formas, taip pat suvie-
nodinti dokumento aprašus, ištaisyti pastebėtus netikslumus ir klaidas. 
Vėliau aprašus reikia sutvarkyti taip, kad juos būtų galima grupuoti pagal 
tam tikrą sistemą, pvz., pagal pasirodymo seką, abėcėlę, chronologiniu ar 
teminiu būdu ir pan. 

literatūros sąraše leidinių bibliografiniai aprašai galėtų būti išdės-
tyti kad ir taip:

•	 knygos, straipsniai ir kt. darbai lietuvių ir kitomis lotynų abėcėlės 
raidėmis,
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•	 leidiniai, parašyti ne lotynų abėcėlės raidėmis,
•	  nepublikuoti dokumentai,
•	 šaltiniai.
Kiekvienos iš šių grupių atskiri aprašai surikiuojami pagal abėcėlę.
Jeigu leidinių, parašytų ne lotyniškomis raidėmis, pvz., ideogra-

finiais ženklais ar kirilica, yra nedaug, juos galima transkribuoti lotynų 
rašmenimis ir įtraukti į bendrą sąrašą lietuvių, anglų, vokiečių ir kt. kalbo-
mis. Sąraše visi įrašai sužymimi arabiškais skaitmenimis; numeracija turi 
būti ištisinė. Į sąrašą tas pats veikalas įrašomas tik vieną kartą.

PaVyzDŽiai. 

a) Knygos, surašytos chronologine seka:
1. JaŠinsKas, J., KriVas, z., zuMeris, M. Braižyba. Vilnius: Mintis, 

1973, 240 p.
2. barsuKoVas, P. Statybinė braižyba. Vilnius: Mokslas, 1977, 328 p.
3. sliesoriūnas, V. Mašinų braižyba: Vadovėlis aukštųjų mokyklų stud. 

2-asis leidimas. Vilnius: Mokslas, 1987, 302 p. isbn 9986-524-17-2.
4. Janutienė, r. Medžiagų markių žymėjimas. Kaunas: technologija, 

2006, 41 p. isbn 9955-09-920-8.
5. broWn, r. G. Classical Electrodynamics. Duke university Physics De-

partment, 2007, 331 p. <http://www.phy.duke.edu/~rgb/Class/phy319/phy319.pdf> 
[žiūr. 2015-04-08].

b) Knygos ir moksliniai straipsniai, surašyti abėcėlės tvarka:
1. baHaa b. e. saleH, teiCH, M. C. Fundamentals of Photonics. new 

york: Wiley, 2007, 1200 p. isbn: 978-0-471-35832-9.
2. DarGys, a. Control of two-Dimensional electron spin by an abrupt 

Change of Physical Parameters of a Quantum Well. Lith. J. Phys. 2011, vol. 51, no. 1, 
p. 53–63. Doi:10.3952/lithjphys.51108.

3. FalK, David s. Seeing the Light: Optics in Nature, Photography, Color, 
Vision, and Holography. new york: John Wiley & sons inc., 1986. isbn-13: 978-
0471603856.

4. GraHaM, r. and HaKen, H. laser light – First example of a second-
order Phase transition far away from Thermal equilibrium. Zeitschrift für Physik. 
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springer-Verlag, 1970, vol. 237, no. 1, p. 31–46. Doi: 10.1007/bF01400474. <http://
dx.doi.org/10.1007/bF01400474> [žiūr. 2014-04-08].

5. loMinaDze, D. G. Cyclotron Waves in Plasma. oxford: Pergamon Press, 
1981, 218 p. isbn 10: 1-4832-3413-4.

6. sHaHin, M. M. nature of Charge Carriers in negative Coronas. Applied 
Optics. 1969, vol. 8, issue s1, p. 106–110.

Cituojamų dokumentų aprašų sąrašui suteikiamas pavadinimas. Jis 
gali būti toks:

•	  literatūros sąrašas
•	  bibliografinis sąrašas
•	  naudotos literatūros sąrašas
Kai sąrašas nedidelis (mažiau kaip dešimt įrašų), jį galima pavadinti 

trumpiau:
•	  literatūra
•	  naudoti leidiniai
•	  Pagrindinė literatūra
Jei kolektyvinės monografijos, žinyno, konferencijos medžiagos 

rinkinio ir pan. literatūros sąrašą sudarytų ne pats autorius, o kitas asmuo, 
jo pavardę reikėtų nurodyti prie sąrašo ir leidinio turinyje. tai svarbus 
mokslo darbo rašymo ir bibliografinio apipavidalinimo reikalavimas.

7.3. Leidinių pavadinimų žodynėlis

Atlasas – kurios nors teritorijos ar tematikos žemėlapių rinkinys; 
kurios nors žinių srities (anatomijos, botanikos ir pan.) vaizdų knyga.

Bibliografinis dokumentas – informacinis leidinys (ar kita laikme-
na), kuriame pateikiami susisteminti spaudinių ir kitų dokumentų biblio-
grafiniai įrašai.

Biuletenis – periodinis arba tęstinis žinybos leidinys, kuriame skel-
biama oficiali su tos žinybos veikla susijusios tematikos medžiaga; trum-
pas oficialus pranešimas apie visuomenei svarbų įvykį ar reikalą.
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Brošiūra – knygos pavidalo leidinys, turintis ne mažiau negu 4, bet 
ne daugiau kaip 48 puslapius.

Daugiatomis leidinys – leidinys iš dviejų ar daugiau tomų.
Disertacija – mokslo darbas, kurį parengęs ir viešai apgynęs asmuo 

gauna mokslo laipsnį.
Habilitacinis darbas – aukštesnio lygio už daktaro disertaciją moks-

lo darbas, apibendrinantis darbo autoriaus mokslinius tyrimus tam tikroje 
srityje, kurį apgynus suteikiamas habilituoto daktaro vardas.

Informacinis dokumentas – dokumentas, kuriame sistemiškai patei-
kiami žodžiai, įvairių mokslo ir praktinės veiklos sričių duomenys: enci-
klopedijos, žinynai, žodynai, vadovai, tezaurai ir kt.

Katalogas – informacinis leidinys (ar kita laikmena), kuriame tam 
tikra tvarka išvardyti daiktai (jų pavyzdžiai, nuotraukos, aprašai, anotaci-
jos ir kt.).

Knyga – dažniausiai kodekso pavidalo leidinys, turintis daugiau 
kaip 48 puslapius.

Kompaktinė plokštelė – plokštelė, kurioje skaitmeniniu būdu įrašy-
tos kompiuteriui skirtos laikmenos (CD-roM), garsas ir / ar vaizdas.

Kompiuterinis dokumentas – dokumentas, kurio informacija skai-
toma kompiuteriu.

Laikraštis – periodinis leidinys, kuriame spausdinama operatyvi in-
formacija aktualiausiais klausimais.

Mokomasis leidinys – leidinys (ar kita laikmena), kuriame mokomo-
ji medžiaga išdėstyta mokytis patogia tvarka.

Mokomoji knyga – knyga, kurioje pateikiamos teorinės žinios ir 
praktinės užduotys tam tikram dalykui mokytis.

Mokslo populiarinimo knyga – knyga, kurioje lengvai suprantama 
forma aprašomi mokslo, kultūros, technikos ir kt. dalykai.

Monografija – vieno autoriaus parengtas mokslo veikalas, kuriame 
išsamiai ir visapusiškai išnagrinėta tam tikra problema.

Norminis techninis dokumentas – dokumentas, kuriame skelbiamos 
tam tikros technikos, gamybos ar kitų veiklos sričių taisyklės, normos.

Oficialusis dokumentas – dokumentas, kuriame pateikiami įstaty-
mai, sutartys, teisiniai dokumentai ar pan.
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Patentas – dokumentas, kuriuo tvirtinama išradimo autorystė ir iš-
imtinė patento savininko teisė naudotis išradimu.

Periodinis leidinys – reguliariai leidžiamas leidinys dažniausiai tuo 
pačiu pavadinimu, vienodai apipavidalintas, numeruotas bei datuotas, pa-
prastai vienodos apimties ir formato.

Projektas – seka veiksmų, skirtų naujam produktui pagaminti, pa-
slaugai sukurti arba darbams atlikti. 

Rankraštis, rankraštinis dokumentas – dokumentas, kurio tekstas 
parašytas ranka. Pastaba. rankraščiu laikomas ir mašinraštis bei kompiu-
teriu spausdintas tekstas, išskyrus disertacijas ir habilitacinius darbus.

Referatas – periodinis leidinys (ar kita laikmena), kuriame skelbia-
ma vienos mokslo srities ar technikos šakos įvairių publikacijų trumpa 
apžvalga.

Rinkinys – leidinys, kurį sudaro vieno ar kelių autorių atskiri veika-
lai arba įvairaus pobūdžio oficiali medžiaga, dokumentai.

Serialinis leidinys – periodinių, tęstinių ir serijinių leidinių apiben-
drinamasis pavadinimas.

Serijinis leidinys – vienos paskirties ar tematikos leidiniai, turintys 
tą pačią antraštę ar vienodai apipavidalinti.

Standartas – nustatyta tvarka įteisintas norminis dokumentas, ku-
riuo apibrėžiamos tam tikros taisyklės ir reikalavimai gaminiams, tech-
nologiniams procesams ir pan. skiriami tarptautiniai, valstybės, šakų ir 
kitokie standartai.

Techninis dokumentas – visuma dokumentų, reikalingų projektams 
įgyvendinti, gaminiams pagaminti, masinei suprojektuoto daikto gamybai 
pradėti ir pan.

Tęstinis leidinys – leidinys, kurio dalys (tomai, sąsiuviniai ar kt.) lei-
džiami neapibrėžtais laiko tarpais.

Tezės – dokumentas, kuriame skelbiami trumpai suformuluoti pa-
grindiniai pranešimų, paskaitų, disertacijų ar kt. teiginiai.

Vadovėlis – mokomasis leidinys, kuriame pagal mokymo programą 
išdėstytas mokomasis dalykas ar jo dalis.

Veikalas – grožinės literatūros, mokslo ar kt. kūrinys, turintis sava-
rankišką reikšmę.
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Žemėlapis – kartografijos dokumentas, kuriame pateiktas sumažin-
tas Žemės ar kito dangaus kūno paviršiaus ar jo dalies atvaizdas plokštu-
moje.

Žurnalas – subrošiūruotas periodinis leidinys, dažniausiai turintis 
viršelį.

santrumpos:
isbn – angliško pavadinimo International Standard Book Number (tarptau-

tinis standartizuotas knygos numeris) santrumpa. Pagal šį standartą knygai suteikia-
mas unikalus numeris.

issn – angliško pavadinimo International Standard Serial Number (tarp-
tautinis standartizuotas serialinio leidinio numeris) santrumpa. Pagal šį standartą 
perio diniam leidiniui suteikiamas unikalus numeris.

Doi – angliško pavadinimo Digital Object Identifier (skaitmeninio objekto 
identifikatorius) santrumpa. Kodas suteikiamas intelektinės nuosavybės objektui ir 
naudojamas objektui skaitmeninėje erdvėje identifikuoti.

url – angliško pavadinimo Uniform Resource Locator (unifikuota informa-
cijos šaltinio nuoroda) santrumpa. tai tinklalapio internete adresas.
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8 .  R A Š T O  D A R B Ų  K A L B A

rašto darbuose, be dalykinių, dažnai pasitaiko daug įvairių kalbos 
klaidų: rašybos, skyrybos, žodžių darybos, netaisyklingų terminų, žodžio 
reikšmių painiojimų, barbarizmų (slavybių, anglybių), žargoniškai pavar-
totų žodžių ir pan. [8, 9, 19]. be to, labai svarbi nagrinėjamo klausimo 
dėstymo logika, taip pat sakinio ir sakinių sekos logika. reikia vengti klai-
dingai suvokiamų lietuviškų ir tarptautinių žodžių reikšmių ir sudėtingos 
formos sakinių. Geriau rašyti paprastai ir aiškiai, negu sudėtingai ir skai-
tytojui nesuprantamai.

8.1. Taisymai

Pateikiame dažniausiai darbuose netaisyklingų ir netaisyklingai 
vartojamų žodžių ar jų junginių taisymų (pirmiausia pateiktas žodis, tada 
jį iliustruojantis sakinys, o sakinyje po netaisyklingo žodžio skliausteliuo-
se pusjuodžiu šriftu – taisymas).

Apjungti Šiuos du darbus reikia apjungti (= sujungti, sudėti) į vieną.
Apspręsti Šis veiksnys apsprendžia (= lemia) generatoriaus paskirtį.
Atreguliuoti reikia tinkamai atreguliuoti (= sureguliuoti, sutvarkyti) 

mechanizmo veikimą.
Bėgyje laboratorinį darbą reikia baigti valandos bėgyje (= per 

valandą).
Blogoje būklėje Deja, prietaisas buvo blogoje būklėje (= sugedęs, blogos 

būklės).
Dalinai Matavimo rezultatai dalinai (= iš dalies, šiek tiek) tenkina 

teorines išvadas.
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Daugiau Daugiau pusės (= Daugiau kaip (negu, nei) pusė) rezultatų 
to nerodo.

Daviniai eksperimento daviniai (= duomenys) prieštarauja teorijai.
Dėka Dėka (= Dėl) oro trinties švytuoklės svyravimai slopsta. 

Dėka naujų reguliatorių įdiegimo (= Įdiegus naujus regu-
liatorius,) pagerėjo sistemos pastovumas. bet tinka: tik 
draugo dėka supratau multivibratoriaus veikimą.

Eigoje eksperimento eigoje (= metu) paaiškėjo, kad…
Eilė Jis žinomas kaip eilės (= daugelio, kelių, keliolikos) išra-

dimų autorius. Pirmoje eilėje (= Pirmiausia, visų pirma) 
matuojama srovė.

Emeilas,  
emailas

Duomenis perduoti emeilu (= elektroniniu paštu).

Galvoti straipsnio autoriai galvoja (= mano), kad ši formulė netinka 
dėl savo sudėtingumo. bet tinka: netrukdyk, aš dabar galvo-
ju, kaip sujungti schemą.

Gautis Gavosi geri rezultatai (= Gauti geri rezultatai). Gavosi 
(= Buvo gauta, išėjo) tapatybė. Gaunasi generacija (= Pra-
deda generuoti, generuoja).

Į signalo sklidimo greitis 300 metrų į (= per) sekundę.
Įsisavinti užduotis reikia įsisavinti (= atlikti, vykdyti, spręsti, 

išmokti) nuosekliai. norint įsisavinti (= išmokti, perpras-
ti, išsiaiškinti) naują programavimo kalbą, reikia sugaišti 
nemažai laiko.

Išdirbti laboratorijos mokslininkai išdirbo (= sukūrė) dielektrinio 
sluoksnio tyrimo metodiką. Išdirbo (= Padarė, sukonstra-
vo, sukūrė) paviršinio potencialo matuoklį. Dar neišdirbta 
(= neištobulinta) technologija. bet tinka: už blogą moky-
mąsi tėvas Jonui išdirbo kailį.

Išpildyti studentas išpildė (= atliko) visas užduotis. 
Įtakoti Visa tai įtakoja (= turi įtakos) eksperimento rezultatams.
Įvardinti reikėtų įvardinti (= nurodyti, pateikti) pagrindinius paklai-

dų šaltinius.
Kaip taisyklė Generatoriaus išėjimo įtampa kaip taisyklė (= paprastai, 

dažniausiai) neviršija 5 V.
Kelias tai patikrinome eksperimentiniu keliu (= eksperimentiniu 

būdu, bandymais, eksperimentiškai).
Kovoti Kovojant su triukšmu (= Kad sumažėtų triukšmo įtaka; 

Norint sumažinti triukšmo įtaką) signalas filtruojamas.
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Leiskim Leiskim (= Sakykim, tarkim), kad tie kampai panašūs. Da
leiskim (= Sakykim, tarkim), kad a daugiau už b.

Nepalyginamai Dabar matavimo rezultatai nepalyginamai (= daug) geriau 
atspindi teorinius rezultatus.

Normaliai Normaliai (= Paprastai) kaupinimo energija viršija ribinę 
vertę.

Pagalba studentų žinios tikrinamos testų pagalba (= naudojant 
testus, testais). tą reiškinį galima stebėti oscilografo pagalba 
(= oscilografù).

Pagrinde Šie darbai pagrinde (= daugiausia) buvo vykdomi lazerinės 
spektroskopijos laboratorijoje.

Pasėka, pasė
koje

tai neatidumo pasėka (= rezultatas). To pasėkoje (= Dėl to, 
dėl tos priežasties) tranzistorius perdegė.

Pilnas, pilnai reikia pateikti pilnus (= visus, išsamius) duomenis. Pilnai 
(= Visiškai) pritariu baigiamojo darbo išvadoms. Į klausi-
mą atsakė pilnai (= išsamiai, puikiai, iki galo). bet tinka: 
Prisikrovė pilną kuprinę knygų.

Pliusuoti Prie dviejų pripliusuok (= pridėk) tris.
Pravesti Jonas pravedė (= atliko) eksperimentą. Dėstytojas pravedė 

(= surengė, sušaukė) seminarą. laidai buvo pravesti (= nu-
tiesti) iš antro aukšto į penktą. bet tinka: negaliu draugės 
pravesti pro saldainių parduotuvę.

Priduoti Jau pridaviau (= įteikiau) dokumentus. baigiamąjį darbą 
reikia  priduoti (= įteikti) iki gegužės 25 d.

Prie Judris buvo matuotas prie 200 ºC temperatūros (= esant 
200 ºC temperatūrai, kai temperatūra 200 ºC).

Randasi Krūvininkai randasi (= yra, būna) sluoksnio paviršiuje.
Reikšmė Įtampos reikšmė (= vertė) viršija 25 V.
Reiškia Reiškia (= Taigi, vadinasi, žodžiu) srovės dydį lemia 

temperatūrų skirtumas. bet tinka: Jis drąsiai reiškia savo 
nuomonę.

Rezultatas To rezultate (= Todėl, dėl to) padidėjo rezonatoriaus energi-
niai nuostoliai. bet tinka: Darbo rezultatai buvo geri.

Sąstatas etalono sąstatas (= sudėtis) nepasikeitė. baigiamųjų darbų 
gynimo komisijos sąstatas (= sudėtis). bet tinka sustaty-
tiems daiktams nusakyti, pvz., traukinio sąstatas.

Savybė Ši dalelė daugeliu savo savybių (= požymių, ypatybių) 
panaši būtent į įelektrintą dalelę.
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Sekti, sekantis iš formulės seka (= išeina, matyti), kad… Žemiau seka 
(= yra, turi būti) parašas ir antspaudas. iš to, kas parašyta, 
seka (= išeina, daromos) tokios išvados. arba – iš to galima 
padaryti tokias išvadas. iš to gaunamos tokios išvados. 
norint apibūdinti tyrimo objektą, reikia išmatuoti sekančias 
(= šias) charakteristikas: … rezultatai buvo sekantys (= to-
kie, šie). tai bus paaiškinta sekančiame (= kitame) skyriuje. 
Šį klausimą nagrinėsime sekančią (= kitą, artimiausią) 
paskaitą. bet tinka: akimis seka oscilografo spindulį.

Sistemingai Jis sistemingai (= nuolat) nepasiruošia laboratoriniams 
darbams.

Skaityti Skaitau (= manau, esu įsitikinęs, esu tos nuomonės), kad 
tai klaidinga. Poveikį reikėtų skaityti (= laikyti) netekusiu 
įtakos. Skaitykim (= Sakykim, tarkim), kad srovės lygios.

Statyti Sustatyti (= Sudaryti) eilę, tvarkaraštį. Statyti (= Padėti) 
tašką. Į grandinę reikėtų įstatyti (= įdėti, įmontuoti) tran-
zistorių, rezistorių, kondensatorių.

Suveikti Generatorius niekaip nesuveikia (= nepradeda veikti).
Talpinti Žurnale talpinami (= spausdinami) įdomūs moksliniai 

straipsniai. termometras talpinamas (= įtaisomas, deda-
mas) į termostatą. tai matyti iš toliau talpinamos (= patei-
kiamos) lentelės.

Tame tarpe, 
tame skaičiuje

Šioje schemoje yra 110 elementų, tame tarpe (= tarp jų, iš 
jų) 12 integrinių grandynų. Įrengiant laboratoriją išleista 
3000 eur, tame skaičiuje (= iš jų) 2000 eur kompiuteriams 
įsigyti. bet tinka: Tame skaičiuje yra klaida.

Tarnauti Kompiuteris tarnauja (= tinka, taikomas, naudojamas) 
tekstams spausdinti.

Teisingai svarbu teisingai (= taisyklingai, tinkamai) įžeminti elektros 
įrenginius. Moka teisingai (= tinkamai) planuoti darbą. bet 
tinka: Jis pasielgė teisingai.

Tenkinti Gaminys tenkina (= atitinka) iso standartus. bet tinka: Šį 
dėstytoją tenkina tik labai išsamūs atsakymai.

Užlaikyti, užlai
kymas

Matavimo prietaisus reikia gerai užlaikyti (= prižiūrėti, 
saugoti). Užlaikymo (= vėlinimo) trukmė.

Užsiduoti iš anksto užsiduotas (= nusistatytas, nustatytas) temperatū-
ros režimas.
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Virš Paklaidos dydžio neatitiko virš pusės (= daugiau kaip (negu, 
nei) pusė) duomenų.

Viso nevartoti sumai reikšti ir lentelės sumuojamai eilutei vadin-
ti: turi būti iš viso. Viso (= Iš viso) buvo penki bandiniai.

Visumoje Visumoje (= Apskritai) studentas sudarytą planą įvykdė.
Žinoti Jonas žino (= moka) tris programavimo kalbas. bet tinka: 

Jonas žino daug programavimo kalbų, bet moka tik tris.

neVartoKiMe:
Jungtuko kad su veiksmažodžio bendratimi. Pvz.: Kad laiku baigti 

darbą (= Kad laiku būtų baigtas darbas; Norint laiku baigti darbą), rei-
kia paskubėti.

Jungtuko jei(gu) su bendratimi sąlygai išreikšti. Pvz.: Jeigu kalbėti 
(= kalbėsime, kalbėtume, būtų kalbama, bus kalbama) apie medžiagos 
sandarą, tai…

Veiksmažodžių su priešdėliu da. Pvz.: damatuoti (=  išmatuoti), 
dapilti (= įpilti, pripilti), darašyti (= parašyti iki galo, baigti rašyti, pri-
rašyti).

Žodžių su baigmenimis -ėjas, -ojas prietaisams, įrenginiams ar įtai-
sams pavadinti. Pvz.: Kaip prijungti akumuliatoriaus pakrovėją (=  kro-
viklį). Dėžėms užkelti naudojamas autopakrovėjas (=  autokrautuvas). 
Įtampos perjungėjas (= jungiklis, perjungiklis) buvo sugedęs. Panaudo-
tas netinkamas balintojas (= baliklis). elektronų gaudytojas (= gaudyklė).

8.2. Terminai ir jų reikšmė

ir rašant, ir kalbant labai svarbu vartoti žodžius tinkama reikšme, 
kad skaitytojas ar klausytojas galėtų greičiau suvokti autoriaus mintis, 
kad skaitytojui ar klausytojui nereikėtų spėlioti, ką autorius norėjo pa-
sakyti. todėl rengiant rašto darbus reikėtų nepamiršti aiškinamuosiuose 
žodynuose, terminų standartuose, enciklopedijose ar panašiuose leidi-
niuose pasitikrinti termino reikšmę ir panagrinėti, su kokias žodžiais tas  
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terminas sudaro termininius žodžių junginius [3, 18, 22]. Dažnai pravartu 
susidaryti rašto darbo žodynėlį, t. y. paprasčiausiai susirašyti vartotus ir 
žodynuose patikrintus terminus bei jų apibrėžtis. toliau pateiksime ir pa-
nagrinėsime keletą terminų ir žodžių, kurių reikšmės painiojamos.

Laikas, trukmė, akimirka

Laikas. Viena pagrindinių fizikos sąvokų, nusakanti įvykių tvarką 
tam tikros pasirinktos periodiškai pasikartojančių įvykių sekos atžvilgiu, 
kartu ir įvykių tarpusavio tvarką. laiko matavimo vienetas – sekundė. Kiti 
laiko matavimo vienetai: minutė, valanda, para, metai ir kt. yra juostinis 
laikas, pasaulinis laikas, vietinis laikas, (tarptautinis) atominis laikas ir pan.

Trukmė. laiko tarpas. yra impulso trukmė, poveikio trukmė, aidėji
mo trukmė, pusėjimo trukmė, vėlinimo trukmė ir pan.

Akimirka. labai trumpas laiko tarpas. Žodžio akimirka vedinys 
akimirkinis vartojamas kaip rūšinis terminas junginiuose, pvz., akimirki
nis greitis, akimirkinis pagreitis, akimirkinė įtampa.

taigi laiką paprastai rodo laikrodis, trukmę (laiko tarpą) matuoja-
me, pvz., chronometru (chronometras rodo laiko tarpą nuo jo paleidimo 
iki sustabdymo), o specialiu voltmetru per akimirką išmatuojame akimir
kinę įtampą.

Geriau vartoti akimirka, o ne momentas.

Reikšmė, vertė

Vertė. Daikto vertingumo kiekybinė išraiška. Dydžio vertė. Kieky-
binė tam tikro atskirojo dydžio išraiška, dažniausiai sudaryta iš matavimo 
vieneto, padauginto iš skaičiaus. Pvz.: a) strypo ilgis – 5,34 m arba 534 cm; 
b) kūno masė – 0,152 kg arba 152 g; c) vandens mėginio medžiagos kie-
kis – 0,012 mol arba 12 mmol.

Reikšmė. 1. tai, ką tas dalykas (žodis, ženklas, mostas ir pan.) žymi, 
reiškia. 2. svarba.

taigi iš pateiktų žodžių apibrėžimų matyti, kad fizikinio dydžio kie-
kybinei charakteristikai nusakyti reikia vartoti terminą dydžio vertė arba 
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tiesiog vertė, pvz., įtampos vertė, dažnio vertė, slėgio vertė. Žodžio reikš
mė vartojimą lietuvių kalboje geriau sieti su žodžiu svarba. Pasakius, pvz., 
įtampos reikšmė, suvoksime, kad kalbama apie įtampos svarbą, t. y. nebus 
pateikta tiksli kiekybinė dydžio išraiška. Žodžio reikšmės ir vertės reikš-
mių painiojimas atsirado dėl rusų kalbos įtakos, nes rusiškai значение 
vartojama ir reikšmės, ir vertės prasme.

Šiaip dydžio vertė gali būti teigiama, neigiama arba nulinė, o nedi
mensinių dydžių vertės paprastai išreiškiamos skaičiais. tam tikri dydžiai, 
kurių negalima susieti su matavimo vienetu, gali būti išreikšti pamatinių 
verčių skale arba specialiu matavimo būdu, arba abiem būdais kartu.

Dydžio dimensija, matavimo vienetas

Dydžio dimensija – išraiška, tam tikroje dydžių sistemoje patei-
kianti dydį kaip laipsninių daugiklių, reiškiančių šios sistemos pagrin-
dinius dydžius, sandaugą. sistemoje, pagrįstoje septyniais pagrindiniais 
dydžiais – ilgiu, mase, laiku, elektros srovės stipriu, termodinamine tem-
peratūra, medžiagos kiekiu ir šviesos stipriu – pagrindinės dimensijos gali 
būti žymimos atitinkamai l, M, t, i, Θ, n ir J.

Matavimo vienetas – susitarimu apibrėžtas ir priimtas atskirasis 
dydis, su kuriuo lyginami kiti vienarūšiai dydžiai, norint juos kiekybiškai 
išreikšti šio dydžio atžvilgiu. Matavimo vienetai pavadinami ir jiems sim-
boliai suteikiami susitarimu.

taigi dydžių dimensijos ir matavimo vienetai yra skirtingi dalykai, 
pvz., dydžių sistemoje, kurios pagrindiniai dydžiai yra ilgis, masė ir laikas 
ir kurių dimensijos žymimos atitinkamai l, M ir t, jėgos dimensija yra 
lMt–2, o to dydžio matavimo vienetas tarptautinėje vienetų sistemoje (si) 
užrašomas taip: kg·m/s2 (1 kg·m/s2 = 1 n). Daugiau pavyzdžių pateikta 
8.1 lentelėje.
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8.1 lentelė. Dydžių dimensijos ir jų matavimo vienetai

Dydis Dimensija si matavimo vienetas
Greitis lt-1 m/s
Kampinis greitis t-1 s–1 arba rad/s
Jėga lMt-2 kg·m/s2,

1 kg·m/s2 = 1 n
energija l2Mt-2 kg·m2/s2,

1 kg·m2/s2 = 1 n·m = 1 J
Galia l2Mt-3 kg·m2/s3,

1 kg·m2/s3 = 1 J/s = 1 W
entropija l2Mt-2Θ-1 kg·m2/(s2·K)
elektrinis potencialas l2Mt-3i-1 kg·m2/(s3·a),

1 kg·m2/(s3·a) = 1 W/a = 1 V
apšvieta l-2J cd·sr/m2

Molinė entropija l2Mt-2Q-1n-1 kg·m2/(s2·K·mol)
santykinis tankis 1 –

Matavimas, radimas, nustatymas

Matavimas – veiksmų, atliekamų turint tikslą sužinoti dydžio vertę, 
visuma. Pvz., trukmės matavimas, amplitudės matavimas, periodo matavi
mas, daugkartinis matavimas, ir pan.

Radimas – veiksmas, kurio metu pastebima arba stebint aptinka-
ma. Pvz., matuojant operacinio stiprintuvo dažninę charakteristiką rasta, 
kad jo ribinis dažnis yra 1 MHz.

Nustatymas – veiksmas, kurio metu kokiam nors parametrui ar dy-
džiui suteikiama tam tikra vertė (nustatyti tam tikrą stiprinimo koeficientą, 
slopinimą, įtampą, kampą, garso stiprį ir pan.) ar tam tikrą padėtį. Pvz., 
pasukus potenciometro rankenėlę maitinimo šaltinio išėjime nustatyta 
3 V įtampa.

taigi nereikėtų painioti matavimo, radimo ir nustatymo sąvokų; yra 
tik viena procedūra – matavimas, kurios metu gaunama dydžio vertė.

Naudoti, vartoti, taikyti

Naudoti – vartoti kaip priemonę, įrankį kam nors siekti, ką nors da-
ryti. Pvz., bandymui atlikti naudojame oscilografą. lazerio spindulį nau
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dojame bandiniui kaitinti. Įrenginyje kaip aktyvieji elementai panaudoti 
lauko tranzistoriai.

Vartoti – taikyti praktikoje, naudoti kuriam reikalui. Pvz., energiją, 
maistą, vaistus, vartojame: Mikrokontroleris vartoja daug elektros ener-
gijos. Dyzelinis variklis vartoja dyzeliną. reikia vartoti tinkamą terminą. 
Vaisiai vartojami maistui.

Taikyti – parinkti, priderinti, kad atitiktų reikiamą dalyką. Pvz.: 
srovei apskaičiuoti taikoma Kirchhofo taisyklė. Gaminant fotoelektrinius 
keitiklius taikoma plonų sluoksnių technologija. Įtampos keitiklyje pritai
kytas tiristorius.

taigi žodžiai naudoti, vartoti ir taikyti turi gana artimas reikšmes. 
Griežtą ribą tarp šių žodžių kartais gana sunku nustatyti. Pateikti paaiški-
nimai ir pavyzdžiai, manau, turėtų padėti apsispręsti, kurį iš jų pasirinkti. 
Kalbant apie ko pritaikymą ir rėmimąsi kuo nors, kartais vietoj šių žodžių 
galima vartoti ir kitus žodžius. Pvz., Įrenginio aktyvieji elementai yra lau-
ko tranzistoriai.

Koeficientas, faktorius, santykis, dalis

Dydžio A proporcingumas dydžiui B gali būti išreikštas sandauga  
A = k · B. Dydis k, lygtyje einantis daugikliu, dažnai vadinamas koeficientu 
ar faktoriumi.

taigi dydis k koeficientu turėtų būti vadinamas tada, kai du dydžiai 
A ir B turi skirtingas dimensijas, o faktoriumi tada, kai du dydžiai turi tą 
pačią dimensiją. Dėl to faktorius k yra daugiklis, kurio dimensija – vienetas.

taip vartoti šiuos terminus rekomenduoja tarptautinė standarti-
zacijos organizacija iso (iso – International Standard Organization) ir 
lietuvos standartas lst iso 31. Paprastai koeficientas atspindi reiškinį ar 
tam tikro dydžio kitimo pobūdį (yra aktyvumo koeficientas, Holo koefici
entas, plėtimosi koeficientas, rekombinacijos koeficientas, temperatūrinis il
gėjimo koeficientas ir pan.), o faktorius – reiškinį ar jo poveikio laipsnį (yra 
amplitudės faktorius, atgalinės sklaidos faktorius, atominės sklaidos fakto
rius, atspindžio faktorius, g faktorius, geometrinis faktorius, trinties fakto
rius ir pan.). laikantis standartų rekomendacijų reikėtų sakyti ne įtampos  
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stiprinimo koeficientas, bet įtampos stiprinimo faktorius, ne naudingumo 
koeficientas, bet naudingumo faktorius, ne amplitudės moduliacijos koefi
cientas, bet amplitudės moduliacijos faktorius ir pan., nes jų dimensija yra 
vienetas. tradiciškai yra koeficientų ir faktorių, kurie turi savo pavadini-
mus, pvz., varža (U = R · I, šioje lygtyje koeficientas R vadinamas varža, 
U – įtampa, I – srovė), kokybė (ρ = Q · r, šioje lygtyje faktorius Q vadina-
mas kokybe, ρ – būdingoji varža, r – aktyvioji varža).

Santykis – tos pačios prasmės ir tų pačių matavimo vienetų dydžių 
dalmuo. santykis rodo, kiek kartų tam tikro dydžio vertė yra didesnė ar 
mažesnė už kito dydžio vertę. Pvz., mišinio sandų santykis, aukščio ir plo
čio santykis, šiluminių talpų santykis ir pan. nereikėtų santykio tapatinti su 
faktoriumi. Kai santykis mažesnis už vienetą, vartotinas žodis dalis, pvz., 
aktyvioji dalis, svorio dalis, tūrio dalis ir pan.

Koeficiento ir faktoriaus rūšinių terminų pavadinimai dažniausiai 
nesusiję su dydžių A ir B pavadinimais. Santykio ar dalies rūšinių terminų 
pavadinimai tiesiogiai nurodo dydžių pavadinimus.

Masė, svoris, sunkis

Masė – dydis, nusakantis gravitacines ir inertines materijos savy-
bes. Masė yra jėgos, veikiančios kūną, ir kūno įgyto pagreičio santykis. 
Masė yra vienas iš pagrindinių si dydžių. Masės vienetas yra kilogramas 
(kg); jis lygus vieno kilogramo tarptautinio etalono masei.

Sunkis. Kūno sunkis tiksliai apibrėžtoje atskaitos sistemoje yra jėga, 
kuri, veikdama kūną, suteiks jam pagreitį, lygų vietiniam laisvojo kritimo 
pagreičiui toje atskaitos sistemoje. Matavimo vienetas n (niutonas), 1 n 
yra jėga, kuri 1 kg masės kūnui suteikia 1 m/s² pagreitį: 1 n = 1 kg·m/s2.

Svoris - jėga, kuria kūnas dėl Žemės traukos veikia pakabą arba 
atramą. Matavimo vienetas n (niutonas). 

taigi sunkis (ar svoris) ir masė yra skirtingi dydžiai, skirtingi ir jų 
matavimo vienetai. Šnekamojoje kalboje masė tebevadinama svoriu, ta-
čiau rašto darbuose taip vadinti neteiktina.
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Keitiklis, keitlys

Keitiklis (angl. converter, changer) – įtaisas, dažniausiai keičiantis 
tos pačios rūšies energijos tam tikrą parametrą kitu, vieną funkciją kita, 
vieną informacijos pavidalą kitu ir pan. Pvz., dažnio keitiklis, fazės keitik
lis, įtampos keitiklis.

Keitlys (angl. transducer) – įtaisas, reaguojantis į reiškinį ir kurian-
tis signalą, kuris yra vienos ar kelių šio reiškinio charakteristikų funkcija. 
Pvz., elektroakustinis keitlys, elektromagnetinis keitlys, ultragarsinis keitlys. 
Matavimo keitlys – įtaisas, kuriantis kitos rūšies išėjimo dydį, tam tikru 
dėsniu susijusį su įėjimo dydžiu. Matavimo keitliu galima vadinti termo
porą, tenzometrą, pH elektrodą.

taigi jei vieną energijos rūšį keičiame kita, tai turime keitlį, pvz., 
garsiakalbis yra elektroakustinis keitlys, nes keičia elektrinį signalą į garso 
energiją, o jei tos pačios energijos parametrą keisime kitu tos pačios ener-
gijos parametru, tai turėsime keitiklį, pvz., virpesio, patenkančio į dažnio 
keitiklį, dažnis yra pakeičiamas kito dažnio virpesiu. Painiavą sukelia tai, 
kad keitlys (angl. transducer) ir keitiklis (angl. converter) rusų kalboje va-
dinami tuo pačiu žodžiu преобразователь.

8.3. Terminų kirčiavimas

Šiame skyriuje trumpai primename, kaip taisyklingai reikėtų kir-
čiuoti kai kuriuos terminus ir žodžius, su kuriais susiduriame fizikos ir 
technikos moksluose [17].

linksniuojant šiuos žodžius, kirtis visada išlieka toje pačioje (pažy-
mėtoje) vietoje:

analòginis
atòminis
báitas
bū́klė
bū́sena

dažniãmatis
doktorántas
fáilas
fìltras
impùlsas

iñdeksas
indikãtorius
į́ranga
į́taka
į́žanga
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kilobáitas
kláusimas
kompiùteris
konkùrsas
magistrántas
mẽdžiaga
megabáitas

pastráipa
pãtentas
pùltas
rū́šis
są́voka
savýbė

simbòlinis
sim͊bolis
stráipsnis
tendeñcija
vedė́jas
žénklas

linksniuojant toliau pateiktus žodžius, kirtis iš pagrindinėje formo-
je (vardininko linksnyje) pažymėtos vietos tik pateiktose formose nušoka 
į galūnę:

ampèras, amperù, amperè, amperùs,
ampermètras, ampermetrù, ampermetrè, ampermetrùs,
aparatūrà, su aparatūrà, aparatūràs,
atòmas, atomù, atomè, atomùs,
bìtas, bitù, bitè, bitùs,
centimètras, centimetrù, centimetrè, centimetrùs,
decimètras, decimetrù, decimetrè, decimetrùs,
dekãnas, -ė, su dekanù, -è, dekanùs, -ès,
diagramà, su diagramà, diagramàs,
doceñtas, -ė, su docentù, -è, docentùs, -ès,
doktorantūrà, su doktorantūrà, doktorantūràs,
elektrà, su elektrà,
fakultètas, fakultetù, fakultetè, fakultetùs,
fazomètras, fazometrù, fazometrè, fazometrùs,
galvanomètras, galvanometrù, galvanometrè, galvanometrùs,
grãmas, gramù, gramè, gramùs,
histogramà, su histogramà, histogramàs,
inžinie͊rius, -ė, su inžinierè, inžinieriùs, -ès,
jungìklis, jungikliù, jungikliùs,
kilogrãmas, kilogramù, kilogramè, kilogramùs,
knygà, su knygà, knygàs,
koeficieñtas, koeficientù, koeficientè, koeficientùs,
lente͊lė, su lentelè, lentelès,
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literatūrà, su literatūrà, literatūràs,
lìtras, litrù, litrè, litrùs,
magistrantūrà, su magistrantūrà, magistrantūràs,
magnètas, magnetù, magnetè, magnetùs,
matuõklis, matuokliù, matuokliùs,
metòdas, metodù, metodè, metodùs,
mètras, metrù, metrè, metrùs,
mikromètras, mikrometrù, mikrometrè, mikrometrùs,
momeñtas, momentù, momentè, momentùs,
niutònas, niutonù, niutonè, niutonùs,
ommètras, ommetrù, ommetrè, ommetrùs,
oscilogrãfas, oscilografù, oscilografè, oscilografùs,
paragrãfas, paragrafù, paragrafè, paragrafùs,
problemà, su problemà, problemàs,
programà, su programà, programàs,
projèktas, projektù, projektè, projektùs,
referãtas, referatù, referatè, referatùs,
rodìklis, rodikliù, rodikliùs,
saugìklis, saugikliù, saugikliùs,
sistemà, su sistemà, sistemàs,
skaitmenìnis, -ė, skaitmeniniù, -è, skaitmeniniùs, -ès,
spausdintùvas, spausdintuvù, spausdintuvè, spausdintuvùs,
specialìstas, -ė, su specialistù, -è, specialistùs, -ès,
srovė͊, su srovè, srovėjè, srovès,
stiprintùvas, stiprintuvù, stiprintuvè, stiprintuvùs,
stulpe͊lis, stulpeliù, stulpeliùs,
studeñtas, -ė, su studentù, -è, studentùs, -ès,
temperatūrà, su temperatūrà, temperatūràs,
tyrìmas, tyrimù, tyrimè, tyrimùs,
universitètas, universitetù, universitetè, universitetùs,
vadõvas, -ė, su vadovù, -è, vadovùs, -ès,
vaizduõklis, vaizduokliù, vaizduokliùs,
vãtas, vatù, vatè, vatùs,
vatmètras, vatmetrù, vatmetrè, vatmetrùs,
voltmètras, voltmetrù, voltmetrè, voltmetrùs.
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8.4. Barbarizmai ir žargonybės

neVartoKiMe:

biškis (= truputis),
karoče (= trumpai tariant, trumpiau),
klapanas (= vožtuvas),
maskė (= kaukė),
mikronas (= mikrometras),
mikroschema (= integrinis grandynas),
mikseris (= maišytuvas),
monitorius, displėjus (= vaizduoklis),
mufta (= mova, sankaba),
planka, plankutė (= juostelė),
ploteris (= braižytuvas),
printeris (= spausdintuvas),
rozetė (= šakutės lizdas),
šlanga (= žarna),
šniūras (= virvė, laidas),
štampas (= antspaudas),
štatyvas (= stovas),
štepselis (= kištukas),
taimeris (= laikmatis, chronometras),
tipo (= pavyzdžiui, panašus į)
žodžio tranzistorius  radijo imtuvo reikšme.

8.5. Terminų žodynai

rengiant rašto darbus, dažnai skaitomi ar nagrinėjami tekstai, pa-
rašyti kitomis kalbomis. Šiuose tekstuose susiduriama su skaitytojui ne-
suprantamais žodžiais, kurių prasmę tenka aiškintis. norint tuos žodžius 
suprasti ir tinkamai pavartoti savo darbe, reikia rasti taisyklingą lietuviš-
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ką atitikmenį, todėl tenka naudotis žodynais. yra enciklopedinių žody-
nų, kuriuose viena kalba teikiami žodžiai ir ta pačia kalba aiškinamos jų 
reikšmės, dvikalbių ir daugiakalbių žodynų, kuriuose vienos kalbos žo-
džiai pateikiami kitomis kalbomis, aiškinamųjų daugiakalbių žodynų, ku-
riuose yra ne tik atitikmenys kitomis kalbomis, bet ir aiškinamos pateiktų 
žodžių reikšmės, yra terminų žodynų, skirtų vienos ar kitos mokslo srities 
žodžiams teikti ir aiškinti. be tokių žodynų, yra ir specializuotų, pvz., si-
nonimų, frazeologizmų, dažninių ir pan. žodynų.

rengiant tiksliųjų mokslų rašto darbus, daugiausia prireikia termi-
nų žodynų, nes bendruosiuose žodynuose tam tikrai mokslo sričiai skirtų 
žodžių gali ir nebūti. Šiuo metu yra parengta ir išleista nemažai įvairių 
mokslo sričių žodynų, kuriuose teikiami lietuviški terminai ir jų atitikme-
nys keliomis kitomis kalbomis. terminų žodynai paprastai yra sudaryti iš 
pagrindinės dalies, kurioje yra lietuviški terminai ir jų atitikmenys užsie-
nio kalbomis, ir rodyklių, kuriose nurodoma kitos kalbos žodžio vieta žo-
dyno pagrindinėje dalyje. Kartais vietoj rodyklių pridedami žodynai kita 
atitinkama kalba su lietuviškais atitikmenimis, kurie padeda rasti terminą 
pagrindinėje žodyno dalyje.

lietuvių kalba turime daugiakalbius Fizikos, Radioelektronikos, Au
tomatikos, Statybos ir aiškinamuosius daugiakalbius Chemijos, Metrologijos, 
Telekomunikacijų, Elektrotechnikos, Elektrotechnikos ir elektronikos gaminių 
ir pan. žodynus. Kartais žodynai turi priedų, pvz., Metrologijos ir Fizikos ter
minų žodynuose yra pateikti si vienetų sistemos pagrindiniai ir išvestiniai 
matavimo vienetai ir jų rašybos taisyklės, taip pat pagrindinių dydžių ir jų 
matavimo vienetų simboliai, kuriuos reikėtų vartoti rengiant rašto darbus.

Pateikiami pagrindinių žodynų bibliografiniai aprašai, pagal ku-
riuos bus lengva žodynus susirasti bibliotekų kataloguose:

Fizikos terminų žodynas: lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis. 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leid. inst., 2007, 1632 p.

Radioelektronikos terminų žodynas: lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų 
kalbomis. Vilnius: litimo, 2000, 1341 p.

Automatikos terminų žodynas: lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kal
bomis. Vilnius: technika, 2004, 715 p.
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Statybos terminų žodynas: lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis. 
Vilnius: lietuvos mokslas, 2002, 876 p.

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Vil-
nius: Mokslo ir enciklopedijų leid. inst., 2003, 660 p.

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas. Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leid. inst., 2006, 1163 p.

Aiškinamasis telekomunikacijų terminų žodynas: lietuvių, anglų, prancūzų ir 
rusų kalbomis. Vilnius: lietuvos telekomas, 2004, 361 p.

Aiškinamasis elektrotechnikos terminų žodynas: lietuvių, vokiečių, anglų, pran
cūzų ir rusų kalbomis. Kaunas: technologija, 2010, 1078.

Aiškinamasis elektrotechnikos ir elektrotechnikos gaminių žodynas: lietuvių, 
anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų ir rusų kalbomis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
leid. centras, 2014, 672 p.

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas ir Aiškinamasis elektro
technikos terminų žodynas yra įrašyti į kompaktines plokšteles, kurias galima įsigyti.

8.6. Internetiniai terminų žodynai

internete galima rasti viešai skelbiamų terminų žodynų. tačiau ne visi 
jie yra kvalifikuotai parengti, o ir juose esantys terminai ne visada yra apro-
buoti specialistų komisijų. toliau aptariami žodynai, kuriais verta remtis.

bene svarbiausias lietuviškų terminų informacijos šaltinis yra Lie
tuvos Respublikos terminų bankas [13]. tai valstybės informacinė sistema, 
kurią sudaro nustatyta tvarka sutvarkytų ir aprobuotų lietuvių kalbos ter-
minų straipsnių rinkinių visuma. terminų banką rengia atitinkamų sričių 
specialistai. Jį nuolat papildo terminologijos komisijos aprobuotų žody-
nų terminai. terminų banko paskirtis – užtikrinti nuoseklų sunormintų 
lietuvių kalbos terminų vartojimą. be to, šiuo terminų banku gali laisvai 
naudotis tiek lietuvoje, tiek užsienyje dirbantys įvairių sričių specialistai.

Lietuvos terminų bankas. <http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.search>.
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Kita terminų duomenų bazė yra lietuvos standartizacijos departa-
mento (lsD) interneto puslapyje [21]. tai iš lietuvos standartų ir kitų 
šaltinių sudaryta daugiakalbė (lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, 
latvių) terminų duomenų bazė.

Terminų duomenų bazė. lietuvos standartizacijos departamentas. <http://
www.lsd.lt/typo_new/index.php?id=159>.

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto tinklalapyje galima rasti 
nuorodas į Radioelektronikos terminų žodyną ir Fizikos terminų žodyną, 
taip pat į Didįjį politechnikos terminų žodyną. Šie žodynai yra aprobuoti 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, todėl rekomenduojama būtent jais 
ir naudotis. Jungimosi prie šių žodynų nuorodos yra pateiktos interne-
tinio puslapio apačioje, kur galima pasirinkti reikalingą žodyną. Šiuose 
žodynuose terminų apibrėžčių nėra.

Radioelektronikos terminų žodynas. Fizikos terminų žodynas. Vilniaus univer-
sitetas, Fizikos fakultetas. <http://www.zodynai.ff.vu.lt/rez/>.

Politechnika. Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas. <http://www.zodynai.
ff.vu.lt/>.

Didelės apimties daugiakalbis terminų žodynas – Pasaulinis inter-
netinis elektrotechnikos žodynas (Electropedia: The World’s Online Electro
technical Vocabulary), kurį prižiūri tarptautinė elektrotechnikos komisija 
(ieC). Žodyną rengia kompetentingi specialistai ir nuolat jį plečia. Jis api-
ma labai daug sričių, susijusių su elektra, pvz., akustika ir elektroakustika, 
antenos, apšvietimas, elektriniai ir magnetiniai įtaisai, elektrinių grandi-
nių teorija, elektromagnetizmas, radijo bangų sklidimas, superlaidumas ir 
t. t. terminai teikiami su apibrėžtimis.

Electropedia: The World’s Online Electrotechnical Vocabulary. ieC – tarptau-
tinė elektrotechnikos komisija. <http://www.electropedia.org/iev/ iev.nsf/welcome? 
openform>.
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Yra žinoma, kad niekas taip neparodo neraštingumo, kaip 
netvarkingai ir netinkamai apipavidalintas rašto darbas.

Rašto darbai tai referatai, kursiniai ir baigiamieji darbai, moksli-
nių tyrimų ataskaitos, moksliniai straipsniai, disertacijos ir pan.
Knygoje aiškinamos pagrindinės rašto darbų rengimo taisy-
klės, patariama, kaip parodyti savo darbo privalumus ir kaip 
išvengti galimų nemalonių situacijų atsiskaitant už atliktus 
darbus. Aiškinant bendruosius rašto darbo dalykus pirmeny-
bė teikiama naujiems tarptautinių organizacijų ISO, EN, DIN, 
IEC, IEEE ir LST norminamiesiems dokumentams, Tarptauti-
nės vienetų sistemos (SI), kurios taikymas yra įteisintas Lie-
tuvos respublikos metrologijos įstatymu, rekomendacijoms, 
terminų žodynams, kalbos specialistų patarimams ir kt.
Neužmirškime, kad tinkamai parengtas rašto darbas sudaro 
palankią nuomonę apie autorių, o tai labai svarbu būsimam 
specialistui žengiant „karjeros laiptais“.

Mokomoji knyga Rašto darbai skirta Vilniaus universiteto 
studentams, doktorantams ir jų vadovams. Knyga gali būti 
naudinga ir kitų universitetų ar aukštųjų mokyklų studen-
tams, atliekantiems eksperimentinius ir teorinius darbus ir 
norintiems juos tinkamai aprašyti.
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