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ULTRAGARSO GREIČIO MATAVIMAS SKYSČIUOSE 

Darbo tikslas. Susipaţinti su ultragarso savybėmis, jo gavimo būdais ir praktiniu panaudojimu, 

matuojant garso greitį. 

Teorinė dalis 

Garso šaltiniai yra įvairūs virpantieji kūnai, kurie sukelia juos supančios aplinkos dalelių 

svyravimus (sutankėjimus ir praretėjimus). Šie sutankėjimai ir praretėjimai dėl aplinkos tamprumo 

sklinda nuo garso šaltinio, sudarydami išilgines garso bangas. Svyravimų sklidimo greitis priklauso nuo 

aplinkos savybių (molekulinės struktūros). Todėl iš garso greičio tyrimų galima spręsti apie kai kurias 

aplinkos molekulių savybes. 

Ţmogaus ausis girdi garsus, kurių svyravimų daţnis yra apytikriai nuo 20 iki 20000 Hz. Garsai, 

kurių svyravimų daţnis Hzv 20 , vadinami infragarsais, o kurių Hzv 20000  – ultragarsais. 

Trumpos ultragarso bangos gali būti išspinduliuojamos siauru pluoštu. Aukšto daţnio ultragarso 

bangas stipriai absorbuoja dujos, tuo tarpu skysčiuose ir kietuose kūnuose jos gali nusklisti didelius 

nuotolius. Šios ultragarso savybės yra pritaikomos ultragarsiniuose hidrolokatoriuose ir defektoskopuose. 

Hidrolokatoriai naudojami povandeniniams laivams sekti, jūrų gilumui nustatyti, ţuvų telkiniams ieškoti. 

Ultragarsiniais defektoskopais aptinkami įvairūs defektai stambių detalių viduje. Yra daug ultragarsinių 

įrengimų, naudojamų technikoje. Ultragarsinės staklės apdirba kietąsias (deimantą, kietlydinius) ir 

trapiąsias (keramiką, stiklą) medţiagas. Ultragarsinis lituoklis lituoja aliuminį ir jo lydinius. Ultragarsu 

nuvalomos mašinų detalės nuo riebalų, tepalų ir kitų nešvarumų. Taikomas ultragarsas ir medicinoje: 

chirurgijoje, onkologijoje, diagnostikoje ir odontologijoje. 

Ultragarsas sutinkamas ir gyvojoje gamtoje. Tyrimai parodė, kad šikšnosparniai skleidţia 

ultragarso bangas impulsais ir po to įsiklauso į savo „šaukimo“ aidą, kuris ateina nuo kliūties. Todėl, nors 

ir blogai matydami, jie net ir nakties metu gerai orientuojasi aplinkoje ir neuţlekia ant kliūčių. Panašiu 

principu sukonstruoti ultragarsiniai lokatoriai akliesiems. Ultragarsą skleidţia ir juo naudojasi ir daugelis 

kitų gyvų būtybių, pradedant uodais ir baigiant delfinais, banginiais. Bitės skleidţia ultragarsus spietimosi 

metu. Daugelis vabzdţių ir gyvūnų junta ultragarsą, pvz., naktinės peteliškės, svirpliai, ţiogai, pelės, jūrų 

kiaulytės, šunys. Atliekami tyrimai ultragarsu išbaidyti augalų kenkėjus. 

Įvairaus diapazono ultragarsai aptinkami vėjo, jūros bangų, krioklių ūţesiuose, traukinių, lėktuvų 

(ypač reaktyvinių) triukšme. 

Stiprios ultragarso bangos gali uţmušti kai kuriuos gyvus organizmus, pvz., ţuveles, buoţgalvius, 

įvairius mikroorganizmus. Ši jo savybė naudojama vandeniui, pienui ir kitiems maisto produktams 

sterilizuoti. Tačiau kai kuriais atvejais ultragarsu galima ir stimuliuoti gyvybės procesus. Buvo bandyta, 
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parinkus ultragarso daţnį ir dozę, paveikti ţirnių, mieţių, cukrinių runkelių sėklas. Gauti įdomūs 

rezultatai: ultragarso paveiktos sėklos greičiau sudygo, augalai sparčiau augo ir brendo. 

Ultragarsui suţadinti daţniausiai naudojami metodai, pagrįsti magnetostrikciniu ir atvirkštiniu 

pjezoelektriniu efektais. Magnetostrikcija – tai kūno tūrio ir matmenų pakitimai, juos įmagnetinant (lot. 

strictura – suslėgimas, įtempimas). 

Tiesioginis pjezoelektrinis efektas (gr. pjezo – slėgis) – tai reiškinys, kuomet slegiant arba 

tempiant tam tikru būdu išpjautą iš monokristalo plokštelę, jos paviršiaus plokštumose atsiranda priešingų 

ţenklų elektros krūviai. Pjezoelektrinis efektas sukeliamas kvarce, segnetinėje druskoje, bario titanate ir 

kituose kristaluose. Praktikoje gauti ultragarsui daţniausiai naudojami kvarco (SiO2) kristalai, nes jie yra 

pastovūs ir patvarūs tiek cheminiu, tiek fiziniu poţiūriu. 

Įnešus kvarco plokštelę į elektrinį lauką (1 pav.), ji deformuojasi. Priklausomai nuo elektrinio 

lauko krypties, kvarco plokštelė pastorėja arba suplonėja. Šis reiškinys vadinamas atvirkštiniu 

pjezoefektu. Jei elektrinio lauko stiprumas ir kryptis kinta daţniu, lygiu kvarco plokštelės savajam 

mechaninių virpesių daţniui, tai plokštelė virpa didţiausia amplitude (rezonanso reiškinys) ir šiuos 

virpesius perduoda supančiai aplinkai, kurioje ima sklisti ultragarso bangos. 

 

1 pav. 

Aparatūra ir darbo metodika 

Prie kvarco plokštelės K elektrodų iš aukšto daţnio generatoriaus (ADG) prijungta rezonansinio 

daţnio ţadinančioji įtampa (2 pav.). 

Ultragarso bangos susidaro skystyje, su kuriuo ribojasi plokštelė K. Išmatavus bangos ilgį   ir 

ţinant virpesių daţnį, galima apskaičiuoti ultragarso sklidimo greitį  : 

 v  . (1) 

Bangos ilgis matuojamas ultragarsiniu interferometru I. Jį sudaro metalinis cilindro formos indas, 

kurio apačioje įtvirtinta kvarco plokštelė K, o viršutinėje dalyje yra prie mikrometrinio sraigto 

(mikrometro) prikabintas disko formos reflektorius R. 
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2 pav. 

Kvarco plokštelė įtaisyta indo dugne tarp dviejų elektrodų, į kuriuos paduodama kintama įtampa. Į 

indą įpilamas skystis, kuriame norima išmatuoti ultragarso greitį. Kvarco plokštelės sukeltos ultragarso 

bangos atsispindi nuo reflektoriaus ir, susidėdamos (interferuodamos) su aukštyn sklindančiomis 

bangomis, sudaro skysčio stulpelyje stovinčias bangas. Stovinčias bangas sudaro pūpsniai (čia virpesių 

amplitudė yra didţiausia) ir mazgai (amplitudė lygi nuliui). Atstumas tarp dviejų gretimų mazgų lygus 

pusei stovinčios bangos ilgio ( 2/ ). Mikrometru M pastumiant reflektorių, galima rasti tokias vietas, kai 

stovinčių bangų virpesiai skysčio stulpelyje tarp kvarco plokštelės ir reflektoriaus rezonuoja plokštelės K 

virpesiams. Šiuo atveju stovinčių bangų intensyvumas yra didţiausias  – kvarco plokštelė perduoda 

skysčiui didţiausią energiją ir stovinčių bangų pūpsniai bei mazgai tampa ypač ryškūs. Rezonanso atveju 

mikroampermetro (µA) rodyklė būna toliausiai pakrypusi į dešinįjį kraštą. Pastūmus reflektorių iš 

rezonanso vietos atstumu 2/ , gaunama kita rezonanso padėtis ir t. t. 

Esant rezonansui, nuotolyje l tarp plokštelės K ir reflektoriaus R telpa sveikas pusbangių skaičius: 

 
2


nl  ;   n = 1, 2, 3... (2) 

Šiame darbe rezonanso padėtys nustatomos mikroampermetru (µA): esant rezonansui srovė yra 

didţiausia. Kadangi reflektoriaus padėčių nuotolis l  tarp dviejų srovės maksimumų lygus 2/ , tai 

l 2 . Tačiau tikslesniam ultragarso bangos ilgio matavimui reflektorius pastumiamas nuotoliu l, 

kuriame atskaitomas didesnis skaičius pusbangių (srovės maksimumų), pavyzdţiui  n. Tuomet ultragarso 

bangos ilgis: 

 
n

l2
 . (3) 
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Darbo eiga 

1. Pasitikrinkite, ar teisingai atskaitėte mikrometro parodymus. 

2. Jungikliu 1 įjunkite generatorių ir 3 rankenėle (korektorium) nustatykite, kad mikroampermetro 

rodyklė būtų apie skalės vidurį. Mikrometru iš lėto perstumdami reflektorių įsitikinkite, kad didţiausio 

rodyklės nukrypimo į dešinę momentu rodyklė neišeina iš skalės. Jei, perstumiant reflektorių, rodyklė 

pasislenka neţymiai, tai schemos jautrumas padidinamas sukant rankenėlę 2 pagal laikrodţio rodyklę. 

3. Esant reflektoriui arčiausiai kvarco plokštelės K (25-27 mm), mikrometru tiksliai nustatome 

srovės maksimumą ir atskaitome reflektoriaus padėtį  l1 (mm). Lėtai sukdami mikrometrą prieš laikrodţio 

rodyklę, suskaičiuojame n maksimumų. Maksimumų skaičių nurodo dėstytojas. Paskutinį srovės 

maksimumą nustatome tiksliai ir atskaitome galutinį mikrometro parodymą  l2 (mm). Išjungiame aukšto 

daţnio generatorių (ADG). 

4. Reflektoriaus pastūmimo nuotolis 12 lll  . Įrašę šią reikšmę į (3) formulę, apskaičiuojame 

bangos ilgį   ir pagal (1) formulę apskaičiuojame ultragarso greitį  (m/s) vandenyje. 

Kvarco virpesių daţnis .101 6 HzMHzv   

5. Gautą rezultatą parodome dėstytojui, kad įsitikinti ar teisingai atlikti matavimai. Po to matavimus 

pakartojame dar du kartus, imdami skirtingas  l1 ir  n reikšmes. Kiekvieną kartą apskaičiuojame   ir 

randame jo vidutinę reikšmę. 

6. Baigę matavimus, išjungiame virpesių generatorių. 

7. Duomenis surašome į lentelę: 

Eil. Nr. t ºC n l1 (mm) l2 (mm) l (mm)  (m) v(Hz)  (m/s) 

1.         

2.         

3.         

Kontroliniai klausimai 

1. Kuriuos garsus vadiname ultragarsu ir kokiais būdais jie gaunami? Kur panaudojamas ultragarsas? 

2. Paaiškinkite tiesioginį ir atvirkštinį pjezoefektus. Kaip atvirkštinis pjezoefektas panaudojamas 

ultragarso generavimui? Paaiškinkite mechaninio rezonanso reiškinį. 

3. Paaiškinkite stovinčiųjų bangų susidarymą interferometre ir akustinio rezonanso sąlygą. 

4. Kokiu būdu išmatavote ultragarso bangos ilgį? 

5. Kaip apskaičiavote ultragarso greitį ir nuo ko jis priklauso? 


