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4.16.2 pav. Ultragarso impulsų siųstuvo su imtuvu vaizdas 

 
4.16.1 pav. Ultragarso impulsų tyrimo stendas: 1 - 

ultragarso impulsų siųstuvas su imtuvu; 2 - pagrindo 

plokštė; 3 – plokštelės; 4 – ocilografas  

4.16.A. ULTRAGARSO BANGŲ GREIČIO ORE 

NUSTATYMAS  

 
Darbo tikslas 

 

Nustatyti ultragarso bangų greitį ore. 

 

Darbo užduotis 
 

 Nustatyti ultragarso bangų greitį ore registruojant ultragarso bangų atspindį nuo įvairių 
plokštelių. 

 Nustatyti atstumus iki įvairių plokštelių. 
 

Teorinės temos 
 

 Ultragarso bangos, jų generacija, registracija ir savybės. 

 Pjezoelektrinis reiškinys, pjezoelektrinis ultragarso generatorius. 

 Ultragarso bangų atspindys ir lūžimas.  

 Ultragarso bangų sąveika su biologiniais audiniais, ultragarso bangų taikymas medicinoje. 

 Akustinis Doplerio efektas, jo taikymas medicinoje. 
 

Darbo priemonės ir prietaisai 
 

Įrenginys ultragarso impulsų sklidimui ir atspindžiui tirti, įvairių medžiagų plokštelės, oscilografas. 
 

Darbo metodika 
  

Ultragarsinės echolokacijos metodas yra 
pagrįstas ultragarso impulsų atspindžiu nuo 

skirtingų terpių ribos. Ultragarso impulsas, 
susidūręs su kliūtimi (kita terpe, turinčia 

skirtingą akustinę varžą), nuo jos dalinai 

atsispindi. Specialiu ultragarso jutikliu 
registruojama atspindėtas impulsas. 

Užregistruotas ultragarso impulsas paverčiamas 
elektriniu signalu, kuris atvaizduojamas 

oscilografo ekrane. 

Ultragarso sklidimas ir atspindys tiriamas 
4.16.1 paveiksle pavaizduotu įrenginiu. 

Matavimo įrenginį sudaro ultragarso impulsų 
siųstuvas su imtuvu 1, pagrindo plokštė 2, 

įvairių medžiagų plokštelės 3, oscilografas 4. 

Prie pagrindo plokštės (2) pastatomas 
ultragarsinis siųstuvas. Ant pagrindo plokštės 

tiesiai prieš siųstuvą pastatoma pasirinktos 
medžiagos plokštelė (3). Iš siųstuvo sklindantis 

ultragarso impulsas atsispindėjęs nuo plokštelės 
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paviršiaus grįžta į siųstuvą, kuriame taip pat yra įmontuotas ir ultragarso impulsų imtuvas, kuris 

konvertuoja akustinį signalą į elektrinius virpesius, kurie yra registruojami ir atvaizduojami 
oscilografo ekrane. Imtuvas užfiksuoją siunčiamą ir priimamą (atsispindėjusį) signalus, tačiau juos  

skiria laiko tarpas, reikalingas ultragarso impulsui nusklisti tam tikrą atstumą nuo siųstuvo su 
imtuvu iki plokštelės ir atgal. Išmatavus šį laiko tarpą galima nustatyti ultragarso greitį ore: 

 

 


L2
v  , (4.16.A.1) 

 

čia L – atstumas nuo siųstuvo su imtuvu iki plokštelės, τ – ultragarso impulso sklidimo trukmė. 
 

Darbo eiga 
 

1. Įjungiamas oscilografas ir ultragarso impulsų siųstuvas-imtuvas. 
2. Pasirinktos medžiagos plokštelė iš pradžių pastatoma mažiausiu atstumu nuo siųstuvo-imtuvo. 

3. Siųstuvas-imtuvas (4.16.2 pav.) priglaudžiamas prie pagrindo plokštės ir jis nukreipiamas į 
plokštelę (4.16.1 pav.). Ultragarso impulsai, atsispindėję nuo plokštelės grįžta atgal į siųstuvą-

imtuvą ir jame yra paverčiamos elektriniu signalu. Šis 

elektrinis signalas yra fiksuojamas oscilografo ekrane 
(4.16.3 pav.). 

4. Išmatuojamas atspindėto impulso vėlinimas: 
  

   Bk2, (4.16.A.2) 

 

čia B  matomo signalo vaizdo horizontalus ilgis 

(padalomis) (4.16.3 pav.), k2  laiko skleistinės 

koeficientas (s/pad.) oscilografe. 
5. Matavimai kartojami esant skirtingiems plokštelės 

atstumams L nuo ultragarso siųstuvo (atstumas 
matuojamas nuo pagrindo plokštės krašto iki 

plokštelės). 
6. Nubraižomas vėlinimo priklausomybės nuo atstumo 

grafikas = f(2L)). 
7. Ultragarso greitis ore apskaičiuojamas iš tiesės, 

einančios per eksperimentinius taškus, 

polinkio4.16.A.4 pav.: 
  

 
 





L2
v . (4.16.A.3) 

 

8. Matavimai pakartojami su skirtingų medžiagų 
plokštelėmis. 
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 = f(2L) 
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4.16.A.4 pav. Impulso vėlinimo 

priklausomybė nuo ultragarso impulso 

sklidimo kelio 

 
4.16.A.3 pav. Ultragarso impulsus 

atitinkančio elektrinio signalo vaizdas 

oscilografo ekrane  
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