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4.5. GARSO GREIČIO ORE NUSTATYMAS STOVINČŲJŲ 

BANGŲ METODU 

 
 Darbo tikslas 

 

Stovinčiųjų bangų metodu nustatyti garso bangų greitį ore (kambario temperatūroje). 

 

 Darbo užduotys 

 

 Surasti stovinčiosios bangos mazgų padėtis. 

 Apskaičiuoti garso bangos ilgį ir garso greitį ore. 

 

 Teorinės temos 

 

 Garso bangos, jų kilmė ir savybės. 

 Pagrindinės garso bangų charakteristikos. 

 Garso bangų atspindys ir lūžis. 

 Garso sklidimas apribotose terpėse. 

 Garso bangų panaudojimas medicinoje. 

 

Darbo priemonės ir prietaisai 

 

Prietaisas, skirtas nustatyti garso greitį ore; garso generatorius, stiklinė kolba su vandeniu, 

jungiamieji laidai. 

 

Darbo metodika 
 

Prietaiso garso greičiui nustatyti schema 

pavaizduota 4.5.1 paveiksle. Ją sudaro akustinio 

dažnio virpesių generatorius (G), garsiakalbis 

(T), piltuvėlis (B) ir stiklinis vamzdis (A), į 

pastarąjį pilamas vanduo.  

Garsiakalbis (T) yra akustinių bangų 

šaltinis. Iš garsiakalbio sklindanti vamzdžiu (A) 

banga atsispindi nuo vandens paviršiaus ir grįžta 

atgal. Šios dvi priešingomis kryptimis 

sklindančios bangos interferuoja ir tuomet 

vamzdyje (A) susidaro stovinčioji banga, kai 

patenkinama vamzdžio ilgiui l akustinio 

rezonanso sąlyga l = (n+1/2)st; čia n = 0, 1, ..., 

st = l/2 – stovinčiosios bangos ilgis. Kaip matyti 

brėžinyje, stulpo viršuje yra stovinčiosios 

bangos terpės dalelių greičio svyravimų pūpsnis, 

o apačioje  mazgas, nes viršuje yra laisvasis oro 

stulpo galas, o apačioje  atspindys nuo 
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4.5.1 pav. Prietaiso garso greičiui nustatyti schema 
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tankesnės terpės. Jeigu oro stulpe susidaro stovinčioji banga, tai mazgų vietose girdimas 

pagarsėjimas. Tokių pagarsėjimų galima išgirsti keletą. Atitinkamai žinant tas vietas hi, galima rasti 

rezonansinės garso bangos ilgį: 
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čia pagarsėjimų skaičius i =  1, 2,…, n. 

 

Darbo eiga 
 

1. Įjungiamas generatorius ir nustatomas pasirinktas garso dažnis  (pavyzdžiui, 800 Hz). 

2. Piltuvėliu į stiklinį indą (A) pilamas vanduo ir, keičiant vandens stulpelio aukštį, klausomasi 

garso kitimo.  

3. Išgirdus pagarsėjimus, nustatomos mazgų padėtys h0, h1,…, hn. 

4. Įstačius matavimo rezultatus į (4.5.1) formulę, apskaičiuojamas garso bangos ilgis. 

5. Apskaičiuojamas garso bangų ore greitis: vvid. = . 

6. Keičiant generatoriaus skleidžiančio garso bangos dažnį pakartojami matavimai (15 punktai). 

7. Matavimų ir skaičiavimų duomenys surašomi į 1 lentelę. Įvertinamas matavimų tikslumas. 

1 lentelė 

, Hz h0, m h1, m … hi, m , m vvid., m/s v, m/s 
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