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GARSO GREIČIO ORE MATAVIMAS KUNDTO METODU 

Darbo tikslas  

Taikant bangų interferencijos reiškinį, nustatyti garso greitį ore Kundto metodu. 

Teorinė dalis 

Materialaus taško judėjimas, kada jis pereina daug kartų vieną ir tą pačią padėtį, vadinamas 

svyravimu. Periodinis materialaus taško svyravimas, kurio kelias laiko atžvilgiu kinta pagal sinuso 

arba kosinuso dėsnį, vadinamas harmoniniu svyravimu.  

Taškui M (1 pav.) judant vienodu greičiu apskritimu, jo projekcija M1 kurioje nors 

koordinačių ašyje atlieka harmoninį svyravimą apie pusiausvyros padėtį O (apskritimo centrą).  

 

1 pav. Materialaus taško harmoninis svyravimas 

Harmoningai svyruojančio taško nuokrypis y bet kuriuo laiko momentu nuo pusiausvyros 

padėties vadinamas poslinkiu, o didžiausias nuokrypis – amplitude A (šiuo atveju amplitudė lygi 

apskritimo spinduliui). Iš trikampio OMM1 svyruojančio taško poslinkis y laiko momentu t lygus: 

tAAy  sinsin  ,  (1) 

čia t   – spindulio nubrėžtas kampas, 

         – taško M kampinis greitis. 

Sandauga  t  vadinama svyravimo faze. Fazė nusako bet kuriuo laiko momentu t 

svyruojančio taško padėtį.  

Kūno dalelės yra surištos tarp savęs tamprumo jėgomis, kurios turi elektromagnetinę 

prigimtį. Jei vieną dalelę priversime svyruoti, tai ji perduos savo svyravimus su pavėlavimu ir 

kitoms dalelėms. Toks susidaręs kūno dalelių svyravimų sklidimas vadinamas bangavimu. Bangai 

susidaryti reikalingas svyruojantis kūnas (bangos šaltinis) ir tampriųjų savybių turinti aplinka. 
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Pagal dalelių svyravimo bangoje kryptį skiriamos skersinės ir išilginės  bangos. Skersinėse 

bangose dalelės svyruoja statmenai bangos sklidimo krypčiai (2 pav.). Taip susidaro iškilimai ir 

įdubimai. 

 

                           2 pav. Skersinė banga:  

a – svyruojanti dalelė, 


– dalelės svyravimo greitis, b


 – bangos sklidimo greitis,   – bangos ilgis, A – svyravimų 

amplitudė. 

Skersinės bangos sklinda kietuose kūnuose (pvz., muzikos instrumentų stygose) bei 

vandens ir oro aplinkų riboje (pvz., vandens paviršiuje). 

Išilginėse bangose dalelės svyruoja išilgai bangos sklidimo krypties, todėl atsiranda dalelių 

sutankėjimai ir praretėjimai (3 pav.).  

 

3 pav. Išilginė banga 

Išilginės bangos sklinda kietoje, skystoje ir dujinėje aplinkoje (pvz., garso bangos ore, 

bangų sklidimas gilesniuose vandens sluoksniuose). 

Bangose svyruojančios dalelės perneša energiją, tačiau neperneša medžiagos. Bangos 

pernešančios energiją yra vadinamos bėgančiomis bangomis. 

Jeigu kūne, sklindant bangai, dalelės atlieka harmoninius svyravimus, tai galima nustatyti 

bet kurioje bangos vietoje, nutolusioje nuo svyravimo centro per nuotolį x, atitinkamos dalelės 

poslinkį y bet kuriuo laiko momentu t: 













x

tAy sin ,  (2) 

čia 



x
 – laikas, kurį trunka svyravimo sklidimas iš taško O iki taško M (4 pav.). Taškas M 

pradeda svyruoti   sekundžių vėliau negu taškas O.  
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4 pav. Bangos sklidimas išilgai abscisių ašies 

Ši lygybė rodo, kad bet kurio taško M poslinkis y yra jo nuotolio x nuo svyravimo centro O 

ir laiko t funkcija. Tai ir yra išilgai x ašies sklindančios bangos lygtis. 

Kadangi 
T




2
 , o T  , tai ši lygtis gali būti užrašoma taip: 













x

T

t
Ay 2sin ,  (3) 

čia T – bangos dalelės svyravimo periodas, 

        – bangos ilgis, t. y. nuotolis tarp dviejų artimiausių vienoda faze svyruojančių taškų, 

      











x

T

t
2  – bangos fazė. 

Sutikusios kliūtį, sklindančios bangos atsispindi ir sklinda priešinga kryptimi. Tokiu atveju 

susitinka ir susiduria dvi priešingomis kryptimis sklindančios bangos, kurių dažniai ir amplitudės 

vienodos. Atstojamoji banga vadinama stovinčiąja banga. 

Sklindančios bangos lygtis yra: 













x

T

t
Ay 2sin1 , 

o atsispindėjusios bangos lygtis: 













x

T

t
Ay 2sin2 . 

Sudėję šias priešingomis kryptimis sklindančias bangas, gauname stovinčiąją bangą, kurios 

lygtis: 

t
x

Ay 



sin

2
cos2 .  (4) 

Stovinčiųjų bangų yra tas pats ciklinis dažnis  , kaip ir priešingomis kryptimis 

sklindančių bangų.  

Stovinčiosios bangos amplitudė  /2cos2 xA  kinta pereinant iš vieno taško į kitą. 

Visuose taškuose, kurių nuotolis nuo bangų šaltinio lygus lyginiam bangos ketvirčių skaičiui
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4/2( mx  , čia ...),3,2,1,0m , svyravimai vyksta su dviguba amplitude )2( A . Šie taškai 

vadinami stovinčiosios bangos pūpsniais. Atstumas tarp gretimų pūpsnių yra lygus pusbangiui. 

Taškuose, kurių nuotolis nuo bangų šaltinio lygus nelyginiam bangų ketvirčių skaičiui 

)4/)12((  mx , atstojamojo svyravimo amplitudė lygi nuliui. Šiuose taškuose svyravimai visai 

nevyksta, ir jie vadinami bangos mazgais. 

Einant nuo mazgo iki pūpsnio, stovinčiosios bangos amplitudė keičiasi nuo nulio iki 2A, o 

einant nuo pūpsnio iki mazgo, amplitudė vėl sumažėja nuo 2A iki nulio. Tokiose bangose 

maksimalių ir minimalių atsilenkimų vietos nesklinda erdvėje, todėl jos ir vadinamos 

stovinčiosiomis bangomis. 

 

5 pav. Stovinčiosios bangos susidarymas 

5 paveiksle sklindančiosios bangos grafikas pavaizduotas ištisine linija, o 

atsispindėjusiosios – brūkšnine linija. Stovinčioji banga susidaro šitaip: kai banga nusklinda iki 

tankesnės aplinkos, nuo jos ribos atsispindėjusios bangos fazė keičiasi dydžiu  , t. y. atsispindėjusi 

banga praranda pusbangį 2/ . Visą laiką sklindančiosios ir atsispindėjusiosios bangų fazės 

tankesnės aplinkos ribos taške (mazge) yra priešingos. Taip pat yra ir kituose mazguose. Šie taškai 

atstojamojoje bangoje nesvyruoja. Kadangi pūpsniuose priešpriešiais sklindančių bangų fazės 

sutampa, tai juose yra dviguba bangos amplitudė )2( A . Susidariusios stovinčiosios bangos 

matomos 6 paveiksle. 

 

6 pav. Stovinčiosios bangos 
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Visi taškai, esantys tarp dviejų gretimų mazgų, svyruoja vienodomis fazėmis, o visi taškai, 

esantys nuo tų mazgų į šoną, svyruoja priešingomis fazėmis (bet tarp savęs taip pat vienodomis 

fazėmis). 

Terminas „stovinčioji banga“ pažymi, kad šiuo atveju banga neperneša aplinkoje energijos, 

kaip sklindančioji banga. Energiją turi sukaupę dalelės ir vyksta tik energijos kaita iš kinetinės į 

potencinę, ir atvirkščiai.  

Pavyzdžiui, vargonų vamzdžiuose stovinčiosios bangos susidaro dėl tiesioginės ir 

atsispindėjusios bangų interferencijos (bangų sudėties). 

Darbo priemonės 

 

Laboratorinio darbo stendą sudaro: 1 – harmoninių signalų generatorius, 2 – garsiakalbis,  

3 – stiklinis vamzdis, kurio viduje patalpintas mikrofonas, 4 – metrinė liniuotė, 5 – oscilografas. 

Viename Kundto vamzdžio gale prie garso generatoriaus prijungtas garsiakalbis. Kitame 

vamzdžio gale garso virpesius keičiantis į kintamą elektrinį signalą slankiojantis mikrofonas su 

stiprintuvu. Stiprintuvo išėjimas prijungtas prie oscilografo, kurio ekrane matoma virpesių 

amplitudė. Vamzdžio išorėje pritvirtinta matavimo juosta, kurios pagalba nustatomas mikrofono 

poslinkis išilgai vamzdžio. 

Darbo metodika 

Kundto vamzdyje tarp garsiakalbio ir mikrofono esantis oro stulpas gali virpėti vienu iš 

generatoriaus generuojamu dažniu. Kai vamzdžiu slankiojamas mikrofonas pakliūva į stovinčiosios 

bangos maksimumo vietą, tai oscilografo ekrane matomas virpesių amplitudės maksimumas. 

Pasukus vamzdžio šone įtaisytą rankenėlę ir paslinkus garsiakalbį atstumu, prilygstančiu pusei 

1 

 

 

2 3 4 5 
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stovinčiosios bangos ilgio, matomas kitas maksimumas ir t. t. Taigi, perstūmus garsiakalbį per visą 

vamzdžio ilgį, nustatomas virpesių amplitudės maksimumų skaičius N ir atkarpos ilgis L tarp 

pirmojo amplitudės maksimumo X1 ir paskutinio XN. Garso bangos ilgis susietas su šiais dydžiais 

lygybe: 

1

)(2

1

2 1









N

XX

N

L N .  (5) 

Garso bangos greitis apskaičiuojamas iš bangos ilgio , garso generatoriaus virpesių 

dažnio  ir bangos sklidimo greičio   sąryšio: 

  ,  (6) 

1

)(2 1






N

XX N 
 .  (7) 

Darbo eiga 

1. Įjunkite garso generatorių, stiprintuvą ir oscilografą. Darbų vadovas nurodo generatoriaus 

virpesių dažnį (1500-2500 Hz intervale). 

2. Stumkite mikrofoną išilgai vamzdžio, apskaičiuokite oscilografo ekrane stebimų virpesių 

amplitudės maksimumų skaičių N. Matavimo juostos pagalba nustatykite atkarpos ilgį L tarp 

pirmojo X1 ir paskutiniojo XN amplitudės maksimumo. 

3. Iš (7) lygties apskaičiuokite garso ore greitį  . Rezultatus surašykite į 1 lentelę. 

1 lentelė. Garso greičio ore matavimo Kundto metodu tyrimų rezultatai 

Eil.Nr.  , Hz N L, m  , m/s  , m/s 

1.      

2.      

3.      

4. Pakeiskite generatoriaus virpesių dažnį   (bandymai atliekami esant 3 skirtingiems dažniams, 

kuriuos nurodo darbų vadovas), pakartokite 2 ir 3 užduotis. 

5. Apskaičiuokite vidutinį garso greitį ore. Rezultatus surašykite į 1 lentelę. 

6. Parašykite išvadas. 

Kontroliniai klausimai 

1. Skersinių ir išilginių bangų susidarymas, jų sklidimo pavyzdžiai. 
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2. Užrašykite ir paaiškinkite sklindančios bangos lygtį. 

3. Ką vadiname bangos amplitude ir bangos ilgiu?  

4. Kaip apskaičiuojamas bangos sklidimo greitis ir bangos ilgis? 

5. Paaiškinkite stovinčiųjų bangų susidarymą. Kodėl stovinčiosios bangos neperneša energijos? 

6. Užrašykite ir paaiškinkite stovinčiosios bangos lygtį. 

7. Apibūdinkite stovinčiųjų bangų pūpsnius ir mazgus bei jų koordinates. 

 


