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POVZETEK 

 

V diplomskem seminarju obravnavamo akustično sevalno silo na delce v akustičnem polju. 

Skonstruirali smo akustični levitator, s katerim levitiramo delce s premerom do 5 mm in gostoto 

do 1,4 g/cm3. Sevalno silo izračunamo s kombinacijo numerične in analitične metode in jo 

primerjamo z izmerjeno sevalno silo. 

 

Ključne besede: akustična sevalna sila, akustični potencial, akustični levitator, numerična 

simulacija 

 

 

ABSTRACT 

 

In this seminar we examine acoustic radiation force on particles in an acoustic field. We 

constructed an acoustic levitator, which levitates particles with a diameter of up to 5 mm and 

density of up to 1,4 g/cm3. We calculate the acoustic radiation force and compare it with our 

measurement of the radiation force. 
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1 Uvod 
 

Pri procesih kot so taljenje in strjevanje materiala je pogosto zaželena brezstična obravnava 

snovi, ki jo lahko dosežemo z levitacijo delcev. Optični, magnetni, elektrostatski in 

aerodinamični levitator so le nekateri izmed obstoječih sistemov, s katerimi dosežemo levitacijo 

delcev. Akustični levitator je eden izmed redkih, pri katerem niso potrebne posebne (npr. 

električne in magnetne)  lastnosti levitiranega delca, zato je primeren za uporabo na različnih 

področjih, kot so manipuliranje celic, mikročipov, kapljevin, itd. [1].  

 

Teorija o silah na delce v akustičnem polju je dobro poznana že skoraj stoletje. Prvi se je njene 

analize lotil King, leta 1934 [2]. Izpeljal je enačbo za akustično silo na nestisljiv delec v idealni 

tekočini, tako za potujoče kot za stoječe zvočno valovanje. Leta 1955 sta dotedanje delo 

nadgradila Yosioka in Kawasima z upoštevanjem stisljivosti delcev [3]. Delo predhodnikov je 

leta 1962 elegantno strnil ruski fizik Lev Gor'kov, ki je zapisal tudi enačbo za akustično 

potencialno enegijo, ki se po njem imenuje potencial Gor'kova [4]. Leta 2012 je teorijo 

nadgradil Henrik Bruus. K enačbi za akustično sevalno silo na delec je dodal še popravek zaradi 

viskoznosti snovi [5]. 

 

Cilj diplomskega seminarja je predstaviti teoretični model, s katerim lahko izračunamo 

akustično sevalno silo na delec, ter konstrukcijo akustičnega levitatorja, s katerim bomo lahko 

opazovali deformacije vodnih kapljic v akustičnem polju. Vzrok za akustična sevalno silo, ki 

omogoča lebdenje delca, je v sipanju vpadnega zvočnega valovanja na delcu. V splošnem je 

silo težko določiti, saj je odvisna od lastnosti valovanja, geometrije prostora, v katerem 

ustvarjamo stoječe valovanje, ter geometrije in mehanskih lastnosti delca. Z uporabo približkov 

lahko velikost sevalne sile določimo analitično, vendar so napovedi zelo grobe. Za natančnejše 

določanje velikosti sevalne sile se uporabljajo numerične simulacije [6]. 

 

V diplomskem seminarju najprej opišemo fizikalne osnove akustične levitacije (poglavje 2). 

Nato opišemo teoretični model za izračun akustične sevalne sile na lebdeči delec (poglavje 3). 

Sledi opis konstrukcije akustičnega levitatorja za opazovanje deformacij vodnih kapljic v 

akustičnem polju (poglavje 4). Izmerjene vrednosti akustičnih sevalnih sil primerjamo s 

teoretično izračunanimi ter na kratko obravnavamo deformacijo vodnih kapljic v akustičnem 

polju (poglavje 5). Na koncu povzamemo naše ugotovitve in navedemo možnosti nadaljnjega 

dela (poglavje 6).  
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2 Akustična levitacija 
 

Kadar obravnavamo delec, ki lebdi v akustičnem polju, nas zanima akustična sevalna sila zaradi 

delovanja zvočnega valovanja na delec. V nadaljevanju opišemo akustično levitacijo s stoječim 

valovanjem, nato pa še levitacijo objekta s planarno spodnjo površino na kratki razdalji od 

oddajnika. 

 

Za vzpostavitev stoječega valovanja potrebujemo oddajnik zvočnega valovanja in neko 

odbojno površino, ki je od oddajnika oddaljena za večkratnik polovice valovne dolžine 

valovanja. S superpozicijo oddanega in odbitega valovanja dobimo stoječe valovanje. 

Značilnost takšnega valovanja so vozli, kjer se tlak ne spreminja. Če v takšno akustično polje 

postavimo delec, katerega premer je manjši od valovne dolžine zvoka, se delec lahko ujame v 

enega izmed vozlov (slika 1). Ker je tlak po prostoru nehomogen, na delec, ki ni v ravnovesni 

legi, deluje sila zaradi tlačnega gradienta (akustična sevalna sila), ki delec pospešuje proti 

ravnovesni legi. Podrobneje bomo akustično sevalno silo obravnavali v naslednjem poglavju. 

 

V breztežnem prostoru bi se delci nabrali v vozlih, ker so za njih stabilne točke. V okolju, kjer 

je prisotna gravitacija, pa je ravnovesna lega nekoliko pod vozlom, kjer je zvočna sevalna sila 

enaka gravitacijski sili na delec. Poleg glavne akustične sile deluje na delec še sekundarna, 

transverzalna sila (slika 1), ki je sicer v večini primerov približno dva velikostna reda manjša, 

vendar pripomore k stabilizaciji objekta v horizontalni  ravnini [7]. S transverzalno silo se v 

tem seminarju ne bomo ukvarjali. 

 

   

Slika 1. a) Akustična sevalna sila (𝐹) in b) tlačna razlika za stoječe valovanje (𝛥𝑝) v odvisnosti od lege y. Puščice 

pri a) prikazujejo usmerjenost sile, v odvisnosti od lege 𝑦. Delec miruje rahlo pod vozlom tlaka, kjer je velikost 

sevalne sile (𝐹𝑠) enaka velikosti gravitacijske sile na delec (𝐹𝑔). Transverzalna sila na delec (𝐹𝑡), ki vleče delec 

proti mirovni legi, je prikazana z rumeno barvo.  
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V primeru, ko imamo objekt s planarno spodnjo površino, ga lahko levitiramo nad oddajnikom 

zvočnega valovanja (slika 2). Razdalja med levitiranim objektom in oddajnikom je običajno 

nekaj mikrometrov, do sedaj pa so v laboratoriju na tak način uspešno levitirali objekt z maso 

okoli 10 kg [8]. Za razliko od levitacije v stoječem valovanju, se pri levitiranju nad oddajnikom 

zvočnega valovanja ne vzpostavi stoječe valovanje. Predpostavimo, da so v tanki plasti zraka 

med oddajnikom in objektom spremembe adiabatne, zato velja, da je zmnožek tlaka (𝑝) in 

volumna plasti zraka s potenco razmerja specifičnih toplot (𝜅) zraka konstanten. Ker pa 

opazujemo gibanje v eni dimenziji (𝑧), lahko to zapišemo kot: 

 

 𝑝𝑦𝜅 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.  (1) 

 

Ker oddajnik glede na telo niha, lahko razdaljo med lebdečim telesom in oddajnikom (ℎ) 

zapišemo kot: 

 

 ℎ = ℎ0 + 𝛿ℎ sin(𝜔𝑡), (2) 

 

kjer je ℎ0 razdalja med telesoma, ko je oddajnik v mirovni legi, 𝛿ℎ amplituda nihanja oddajnika, 

𝜔 krožna frekvenca nihanja, 𝑡 pa čas. 

 

 
Slika 2. Shema postavitve oddajnika (temno siva) in objekta (svetlo siva). ℎ0 je razdalja med oddajnikom in 

objektom, ko je oddajnik v ravnovesni legi, 𝛿ℎ pa amplituda nihanja oddajnika [7]. 

 

S slike 3, ki prikazuje odvisnost med tlakom in odmikom, lahko razberemo, da je povprečen 

tlak med oddajnikom in telesom višji kot atmosferski, česar posledica je sila na telo.  
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Slika 3. Tlak v odvisnosti od razdalje med oddajnikom in objektom (ℎ). ℎ0 je razdalja med oddajnikom in 

objektom, ko je oddajnik v ravnovesni legi, 𝛿ℎ pa je amplituda nihanja. Preko adiabatne krivulje (𝑝ℎ𝜅 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.) 

lahko povežemo nihanje razdalje ℎ z nihanjem tlaka, ki niha med 𝑝𝑚𝑖𝑛 in 𝑝𝑚𝑎𝑥 . Prikazana je povprečna vrednost 

tlaka (〈𝑝〉), ki je višja od ravnovesnega (𝑝0). Povzeto po [7]. 

 

3 Teoretični model  
 

V tem poglavju bomo izpeljali enačbo za sevalno silo na delec, ki je postavljen v polje s 

stoječim zvočnim valovanjem. Pri tem upoštevamo stisljivost delcev, zanemarimo viskoznost 

snovi in absorpcijo zvoka v snovi. Vse nadaljnje izpeljave so narejene za primer valovanja v 

eni dimenziji, kjer je delec, ki levitira, kroglica, tekočina, v kateri levitira, pa zrak. Sledili bomo 

izpeljavi, ki jo je v svojem članku predstavil Gor'kov [4]. 

 

Kot osnovo za model vzemimo enačbo za potencialno energijo delca (𝑈), na katerega vpada 

planarno zvočno valovanje. Leta 1962 jo je izpeljal Gor'kov [4], zato tej potencialni energiji 

rečemo tudi potencial Gorkova. Velja za delce, katerih polmer (𝑅) je veliko manjši od valovne 

dolžine valovanja (𝜆) (𝑅 ≪ 𝜆). Potencialna energija ima obliko: 

 

 
𝑈 = 𝑉 (

1

2𝜌𝑐2
〈Δ𝑝2〉𝑓1 −

3𝜌

4
〈𝑣2〉𝑓2), (3) 

 

kjer je 𝑉 volumen levitirajočega delca, 𝜌 gostota zraka, 𝑐 hitrost zvoka v zraku, Δ𝑝 tlačna razlika 

(v nadaljevanju bomo tlačno razliko imenovali akustični tlak), 𝑣 pa hitrost rezine zraka, ki niha. 

Koeficienta 𝑓1 in 𝑓2 sta določena z lastnostmi snovi, iz katere je levitirajoči delec, in lastnosti 

snovi, po kateri se razširja zvok: 
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𝑓1 = 1 −

𝜌𝑐2

𝜌𝑑𝑐𝑑
2 (4) 

 

in 

 
𝑓2 =

2(𝜌𝑑 − 𝜌)

2𝜌𝑑 + 𝜌
 , (5) 

 

kjer sta 𝜌𝑑 gostota snovi, iz katere je levitirajoči delec, in 𝑐𝑑  hitrost zvoka v snovi, iz katere je 

levitirajoči delec. Sevalno silo (𝐹𝑠𝑒𝑣) lahko zapišemo kot negativni gradient potencialne energije 

(𝑈) [1]: 

 

 𝐹𝑠𝑒𝑣 = −∇𝑈 . (6) 

 

Za zvočno valovanje se nam splača vpeljati hitrostni potencial (𝜙), saj iz njega enostavno 

izračunamo hitrostno polje (𝑣) in polje akustičnega tlaka (Δ𝑝). Definiran je tako, da je gradient 

hitrostnega potenciala enak hitrosti rezine zraka, ki niha.  Za stoječe zvočno valovanje lahko 

hitrostni potencial (𝜙) zapišemo kot 

 

 𝜙(𝑦, 𝑡) =
𝑝𝑚

𝜌𝜔
cos(𝑘𝑦) cos(𝜔𝑡) , (7) 

 

kjer so 𝑝𝑚 amplituda tlačne razlike, 𝑘 valovno število in 𝑦 lega. 

 

Tlačno razliko izračunamo iz posebne oblike Bernoullijeve enačbe za nekonstanten, 

brezvrtinčni tok, hitrost pa je preprosto gradient hitrostnega potenciala: 

 

 
Δ𝑝(𝑦, 𝑡) = −𝜌

𝜕

𝜕𝑡
𝜙(𝑦, 𝑡) (8) 

in 

 𝑣(𝑦, 𝑡) = ∇𝜙(𝑦, 𝑡). (9) 

 

Za akustični tlak in hitrost plasti zraka tako dobimo 

 

 Δ𝑝(𝑦, 𝑡) = 𝑝𝑚cos(𝑘𝑦)sin (𝜔𝑡) (10) 

in 

 𝑣(𝑦, 𝑡) = −
𝑝𝑚

𝜌𝑐
sin(𝑘𝑦) cos(𝜔𝑡) . (11) 

 

Izračunajmo še povprečje kvadrata tlaka in hitrosti: 

 

 
〈Δ𝑝2〉 =

1

𝑇
∫ 𝑝(𝑦, 𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0

 , (12) 
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〈𝑣2〉 =

1

𝑇
∫ 𝑣(𝑦, 𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0

 , (13) 

 

kjer je 𝑇 čas ene periode. Ob upoštevanju 

 

 
(

1

𝑇
∫ cos2(𝜔𝑡)

𝑇

0

𝑑𝑡) = (
1

𝑇
∫ sin2(𝜔𝑡)

𝑇

0

𝑑𝑡) =
1

2
 , (14) 

 

dobimo 

 

 
〈Δ𝑝2〉 =

1

2
𝑝𝑚

2 cos2(𝑘𝑦) (15) 

in 

 
〈𝑣2〉 =

1

2

𝑝𝑚
2

𝜌2𝑐2
sin2(𝑘𝑧). (16) 

 

Če enačbi (15) in (16) vstavimo v enačbo (3) in poenostavimo, dobimo 

 

 
𝑈 = 𝜋𝑅3

𝑝𝑚
2

𝜌𝑐2
(

𝑓1

3
cos2(𝑘𝑦) −

𝑓2

2
sin2(𝑘𝑦)) , (17) 

 

kjer je 𝑅 polmer kroglice. Akustično sevalno silo lahko izračunamo po enačbi (6). Tako dobimo 

enačbo za krajevno odvisnost akustične sevalne sile na kroglico v stoječem zvočnem valovanju: 

 

 𝐹𝑠𝑒𝑣 = 4𝜋𝑅3𝑘𝐸𝑎𝑘Φ sin(2𝑘𝑦). (18) 

 

Vpeljali smo gostoto akustične energije (𝐸𝑎𝑘): 

 

 
𝐸𝑎𝑘 =

𝑝𝑚
2

4𝜌𝑐2
  (19) 

 

in akustoforezni kontrastni faktor (Φ): 

 

 
Φ(𝜌𝑑, 𝑐𝑑) =

1

3
𝑓1 +

1

2
𝑓2 . (20) 

 

V enačbo (20) vstavimo enačbi (4) in (5) ter vidimo, da je akustoforezni kontrastni faktor 

določen le preko lastnosti snovi, iz katere je lebdeči delec, in snovi, po kateri se širi zvok: 

 

 
Φ(𝜌𝑑, 𝑐𝑑) =  

5𝜌𝑑 − 2𝜌

2𝜌𝑑 + 𝜌
−

𝜌𝑐2

𝜌𝑑𝑐𝑑
2 . (21) 
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Sinusni člen v enačbi (18) nam pove, da ima sila dvakratno periodo in fazni zamik 𝜋/2 v 

primerjavi s tlačnim valom. Če ima faktor Φ pozitiven predznak, delci težijo v vozle (območje 

konstantnega tlaka), če pa je predznak negativen, težijo v tlačne hrbte. S tem lahko dosežemo 

tudi ločitev več tipov delcev v akustičnem polju. Model preverimo tako, da izrišemo ovojnico 

tlačnega valovanja ter zvočno sevalno silo (slika 4). Izračun sile naredimo za kroglico, katere 

vrednost Φ je pozitivna. Iz rezultatov, ki so prikazani v sliki 4, vidimo, da je sila res enaka nič 

na mestih, kjer je tlak konstanten. Vidimo tudi, da če je delec na mestu, kjer je hrbet valovanja 

tlaka v metastabilni legi, če pa se nahaja v vozlu tlaka, je v stabilni legi. 

 

  
Slika 4. Akustični tlak (𝛥𝑝), črna krivulja, in akustična sevalna sila (𝐹), rdeča krivulja, v odvisnosti od lege (𝑦); 

𝛥𝑝𝑚𝑎𝑥  je amplituda akustičnega tlak in 𝐹𝑚𝑎𝑥 amplituda sevalne sile. 

 

V tem poglavju smo predstavili analitični izračun tlačne razlike in akustične sevalne sile na 

delec, v odvisnosti od lege, v naslednjem pa bomo tlačne razlike izračunali numerično. 

Analitični izračun tam ne bo v pomoč, saj uporabljamo konkavno odbojno površino, medtem 

ko analitični izračun upošteva planarno. S programom COMSOL bomo akustični tlak in hitrost 

rezine zraka v odvisnosti od lege določili numerično, nato pa bomo tlak in hitrost vstavili v 

enačbo (3) in izračunali akustično potencialno energijo. Tega nato vstavimo v enačbo (6) in 

izračunamo akustično sevalno silo na delec v odvisnosti od lege. 
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Največjo akustično sevalno silo na delec lahko eksperimentalno izmerimo tako, da postopoma 

višamo intenziteto zvočnega valovanja in pri intenziteti, kjer delec levitira, enačimo 

maksimalno sevalno silo (𝐹𝑚𝑎𝑥) in gravitacijsko silo (𝐹𝑔), ki deluje na delec: 

 

 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑔 . (22) 

   

 

4 Postavitev eksperimenta 
 

Jedro sistema, s katerim želimo doseči levitacijo delca, je oddajnik ultrazvočnega valovanja. 

Ultrazvočni oddajnik, oz. transducer je zgrajen iz dveh kovinskih delov, med katerima je 

ukleščen pogon oddajnika: dva piezoelektrična diska obdana z elektrodama. Če elektrodi 

priključimo na izmenično napetost, se pričneta piezoelektrična diska raztezati in krčiti z enako 

frekvenco, kot je frekvenca izmenične napetosti. Ko je frekvenca enaka resonančni frekvenci 

piezoelektričnega kristala, slednji izrazito zaniha. Ultrazvočni oddajnik si lahko predstavljamo 

kot vsiljeno nihanje električnega nihajnega kroga, sestavljenega iz tuljave in kondenzatorja. 

Elektrode, med katerimi sta piezoelektrična diska, delujejo kot kondenzator s kapacitivnostjo 

𝐶, vztrajnost obeh masivnih kosov jekla in aluminija, ki obdajata elektrode (slika 5), pa si lahko 

predstavljamo kot induktor z induktivnostjo 𝐿 [9]. 

 

Za oddajnik smo uporabili kar cenovno ugoden ultrazvočni oddajnik, ki se uporablja za 

ultrazvočne čistilne kopeli (slika 5). Podatka, ki sta običajno podana za tak oddajnik, sta 

resonančna frekvenca in nazivna moč. Resonančna frekvenca oddajnika v našem primeru je    

28 kHz, nazivna moč pa 70 W [10]. 

 

 
Slika 5. Ultrazvočni oddajnik  
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Komercialni izvori napetosti, ki so izdelani prav za takšne oddajnike, v našem primeru ne 

pridejo v poštev, saj se brez konkretnega bremena, kot je npr. vodna kopel, okvarijo. Breme 

namreč deluje kot upor v RLC krogu in predstavlja faktor dušenja ter tako vpliva na resonančne 

lastnosti. Brez bremena je resonančni vrh ožji in višji, kar pomeni, da je električni tok ob 

resonanci tako velik, da komercialni napajalniki pregorijo. 

 

Morda nam pride na misel, da bi za napajanje oddajnika uporabili kar avdio opremo, saj le-ta 

generira analogne električne signale, vendar je razpon, pri katerem večina dostopnih 

generatorjev in avdio ojačevalnikov še deluje dovolj učinkovito, omejen le na slišni spekter 

zvočnega valovanja. Zato sem se izdelovanja napajalnika lotil kar sam (slika 6). Za delovanje 

ultrazvočnega oddajnika potrebujemo izmenično napetost. Na voljo imamo nizkonapetostni 

izvir do 24 V, ki zmore poganjati električni tok 5 A. Ker je izvor enosmerne napetosti, 

potrebujemo najprej oscilator. Tega izdelamo z uporabo 555 integriranega vezja. Izhod tega 

priključimo na vrata poljubnega MOSFET tranzistorja tipa n, za katerega je zaželen čim višji 

maksimalni tok. Izhod tranzistorja nato priključimo na transformator, s katerim povišamo 

izhodno napetost napajalnika na nekaj sto voltov. Graf odvisnost toka, ki poganja vezje, od 

frekvence oscilatorja, prikazuje izrazito resonančno obnašanje sistema (slika 7). 

 

  
Slika 6. Shema električnega vezja za generator izmenične napetosti. Vir enosmerne električne napetosti (rumen 

kvadrat) napaja celotno vezje. Prikazana je vezava integriranega vezja 555 IC (zelen pravokotnik), tranzistorja 

(rdeča) in transformatorja (siva). Uporniki, kondenzatorji in oddajnik so prikazani z modro barvo. 
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Slika 7. Električni tok (𝐼) skozi generator izmenične napetosti v odvisnosti od frekvence oscilatorja (𝜈). Izrazita je 

resonanca pri 28 kHz. 

 

Če imamo dva oddajnika, ki oddajata zvok z isto močjo, vendar imata različno veliki površini 

oddajne ploskve, bo se razlikovala tudi amplituda odmika odbojne plošče. Oddajnik je zgrajen 

tako, da je sevalna površina veliko večja, kot jo potrebujemo v našem primeru, zato površino 

oddajnika želimo zmanjšati. To storimo s t.i. mehanskim ojačevalcem, katerega naloga je 

zvišati amplitudo nihanja oddajne površine. Pri izdelavi moramo biti posebej pozorni na dolžino 

(𝑙) ojačevalca. Dolžina mora biti večkratnik (𝑁) polovice valovne dolžine (𝜆) zvoka v snovi, 

saj želimo, da se v materialu vzpostavi stoječe valovanje. S tem dosežemo, da je amplituda 

odmika največja ravno na koncu ojačevalca, kjer nihamo zrak. Če ojačevalec izdelamo iz 

aluminija, lahko dolžino izračunamo po enačbi 

 

 
𝑙 = 𝑁

𝜆

2
 , 

(23) 

 

 

oziroma 

 

 𝑙 = 𝑁
𝑐𝐴𝑙

2𝜈
 , (24) 

 

kjer je 𝑐𝐴𝑙 longitudinalna hitrost zvoka v aluminiju, ki znaša približno 6420 m/s. Pri                

𝜈 = 28 kH in 𝑁 = 1 izračunamo, da mora dolžina ojačevalca biti 11,5 cm. Seveda je to le 

približni izračun, dejanska vrednost pa se lahko od izračunane precej razlikuje, saj obstaja več 

vrst aluminijevih zlitin, hitrosti zvoka v različnih zlitinah pa se med seboj razlikujejo. Dolžino 

ojačevalca določimo tako, da ojačevalec krajšamo, dokler ne dobimo izrazite resonance [9]. Z 
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ojačevalcem zmanjšamo sevalno površino iz površine (𝑆1) sevalne ploskve brez ojačevalca na 

površino (𝑆2) oddajne ploskve ojačevalca. Amplitudo z ojačevalcem lahko izračunamo po 

enačbi 

 

 
𝑠𝑚2

= (
𝑆1

𝑆2
) 𝑠𝑚1

 , (25) 

 

kjer je 𝑠𝑚1
 amplituda odmika brez ojačevalca, ter 𝑠𝑚2

 amplituda odmika na ojačevalcu.  

 

Učinkovitost levitatorja lahko dodatno izboljšamo tako, da uporabimo konkavno odbojno 

površino (slika 8). Optimalni krivinski polmer se lahko določi le numerično, tako da 

spreminjamo omenjen parameter v simulaciji, dokler ne dobimo največjih amplitud akustičnega 

polja [9]. V našem primeru se z računanjem optimalnega krivinskega polmera ne ukvarjamo, 

temveč uporabimo poljubno vrednost slednjega. Oddajnik postavimo navpično nad središčem 

odbojne površine tako, da lahko razdaljo med njima poljubno spreminjamo (sliki 9 in 10). 

Parametri postavitve so zapisani v tabeli 1.  

 

 
Slika 8. Izdelana ojačevalec in odbojnik konkavne površine 

 

 
Slika 9. Končna postavitev eksperimenta 
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Slika 10. Shema postavitve oddajnika (zgoraj) in odbojnika (spodaj). ℎ je oddaljenost središča sevalne površine 

oddajnika od središča odbojne površine v navpični smeri. 𝑅𝑅 je cilindrični polmer odbojnega telesa, 𝑅𝐾 krivinski 

polmer odbojne površine, 𝑅𝑂𝐷 pa polmer sevalne površine oddajnika. 

 

 

Parameter Vrednost 

𝑅𝐾 45 mm 

𝑅𝑅 50 mm 

𝑅𝑂𝐷 9,5 mm 

𝜈 28 kHz 

𝑐𝑧𝑟𝑎𝑘 343 m/s 

𝜆𝑧𝑟𝑎𝑘 =
𝑐𝑧𝑟𝑎𝑘

𝜈
 12,3 mm 

𝑐𝐴𝑙 6420 m/s 

𝜌𝑧𝑟𝑎𝑘 1,23 kg/m3 

𝜌𝐴𝑙 2700 kg/m3 

 

Tabela 1. Vrednosti krivinskega polmera odbojne površine (𝑅𝐾), polmera odbojnega telesa (𝑅𝑅), polmera oddajne 

površine (𝑅𝑂𝐷), frekvence valovanja (𝜈), hitrosti zvoka v zraku (𝑐𝑧𝑟𝑎𝑘), valovne dolžine zvoka v zraku (𝜆𝑧𝑟𝑎𝑘), 

hitrosti zvoka v aluminiju (𝑐𝐴𝑙), gostote zraka (𝜌𝑧𝑟𝑎𝑘) ter gostote aluminija (𝜌𝐴𝑙). 

 

Po uvodnem testiranju s koščki stiropora, vidimo da sestava deluje (slika 11). Levitirajo trije 

koščki stiropora, sosednji pa so med seboj oddaljeni za polovice valovne dolžine.  
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Slika 11. Levitacija treh delcev stiropora. Razdalja med njimi je enaka polovici valovne dolžine valovanja. 

 

 

Naša numerična simulacija, ki je izvedena s programom COMSOL, za izračun akustičnega 

tlaka potrebuje vrednost amplitude pospeška nihanja površine oddajnika (𝑎𝑚). To vrednost 

želimo povezati z vrednostjo napetosti, na katero priklopimo generator izmenične napetosti, saj 

lahko napetost spreminjamo. Zveza med amplitudo nihanja zračnih rezin (𝑠𝑚) in močjo (𝑃), s 

katero oddajnik oddaja zvok, je 

 

 𝑠𝑚 = 𝑏 √𝑃, (26) 

kjer je 

 
𝑏 =

1

√𝑆𝜌𝐴𝑙𝑐𝐴𝑙𝜔2
 (27) 

 

koeficient, ki ga lahko izračunamo [11]. 𝑆 je površina sevalne ploskve oddajnika, 𝜔 pa krožna 

frekvenca. Eden od podatkov, ki je podan s strani proizvajalca našega oddajnika je, da je 

maksimalna hitrost nihanja oddajne površine (𝑣𝑚) pri obremenitvi 70 W brez mehanskega 

ojačevalca enaka 0,40 m/s [10]. Iz enačbe (26) razberemo tudi, da je odvisnost amplitude 

odmika od moči korenska. Najprej izračunajmo amplitudo odmika (𝑠𝑚1
) ko je moč oddajnika 

70 W iz zveze 𝑠𝑚 = 𝑣𝑚/𝜔 in dobimo 𝑠𝑚1
= 2,3 μm . 

 

Nato  po enačbi (25) izračunajmo amplitudo odmika (𝑠𝑚2
), ob površini ojačevalca in dobimo 

𝑠𝑚2
= 13 μm . Sedaj lahko z enačbo (26) izračunamo še koeficient 𝑏 in dobimo                          

𝑏 = 1,6 ∙ 10−6 m/√W. Vemo tudi, da je amplituda pospeška povezana z amplitudo odmika 

delcev, 𝑎𝑚 = 𝑠𝑚𝜔2, kar ob upoštevanju enačbe (26) preoblikujemo v  

 

 𝑎𝑚 = (2𝜋𝜈)2𝑏√𝑃 . (28) 

 

Enačba (28) nam tako povezuje amplitudo pospeška z močjo oddajnika. Eden od parametrov, 

ki jih lahko spreminjamo, je napetost na gonilnem vezju (𝑈𝑣). Da razberemo kolikšno moč troši 

oddajnik pri določeni vhodni napetosti, potrebujemo torej graf moči, ki jo troši oddajnik, v 

odvisnosti od vhodne napetosti. Opravimo nekaj meritev vhodnega toka (𝐼𝑣) pri različnih 
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vrednostih gonilne napetosti ter privzamemo, da je izkoristek vezja 100 %. Vemo, da je 

električna moč zmnožek napetosti in toka (𝑃 = 𝑈𝑣𝐼𝑣). Iz teh meritev lahko narišemo graf 𝑃 =

𝑃(𝑈𝑣) (slika 12). Ker se bomo v nadaljevanju omejili na napetosti med 5 V do 13 V, lahko na 

tem območju uporabimo poljubno interpolacijsko funkcijo. Izkaže se, da se točkam dobro 

prilega polinom tretje stopnje: 

 

 𝑃 = 𝑎1𝑈𝑣
3 + 𝑎2𝑈𝑣

2 + 𝑎3𝑈𝑣 + 𝑎4, (29) 

 

kjer je 𝑎1 = 0,03 A/V2, 𝑎2 = −0,27 A/V, 𝑎3 = 1,33 A in 𝑎4 = −2,74 W. Z dano funkcijo 

lahko torej (na omenjenem definicijskem območju) z uporabo interpolirane funkcije 

izračunamo električno moč (𝑃) pri poljubni napetosti (𝑈𝑣). Ko smo izračunali moč, lahko z 

enačbo (28) izračunamo vrednost amplitude pospeška (𝑎𝑚). 

 

 
Slika 12. Črni kvadratki predstavljajo izračunano moč (𝑃) gonilnega vezja pri diskretnih vrednostih vhodne 

napetosti (𝑈𝑣). Rdeča krivulja je interpolirana funkcija, in sicer polinom tretje stopnje:                                                      

𝑃 = 𝑎1𝑈𝑣
3 + 𝑎2𝑈𝑣

2 + 𝑎3𝑈𝑣 + 𝑎4, kjer je 𝑎1 = 0,03 A/V2, 𝑎2 = −0,27 A/V, 𝑎3 = 1,33 A in 𝑎4 = −2,74 W. 

 

5 Meritve akustičnih sevalnih sil in rezultati 
 

Meritve smo delali s tremi različnimi kroglicami: iz stiropora, aluminija in plastelina (slika 13). 

Tabela 3 prikazuje lastnosti teh treh kroglic. Vsako kroglico postavimo v najnižji vozel pri 

različnih razmikih med oddajnikom in odbojno površino. Nato postopoma znižujemo napetost 

in s tem jakost zvočnega valovanja. Zapišemo napetost, pri kateri delec preneha lebdeti, ter z 

enačbo (29) izračunamo moč oddajnika, nato pa še z enačbo (28) amplitudo pospeška nihanja 

oddajnika. Ko imamo amplitudo pospeška v programu COMSOL zaženemo numerično 

simulacijo za izračun akustičnega tlaka (slika 14).  
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Slika 13. Kroglice, uporabljene za izvajanje meritev 

 

 Stiropor Aluminij Plastelin 

𝑑 [mm] 3,66 4,20 3,94 

𝜌𝑑 [kg/m3] 50 250 1370 

𝑐𝑑 [m/s] 2350 900 1550 

𝑓1 0,9995 0,9999 0,9999 

𝑓2 0,9635 0,9993 0,9987 

 

Tabela 2. Lastnosti kroglic: premer kroglice (𝑑), gostota snovi, iz katere je kroglica (𝜌𝑑), hitrost zvoka (𝑐𝑑) v snovi, 

iz katere je kroglica, faktorja (𝑓1) in (𝑓2). Gostota in hitrost zvoka v aluminijasti kroglici sta tako nizki, ker smo v 

kroglico zgnetli aluminijasto folijo. 

 

Ko imamo izračunano 2D polje akustičnega tlaka, shranimo vrednosti, kjer je 𝑥 = 0. Nato lahko 

izračunamo še hitrostno polje, ter tako z enačbama (3) in (6) dobimo odvisnost akustične 

sevalne sile na delec vzdolž osi 𝑦 (slika 15). Dobljene vrednosti primerjamo še z gravitacijsko 

silo na posamezno kroglico. Rezultati so prikazani v tabeli 3. Iz slike 15 lahko razberemo, da 

je na mestih najnižjega akustične potencialne energije sila enaka nič, kar je tudi smiselno. 

 
 

Slika 14. Rezultat numerične simulacije programa COMSOL za polje akustičnega tlaka (𝛥𝑝) v levitatorju v 

odvisnosti od lege, podane s koordinatama 𝑥 in 𝑦, za osem vozlov (𝑁 = 8). 
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Slika 15. Akustična potencialna energija (𝑈), črna krivulja, in akustična sevalna sila na delec (𝐹), rdeča krivulja, 

v odvisnosti od lege (𝑦). 

 

 

 

𝑁 ℎ [mm] 𝑈𝑣 [V] 𝑎𝑚 [∙ 103
m

s2
] 𝐹 [μN] 𝐹𝑔 [μN] 

S
ti

ro
p
o
r 

2 12,3 6,5 49,4 9,01 19,0 

3 18,4 8,0 82,3 1,32 

4 23,5 8,1 84,6 7,37 

5 30,6 8,3 89,4 4,48 

6 36,8 8,5 94,3 3,88 

7 42,9 8,7 99,2 3,23 

8 49,0 11,2 168,7 7,16 

A
lu

m
in

ij
 2 12,3 10,4 145,0 49,9 63,0 

3 18,4 11,1 165,7 35,8 

4 23,5 11,6 181,1 22,1 

5 30,6 12,1 197,0 14,2 

P
la

st
el

in
 2 12,3 10,5 147,9 64,8 430,4 

3 18,4 11,2 168,7 46,2 

4 23,5 13,0 226,8 43,3 

 

Tabela 3. Rezultati meritev in izračunov za kroglice iz stiropora, aluminija in plastelina. 𝑁 je večkratnik polovice 

valovne dolžine, ℎ je razdalja med oddajno in odbojno površino, 𝑈𝑣 je vhodna napetost na generatorju izmenični 

napetosti, 𝑎𝑚 je amplituda pospeška nihanja oddajne površine, 𝐹 je akustična sevalna sila in 𝐹𝑔 gravitacijska sila 

na kroglico. 
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Vidimo, da so odstopanja med izračunano akustično in gravitacijsko silo velika. Potrebno se je 

zavedati, da smo upoštevali veliko približkov. Eden izmed bolj grobih približkov je ta, da smo 

pri izračunih privzeli, da je izkoristek gonilnega vezja 100 %, kar vemo, da ni res. Na meritve 

je vplivalo tudi segrevanje oddajnika, kar je segrelo tudi zrak v neposredni bližini oddajnika ter 

s tem vplivalo na hitrost zvoka v zraku. V splošnem je izračunana akustična sevalna sila 

približno za velikostni red manjša od gravitacijske. 

 

Grafično lahko prikažemo še odvisnost amplitud akustične sevalne sile od razdalje med 

oddajnikom in odbojno površino. Z izračunano sevalno silo na delec pri sedmih različnih 

razdaljah med oddajnikom in odbojno površino (ℎ). Če hočemo zadostiti pogoju za stoječe 

valovanje, mora biti razdalja večkratnik polovice valovne dolžine (ℎ = 𝑁𝜆/2). Vrednosti 

možnih razdalj so torej diskretne. Izračune opravimo za vrednosti 𝑁 od 1 do 7. Na sliki 16 

vidimo, da se z večanjem razdalje med oddajnikom in odbojno površino, velikost akustične 

sevalne sile zmanjšuje, kar smo tudi pričakovali, saj se zvočno valovanje v zraku absorbira [11]. 

 

  
 

Slika 16. a) Akustična sevalna sila (𝐹) v odvisnosti od razdalje (ℎ) med oddajnikom in odbojno površino za sedem 

različnih razdalj. b) Največja sevalna sila (𝐹𝑚𝑎𝑥) v odvisnosti od večkratnika 𝑁. Rdeča krivulja je interpolirana 

eksponentna funkcija: 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝑒−𝑁/𝜏 + 𝐶, kjer je 𝐴 = 4,25 ∙ 10−4 𝑁, 𝜏 = 1,17 in 𝐶 = 7,60 ∙ 10−6 𝑁. 

 

V nadaljevanju pa bolj kot zanimivost poglejmo še, kako akustični tlak deformira lebdečo 

vodno kapljico. Pričakujemo lahko, da bo pri večjem akustičnem tlaku kapljica bolj sploščena. 

Na sliki 17 vidimo, da je pri višji jakosti zvočnega valovanja deformacija dejansko večja. 
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Slika 17. Slike levitiranih vodnih kapljic pri treh različnih jakostih zvočnega valovanja. a) Najnižja jakost; kapljica 

je približno krogelne oblike. b) Večja jakost kot v a); kapljica se rahlo splošči. c) Še večja jakost; kapljica se je 

sploščila v disk.  

 

6 Zaključek 
 

V diplomskem seminarju smo obravnavali akustično sevalno silo ter deformacijo vodne 

kapljice v akustičnem polju. Akustično sevalno silo (enačba (18)) smo z uporabo lastnosti 

stoječega valovanja analitično izpeljali iz akustičnega potenciala Gor'kova. Izdelali smo 

akustični levitator, ki zmore levitirati kroglice s premerom do 5 mm ter gostoto tudi nad                

1 g/cm3. 

 

Poiskali smo odvisnost amplitude pospeška, s katerim niha oddajnik, od moči generatorja 

izmenične napetosti. To nam je omogočilo, da smo numerično izračunali akustični tlak, ki ga 

potrebujemo za izračun akustične potencialne energije. Opravili smo meritve na treh različnih 

kroglicah ter izračunali najnižjo akustično sevalno silo na delce, pri kateri še levitirajo, ter to 

silo primerjali z gravitacijsko silo na delec. Zaradi približkov, potrebnih za analitično izpeljavo 

enačbe za sevalno silo, se rezultati razlikujejo za red velikosti. Najbolj grob približek je verjetno 

ta, da smo privzeli 100 % izkoristek generatorja izmenične napetosti. Eden izmed možnih 

razlogov za odstopanja je morda tudi to, da smo uporabili enačbo za akustično potencialno 

energijo, ki velja za delce, katerih radij je veliko manjši, kot je valovna dolžina valovanja, v 

našem primeru pa je radij delcev le približno 5-krat manjši.  

 

Prikazali smo tudi odvisnost velikosti sevalnih sil od razmika med oddajnikom in odbojno 

ploskvijo, česar nam analitični model ne omogoča videti. Za konec smo še uspešno levitirali 

vodno kapljico, ter opazovali njeno deformacijo v odvisnosti od velikosti akustičnega tlaka. 

 

V nadgradnji diplomskega dela bi lahko poskušali odpraviti odstopanja med izračuni in 

meritvami, tako da bi poskušali ugotoviti izkoristek generatorja. To bi storili s predpostavko, 

da so edine nezanemarljive energijske izgube v obliki toplote. Merili bi temperaturo tranzistorja 
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in transformatorja v generatorju, saj se ta dva elementa najbolj segrevata, nato pa izračunali 

toplotni tok, ki ga oddajata. V analitičnem modelu bi lahko še upoštevali absorpcijo zvoka v 

zraku. Lahko bi še natančneje analizirali deformacijo vodnih kapljic zaradi akustične sevalne 

sile ter poskušali nadgraditi akustični levitator, da bi dosegli levitacijo kroglic ali kapljic 

gostejših snovi. 
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