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1   UVOD 
 

 Za ultrazvok je že vsakdo kdaj slišal, saj se uporablja na mnogih področjih. Pa vendar o 
njem povprečen človek in tudi fizik ne ve dosti. V splošni literaturi je ultrazvok večinoma 
opisan kot zvok, ki ga človeško uho ne zazna zaradi njegove visoke frekvence, ki je višja od 
20 kHz. Ti podatki so občutno preskopi, da bi nam razkrili vse lastnosti in posebnosti 
ultrazvoka, še manj pa vzroke za njegovo rastočo uporabnost v vsakdanjem življenju. Razvoj 
računalniških programov kot podpore za vizualno interakcijo je še posebno spodbudil 
uporabo ultrazvoka v medicini. Tako bomo v seminarski nalogi najprej predstavili pojem 
ultrazvoka. Nato bomo opisali splošne zakone, ki veljajo za ves spekter longitudinalnega 
valovanja in jih uporabili za prikaz lastnosti ultrazvoka in razlik med zvokom in ultrazvokom. 
Na koncu bomo pogledali, kako so posebnosti ultrazvoka našle uporabo v več vejah znanosti. 

 

2   KAJ JE ULTRAZVOK? 
 
 Ultrazvok je zvočno valovanje s frekvencami višjimi od 20.000 Hz. Vsi zakoni, ki veljajo 
za zvok, ki je mehansko valovanje, in so opisani v naslednjem poglavju, veljajo tudi za 
ultrazvok. Mehanska valovanja se širijo po snovi z neko hitrostjo, ki je odvisna le od vrste 
snovi. Da do valovanja sploh pride, sta potrebna dva pogoja: izvor valovanja in snov, ki lahko 
prenaša to valovanje. Glede na človeško zmožnost slišanja je ultrazvok definiran kot zvok s 
frekvencami nad mejo slišnosti. Infrazvok je valovanje, ki ima frekvenco pod mejo slišnosti, 
16 Hz. Nihanje delcev okoli njihovega ravnovesnega položaja pri valovanju privede do 
zgoščanja in redčenja snovi, kar se prenaša po snovi in se odraža v izmenični spremembi 
pritiska na določenem mestu v snovi. V nadaljevanju pokažemo, da je prav zaradi velikih 
tlačnih razlik na majhnem prostoru, ki nastanejo zaradi visoke frekvence ultrazvoka in 
njegove majhne valovne dolžine, ta postal pomemben v več vejah znanosti. Človek lahko sliši 
zvočno valovanje v zraku, katerega valovna dolžina je med 21 m in 17 mm. Za primerjavo: 
ultrazvok s frekvenco 1 MHz ima pri širjenju v vodi valovno dolžino 1,5 mm, pri še višjih 
frekvencah pa je valovna dolžina reda velikosti molekul snovi. Ultrazvok, katerega 
frekvenčni spekter sega do več sto MHz, zaznamo s posebnimi mikrofoni, pri katerih 
največkrat izkoriščamo piezoelektrični pojav, ki je značilen za nekatere kristale.  
 

3 SPLOŠNO O ZVOKU 
 

Večina izpeljav in opisov v tem poglavju je izpeljanih in povzetih po virih [1, 4]. Za 
fizikalno in matematično eksaktnejše izpeljave glej vir [1, 2]. 

Mehanski val imenujemo vsako motnjo, ki jo vsilimo snovi in se skozi njo širi. Pod 
mehanskimi valovanji razumemo elastična nihanja delcev v plinskih, tekočih ali trdnih 
snoveh. Zaradi elastičnih sil med delci premik delca izzove dva pojava: delec zaniha okoli 
ravnovesne lege in premik delca povzroči premike sosednjih delcev, kar se z določeno 
hitrostjo prenaša skozi snov. Hitrost širjenja motnje imenujemo hitrost vala (c), ki je odvisna 
predvsem od vrste snovi. Poznamo longitudinalno in transverzalno valovanje. O 
longitudinalnem valovanju govorimo, kadar motnja povzroči, da posamezni deli snovi 
zanihajo vzdolž smeri širjenja motnje. Razširja se lahko skozi vsako snov, ki je vsaj malo 
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stisljiva. O transverzalnem valovanju govorimo, če motnja povzroči premikanje delov snovi 
prečno glede na smer širjenja motnje. Ta se lahko širi skozi snov, pri kateri so deli snovi 
vezani na ravnovesno lego z elastičnimi vezmi (trdna snov, mejna površina tekočin), torej 
skozi snov, ki skuša obdržati obliko, ki jo ima v ravnovesnem stanju.  
 Oblika in frekvenca valovanja sta odvisni predvsem od izvora valovanja, ki motnje 
povzroča. Nihanje traja, dokler deluje sila, ki je nihanje izzvala. Vsa valovanja lahko 
zapišemo kot vsoto sinusnih valovanj, zato valovanja v splošnem opisujemo s sinusnim 
valovanjem. Potujoča longitudinalna valovanja, kar je tudi ultrazvok, zapišemo z enačbo: 
 

s (x,t) = socos{ω(x/c – t}     (1) 
 
pri čemer je s odmik delca od ravnovesne lege na mestu x v času t, ω pa je krožna frekvenca 
valovanja. Faza valovanja (φ = ω(x/c – t)) določa odmik iz ravnovesne lege na določenem 
mestu in se ne spreminja, če se x spreminja s časom linearno s hitrostjo c. Hitrost sinusnega 
valovanja je torej hitrost potovanja enake faze in se zato imenuje tudi fazna hitrost. 
Pomembno si je zapomniti, da ne potujejo posamezni deli snovi, ampak le motnja in z njo 
energija motnje, posamezni deli pa nihajo okrog ravnovesne lege. Pri longitudinalnih 
valovanjih maksimume odmikov predstavljajo zgoščine in razredčine. Razdalja med dvema 
sosednjima enakima odmikoma se imenuje valovna dolžina in je enaka poti, ki jo valovanje 
opravi v času enega nihaja izvora. Čas enega nihaja je T, frekvenca ν je 1/T. V času T opravi 
motnja pot cT oziroma c/ν, tako da je: 
 

c = λν      (2) 
 
Longitudinalni valovi za širjenje potrebujejo stisljivo snov. Če nas zanima hitrost 

širjenja valovanja, bomo izhajali iz tega in iz dejstva, da so razredčine in zgoščine povezane 
s tlakom v snovi. Če ob izvoru povzročimo zgoščino, torej povečanje tlaka, se bo ta motnja 
širila skozi snov s hitrostjo c. Za preglednejšo izpeljavo motnja v našem sistemu miruje. Kot 
je prikazano na sliki 1, se proti motnji giba delec tekočine s hitrostjo c.  

 
 

 
 
 
Slika 1: Slika k izpeljavi hitrosti valovanja. Sledimo delcu tekočine, ki se premika proti motnji, kjer motnja v 
izbranem opazovanem sistemu miruje [1]. 

p, c           p + Δp      c         p, c 
           c + Δv                   S 
         
 
           motnja -  
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           (miruje) 
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                c + Δv            S 
      c 
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Če sledimo gibanju delca, se ta giba s hitrostjo c, dokler ne zadene motnje. Leva stran delca 
vstopi v motnjo ob času t, desna pa ob času t + Δt. Δt je odvisen od dolžine delca in je enak 
Δx/c. V času vstopanja je tlak na strani delca v motnji p + Δp, na desni strani pa p. Tlačna 
razlika Δp med stranmi delca povzroča njegovo stiskanje in upočasnitev. Del delca v motnji 
se giba s hitrostjo c + Δv. Newtonov zakon za čas Δt, ko delec potuje v motnjo nam da silo, ki 
na delec v tem času deluje. F = ΔpS, kjer je S presek glede na širjenje  delca. Volumen delca 
je SΔx = ScΔt, masa pa ρcSΔt. Pospešek a je enak Δv/Δt. Drugi Newtonov zakon nam torej 
da: F = ma, torej: ΔpS = (ρcSΔt) Δv/Δt. Lahko zapišemo:  
 

ρc2 = Δp (c/Δv)       (3)  
 
V času Δt levi del preteče pot (c + Δv)Δt, desni pa cΔt. S tem se premeni dolžina delca za 
ΔvΔt in zaradi tega tudi volumen delca za SΔvΔt. ΔV/V = (SΔvΔt)/(ScΔt) = Δv/c. Če to 
vstavimo v enačbo (3), dobimo ρc2 = Δp(V/ΔV). Tukaj se spomnimo da je stisljivost tekočin  
definirana kot Δpχ = (ΔV/V) in vstavimo v zadnjo enačbo. Dobimo: c2 = 1/χρ oziroma: 
 

c = (χρ)-1/2          (4) 
 

Večji stisljivosti ustreza manjša fazna hitrost valovanja. Lahko pričakujemo, da 
longitudinalni valovi najhitreje potujejo skozi trdne snovi in najpočasneje skozi pline. Hitrosti 
širjenja valovanja za nekatere snovi so podane v tabeli 1.  

 
Snov  T(oC) c (m/s)  Snov  T(oC) c (m/s)  
Guma  20 50 Živo srebro 20 1450 
Zrak  0 331 Svinec  20 2650 
Helij  0 965 Led  0 3300 
Vodik  0 1284 Medenina  20 3500 
Morska voda 17 1530 Jeklo  20 5000 
Navadna voda 25 1500 Aluminij  20 5100 

 
Tabela 1: Hitrost širjenja valovanja skozi nekatere snovi [4]. 

 
Ker gostoto in stisljivost tekočin poznamo, lahko enačbo (4) pri tekočinah direktno 

uporabimo. Širjenje longitudinalnih valov skozi plin obravnavamo kot adiabatno spremembo, 
saj hitro izmenjevanje zgoščin in razredčin ne dovoli izmenjave toplote z okolico. Stisljivost 
plina pri adiabatnih spremembah je: χ = 1/(κ p), kjer je κ razmerje specifičnih toplot plina (κ 
= cp/cV) in p tlak v plinu. Tako za pline zapišemo: c = (κp/ρ)1/2. Če uporabimo še plinsko 
enačbo p/ρ = RT/M, enačbo zapišemo tako: c = (κRT/M)1/2. Vidimo, da hitrost valovanja v 
plinih narašča z višanjem temperature, kar je razumljivo, saj višji temperaturi ustreza večja 
povprečna kinetična energija termičnega gibanja molekul plina in hitrejši prenos motnje. Pri 
trdnih snoveh nastopa namesto stisljivosti χ prožnostni modul E, ki je enak 1/χ. Hitrost 
širjenja longitudinalnih valov za trdne snovi je: c = (E/ρ)1/2.  
 Sedaj poznamo vse osnovne enačbe, ki opisujejo zvok in ultrazvok. V opis zvoka (ton, 
zven, barva) se ne bomo spuščali, saj nas zanima le ultrazvok. Glavne skupne značilnosti 
zvoka in ultrazvoka so: širjenje skozi sredstvo (nezmožnost širjenja v vakuumu), odvisnost 
hitrosti širjenja od vrste snovi in tlačne spremembe pri širjenju. Tlačna razlika zaradi 
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sinusnega zvočnega valovanja se spreminja kot odmik od ravnovesne lege, le s faznim 
zamikom π/2. Ko je odmik od ravnovesne lege največji, je tlačna razlika najmanjša in 
obratno. Tlačne spremembe so največje v zgoščinah, kjer je tlak povečan in razredčinah, kjer 
se tlak najbolj zmanjša. Da izračunamo amplitudo tlačne razlike v odvisnosti od časa in kraja 
uporabimo enačbo Δpχ = ΔV/V. Delec tekočine, ki še ni v motnji ima volumen V = SΔx, delcu 
v motnji se je pa volumen spremenil za SΔs = ΔV. Tako je ΔV/V = Δs/Δx = δs/δx. Zapišemo 
lahko Δpχ = δs/δx. Upoštevamo enačbo (1) in dobimo: δs/δx = ω/c sosin(ω(x/c – t)), torej je 
Δpχ = δs/δx = ω/c sosin(ω(x/c – t)). Upoštevamo c = (1/ρχ)1/2 in lahko zapišemo Δp = 
ωρcsosin(ω(x/c – t) = Δposin(ω(x/c – t)), kjer je Δpo maksimalna tlačna sprememba. Dobimo:  
 

Δpo = ωρcso      (5) 
 
Tlak v snovi se torej tem močneje spreminja, čim večja je amplituda odmika (so), čim 
gostejša je snov in čim večja je frekvenca valovanja. 
 Izvor pri vzbujanju valovanja opravlja delo, ki se v obliki energije valovanja širi skozi 
sredstvo s hitrostjo valovanja. Energija valovanja sestoji iz kinetične in potencialne energije 
delcev, ki zanihajo pod vplivom motnje. Pri valovanju nas bolj zanima gostota energijskega 
toka (j), ki je množina energije, ki jo valovanje v enoti časa prenese skozi enoto prečnega 
prereza. Nas zanima časovno povprečje energijskega toka, ki je: 
 

j = Δpo2/(2ρc)     (6) 
 
Za izpeljavo enačbe glej vir [1] ali [2].Gostota zvočnega toka je pri določeni tlačni razliki (ki 
jo določa izvor zvoka) tem večja, čim manjši sta gostota sredstva in hitrost širjenja zvoka. Če 
želimo drugačen zapis uporabimo enačbo (5) in dobimo:  
 

j = ρcω2so2/2     (7) 
 
Vidimo, da je gostota energijskega toka sorazmerna kvadratu amplitude in kvadratu 
frekvence valovanja! To pri ultrazvoku zaradi visokih frekvenc pomeni ogromne energije. 
 Valovanje se lahko širi na različne načine. Kako se širi, je odvisno od velikosti izvora ter 
vrste in razsežnosti sredstva. Enostavni obliki, ki sta nam zanimivi, sta ravno in krogelno 
valovanje, prikazani na sliki 2.  
 

 

A) 
 
 
 
 

   žarek           λ 
 
 
 valovno čelo 

      žarek         B) 
 
 
 
 

       λ 
 

     valovno čelo 

Slika 2: Prikaz ravnega (A) in krogelnega (B) valovanja [4]. 
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Pri ravnem valovanju so valovna čela med sabo vzporedne ravnine. Žarki so ravni in 
paralelni. Za takšno obliko potrebujemo ploskovni izvor dimenzij mnogo večjih od valovne 
dolžine in hitrost širjenja, ki se ne spreminja vzdolž valovnega čela. Druga oblika izvira iz 
točkastega izvora in se širi radialno navzven, na vse strani enako. Valovne fronte so 
koncentrične kroglaste ploskve. Pri valavanjih so pomembi pojavi lomljenja valovanja. Po 
lomnem zakonu se valovanje na meji med sredstvima lomi tako, da je sinα /c1 = sinβ /c2. 
Popolni odboj nastopi, če je izpoljnjen pogoj: sinα = c1/c2.  

Na meji dveh sredstev z različno gostoto se valovanje delno odbije, deloma pa gre skozi 
mejo v drugo sredstvo. Jakost odbitega valovanja glede na prepuščeno je odvisna od razlike 
optičnih gostot med sredstvoma ob meji. Pri odboju na optično gostejšem sredstvu se 
odbitemu valovanju spremeni faza za π, na meji z optično redkejšim pa se mu ne spremeni.  

Pri vseh valovanjih je prav tako pomembna interferenca. Pri koherentnih valovanjih 
(istih frekvenc in faznih razlik) dobimo konstruktivno interferenco, če je razlika pretečenih 
poti enaka večkratniku njune valovne dolžine in destruktivno interferenco, če je razlika poti 
za polovico valovne dožine večja od večkratnika cele valovne dolžine. Valovanje lahko 
interferira tudi samo s seboj, če je zaprto v prostor, kjer se odbija. Tako dobimo stoječe 
valovanje. Pomembno je, da je dolžina prostora, v katerem je valovanje ujeto, večkratnik 
polovice njegove valovne dolžine, saj takrat dobimo konstruktivno interferenco. Stoječe 
valovanje, ki se lahko vzpostavi v takšnem zaprtem sistemu, je lastno nihanje. Lastno 
nihanje z najnižjo frekvenco je osnovno nihanje. Vsak sistem tako niha le s točno določenimi 
frekvencami, osnovno ali z višjimi lastnimi frekvencami. Če mu vsiljujemo nihanje, je 
amplituda nastalega nihanja največja, če je vsiljeno nihanje enako eni lastnih frekvenc. Takrat 
pravimo, da je nihanje v resonanci s sistemom, pri čemer lahko amplituda zelo naraste, kar ni 
vedno zaželjeno. 

Kadar valovanje vpade na oviro, katere dimenzija je primerljiva z valovno dolžino 
valovanja, se uklanja. Ravna valovna čela se ukrivijo in širijo tudi v področje geometrijske 
sence. Uklon je vzrok, da slišimo zvok tudi za ovirami, je pa nezaželjen pri merjenjih in lepo 
prikaže dejstvo, da z valovanjem ne moremo meriti dimenzij, ki so majhne v primerjavi z 
valovno dolžino.  

 

4 POSEBNOSTI ULTRAZVOKA 
 

Iz velike frekvence ultrazvočnega valovanja sledi (po enačbi (2)) majhna valovna 
dolžina. Kot že vemo, je z valovanjem možno natančno izmeriti dimenzijo ovire le do 
velikosti valovne dolžine. Že ultrazvok z dokaj nizko frekvenco 150 kHz, ima v vodi valovno 
dolžino le 1 cm, kar omogoča zelo natančne meritve tudi predmetov velikosti reda centimetra. 
Poleg tega je absorbcija ultrazvoka v vodi majhna, tako da je pri podvodnih merjenjih 
najboljše orodje. Majhna valovna dolžina omogoča tudi proizvajanje pravilnega ravnega vala, 
pomeni pa tudi, da so tlačne spremembe zaradi valovanja skoncentrirane na majhnem 
prostoru. Ultrazvočno valovanje s frekvenco 1 MHz v vodi ima jakost 10 W/cm2. Pri tem 
valovanju je v točki zgostitve nadtlak 5 bar, v točki razredčenja pa podtlak 5 bar, kar pomeni 
tlačno razliko 10 bar na razdalji valovne dolžine, ki je 0,75 mm [5]. To je velikanska tlačna 
razlika, ki se s časom zelo hitro spreminja. To povzroča ogromne napetosti v snovi in jo lahko 
'trga' v majhnih eksplozijah. Tega z zvokom nižjih frekvenc nikakor ne moremo doseči. Z 
ultrazvokom tako v tekočinah spodbujamo koagulacijo in kavitacijo [5].  
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Pri prenosu ultrazvoka v tekočinah je pomembno tudi segrevanje zaradi absorbcije 
ultrazvočnih valov v snovi. Stopnja absorbcije je odvisna od velikosti notranjega trenja med 
delci, ki nihajo, od viskoznosti snovi in od odvajanja toplote. V plinih se zato ultrazvok težko 
širi in ga v praksi ne uporabljamo veliko. Skozi tekočine pa se ultrazvok širi zelo dobro. 
Osnovni razlog omejenosti dometa je nehomogenost vode glede gostote in temperature. Na 
plasteh z različno gostoto ali temperaturo se ultrazvočni valovi lomijo in odbijajo. Širjenje 
omejujejo tudi zračni mehurčki, ki vpijajo energijo valovanja. V kovinah se ultrazvok širi z 
majhnimi izgubami zaradi absorbcije, vendar pa so tu pomembne izgube zaradi odbijanja 
valov [5, 7].  

Kot smo pokazali v poglavju o zvoku, gostota energijskega toka valovanja narašča s 
kvadratom frekvence (glej enačbo (6)). Izkoriščanje energije ultrazvoka uporabljajo predvsem 
v kemijski, prehrambeni in farmacevtski industriji, pa tudi kot pripomoček za natančno 
čiščenje strojnih delov in sterilizacijo kirurških pripomočkov. Vpliv ultrazvoka na tkiva pa se 
uporablja v medicini in biologiji. Podrobneje bomo uporabo ultrazvoka razložili v naslednjem 
poglavju [5, 7, 8].  

 

5 UPORABA ULTRAZVOKA 
 

Praktična uporaba ultrazvoka 
temelji predvsem na dveh 
posebnostih: dobrem širjenju skozi 
tekočine in kovine ter na njegovih 
učinkih na snov, skozi katero se širi. 
Količina energije, ki jo valovanje 
prenese na snov, je odvisna od 
vpojnosti (absorptivnosti) snovi, ki 
pove kolikšen del energije se bo v 
snovi absorbiral.  

Uporaba ultrazvoka zaradi 
dobrega širjenja je ostala omejena le 
na uporabo pod vodo (domet 3-20 
km)  oziroma v tekočinah. Sonar, 
prikazan na sliki 3, je pripomoček, ki 
so ga razvili za vojaške in znanstvene 
namene. Deluje na principu odboja 
valovanja in Dopplerjevega efekta. [6, 
7]. 

Čeprav se ultrazvok slabo širi 
skozi zrak, ga uporabljajo tudi kot 
pripomoček za slepe. Odbiti 
ultrazvočni valovi, ki izhajajo iz 
izvora na posebnih očalih, se pri 

sprejemu pretvorijo v zvočno valovanje z določeno frekvenco, katero lahko slep človek sliši. 
Če je oddaljenost ovire manjša od varne bližine, kar vedo po času zakasnitve, zapiskajo na 
določen način. Prav tako pa na poseben zapiskajo, če se ovira približuje, kar vedo po 

Slika 3: Sonar. Na slikah A in B so lepo vidni oddani in 
odbiti valovi. Ladja ultrazvočne valove odda in po časovni 
zakasnitvi odbitih valov (kar je lepo vidno na osciloskopu na 
sliki C) izračunajo oddaljenost merjenega predmeta (2h = ct). 
Pri gibajočih se predmetih je iz spremembe frekvence 
mogoče z Dopplejevim premikom izračunati tudi hitrost 
predmeta [6]. 

           B) 
 
 
A) 
       hdno 
 
 
     hribe 
         hladja 
 
           C) 
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Dopplerjevem premiku. Višina tona je odvisna od velikosti predmeta, ki valovanje odbije. 
Čez čas se slep človek celo tako privadi takšnemu prostorskemu analiziranju, da loči med 
različnimi šumi in točno ve, kakšen predmet mu je na poti. Domet je zaradi absorbcije 
majhen, povprečen domet očal je le 3 m [13].  

V kovinah se ultrazvok širi z majhnimi izgubami zaradi absorbcije glede na ostale snovi, 
vendar pa tu pomembno odbijanje valov, tako da se ultrazvok s pridom uporablja za 
odkrivanje nehomogenosti materiala [7, 10]. Tudi tukaj oddajamo pulze ultrazvočnih 
valov. Če je raziskovana kovina homogena in brez napak, se vsi oddani pulzi vrnejo z isto 
amplitudo in z isto zakasnitvijo. Če val naleti na napako, zlom ali podobno deformacijo, se 
tam pulz odbije in pri vizualni predstavitvi dobimo odstopanje od ostalih pulzov [7, 10]. 

S koncentracijo energije valovanja na majhnem prostoru lahko material na 
določenem mestu zelo segrejemo. Na tem principu delujejo novejši načini varjenja, predvsem 
pri varjenju plastike, aluminijastih predmetov, keramike in stekla. Snov lahko s takšno 
koncentracijo energije tudi drobimo, režemo, vrtamo… Tako z uporabo ultrazvoka oblikujejo 
kovine in nekovine, ki zahtevajo zelo precizno obdelavo [6, 7, 10]. Kakšno še uporabo 
ultrazvoka nam ponuja slovenski uvoznik ultrazvočnih pretvornikov poglej v viru [16]. 

 Velik del učinkov ultrazvočnega valovanja se razlaga s pomočjo pojava kavitacije, 
koagulacije, disperzije in termičnega vpliva. Kateri vpliv bo najmočnejši, je odvisno od snovi, 
frekvence, jakosti in trajanja valovanja. Kavitacija je oblikovanje mehurčkov plina oziroma 
pare v tekočinah. Najenostavneje jo dosežemo s segrevanjem tekočine do vrenja. Pri 
segravanju se zmanjšujejo privlačne sile v tekočini, pri čemer v točki vrenja tekočina prehaja 
v paro ob zbiranju mnogih majhnih mehurčkov v večje, ki izbijajo na površino tekočine. 
Mehurčki nastajajo zaradi tega, ker imajo vse tekočine v sebi raztopljene pline mikroskopskih 
dimenzij, katerih količina je odvisna od tlaka in temperature. Ti delci plina predstavljajo 
šibko točko tekočin. Z ultrazvokom v tekočinah dosežemo podobne učinke kot s 
segrevanjem. Privlačne sile v tekočinah očiščenih delcev plina so velike in da bi se pojavila 
kavitacija, je na njih treba delovati z podtlakom več 100 barov. V tekočinah, ki vsebujejo 
delce plina (kakor jih najdemo v naravnem stanju), potreben podtlak pade na nekaj barov. 
Potrebna jakost valovanja za pojav kavitacije je dokaj majhna (pri vodi že 0,3 W/cm2). 
Učinek kavitacije opažamo kot pojav mirne degazacije (odstranitve plina), hladne izparitve 
(opazimo meglo) ali množice majhnih eksplozij. Kavitacija nastopi le, če mehurčki, ki se 
obnašajo kot majhni nihajni sistemi, lahko obstajajo (zgornja meja je 10 MHz, pri čem 
nastajajo 5 μm veliki mehurčki). Kavitacija je zelo uporabna pri čiščenju nečistoč v tekočinah 
ali uničevanju mikroorganizmov. Prav tako ta pojav izkoriščamo za čiščenje površin, ki so 
težko dostopne ali majhne, čiščenje, ki zahteva preciznost (ure, fotoaparati, kirurški 
instrumenti) in razkrajanje slojev umazanije, rje… [5, 7]. 

Koagulacija je zbiranje drobnih delcev v plinih ali tekočinah v večje skupke, ki zaradi 
sile teže padejo na dno in se izločijo. Pojav je pomemben pri aerosolih, plinskih snoveh, v 
katerih so v finem stanju razpršeni delčki trdnih snovi ali tekočin (megla, dim…). Manjši 
delčki pravilneje sledijo valovanju in pri večanju razlik med gibanjem delčkov prihaja do 
zbiranja manjših v vse večje skupke delčkov, kar traja vse dokler lastna teža velikih delcev ne 
privede do njihovega padanja. Najširša praktična uporaba tega je tam, kjer so delčki prahu 
premajhni, da bi jih lahko filtrirali in v odstranjevanju megle in dima. [5, 7, 10]. 

Disperzni učinek predstavlja obraten pojav kot koagulacija, saj z emulzijo razbija večje 
delce v manjše in omogoča mešanje dugače nekompatibilnih sestavin, kar uporabljamo v 
prehrambeni industriji (homogenizacija mleka…), v tekstilni industriji za učinkovitejše 
barvanje in farmaciji za mešanje zdravil in razprševanje zdravil do dimenzij, katere so 
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primerne za vstop v določen predel telesa, saj je dimenzija kapljic, ki nastanejo pri disperziji, 
uniformna in odvisna od frekvence [7]. 

Termični učinek ultrazvoka je opazen v tekočinah in plinih, prav tako pa v tkivih živih 
bitij. Pojavlja se zaradi absorbcije energije valovanja in je tesno povezan s kavitacijo. Zaradi 
kavitacije nastopijo znatna lokalna povišanja temperature, saj pri nastanku mehurčkov v delu 
tekočine le-ti onemogočajo širjenje toplote. To uporabljamo za gretje določenih delov tkiv pri 
organizmih, velik vpliv pa imajo pri tem različni koeficienti absorbcije tkiv. Termični učinek 
je znaten tudi pri mejah površin dveh različnih snovi. S termičnim učinkom uničujemo 
mikrobe ter bakterije in ga uporabljamo pri sterilizaciji (predvsem mleka in prehrambnih 
izdelkov). Prav tako pomaga pri celjenju ran, ker odpira zamašene poti in s tem poveča pretok 
kisika [5, 7]. 

Medicina je znanost, ki danes največ izkorišča prednosti ultrazvoka, saj ta omogoča 
pregledovanje telesa in vplivanje nanj na neboleč in nenevaren način. Pri majhni jakosti je 
ultrazvok ugoden za človeški organizem, saj predstavlja rahlo masažo tkiva (kompresija, 
dilatacija tkiva – odprava celulita [15]) in povečuje cirkulacijo, pa tudi oksidacija se poveča 
na račun povečanja permeabilnosti celične membrane. Prav tako pa je treba upoštevati 
termični učinek pri primerni jakosti ultrazvoka, ki pomaga pri zdravljenju oboljenj, ki 
zahtevajo temperaturno obdelavo določenih tkiv v notranjosti telesa. Primer takšne uporabe je 
tudi terapija tumorjev, vendar je delovanje zelo različno, najuspešnejše pa pri zdravljenju že 
razvitih in razraščenih tumorjev na lokalnih področjih. Pri ultrazvočnih terapijah uporabljamo 
kontinuirano oddajanje valov [5, 7, 8]. 

Pri pregledu, ki je danes najpogostejša uporaba ultrazvoka v medicini, pa oddajanje valov 
poteka pulzno. Oddani impulz potuje v telo pacienta in po poti slabi zaradi absorbcije in 
odbojev, ki so povezani z vrstami tkiva. Frekvenca uporabljanega valovanja je kompromis 
med veliko jakostjo zvoka (sorazmerna s kvadratom frekvence), ki nam da natančnejše 
podatke in stopnjo absorbcije, ki s frekvenco približno linearno narašča. Frekvenčno območje 
je v medicini tako od 0,5 do 10 MHz, odvisno od globine opazovanega dela telesa. Dobra 
računalniška podpora in kompenzacija dušenja valovanja v določenih smereh nam dajo dokaj 
dobro sliko notranjosti telesa. Slika, ki jo imenujemo tomogram, nam da trenutni prerez 
določenega telesnega področja. Z opazovanjem z več strani in hitrimi zaporednimi slikami 
lahko dobimo tudi tridimenzionalne slike in podatke o gibanju organov. Z upoštevanjem 
Dopplerjevega premika dobimo informacije o hitrostih opazovanih delcev. To se uporablja 
pri merjenju prekrvavljenosti, kjer merijo hitrost in količino zračnih mehurčkov, ki se 
pretakajo po žilah, kar prikazuje tudi slika 4 [7, 8]. Primer uporabe ultrazvoka pri pregledu 
ščitnice si lahko pogledate v viru [9]. 

Ultrazvok naj ne bi imel stranskih negativnih učinkov, če ga uporabljamo v zgoraj 
navedenem frekvenčnem območju. Pri ultrazvoku s frekvenco 2 MHz je termični učinek na 
osi snopa povečanje temperature za samo 30. Prav tako je mehanični učinek zaradi pospeškov 
zanemarljiv, kavitacija pa pri teh vrednostih valovanja ne more nastopiti (za izračun in 
razlago glej [7]). Nekateri viri vseeno navajajo nekatere stranske učinke. Opaženi so negativni 
vplivi ultrazvočnih pregledov na srčne bolnike, ki imajo rahle napade. Starejšim osebam, ki še 
nimajo srčnih oboljenj, pa lahko ultrazvočne preiskave le-ta spodbujajo. Prav tako lahko 
ultrazvok z jakostjo, ki je večja od 0,1 W/cm2 slabo vpliva na živčno in kostno tkivo. Veliko o 
škodljivosti ultrazvoka je napisano tudi v viru [12]. Kljub vsemu je ultrazvok še vedno mnogo 
varnejši od konkurenčnih preiskav (rentgen, pozitronska emisija, NMR). [5, 7, 12, 14]. 
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Slika 4: Primer ultrazvočne slike. Na sliki lahko vidimo dvodimenzionalno sliko opazovanega dela telesa 
(sredina zgoraj), žile, v kateri je z kvadratom označen del žile na katerega je snop valov usmerjen. Barve v 
kvadratu nam dajejo informacijo o trenutni hitrosti krvnega pretoka oziroma o izmerjenem Dopplerjevem 
premiku. Spodaj je prikazan časovni potek merjenja hitrosti krvnega pretoka iz katerega pridobimo kvantitativne 
informacije in boljši vpogled v dinamiko. Ta slika je narejena z metodo, imenovano dupleks Doppler [11]. 
 

6 PROIZVAJANJE IN ZAZNAVA ULTRAZVOKA 
 

Kot smo že omenili, človeško telo ultrazvoka ne more zaznavati niti proizvajati. Nekatere 
živali imajo to sposobnost in jo izkoriščajo za orientacijo (netopir, nočna vešča) ali 
komunikacijo (delfini, kiti). Kot stranski učinek ga proizvajajo tudi hitro vrteči se stroji. 
Najmočnejši izvor ultrazvoka predstavljajo raketni motorji. Za načrtno proizvodnjo 
ultrazvoka se je razvilo več orodij. Na pricipu piščali delujejo orodja, kot je Galtonova piščal 
ali Hartmanov generator, ki proizvajajo ultrazvočno valovanje frekvenc do nekaj sto kHz s 
pomočjo curka zraka. Uporablja se tudi vrteča se ultrazvočna sirena, znana kot pripomoček za 
disperzijo megle [3, 7].  

Za pridobivanje višjih frekvenc izkoriščamo dva pojava: magnetostrikcijo in 
piezoelektrični pojav. Magnetostrikcija temelji na pojavu, da se dimenzije kristala ali 
pločevine iz magnetnega materiala (nikelj, kobalt…) pod vplivom spreminjajočega se 
magnetnega polja spreminjajo. Izmenični tok v tuljavi povzroči longitudinalne vibracije 
magnetnega predmeta v njej. Amplitude vsiljenih vibracij narastejo, če je frekvenca toka 
skozi tuljavo enaka kateri od lastnih nihajnih frekvenc predmeta. Z magnetostrikcijo tako 
dobimo ultrazvočna valovanja velikih jakosti v primerjavi z drugimi načini. Izgube nastajajo 
zaradi histereznih in vrtinčnih tokov. To zmanjšamo s tem, da jedra niso masivna, ampak 
sestavljena iz lističev. Slaba stran je nizka zgornja frekvenčna meja (nekaj sto kHz) [3, 7]. 

Zato raje izkoriščamo piezoelektrični pojav. S takšnimi pretvorniki proizvajamo zvok s 
frekvencami do več sto MHz, novejše tehnike pa tudi valovanja s frekvencami nad 1GHz, kar 
imenujemo hiperzvok [7]. Ponavadi so iz kremena, lurmalina, rošelske soli…. Značilnost 
piezoelektrikov je, da se ob deformaciji v njih pojavi električno polje katerega smer je 
odvisna od tega ali smo material stisnili ali raztegnili. Do tega pride zaradi preporazdelitve 
atomov v molekulah kristala, ki se pod vplivom deformacije spremenijo v električni dipol. 
Možen je tudi obraten pojav. Če kristal priključimo na izmenični električni tok, se kristal krči 
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in razteza s frekvenco nihanja električnega toka. Močno nihanje dobimo, če je frekvenca toka 
enaka kateri od lastnih frekvenc kristala, ki so odvisne od dimenzij kristala in načina 
obdelave. Frekvenca kristala je stalna, lahko je zelo visoka, je neodvisna od temperature in 
natančno definirana. Kvarzov kristal (silicijev dioksid, SiO2), prikazan na sliki 5, je zaradi 
svojih dobrih značilnosti (majhne mehanske in električne izgube, visoka odpornost pred 
električnim kolapsom…) eden najbolj uporabljanih piezoelektrikov, sploh za frekvence reda 
velikosti 10 MHz [3, 7]. 

 

 
 
Slika 5:  Kvarzovo naelektrenje pri deformaciji. Na sliki lahko vidimo nedeformiran kristal kvarza, ki je 
električno nevtralen (a). Pri stiskanju v smeri njegove piezoelektrične osi, se polarizira v dipol z negativnim 
polom zgoraj in pozitivnim spodaj, kot je vidno na sliki (b). Pri raztezanju se molekula polarizira v ravno 
obratno usmerjen dipol (c). Možen je tudi obraten postopek, pri čem se zaradi napetosti na krajiščih kristala, ta 
primerno deformira [7]. 
 

7 ZAKLJUČEK 
 
V seminarju smo podrobneje spoznali lastnosti ultrazvoka. Ultrazvok ima višji frekvenčni 

spekter kot zvok in zato je tudi gostota energijskega toka ultrazvoka bistveno večja kot 
energijska gostota zvoka, kar omogoča močno vplivanje na snov, skozi katero se širi. Majhna 
valovna dolžina ultrazvoka nam omogoča zelo natančne meritve. Te lastnosti in posebnosti 
izkoriščajo v več področjih znanosti. V seminarju so opisane nekatere izmed praktičnih 
uporab ultrazvoka. Kot orodje komunikacije se je zadržal le tam, kjer ga ni moglo izpodriniti 
elektromagnetno valovanje - v podvodnem svetu. V industriji ga uporabljajo za raziskovanje 
materialov zaradi njegove odbojnosti, za brušenje in oblikovanje materiala zaradi njegove 
natančnosti, pa tudi za čiščenje v primerih, kjer je potrebna popolna čistost. V medicini se 
uporaba ultrazvoka najmočneje razvija, na kar ima vpliv tudi razvoj programsko in tehnično 
zmogljivih računalnikov. Izkoriščajo pa tudi njegovo veliko energijo, ki zaradi absorbcije v 
tkivih omogoča dobro lokalno segrevanje željenega, a nedostopnega področja. Prav tako 
ultrazvok omogoča neinvazivno raziskovanje telesa, kar je tudi primer njegove najbolj znane 
uporabe: pregleda nosečnic. Uporaben je še na drugih področjih, njegova uporaba pa bi lahko 
postala še bolj razširjena, saj se zdi, da vse možnosti njegove uporabe še niso raziskane. Tu še 
posebej mislim na v preteklosti opuščene možnosti uporabe (pomagala slepim), ki bi lahko z 
uporabo današnje tehnike in računalniške podpore bile izvedljive.  
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