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ΣΤΟΧΟΙ
Στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι:
• Να παρατηρήσετε στάσιµα ηχητικά κύµατα σε ανοικτό ηχητικό σωλήνα.
• Να προσδιορίσετε την ταχύτητα του ήχου στον αέρα από το µήκος κύµατος των στάσιµων
κυµάτων.
• Να εκτιµήσετε τα σφάλµατα της µέτρησης.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Οι ήχοι είναι διαµήκη κύµατα τα οποία µπορούν να διαδοθούν σε όλα τα υλικά µέσα στερεά, υγρά και
αέρια. Τα σώµατα τα οποία όταν ταλαντώνονται µπορούν να παράγουν ήχους, καλούνται ηχητικές
πηγές. Για παράδειγµα τέτοια σώµατα µπορεί να είναι η χορδή µιας κιθάρας, ένα διαπασών ή ακόµα
µια αέρια µάζα σε ταλάντωση στο εσωτερικό ενός σωλήνα. Ένας τέτοιος σωλήνας ονοµάζεται
ηχητικός σωλήνας.
Ένας ηχητικός σωλήνας ονοµάζεται κλειστός όταν το άκρο του που είναι απέναντι από το στόµιο είναι
κλειστό. Αυτό επιτυγχάνεται µε την παρουσία κινητού (ή ακινήτου) εµβόλου. Όταν παράγεται ήχος
σταθερής συχνότητας εµπρός από το στόµιο ενός τέτοιου σωλήνα µπορεί να δηµιουργηθούν στάσιµα
κύµατα. Στο κλειστό άκρο υπάρχει δεσµός ενώ (περίπου) στο στόµιο αντιστοιχεί κοιλία. Για να είναι
δυνατή η δηµιουργία µονίµων στάσιµων κυµάτων µέσα σε ένα τέτοιο σωλήνα θα πρέπει το µήκος L
της αέριας στήλης να είναι περιττό πολλαπλάσιο του λ/4, όπου λ το µήκος κύµατος λ του
παραγόµενου ήχου (Σχ.1). ∆ηλαδή,

L=(2Κ+1)λ/4, όπου Κ = 0, 1, 2, ..........

(1)

Από την προηγούµενη σχέση προκύπτει ότι η διαφορά ∆L δύο διαδοχικών τιµών του L (π.χ για Κ=1
και Κ=2) είναι
∆L=λ/2 (2).
Αν η ταχύτητα του ήχου του αέρα είναι υ και η συχνότητα του f τότε ισχύει
υ=λ·f
(3)
Από τις σχέσεις (2),(3) καταλήγουµε ότι
υ = 2·∆L·f (4)
Συνεπώς, αν είναι γνωστή η συχνότητα ενός ήχου και µετρηθεί το ∆L, τότε από τη σχέση (4) είναι
δυνατός ο προσδιορισµός της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.
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Η ταχύτητα του ήχου υθ σε θερµοκρασία δωµατίου θ συνδέεται µε την ταχύτητα του ήχου υο σε
θερµοκρασία 0 °C µε τη σχέση :


   1  

(5)

όπου υ0 = 331 m/s.
Για παράδειγµα σε θερµοκρασία 18οC η παραπάνω σχέση δίνει ότι η ταχύτητα του ήχου είναι υ18=
341,7m/s.
ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
• Σωλήνας Kundt (διαφανής κυλινδρικός σωλήνας PVC µε χειροκίνητο έµβολο πάνω σε βάση
στήριξης και ενσωµατωµένη µετροταινία)
• Μεγάφωνο στερεωµένο στη βάση κοντά στο ανοικτό άκρο του σωλήνα
• Γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων
• Καλώδιο σύνδεσης (σηµατολήπτης) γεννήτριας συχνοτήτων
• ∆ύο (2) καλώδια σύνδεσης τύπου «µπανάνα - κροκοδειλάκι» (κόκκινο - µαύρο)
• Θερµόµετρο δωµατίου
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Συναρµολόγηση
της
διάταξης του σχήµατος 2

πειραµατικής

1. Συνδέουµε το ειδικό καλώδιο της
γεννήτριας συχνοτήτων (σηµατολήπτη)
στην έξοδο SIGNAL OUT της γεννήτριας
(14 στο σχ.3). Προσοχή: ∆εν συνδέουµε
την έξοδο ισχύος διότι παρέχει ισχύ 10W,
οπότε το µεγάφωνο ισχύος 0,25 W
κινδυνεύει να καεί.

Σχ. 2

2. Συνδέουµε τα κροκοδειλάκια του
σηµατολήπτη
µε
τα
αντίστοιχα
κροκοδειλάκια των καλωδίων (προσοχή
στα χρώµατα) και τις
µπανάνες των καλωδίων
αυτών µε το µεγάφωνο.
3. Φέρνουµε το έµβολο
στο ανοιχτό στόµιο του
σωλήνα
κοντά
στο
µεγάφωνο.
4. Γυρίζουµε το κουµπί
ρύθµισης
πλάτους
AMPLITUDE (12 στο
σχ.3) της γεννήτριας
ακουστικών συχνοτήτων
τέρµα
αριστερά
(κλειστό).
5. Το
κουµπί
DC
OFFSET (13) να είναι

Σχ.3 Γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων Luyang ΥΒ16200

κλειδωµένο στη θέση OFF (τέρµα αριστερά).
6. Καλούµε τον υπεύθυνο καθηγητή να ελέγξει τη σύνδεση.
7. Συνδέουµε το φις της γεννήτριας στην πρίζα του πάγκου.
Ρύθµιση της γεννήτριας συχνοτήτων και λήψη µετρήσεων
8. Γυρίζουµε τον επιλογέα FREQUENCY RANGE (2) στη θέση 1Κ και το κουµπί του επιλογέα (1)
στη θέση 0,6 Hz, οπότε επιλέγεται συχνότητα 1000×0,6 Hz=600 Hz. Πιέζουµε το κουµπί (4) κάτω από
τον επιλογέα FREQUENCY RANGE για ηµιτονοειδές σήµα. Θέτουµε σε λειτουργία τη γεννήτρια
πιέζοντας το κουµπί POWER (9), οπότε ανάβει η ενδεικτική λυχνία (8).
9. Ρυθµίζουµε την ένταση από το κουµπί AMPLITUDE (12) ώστε πλησιάζοντας το αυτί µας στο
µεγάφωνο µόλις να ακούµε ήχο.
10. Αρχίζουµε να µετακινούµε το έµβολο ώστε να µεγαλώνει το µήκος της στήλης του αέρα και
καταγράφουµε τις τιµές του µήκους της στήλης στην πρώτη µεγιστοποίηση της έντασης του ήχου (L1)
και στη δεύτερη (L2) και υπολογίζουµε τη διαφορά τους ∆L= L2- L1. Με τη βοήθεια της σχέσης (4)
υπολογίζουµε την ταχύτητα του ήχου. Καταγράφουµε τις τιµές στον ΠΙΝΑΚΑ Ι.
11. Επαναλαµβάνουµε την παραπάνω διαδικασία για τιµές της συχνότητας 800Hz, 1000Hz και
1200Hz.
12. Υπολογίζουµε τη µέση τιµή των τιµών που βρήκαµε για την ταχύτητα του ήχου.
13. Με το θερµόµετρο µετράµε την θερµοκρασία του δωµατίου και από την σχέση (5) βρίσκουµε την
θεωρητική τιµή της ταχύτητας του ήχου σε θερµοκρασία 00C.
14. Υπολογίζουµε το σχετικό σφάλµα συγκρίνοντας µε τη θεωρητική τιµή που προκύπτει από την
εξίσωση (5).
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ……………….

ΟΝΟΜΑ ……………………………………………

ΟΜΑ∆Α ……………….

ΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………………

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
10 & 11.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Συχνότητα (Hz)

L1 (m)

L2 (m)

∆L (m)

λ=2∆L(m)

υ=λf(m/s)

12. Να υπολογίσετε την µέση τιµή της ταχύτητας
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
13.
Μετρήστε µε το θερµόµετρο τη θερµοκρασία του χώρου µέσα στον οποίο πραγµατοποιήσατε
την άσκηση.
Η θερµοκρασία ήταν .......................................................................................
Υπολογίστε θεωρητικά, µε χρήση της σχέσης (5), την ταχύτητα του ήχου στη θερµοκρασία που
µετρήσατε.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
14,
Υπολογίστε το σχετικό σφάλµα της µέτρησής σας.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Αναφέρετε τους παράγοντες στους οποίους κατά τη γνώµη σας οφείλεται το σφάλµα.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

