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ΜΔΣΡΖΖ  ΣΖ  ΣΑΥΤΣΖΣΑ  ΣΟΤ  ΖΥΟΤ  ΣΟΝ  ΑΔΡΑ ΜΔ 

ΜΔΛΔΣΖ  ΣΩΝ ΣΑΗΜΩΝ  ΖΥΖΣΗΚΩΝ  ΚΤΜΑΣΩΝ 

ΣΟΝ ΩΛΖΝΑ  KUNDT 

 

 

 

Α.  ΣΟΥΟΗ  

Οη καζεηέο 

 Να εμνηθεηωζνύλ κε ηε ρξήζε απιώλ πεηξακαηηθώλ δηαηάμεωλ θαζώο θαη ηε ρξήζε γελλήηξη-

αο αθνπζηηθώλ ζπρλνηήηωλ. 

 Να εθαξκόζνπλ ηηο ζεωξεηηθέο ηνπο γλώζεηο γηα ηα ζηάζηκα θύκαηα. 

 Να εθηηκήζνπλ ηα ζθάικαηα πνπ ππεηζέξρνληαη θαηά ηηο κεηξήζεηο.  

 

 

Β.  ΟΡΓΑΝΑ  

 Δηαθαλήο θπιηλδξηθόο ζωιήλαο PVC κε ρεηξνθίλεην έκβνιν πάλω ζε βάζε ζηήξημεο.  

 Μεγάθωλν ζηεξεωκέλν ζηε βάζε θνληά ζην αλνηθηό άθξν ηνπ ζωιήλα  

 Γελλήηξηα αθνπζηηθώλ ζπρλνηήηωλ  

 Μεηξνηαηλία ελζωκαηωκέλε ζηνλ δηαθαλή ζωιήλα PVC 

 Θεξκόκεηξν δωκαηίνπ  

 

 

Γ.  ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΗ  

 

 Κύκαηα  

 ηάζηκα θύκαηα  

 

 

Γ.  ΘΔΩΡΖΣΗΚΔ  ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 

Οη ήρνη είλαη δηακήθε θύκαηα ηα νπνία κπνξνύλ λα δηαδνζνύλ ζε όια ηα πιηθά κέζα ζηεξεά, πγξά 

θαη αέξηα. Σα ζώκαηα ηα νπνία όηαλ ηαιαληώλνληαη κπνξνύλ λα παξάγνπλ ήρνπο, θαινύληαη ερε-

ηηθέο πεγέο. Γηα παξάδεηγκα ηέηνηα ζώκαηα κπνξεί λα είλαη ε ρνξδή κηαο θηζάξαο, έλα δηαπαζώλ 

ή αθόκα κηα αέξηα κάδα ζε ηαιάληωζε ζην εζωηεξηθό ελόο ζωιήλα. Έλαο ηέηνηνο ζωιήλαο νλν-

κάδεηαη ερεηηθόο ζωιήλαο.   

Έλαο ερεηηθόο ζωιήλαο νλνκάδεηαη θιεηζηόο όηαλ ην άθξν ηνπ πνπ είλαη απέλαληη από ην ζηόκην 

είλαη θιεηζηό. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνπζία θηλεηνύ (ή αθηλήηνπ) εκβόινπ. Όηαλ παξάγε-

ηαη ήρνο ζηαζεξήο ζπρλόηεηαο εκπξόο από ην ζηόκην ελόο ηέηνηνπ ζωιήλα κπνξεί λα δεκηνπξγε-

ζνύλ ζηάζηκα θύκαηα. ην θιεηζηό άθξν ππάξρεη δεζκόο ελώ (πεξίπνπ) ζην ζηόκην αληηζηνηρεί 

θνηιία. Γηα λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία κνλίκωλ ζηάζηκωλ θπκάηωλ κέζα ζε έλα ηέηνην ζωιήλα 

ζα πξέπεη ην κήθνο L ηεο αέξηαο ζηήιεο λα είλαη πεξηηηό πνιιαπιάζην ηνπ ι/4, όπνπ ι ην κήθνο 

θύκαηνο ι ηνπ παξαγόκελνπ ήρνπ (ρ.1). Δειαδή, 

L=(2Κ+1)ι/4,  όπνπ Κ = 0, 1, 2, .……     (1) 
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Από ηελ πξνεγνύκελε ζρέζε πξνθύπηεη όηη ε δηαθνξά ΔL δύν δηαδνρηθώλ ηηκώλ ηνπ L (π.ρ γηα 

Κ=1 θαη Κ=2) είλαη ΔL=ι/2  (2).  

Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ ηνπ αέξα είλαη π θαη ε ζπρλόηεηά ηνπ f ηόηε ηζρύεη 

π=ιf   (3) 

Από ηηο ζρέζεηο (2),(3) θαηαιήγνπκε όηη  

π = 2 ΔL f  (4) 

πλεπώο, αλ είλαη γλωζηή ε ζπρλόηεηα ελόο ήρνπ θαη κεηξεζεί ην ΔL, ηόηε από ηε ζρέζε (4) είλαη 

δπλαηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα.  

 

Η ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ  π ζ ζε ζεξκνθξαζία δωκαηίνπ  ζ  ζπλδέεηαη κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ  πν  

ζε ζεξκνθξαζία  0
 ν
C κε ηε ζρέζε :  

 π ζ  =  π ν 
273

1


  ( 5 ) 

όπνπ  π ν = 331 m/s.  

 

Γηα παξάδεηγκα ζε ζεξκνθξαζία 18
ν
C, ε παξαπάλω ζρέζε δίλεη όηη ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ είλαη 

π18= 341,7m/s.    

 

 

 

Δ. Ζ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
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1. Σνπνζεηνύκε ηε ζπζθεπή κε ηνλ ζωιήλα PVC, ην έκβνιν θαη ην κεγάθωλν θαζώο θαη ηε γελ-

λήηξηα αθνπζηηθώλ ζπρλνηήηωλ ζηνλ πάγθν εξγαζίαο, όπωο θαίλεηαη ζηηο εηθόλεο. 

2. Έρνληαο ην θνπκπί ξύζκηζεο πιάηνπο (AMPLITUDE) ηεο γελλήηξηαο αθνπζηηθώλ ζπρλνηή-

ηωλ ηέξκα αξηζηεξά (θιεηζηό), ζπλδένπκε ην κεγάθωλν κε ηελ έμνδν signal out.  

Πξνζέρνπκε λα κε ζπλδέζνπκε ζηελ έμνδν ηζρύνο δηόηη ε έμνδνο ηζρύνο ηεο γελλήηξηαο έρεη ηζρύ 

10 W, ελώ ε κέγηζηε ηζρύο ηνπ κεγαθώλνπ είλαη κόλν 0,25 W θαη έηζη ππάξρεη θίλδπλνο θαηαζ-

ηξνθήο ηνπ.  Επίζεο, θαηά ηε ζύλδεζε ηνπ κεγαθώλνπ πξνζέρνπκε ηελ πνιηθόηεηα.  

3. Φέξλνπκε ην έκβνιν ζην αλνηρηό ζηόκην ηνπ ζωιήλα θνληά ζην κεγάθωλν.  

4. Θέηνπκε ζε ιεηηνπξγία ηε γελλήηξηα αθνπζηηθώλ ζπρλνηήηωλ επηιέγνληαο ηελ ηηκή 600Ηz θαη 

ξπζκίδνπκε ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ ώζηε λα αθνύγεηαη, όρη πνιύ δπλαηά. 

5. Αξρίδνπκε λα κεηαθηλνύκε ην έκβνιν ώζηε λα κεγαιώλεη ην κήθνο ηεο ζηήιεο ηνπ αέξα θαη 

θαηαγξάθνπκε ηηο ηηκέο ηνπ κήθνπο ηεο ζηήιεο ζηελ πξώηε κεγηζηνπνίεζε ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ 

(L1) θαη ζηε δεύηεξε (L2) θαη ππνινγίδνπκε ηε δηαθνξά ηνπο ΔL= L2- L1. 

6. Με ηε βνήζεηα ηεο ζρέζεο (4) ππνινγίδνπκε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ. 

7. Επαλαιακβάλνπκε ηα βήκαηα 4,5,6 γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο ζπρλόηεηαο έωο 1200Ηz (π.ρ. γηα 

700Ηz, 800Hz, 1000Hz θαη 1200Hz).  

8. Τπνινγίδνπκε ηε κέζε ηηκή ηωλ ηηκώλ πνπ βξήθακε γηα ηελ ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ. 

9. Με ην ζεξκόκεηξν κεηξνύκε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ δωκαηίνπ θαη από ηελ ζρέζε (5) βξίζθνπ-

κε ηελ ζεωξεηηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ήρνπ. 

10. Τπνινγίδνπκε ην ζρεηηθό ζθάικα. 
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 ΦΤΛΛΟ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ 
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ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

 

ΣΑΞΗ  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

1. πκπιήξωζε ηηο ηηκέο ηωλ L1,L2 ζηνλ πίλαθα 1,  γηα θάζε ηηκή ηεο ζπρλόηεηαο ζύκθωλα κε ηα 

βήκαηα 4,5,6,7 ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Πίλαθαο 1. 

 

πρλόηεηα 

(Ηz) 

L1(m) L2(m) ΔL ι=2ΔL π=ιf 

      

      

      

      

  

 

2. Τπνινγίζηε γηα θάζε κηα ζπρλόηεηα ην ι θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ ζηνλ πίλαθα 1. 

 

 

3. Να ππνινγίζεηε ηελ κέζε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Μεηξήζηε κε ην ζεξκόκεηξν ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ρώξνπ κέζα ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζαηε 

ηελ άζθεζε.  

 

Η ζεξκνθξαζία ήηαλ………………………………………………………… 
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5. Τπνινγίζηε ζεωξεηηθά, κε ρξήζε ηεο ζρέζεο (5), ηελ ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ ζηε ζεξκνθξαζία πνπ 

κεηξήζαηε. 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Τπνινγίζηε ην ζρεηηθό ζθάικα ηεο κέηξεζή ζαο. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Αλαθέξεηε ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο θαηά ηε γλώκε ζαο νθείιεηαη ην ζθάικα. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 


