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ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ KUNDT ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ MULTILOG 

 

Υλικά και όργανα 

1) 1 Γενήτρια ακουστών συχνοτήτων 

2) 1 Σωλήνας του Kundt (διάταξη για τη μελέτη των στάσιμων κυμάτων) 

3) 1 Θερμόμετρο 

4) 2 καλώδια 

5) Multilog με αισθητήρες απόστασης και μικροφώνου 

 

Το στάσιμο κύμα στο σωλήνα Kundt  

Ο σωλήνας Kundt αποτελείται από κυλινδρικό διαφανή σωλήνα μήκους 70 cm που μπορεί να 

μεταβάλλει το μήκος του μέσω εσωτερικού χειροκίνητου εμβόλου, του οποίου η θέση  

προσδιορίζεται από προσαρμοσμένη μετροταινία. Ο σωλήνας στηρίζεται σε δύο βάσεις, που η μια 

έχει προσαρμοσμένο ηχείο το οποίο διαθέτει συνδέσεις με τη γεννήτρια ακουστών συχνοτήτων. 

Όταν στο σωλήνα διαδίδεται μια ορισμένη ακουστή συχνότητα f, τα διαμήκη ηχητικά κύματα 

που διαδίδονται, ανακλώνται στα άκρα του σωλήνα και κατά την επιστροφή, συμβάλουν και 

μπορούν να δημιουργήσουν στάσιμα κύματα, με δεσμό στο κλειστό άκρο του σωλήνα και κοιλία 

στο ανοιχτό.  

Η μετακίνηση του χειροκίνητου εμβόλου του σωλήνα διαμορφώνει το μήκος L της αέριας 

στήλης που πάλλεται και δημιουργεί στάσιμα κύματα σε ορισμένες θέσεις για τις οποίες ισχύει: L = 

(2Ν + 1) 4
λ

 όπου Ν= 0,1,2.., και λ το μήκος κύματος του ήχου που εκπέμπεται. Όταν δημιουργείται 

στάσιμο κύμα, ο ήχος ακούγεται στη μέγιστη δυνατή ένταση. Αν το πρώτο μέγιστο ήχου είναι στη 

θέση L1=λ/4, το δεύτερο μέγιστο ήχου θα είναι στη θέση L2=3λ/4 και επομένως η απόσταση d=L2-

L1=λ/2 είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών του στάσιμου κύματος και επομένως 

λ=2d. 

Διαδικασία εκτέλεσης του πειράματος 

1) Συναρμολογήστε την πειραματική διάταξη της φωτογραφίας.  

a. Στο χειροκίνητο έμβολο του σωλήνα Kundt, έχει προσαρμοστεί χαρτόνι, για να 

καταγράφεται η θέση του εμβόλου από τον αισθητήρα απόστασης,εφόσον γίνεται χρήση 

του Multilog 

b. Ο αισθητήρας απόστασης τοποθετείται σε απόσταση περίπου 120 cm από το χαρτόνι 

στο χειροκίνητο έμβολο, έτσι που η ελάχιστη θέση από τον αισθητήρα απόστασης να είναι 
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μεγαλύτερη των 40 cm 

 

 

 

 

 

2) Ρυθμίστε τη γεννήτρια συχνοτήτων (με τα βήματα της παρακάτω φωτογραφίας) 

a. Συνδέστε τη γεννήτρια με το ηχείο στο σωλήνα Kundt (βήμα 1),(Προσοχή στην 

πολικότητα)  

b. Πατήστε το μπουτόν επιλογής ημιτονοειδούς κυματομορφής (βήμα 2) 

c. Ρυθμίστε τον επιλογέα συχνοτήτων στα 600 Hz (βήμα 3) 

d. Πατήστε το μπουτόν ενεργοποίησης ενισχυτή σήματος 

e. Στρέψτε τον ρυθμιστή πλάτους (AMPLITUDE) τέρμα αριστερά (βήμα 5) και μετά 

μέχρι το μέσο της κλίμακας 

f. Ενεργοποιήστε τη γεννήτρια ακουστών συχνοτήτων (βήμα 6) 
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3) Ρυθμίστε το Multilog με το Multilab 1.4 

a. Ανοίξτε τον καταγραφέα MultiLog. 

b. Ανοίξτε το λογισμικό MultiLab, επιλέγοντας το εικονίδιο 

στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. 

c. Ρυθμίστε το MultiLog από το λογισμικό MultiLab: Επιλέξτε από το μενού 

Καταγραφέας:  

 

 

 

 

 

i. Ρυθμίσεις επικοινωνίας  

ii. Πίνακας ελέγχου 

1. Επιλογή αισθητήρων: Είσοδος 1 και Είσοδος 2: 
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2. Επιλογή ρυθμού δειγματοληψίας 

 
3. Χρόνος καταγραφής:  

 
4) Πατήστε στο Multilab Λήψη δεδομένων  

 Τραβήξτε το χειροκίνητο έμβολο του σωλήνα Kundt, με μικρή, σταθερή ταχύτητα. 

 Το MultiLab θα κάνει την καταγραφή του ήχου, με το αισθητήρα του μικροφώνου και την 

καταγραφή της θέσης του εμβόλου, με τον αισθητήρα της απόστασης. 
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5) Ονομάστε το πείραμα ¨600 Ηz¨  

 

6) Αποθηκεύστε τα πειραματικά δεδομένα 

 

 

7) Για να σχεδιαστεί η γραφική παράσταση ήχου-θέσης εμβόλου 

iii. Επιλέξετε από το μενού Γραφική παράσταση > Επεξεργασία γρ. 

παράστασης. 

iv. Επιλέξτε ¨Διάστημα¨ στον άξονα X και ¨Μικρόφωνο¨ στον άξονα Y 

και ονομάστε τη συνάρτηση που δημιουργήθηκε ¨600 ΗΖ¨. 
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8) Αποθηκεύστε τη γραφική παράσταση:  

Από το μενού Γραφική παράσταση > Προσθήκη στο έργο > Γραφική παράσταση 1 

 

 
9) Για βρείτε τη θέση μεγιστοποίησης της έντασης του ήχου, τοποθετείστε το δείκτη στο 

μέγιστο και διαβάστε την ένδειξη στον άξονα χ (άξονας απόστασης) 

 
 

10) Ρυθμίστε τον επιλογέα συχνοτήτων στα 800 Hz και επαναλάβετε το βήμα 4,5,6,7,8 και 9. 

(Δώστε το όνομα ¨800 Ηz¨ στο πείραμα, έτσι ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο Διάστημα 

και Μικρόφωνο στο βήμα 7) 

11) Ρυθμίστε τον επιλογέα συχνοτήτων στα 1000 Hz, στα 1200 Hz και 1400 Ηz και 

επαναλάβετε τα βήματα 4,5,6,7,8 και 9, με τις κατάλληλες αλλαγές στο όνομα του 
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πειράματος και στις επιλογές Διάστημα και Μικρόφωνο στο βήμα 7. 

Μετρήσεις 

1) Καταγράψτε τη θερμοκρασία του αέρα. 

2) Καταγράψτε τις θέσεις (L) μεγιστοποίησης του ήχου, για κάθε συχνότητα. 

3) Υπολογίστε την απόσταση d=L2-L1 μεταξύ δύο διαδοχικών μεγιστοποιήσεων του ήχου, για 

κάθε συχνότητα. 

4) Υπολογίστε τη μέση απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών μεγιστοποιήσεων 

του ήχου, για κάθε συχνότητα. 

5) Υπολογίστε το μήκος κύματος λ του ήχου, για κάθε συχνότητα. 

6) Υπολογίστε το αντίστροφο 1/λ του μήκος κύματος του ήχου, για κάθε συχνότητα. 

 

f (Hz) 600 Hz 800 Hz 1000 Hz 1200 Hz 1400 Hz 

L (m) 

     

     

     

d (m) 
     

     

(m)      

λ (m)      

1/λ (m-1)      

 

 

7) Σχεδιάστε σε μιλλιμετρέ χαρτί τη γραφική παράσταση της συχνότητας f ως προς 1/λ (η 

γραφική παράσταση περνά από την αρχή των αξόνων;) 

8) Από τη κλίση της γραφικής παράστασης, υπολογίστε την ταχύτητα του ήχου στον αέρα, στη 

συγκεκριμένη θερμοκρασία. 

9) Υπολογίστε τη θεωρητική τιμή της ταχύτητας του ήχου στη θερμοκρασία του πειράματος 

από τη σχέση : υθ= υ0√1+ θ
273 όπου υ0=331 m/s η ταχύτητα του ήχου στον αέρα, στους 0 

0C. 

10) Προσδιορίστε το σφάλμα (απόκλιση) στη μέτρηση της ταχύτητας του ήχου από τη σχέση: 
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α=
υθεωρ− υπειρ
υθεωρ  

11) Σε ποιους παράγοντες αποδίδετε την όποια απόκλιση; 


