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 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ (KUNDT)  
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 

 
Α. Λίγη θεωρία   
Για την μελέτη του φαινομένου των στάσιμων κυμάτων σε σωλήνα, λαμβάνουμε υπόψη 
το γεγονός ότι τα ηχητικά κύματα είναι διαμήκη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα αέρα κατά τη διάρκεια της διάδοσης ενός 
ηχητικού κύματος. Στα ανοικτά άκρα δημιουργούνται πάντα κοιλίες κίνησης και 
ενδιάμεσα δημιουργούνται δεσμοί.  
Στον σωλήνα Kundt ο όγκος του αέρα περιορίζεται από κυλινδρικό δοχείο ανοικτό στο 
ένα άκρο, το άλλο άκρο του οποίου μπορεί να είναι μεταβλητό μέσω εμβόλου. Ο αέρας 
που βρίσκεται στον σωλήνα έχει τη δική του συχνότητα δόνησης και με κατάλληλη 
διέγερση μπορούν να δημιουργηθούν μόνιμα στάσιμα κύματα από τη συμβολή του 
προσπίπτοντος και του ανακλώμενου κύματος.  
Η διέγερση του όγκου του αέρα γίνεται από το ηχητικό κύμα που εκπέμπεται από 
μεγάφωνο, που τροφοδοτείται από γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων.  
Στην επιφάνεια του εμβόλου αντιστοιχεί πάντοτε δεσμικό σημείο κίνησης του στάσιμου 
κύματος, ενώ στο ανοικτό άκρο του σωλήνα κατά τον συντονισμό αντιστοιχεί κοιλία 
κίνησης.  
Κατά τον συντονισμό, οπότε δημιουργείται και το στάσιμο κύμα (η συχνότητα δόνησης 
των μορίων του αέρα συμπίπτει με τη συχνότητα της πηγής του ήχου) τα μόρια της 
στήλης αέρα μέσα στο σωλήνα πάλλονται με μέγιστο πλάτος με αποτέλεσμα ο ήχος που 
εκπέμπεται, να έχει την μέγιστη ένταση την οποία ανιχνεύει εύκολα το αυτί μας. Στον 
σωλήνα το κλειστό άκρο μετακινείται μέσω εμβόλου, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής 
του μήκους της αέριας στήλης για τη δημιουργία στάσιμου κύματος.  
Με γνωστά το μήκος κύματος λ και τη συχνότητα f του ήχου βρίσκουμε την ταχύτητα του 
ήχου στον αέρα από τη σχέση :  
 υ = λ f                                     (3) 

 
Επειδή η ταχύτητα του ήχου εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, 
σύμφωνα με τη σχέση : 

 
υπολογίζουμε την θεωρητική ταχύτητα του ήχου στον αέρα uθ στη θερμοκρασία θοC 
γνωρίζοντας, ότι στη θερμοκρασία 0οC η θεωρητική τιμή της u0 είναι 331m/s. Τέλος 
βρίσκουμε την % απόκλιση της πειραματικής τιμής από τη θεωρητική. 
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Εργαστηριακή δραστηριότητα  
Ήχος γνωστής συχνότητας διεγείρει σε εξαναγκασμένη ταλάντωση όγκο αέρα, στο 
εσωτερικό σωλήνα, του οποίου η ιδιοσυχνότητα μπορεί να μεταβάλλεται. Κατά τον 
συντονισμό μετράμε το μήκος κύματος λ και από αυτό βρίσκουμε πειραματικά την 
ταχύτητα υ του ήχου στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου.  
 
Όργανα και Διατάξεις  
 Διαφανής κυλινδρικός σωλήνας (σωλήνας Kundt) μήκους 70cm, με χειροκίνητο 

έμβολο, πάνω σε δύο βάσεις στήριξης  
 Μεγάφωνο ισχύος 0,25W ενσωματωμένο στη βάση στήριξης από την πλευρά του 

ανοικτού άκρου του σωλήνα  
 Γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων  
 Μετροταινία ενσωματωμένη στον διαφανή σωλήνα  
 Δύο καλώδια 
 

 

Εικόνα 1 
 
Πειραματική διαδικασία 
1.  Μετακινείστε το έμβολο μέσα στο σωλήνα ώστε να βρίσκεται στο ανοικτό άκρο του 

σωλήνα και σχεδόν να ακουμπά στο μεγάφωνο (ένδειξη μετροταινίας 0cm).  

2.  Πριν θέσετε σε λειτουργία την γεννήτρια συχνοτήτων, προσέχετε να ισχύουν οι εξής 
ρυθμίσεις (οι αριθμοί στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στην Eικόνα 2): 

 πατημένο το πλήκτρο power out (3)      

 πατημένο το πλήκτρο επιλογής  ημιτονοειδούς κυματομορφής σήματος (4) 

 επιλογέας συχνότητας (1) στο κάτω αριστερά σημείο (0,2Hz) 

 επιλογέας περιοχής συχνοτήτων (2) στην περιοχή του 1KHz        

 επιλογέας AMPLITUDE (12) στη θέση ΜΙΝ (ποτέ μην πάει πάνω από 50%) 

 επιλογέας DC OFFSET (13) στη θέση OFF 
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Εικόνα 2 

 3.  Συνδέστε με τα καλώδια που διαθέτετε, τους ακροδέκτες του μεγαφώνου με τις θέσεις 
16 & 17 της γεννήτριας συχνοτήτων (Εικόνα 2) 

 4. Θέστε σε λειτουργία τη γεννήτρια συχνοτήτων (POWER ON - 9) και θέστε τον 
επιλογέα συχνοτήτων (1) στη θέση 1.0 ώστε η γεννήτρια να παράγει 1000Hz (ένδειξη 
1.0 x 1Κ).  

 5.  Αρχική ποιοτική εκτίμηση: Με τη βοήθεια της λαβής του αρχίστε να μετακινείτε το 
έμβολο του σωλήνα Kundt αρκετά γρήγορα και με σταθερή  ταχύτητα (>10cm/s) προς 
την άλλη άκρη του σωλήνα και ακούστε προσεκτικά για να εντοπίσετε τις μεταβολές 
στην ένταση του ήχου. Μπορείτε να το επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται για να 
καταλάβετε τα ανεβοκατεβάσματα στην ένταση του ήχου που ακούτε και να κάνετε 
μια ποιοτική εκτίμηση του φαινομένου της δημιουργίας στασίμων κυμάτων στον 
ηχητικό σωλήνα. Συγχρόνως κάνετε και μια αρχική εκτίμηση των θέσεων του εμβόλου 
όπου ακούτε τη μεγαλύτερη ένταση του ήχου  και όπου θα πάρετε τιμές στο επόμενο 
βήμα.  

 6. Βάλτε πάλι το έμβολο στη θέση 0cm και αρχίστε πάλι, αργά τώρα, να το μετακινείτε 
απομακρύνοντάς το από το άκρο που βρίσκεται το μαγάφωνο. Προσέχετε να 
ακούσετε την σταδιακή αύξηση της έντασης του ήχου. Συνεχίστε μέχρι τη θέση εκείνη 
που εντοπίζετε το μέγιστο της έντασης του ήχου. Για να είστε σίγουροι ότι εντοπίσατε 
σωστά μπορείτε να κάνετε μικρομετακινήσεις του εμβόλου δεξιά-αριστερά από τη 
θέση που πιστεύετε ότι ακούσατε τον πιο δυνατό ήχο.  

 7.  Σταματήστε το έμβολο εκεί που σας φαίνεται ότι ακούγεται δυνατότερος ήχος και 
σημειώστε την ένδειξη της μετροταινίας στο σημείο αυτό. Συμπληρώστε την τιμή αυτή 
(πρώτη γραμμή θέσης x) στον Πίνακα 1.  

 8.  Χωρίς μεταβολή της συχνότητας της γεννήτριας, μετακινείστε το έμβολο πάλι προς 
την ίδια κατεύθυνση (απομακρύνοντας από το μεγάφωνο). Θα ακούσετε την ένταση 
του ήχου να μικραίνει και καθώς μετακινείται το έμβολο σε κάποιο σημείο θα 
μεγαλώσει και πάλι. Προσδιορίσετε τη θέση που ακούτε και πάλι μέγιστο έντασης 
ήχου και σημειώστε την ένδειξη της μετροταινίας στο σημείο που βρίσκεται τώρα το 
έμβολο. Συμπληρώστε την τιμή αυτή (δεύτερη γραμμή θέσης x) στον Πίνακα 1.  
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  9. Επαναλάβετε τα βήματα 6, 7 & 8 και συμπληρώστε τις υπόλοιπες τιμές (θέσεις x) στον 
Πίνακα 1. 

10.  Κάντε τους υπολογισμούς και συμπληρώστε τη στήλη Δx του Πίνακα 1. Οι τιμές τ Δx 
που βρίσκετε αντιστοιχούν στις τιμές του λ/2.  

11. Επαναλάβετε όλη τη διαδικασία για τις συχνότητες 1500, 2000 και 3000Hz (ενδείξεις 
1.5, 2.0, x 1Κ, 0.3 x 10Κ) και κάντε όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς  ώστε να 
συμπληρώσετε πλήρως τον Πίνακα 1. 

12. Βρείτε τις τιμές της ταχύτητας του ήχου για κάθε συχνότητα που μετρήσατε και τελικά 
το μέσο όρο. Συμπληρώστε στις αντίστοιχες θέσεις στον Πίνακα 1.  

      Προεραιτικά:  

12α. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση του λ ως προς 1/f. 

Υπολογίστε την κλίση της ευθείας και την τιμή της ταχύτητας του ήχου στον αέρα:       

υπειρ = κλίση της ευθείας = ……………..m/sec  

       
      Θερμοκρασία περιβάλλοντος θ = ~20 οC  

 (υ0Θ = 331m/s  για θ=0οC  ενώ υ20Θ=343m/s για θ=20οC )  

 

13. Υπολογίστε το % σφάλμα της πειραματικής μέτρησης της ταχύτητας του ήχου.  

      Σφάλμα (%) = 100 * ( υπειρ - υ20Θ) / υ20Θ.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

θ=20οC  
f 1kHz 1,5kHz 2kHz 3kHz 

 Θέση x 
Δx=      

xn+1 - xn 
Θέση x 

Δx=              
xn+1 - xn 

Θέση x 
Δx=      

xn+1 - xn 
Θέση x 

Δx=              
xn+1 - xn 

 5,2 -- 1,3 -- 1,5 -- 0,6 -- 

 22,3 17,1 13,8 12,5 9,6 8,1 5,6 5 
 40,2 17,9 25,4 11,6 18,9 9,3 11 5,4 
 57,6 17,4 37,6 12,2 27,8 8,9 16,6 5,6 
   49 11,4 36,5 8,7 22,1 5,5 
   60,6 11,6 45,5 9 27,6 5,5 
     53,6 8,1 33,4 5,8 
     62,9 9,3 39 5,6 
       44,8 5,8 
       50,7 5,9 
       56 5,3 
       60,5 4,5 
       66,3 5,8 

Μέση 
τιμή λ/2 

 17,47  11,86  8,77  5,47 

υ=λf  349,4  355,8  350,8  328,2 
Μέση τιμή υ=346,05 

 


