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 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ( KUNDT ) 
 

 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    …………………………………………………………………………..                                                                                                               

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ             …………………………………………. 

   ΣΤΟΧΟΙ 

 

1. Η εξοικείωση με τη χρήση απλών πειραματικών διατάξεων (γεννήτρια 

ακουστικών συχνοτήτων) και με τη χρήση των αισθητήρων (μικρόφωνου, 

διαστήματος). 

2. Η αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού 

3. Η ικανότητα εύρεσης των μέγιστων του στάσιμου ακουστικού κύματος.  

4. Η εξοικείωση με μετρήσεις μήκους.  

5. Ο πειραματικός υπολογισμός της ταχύτητας του ήχου στον αέρα στη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

6. Η κατανόηση και η εκτίμηση των σφαλμάτων που υπεισέρχονται κατά τις 

μετρήσεις.  

 

ΑΣ   ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΜΕ 
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   Στη πάνω φωτογραφία  βλέπουμε το «τυχαίο χτύπημα» του Εγκέλαδου 

στον μεγάλο σεισμό της Τουρκίας. Ανάλογο φαινόμενο είχαμε στο σεισμό 

της Πάρνηθας το 1999 

  Στο μεγάλο σεισμό  του 1995, στο Dinor της Τουρκίας, πέντε δημόσια 

κτήρια κατασκευασμένα με το ΙΔΙΟ σχέδιο, την ΙΔΙΑ χρονιά, από τον 

ΙΔΙΟ κατασκευαστή , με τα ΙΔΙΑ χρήση και στην ΙΔΙΑ περιοχή - σε 

ΙΔΙΟ έδαφος- δέχτηκαν σεισμική δόνηση 6,1 ρίχτερ 

Το πρώτο παρέμεινε όρθιο,  

το δεύτερο κατέρρευσε,  

το τρίτο έμεινε όρθιο,  

το τέταρτο κατέρρευσε και  

το πέμπτο έμεινε όρθιο. 

Μπορείτε να φανταστείτε τι ίσως, να είχε συμβεί στο γήινο υπέδαφος των 

κτηρίων; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΜΕΡΟΣ 1ο  

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΓΝΩΣΕΙΣ  -   ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
   Τα σώματα, τα οποία όταν ταλαντώνονται μπορούν να παράγουν ήχους 

καλούνται ηχητικές πηγές. 

     Υπάρχουν απλοί ήχοι που οφείλονται σε αρμονική μεταβολή της πίεσης του 

ατμοσφαιρικού αέρα ,σύνθετοι ήχοι που οφείλονται σε μια περιοδική , όχι 

αρμονική μεταβολή της πίεσης του ατμοσφαιρικού αέρα και αναλύονται σε 

άπειρους το πλήθος απλούς ήχους, που οι συχνότητες τους είναι ακέραια 

πολλαπλάσια μιας θεμελιώδους συχνότητας. Απ αυτούς  τους απλούς ήχους 

εκείνος που έχει την μικρότερη συχνότητα λέγεται πρώτος αρμονικός ενώ οι 

άλλοι αρμονικοί ανώτερης τάξης. Επίσης υπάρχουν θόρυβοι και κρότοι. 

   Για την μελέτη του φαινομένου των στάσιμων κυμάτων σε σωλήνα , 

λαμβάνουμε  υπόψη  το γεγονός ότι τα ηχητικά κύματα είναι διαμήκη. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της διάδοσης ενός ηχητικού κύματος 
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στον αέρα, να έχουμε πυκνώματα και αραιώματα αέρα. Στα ανοικτά άκρα 

δημιουργούνται πάντα κοιλίες κίνησης και ενδιάμεσα δημιουργούνται δεσμοί.  

   Στον σωλήνα  Kuntd   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, το οποίο 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 

ηχογόνου πηγής ) τα μόρια της αέριας στήλης πάλλονται με μέγιστο πλάτος με 

αποτέλεσμα ο ήχος που εκπέμπεται, να έχει την μέγιστη ένταση την οποία 

ανιχνεύει εύκολα το αυτί μας και προφανώς και ο αισθητήρας του μικροφώνου. 

Στον σωλήνα το κλειστό άκρο μετακινείται μέσω εμβόλου, δίνοντας τη 

δυνατότητα επιλογής του μήκους της αέριας στήλης για τη δημιουργία 

στάσιμου κύματος. 

Για την επίτευξη συντονισμού θα πρέπει το μήκος της αέριας στήλης L να 

είναι περιττό πολλαπλάσιο του λ/4 όπου λ το μήκος κύματος του ήχου που 

εκπέμπεται από το ηχείο (Σχ 1 ) 

L = (2n + 1) 
4

       ( 1 )   άρα      λ = 
12

4

n

L    ( 2 )   όπου  n = 0, 1, 2, 3, … 
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Από την εξίσωση (2) υπολογίζουμε το μήκος κύματος  λ, αν εφαρμοστεί για 

κάποια τιμή του  n  και μετρήσουμε το αντίστοιχο  L.  

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 : 

  uθ   =u0 .
273

1


     , υπολογίζουμε  την θεωρητική ταχύτητα  του  ήχου  στον  

αέρα u θ    στη  θερμοκρασία  θ  0 C  γνωρίζοντας , ότι  στη  θερμοκρασία  00 C 

η  θεωρητική  τιμή  της  u0  είναι   331 m/s .Τέλος  βρίσκουμε  την   %    

απόκλιση  της  πειραματικής  τιμής  από  τη  θεωρητική.   α = 




u

 u-u
 % 

ΜΕΡΟΣ 2ο  
 

    Applet «Διαμήκη Κύματα», 
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 http://www.walter_fendt. de/ph14gr/stlwaves_gr.htm.  

    Στο applet φαίνονται οι αρμονικές σε ένα σωλήνα με αέριο, ως παράδειγμα 

για την δημιουργία στάσιμων διαμηκών κυμάτων. Απεικονίζεται η κίνηση των 

μορίων κατά τη διάρκειας μίας τέτοιας ταλάντωσης. (Είναι προφανές ότι η 

πραγματική απόσταση των σωματιδίων είναι πολύ μικρότερη, και η κίνηση 

πολύ ταχύτερη).  

Μπορείτε να επιλέξετε το σχήμα του σωλήνα χρησιμοποιώντας τα σχετικά 

κουμπιά (δύο ανοικτά άκρα, ένα ανοικτό άκρο, δύο κλειστά άκρα). Μεταβαίνετε 

από τη θεμελιακή ταλάντωση στην επόμενη αρμονική πατώντας στο κουμπί 

Ανώτερη, αντίστοιχα Κατώτερη για την προηγούμενη. 

    Το πρόγραμμα εμφανίζει μέχρι και την πέμπτη αρμονική. Αν εισάγετε νέα 

τιμή για το μήκος του σωλήνα και πατήσετε Enter, το πρόγραμμα θα 

υπολογίσει το νέο μήκος κύματος και τη νέα συχνότητα. 

    Η ταχύτητα του ήχου θεωρείται ίση με 343,4 m/s, και αντιστοιχεί σε 

θερμοκρασία 20°C. Δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η επιρροή της διαμέτρου του 

σωλήνα. 

 

1. Σχεδιάστε το στιγμιότυπο του στάσιμου ηχητικού κύματος σε ανοικτούς 

σωλήνες και στα δύο άκρα. Τι διαφορά έχει με το στιγμιότυπο στάσιμου 

κύματος σε σωλήνα ανοικτού μόνο στο ένα άκρο(σωλήνας Kundt) ; 
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2. Ποια η σχέση των 

συχνοτήτων των αρμονικών 

στάσιμων κυμάτων στον 

ηχητικό σωλήνα με κλειστά  και 

τα δυο άκρα,με τη θεμελιώδη 

συχνότητα; 

         Συγκρίνετε με την          

παρακάτω μουσική κλίμακα. Τι 

συμπεραίνετε; 
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ΜΕΡΟΣ 3ο  

 
Α.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
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 

 

    Β. ΟΡΓΑΝΑ και ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιούμε: 

   -Διαφανή κυλινδρικό σωλήνα Kundt  μήκους 70 cm, με χειροκίνητο έμβολο 

πάνω σε βάση στήριξης 

  -Μεγάφωνο ισχύος 0,25 W ενσωματωμένο στη βάση κοντά στο ανοικτό άκρο 

του σωλήνα 

  -Γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων  

  -Μετροταινία ενσωματωμένη στον διαφανή σωλήνα  

  -Ψηφιακό θερμόμετρο 0 – 40 οC (δωματίου)  

-  Σύστημα Συγχρονικής Λήψης – Απεικόνισης 
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Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Τοποθετούμε τη συσκευή με τον σωλήνα, το έμβολο και το μεγάφωνο στον 

πάγκο εργασίας.  

 

2.Τοποθετούμε το χειροκίνητο έμβολο μέσα στον διαφανή σωλήνα μήκους 70 

cm και το μετακινούμε, ώστε να βρίσκεται κοντά στο ανοικτό χείλος του 

σωλήνα ( προς το μεγάφωνο ) και σε μικρή απόσταση από αυτό, είναι 

τοποθετημένοι οι αισθητήρες του μικροφώνου και του διαστήματος. Ένα 

θερμόμετρο μετρά την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 

 

3.Συνδέουμε τη γεννήτρια συχνοτήτων στο δίκτυο, τη θέτουμε σε λειτουργία 

και επιλέγουμε καταρχήν ημιτονική συχνότητα εργασίας 800 Hz.  

 

4.Γυρίζουμε το κουμπί AMPLITUDE αργά ώστε ο δείκτης του να αντιστοιχεί 

στη θέση «9» ενός ρολογιού, δεξιά μέχρι το μέσο της κλίμακας  

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η έξοδος ισχύος της γεννήτριας έχει ισχύ 10 W, ενώ η ισχύς 

του μεγαφώνου είναι μόνο 0,25 W και έτσι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του  

Κατά τη σύνδεση του μεγαφώνου προσέχουμε την πολικότητα.  

 

5.Με τη βοήθεια της ειδικής λαβής έλκουμε αργά το έμβολο προς την άλλη 

άκρη του σωλήνα και παρατηρούμε την σταδιακή αύξηση της έντασης του ήχου. 

Συνεχίζουμε μέχρι τη θέση εκείνη που εντοπίζουμε το δεύτερο μέγιστο της 

έντασης του ήχου ( δεύτερη θέση συντονισμού ). 
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6.Με τον κανόνα μετρήσατε το μήκος L2 του σωλήνα που είναι μπροστά από το 

έμβολο και σημειώστε το στον πίνακα ΠΚ1. 

 

7.Χωρίς να μεταβάλλετε τη συχνότητα της πηγής, συνεχίσετε να έλκετε το 

έμβολο μέχρι να προσδιορίσετε τη θέση που έχουμε και πάλι συντονισμό. 

Μετρήσατε το μήκος L3 και σημειώστε το στον πίνακα ΠΚ1. 

Επαναλάβετε τα βήματα 5,6,7 και βρείτε τις μέσες τιμές L2M και  L3M  

 

8.Επανατοποθετήσατε το έμβολο στην άκρη του σωλήνα και επιλέξατε 

συχνότητα 1000 Hz. Αρχίσατε να έλκετε αργά το έμβολο μέχρι να 

προσδιορίσετε τη θέση του δεύτερου και του τρίτου συντονισμού. Σημειώσατε 

στον πίνακα ΠΚ1 τις τιμές των μηκών L2Μ και L3Μ. Επαναλάβετε τις μετρήσεις 

και βρείτε τις μέσες τιμές L2M και  L3M  

 

9.Συνεχίσατε με συχνότητες 1200 Hz , 1400 Hz και 1600 Hz. 

 

10.Συμπληρώσατε τον πίνακα ΠΚ1 και κάνετε σε μιλλιμετρέ χαρτί τη γραφική 

παράσταση του αθροίσματος λ=       συναρτήσει του 1/f. 

 

11.Υπολογίσατε την κλίση της ευθείας και την τιμή της ταχύτητας του ήχου 

στον αέρα. 

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

Θερμοκρασία  θ = ……  0C    

Θεωρητικός υπολογισμός της ταχύτητας του ήχου    uθεωρ = …………..  m/sec 

   (  u0  =   331 m/s )   

12.Υπολογίσατε το % σφάλμα της πειραματικής μέτρησης της ταχύτητας του 

ήχου. 

            % σφάλμα = …………………….. 

 

13.Γυρίστε στο βήμα 10 και κάνετε σε μιλλιμετρέ χαρτί τη γραφική παράσταση 

L2M +L3M συναρτήσει του 1/f .Υπολογίστε τη διόρθωση μήκους x του σωλήνα 

από το σημείο τομής της ευθείας με τον άξονα x. 

  Σημείο τομής της ευθείας με τον κατακόρυφο άξονα ………..= - 2x  
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 Άρα x = …… cm. 

 

                                     ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΚ 1     θ=………..οC 

                              
Συχνότητα f 
σε Hz 

2
ος

 συντονισμός 
μήκος L2 σε 
cm 

L2M 3
ος

 συντονισμός 
μήκος L3 σε 
cm 

L3M λ=   

σε cm  

1/f x10-3 

σε sec 

 

800       

  

1000       

  

1200       

  

1400       

  

1600       

  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (  λ=   – 1/f ) 

 

ΜΕΡΟΣ 3ο  

Σύστημα Συγχρονικής Λήψης – Απεικόνισης 

( Χρησιμεύει στην οπτικοποίηση της μεταβολής της πίεσης του αέρα, μέσω του 

μικροφώνου, που η λειτουργία του προσομοιάζει με τη λειτουργία του 

ανθρώπινου αυτιού ) 

   
Α.ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
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Β. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1.    Πιέζουμε το εικονίδιο λήψης δεδομένων στη γραμμή εργαλείων για να 

αρχίσει η καταγραφή. 

   Ταυτόχρονα μετακινούμε το έμβολο του 

σωλήνα προς τα έξω με αργό και σταθερό 

ρυθμό, οπότε παρατηρούμε την ένταση του ήχου 

να αυξομειώνεται. Στην οθόνη του υπολογιστή 

καταγράφονται ταυτόχρονα ο ήχος με τα 

μέγιστα και ελάχιστα του (κόκκινη παράσταση) και η απόσταση του εμβόλου 

από τον αισθητήρα του διαστήματος (μπλε γραμμή)  

2. Πριν την επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων αποθηκεύουμε την 

μέτρηση πιέζοντας το πλήκτρο "Αποθήκευση" στη γραμμή εργαλείων. 

3. Με τις δυνατότητες που μας παρέχει το λογισμικό, επεξεργαζόμαστε τα 

πειραματικά αποτελέσματα Η απόσταση των διαδοχικών μεγίστων 

αντιστοιχεί στο μισό του μήκους κύματος. Εμφανίζουμε τους δύο δείκτες 
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και με το ποντίκι τους σύρουμε πάνω στα διαδοχικά μέγιστα ώστε να 

μετρήσουμε τις αποστάσεις τους. Οι τιμές της απόστασης των επιλεγμένων 

σημείων εμφανίζονται στη γραμμή πληροφοριών, στο κάτω μέρος της 

οθόνης. 

4. Μεταφέρουμε στον πίνακα 1 τις τιμές των αποστάσεων των διαδοχικών 

μεγίστων που μετρήσαμε. 

 

5. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για συχνότητες 800,1000, 1200, 

1400 Hz, 1600 Hz. 

 

6. Σε μιλλιμετρέ χαρτί σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση της 1/ f ως προς 

λ, η οποία προσεγγίζεται από την καλύτερη ευθεία 

 

7. Υπολογίζουμε την κλίση της ευθείας η οποία εκφράζει την ταχύτητα του 

ήχου στην θερμοκρασία του πειράματος. 

 

8. Υπολογίζουμε την θεωρητική τιμή της ταχύτητας στην θερμοκρασία του 

πειράματος. Υπολογίζουμε την απόκλιση α % της πειραματικής τιμής από 

τη θεωρητική. Σε ποια σφάλματα στις μετρήσεις μπορεί να οφείλεται η 

απόκλιση αυτή; 

9. Με βάση τη ταχύτητα που υπολογίσαμε πειραματικά, υποδείξτε μέθοδο 

μέτρησης άγνωστης ακουστής συχνότητας. 

 

 

                                     ΠΙΝΑΚΑΣ 1     θ= ……..οC 

                              

Συχνότητα 

f σε Hz 

1/f 10-3 λ (m) 

800   

1000   



1o ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ 
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1200   

1400 

1600 

  

 

ΜΕΡΟΣ 4ο  

 Συζήτηση στις ομάδες , στην τάξη , προτεινόμενες δραστηριότητες 

 

Σε ποιους παράγοντες μπορεί να οφείλεται το σφάλμα στη μέτρηση των μηκών 

L στον σωλήνα ;  

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

 

Πόση είναι η απόσταση μεταξύ δύο κοιλιών ;  

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

 

Η ταχύτητα του ήχου εξαρτάται από τη συχνότητα της ηχητικής πηγής; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ποια η διαφορά μεταξύ της ταχύτητας διάδοσης κύματος και της ταχύτητας 

ταλάντωσης των σημείων του ελαστικού μέσου; 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο και καταγράψτε 

πληροφορίες για τα στάσιμα κύματα που 

δημιουργούνται στην αέρια στήλη στο κλαρίνο  

 


