Άσκηση 28
Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα

28.1

Σκοπός

Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη των στάσιµων ακουστικών κυµάτων µέσα σε ηχητικό
σωλήνα. Θα καταγραφεί το στάσιµο κύµα ακουστικής πίεσης κατά µήκος του σωλήνα, όταν το
ελεύθερό του άκρο είναι κλειστό και όταν το άκρο αυτό είναι ανοικτό, και θα µετρηθούν οι
τέσσερις πρώτες συχνότητες συντονισµού στις δύο αυτές καταστάσεις. Θα προσδιορισθεί επίσης
η ταχύτητα διάδοσης του ήχου µε δύο µεθόδους: µε τη µέθοδο των στάσιµων κυµάτων και µε τη
µέθοδο radar.
28.2

Θεωρία

Στερεά αντικείµενα, που πάλλονται ή ταλαντώνονται γύρω από τη θέση ισορροπίας τους
και βρίσκονται σε άµεση επαφή µε τον ατµοσφαιρικό αέρα, παράγουν ακουστικά κύµατα που
διαδίδονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα κύµατα αυτά προκαλούν µικρές κινήσεις των
µορίων του αέρα γύρω από τη θέση ισορροπίας και η συχνότητα αυτής της κίνησης είναι η ίδια
µε εκείνη της ηχητικής πηγής. Η διεύθυνση ταλάντωσης των µορίων είναι η ίδια µε τη
διεύθυνση διάδοσης του ηχητικού κύµατος, εποµένως τα ακουστικά κύµατα είναι διαµήκη
κύµατα.
Είναι προφανές ότι, εξαιτίας των µικρών αυτών κινήσεων των µορίων του αέρα,
δηµιουργούνται διακυµάνσεις της πυκνότητας του αέρα, αλλά και της πίεσης γύρω από τη µέση
τιµή τους. Πράγµατι, καθώς το σώµα ταλαντώνεται και η επιφάνειά του κινείται, π.χ. προς τα
δεξιά (Σχ. 28.1), ο αέρας που βρίσκεται στη δεξιά της πλευρά συµπιέζεται και έτσι
δηµιουργείται ένα πύκνωµα (στο οποίο η πυκνότητα και η πίεση του αέρα είναι ελαφρώς
µεγαλύτερες από τη µέση τιµή). Το πύκνωµα αυτό διαδίδεται προς τα δεξιά µε την ταχύτητα του
ήχου.

Παλλόµενη
µεµβράνη

Σχήµα 28.1 Στιγµιότυπο της πίεσης που δηµιουργεί στον αέρα µια παλλόµενη µεµβράνη. Το επίπεδο κύµα
µεταδίδεται κανονικά και προς τις δύο κατευθύνσεις, αλλά εδώ, για λόγους εποπτείας, έχει παραλειφθεί το τµήµα
του κύµατος που διαδίδεται προς τα αριστερά.

Όταν, στη συνέχεια, το σώµα κινηθεί προς τα αριστερά, δηµιουργείται στη δεξιά πλευρά
του σώµατος ένα αραίωµα, που και αυτό κινείται προς τα δεξιά µε την ταχύτητα του ήχου. Έτσι,
το παλλόµενο σώµα παράγει στον αέρα µία σειρά από πυκνώµατα και αραιώµατα, τα οποία
διαδίδονται στο χώρο, είτε µε τη µορφή επίπεδων ακουστικών κυµάτων, όταν οι διαστάσεις της
πηγής είναι µεγαλύτερες από το µήκος κύµατος του ήχου, είτε µε τη µορφή σφαιρικών
ακουστικών κυµάτων, όταν το µήκος κύµατος είναι µεγαλύτερο από τις διαστάσεις της πηγής.
Στο Σχ. 28.1 δίνεται ένα στιγµιότυπο της πίεσης που δηµιουργεί στο χώρο µια παλλόµενη

µεµβράνη. Παρόλο που το ακουστικό κύµα διαδίδεται και προς την αντίθετη κατεύθυνση, για
λόγους εποπτείας έχει παραλειφθεί στο σχήµα το τµήµα του κύµατος που διαδίδεται προς τα
αριστερά.
28.2.1 Στάσιµα ακουστικά κύµατα
Τα στάσιµα ακουστικά κύµατα δηµιουργούνται από την υπέρθεση δύο κυµάτων y1 και y2
που συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο και διαδίδονται προς αντίθετες κατευθύνσεις, έχουν ίσο µήκος
κύµατος, λ, και ίσο, ή περίπου ίσο, πλάτος ταλάντωσης, yο. Τέτοιες συνθήκες δηµιουργούνται
όταν το επίπεδο ακουστικό κύµα προσπίπτει κάθετα πάνω στην επίπεδη επιφάνεια ενός στερεού.
Η µαθηµατική επεξεργασία των στάσιµων ηχητικών κυµάτων µετατόπισης αναπτύσσεται
αναλυτικά στο Παράρτηµα, στο τέλος αυτής της άσκησης, όπου αποδεικνύεται ότι η εξίσωση
ενός στάσιµου κύµατος κατά µήκος του άξονα x (x ≥ 0), είναι
 =  +  = 2 sin

cos( + )

(28.1)

όπου k = 2π/λ ο κυµατικός αριθµός, ω = 2πf η κυκλική συχνότητα και α η αρχική φάση
ταλάντωσης των µορίων στο σηµείο x = 0, όπου βρίσκεται ο ανακλαστήρας. Όπως είναι γνωστό,
το µήκος κύµατος λ και η συχνότητα f συνδέονται µε τη σχέση
 = 

(28.2)

όπου υ η ταχύτητα διάδοσης του ήχου.
Η εικόνα ενός στάσιµου κύµατος ως συνάρτηση της θέσης, x, δίνεται στο Σχ. 28.2. Πλην
των δεσµών, όλα τα σηµεία του στάσιµου κύµατος πάλλονται µε κυκλική συχνότητα ω.
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Σχήµα 28.2 Στιγµιαία κατανοµή της µετατόπισης των µορίων ως συνάρτηση της θέσης σε διάφορες χρονικές
περιόδους. Στις θέσεις nπ/k η µετατόπιση των µορίων είναι πάντα µηδέν (δεσµοί µετατόπισης), ενώ στις θέσεις
(2n + 1)π/2k η µετατόπισή τους είναι µέγιστη (κοιλίες µετατόπισης).

Οι θέσεις όπου η µετατόπιση των µορίων του αέρα είναι πάντα µηδενική ονοµάζονται
δεσµοί µετατόπισης, ενώ οι θέσεις στις οποίες η µετατόπιση είναι µέγιστη ονοµάζονται κοιλίες
µετατόπισης. Όπως αναµένεται (και όπως αποδεικνύεται στις Παράγρ. Π28.2 και Π28.3) οι
κοιλίες της µετατόπισης αντιστοιχούν σε δεσµούς της πίεσης και αντιστρόφως.

28.2.2 Στάσιµα κύµατα σε ηχητικούς σωλήνες
Ένας πολύ αποτελεσµατικός τρόπος παραγωγής επίπεδων ακουστικών κυµάτων είναι η
διέγερση και διάδοση των κυµάτων µέσα σε σωλήνες, τα πλευρικά τοιχώµατα των οποίων
λειτουργούν ως κυµατοδηγοί και δεν επιτρέπουν τη διάδοση του ήχου προς όλες τις
κατευθύνσεις. Έτσι, ο ήχος οδηγείται προς µία µόνο κατεύθυνση και δεν διαχέεται όπως στους
ανοικτούς χώρους, οπότε µπορεί να διαδοθεί σε µεγάλες αποστάσεις, ανεξάρτητα από το αν ο
άξονας του σωλήνα καµπυλώνεται.
Για τη διάδοση επίπεδων ακουστικών κυµάτων στους σωλήνες, αρκεί η διάµετρος του
σωλήνα να είναι πολύ µικρότερη από το µήκος, λ, του ηχητικού κύµατος. Για παράδειγµα, στη
συχνότητα των 1000 Hz, το µήκος κύµατος λ είναι περίπου 33 cm, οπότε η διάµετρος του
σωλήνα µπορεί να είναι 3 – 5 cm. Στην πράξη ο όρος αυτός υλοποιείται πολύ πιο εύκολα από το
να κατασκευάζει και να διεγείρει κανείς µεµβράνες µε διάµετρο 3 – 5 m, ώστε σε κοντινή
απόσταση από αυτές να δηµιουργηθούν επίπεδα ακουστικά κύµατα στην ίδια συχνότητα. Για τη
διέγερση των ακουστικών κυµάτων στους σωλήνες µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα µικρό
µεγάφωνο, η διάµετρος του οποίου να είναι όση και η διάµετρος του σωλήνα.
Αν στο ένα άκρο του σωλήνα τοποθετήσουµε µια παλλόµενη µεµβράνη και το µήκος του
σωλήνα είναι άπειρο, τότε στο σωλήνα θα διαδίδεται µόνο το οδεύον κύµα. Αν όµως το µήκος
του σωλήνα είναι πεπερασµένο και το άλλο άκρο του είναι π.χ. κλειστό µε µια επίπεδη
επιφάνεια, θα δηµιουργηθούν µέσα στο σωλήνα στάσιµα κύµατα. Η στήλη του αέρα µέσα στο
σωλήνα, όπως και ένα στερεό σώµα, µπορεί να ταλαντώνεται κατά µήκος µε ένα πλήθος Ν
Κανονικών Τρόπων Ταλάντωσης (ΚΤΤ) (βλ. Άσκηση 23), που εξαρτώνται από τις οριακές
συνθήκες που επικρατούν στα άκρα του σωλήνα. Εξετάζουµε τρεις βασικούς τύπους ηχητικών
σωλήνων: (α) σωλήνα ανοικτό και στα δύο άκρα, (β) σωλήνα κλειστό µόνο κατά το ένα άκρο
και (γ) σωλήνα κλειστό και στα δύο άκρα.
Από τη µαθηµατική επεξεργασία των τρόπων ταλάντωσης στις τρεις αυτές περιπτώσεις
προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσµατα για τις δυνατές τιµές του µήκους κύµατος, λn, στον nοστό ΚΤΤ:
(α) Σε σωλήνα ανοικτό και στα δύο άκρα είναι προφανές ότι και στα δύο άκρα θα έχουµε
κοιλίες µετατόπισης. Η θεµελιώδης συχνότητα αντιστοιχεί σε ένα στάσιµο κύµα µε δύο κοιλίες
µετατόπισης στα ανοικτά άκρα και έναν δεσµό στο κέντρο του σωλήνα. Επειδή η απόσταση
µεταξύ δύο κοιλιών είναι πάντα λ/2, στην περίπτωσή µας η απόσταση αυτή είναι ίση µε το
ακουστικό µήκος του σωλήνα Lα (βλ. Εξ. Π28.20). Συνεπώς, στη θεµελιώδη συχνότητα το
µήκος κύµατος του ήχου είναι 2La. Στον δεύτερο ΚΤΤ το στάσιµο κύµα έχει τρεις κοιλίες
µετατόπισης και δύο δεσµούς, εποµένως το µήκος κύµατος ισούται µε Lα, κ.ο.κ. Έτσι, οι ΚΤΤ
της στήλης του αέρα µέσα στον σωλήνα αντιστοιχούν σε µήκη κύµατος που δίνονται από τη
σχέση
 =

2


(28.3)

όπου n = 1, 2, 3, 4, …
Στο Παράρτηµα (Παράγρ. Π28.6) εξηγείται γιατί, στην περίπτωση ενός σωλήνα ανοικτού
και στα δύο άκρα, το ακουστικό µήκος του σωλήνα, Lα, ισούται µε  + (2 × 0,63!), όπου L
και R το γεωµετρικό µήκος και η ακτίνα του ηχητικού σωλήνα, αντιστοίχως. Οι τρεις πρώτοι
ΚΤΤ, δηλαδή τα στάσιµα κύµατα µετατόπισης στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο ΚΤΤ, για ένα
σωλήνα µε ανοικτά και τα δύο του άκρα, δίνονται στο Σχ. 28.3(α).

(β) Σε σωλήνα µε το ένα άκρο κλειστό και το άλλο ανοικτό η θεµελιώδης συχνότητα
αντιστοιχεί σε ένα στάσιµο κύµα µε έναν δεσµό µετατόπισης στο κλειστό άκρο και µία κοιλία
στο ανοικτό άκρο του σωλήνα. Οι ΚΤΤ µέσα στο σωλήνα αντιστοιχούν σε µήκη κύµατος που
δίνονται από τη σχέση
4
(28.4)
 =

όπου n = 1, 3, 5, 7, …
Στην περίπτωση αυτή, το ακουστικό µήκος του σωλήνα ισούται µε  =  + 0,63! (Εξ.
Π28.20). Οι τρεις πρώτοι ΚΤΤ, δηλαδή τα στάσιµα κύµατα µετατόπισης στον πρώτο, δεύτερο
και τρίτο ΚΤΤ, για ένα σωλήνα µε ένα άκρο κλειστό και το άλλο ανοικτό, δίνονται στο Σχ.
28.3(β).
(γ) Τέλος, σε σωλήνα κλειστό και στα δύο άκρα η θεµελιώδης συχνότητα αντιστοιχεί σε
ένα στάσιµο κύµα µε δύο δεσµούς µετατόπισης στα κλειστά άκρα και µία κοιλία µετατόπισης
στο κέντρο του σωλήνα. Οι ΚΤΤ του αέρα µέσα στο σωλήνα αντιστοιχούν σε µήκη κύµατος που
δίνονται από τη σχέση
2
(28.5)
 =

όπου n = 1, 2, 3, 4, …
Εδώ, επειδή και τα δύο άκρα του σωλήνα είναι κλειστά, το ακουστικό του µήκος συµπίπτει
µε το γεωµετρικό.
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Σχήµα 28.3 Η κατανοµή των πλατών σε στάσιµα κύµατα µετατόπισης στον πρώτο, δεύτερο και τρίο ΚΤΤ, για έναν
ηχητικό σωλήνα µήκους L = 30 cm: (α) µε ανοικτά και τα δύο άκρα και (β) µε το ένα άκρο ανοικτό και το άλλο
κλειστό.

28.2.3 Φαινόµενα συντονισµού στον ηχητικό σωλήνα.
Στον ηχητικό σωλήνα παρατηρούνται φαινόµενα συντονισµού, όπου µε τη λέξη
συντονισµός αποδίδουµε την έντονη αντίδραση του ταλαντωτή σε κάποια συχνότητα διέγερσης.
Στην προκειµένη περίπτωση ο ταλαντωτής είναι η στήλη του αέρα µέσα στον ηχητικό σωλήνα

και η διέγερση γίνεται µε τη µεµβράνη του µεγαφώνου που βρίσκεται στο αριστερό άκρο του
σωλήνα. Στο συντονισµό οι βασικές παράµετροι του ήχου (µετατόπιση, πίεση) µεγιστοποιούνται
και αυξάνονται Q φορές, όπου Q είναι ο συντελεστής ποιότητας του ταλαντωτή.
Ο ισχυρισµός ότι στον κλειστό και στα δύο άκρα, λόγου χάρη, σωλήνα αυτός θα
συντονιστεί στις συχνότητες που αντιστοιχούν σε µήκη κύµατος λn = 2L/n, ισχύει µόνο για
σωλήνες µε µηδενικές απώλειες ή µε άπειρο συντελεστή ποιότητας Q. Στους ηχητικούς σωλήνες
µε απώλειες οι πειραµατικές συχνότητες συντονισµού διαφέρουν ελαφρώς από τις τιµές που
αντιστοιχούν στα λn = 2L/n. Εποµένως, όσο µεγαλύτερες είναι οι ακουστικές απώλειες στον
σωλήνα τόσο µεγαλύτερη θα είναι η προαναφερθείσα διαφορά, ενώ οι δύο τιµές συµπίπτουν
µόνο στο όριο, δηλαδή όταν Q = ∞.
28.3

Μέθοδος

Στην άσκηση αυτή µελετάµε τη δηµιουργία στάσιµων ηχητικών κυµάτων µέσα σε σωλήνα
κλειστό και στα δύο άκρα, καθώς και σε σωλήνα µε το ένα άκρο κλειστό και το άλλο ανοικτό.
Τα ηχητικά κύµατα διεγείρονται µέσα στον ηχητικό σωλήνα µε τη βοήθεια ενός µεγαφώνου που
συνδέεται στο ένα άκρο του σωλήνα.
Με τη βοήθεια ενός µικροφώνου, που µπορεί να µετακινείται στο εσωτερικό του σωλήνα
και παράγει ηλεκτρικό σήµα ανάλογο της ακουστικής πίεσης, µπορούµε να µελετήσουµε τη
συµπεριφορά των κυµάτων που διαδίδονται µέσα στο σωλήνα. Τονίζουµε ότι το σήµα που
παράγει το µικρόφωνο είναι ανάλογο προς την ακουστική πίεση και όχι προς τη µετατόπιση.
Εποµένως, στην πειραµατική διάταξη µετράται και µελετάται η συνάρτηση κατανοµής της
ακουστικής πίεσης (Εξ. Π28.8) και όχι της µετατόπισης.
Το ηλεκτρικό σήµα του µικροφώνου, αφού ενισχυθεί κατάλληλα µε τη βοήθεια ενός
ενισχυτή, διοχετεύεται στο ένα κανάλι ενός παλµογράφου, το άλλο κανάλι του οποίου είναι
συνδεδεµένο στην έξοδο µίας γεννήτριας παλµών που διεγείρει και το µεγάφωνο. Έτσι στην
οθόνη του παλµογράφου παρατηρούµε το σήµα του µικροφώνου σε σχέση µε το σήµα που
διεγείρει το µεγάφωνο, το οποίο χρησιµεύει ως σήµα αναφοράς. Το σήµα αναφοράς χρησιµεύει
και για το συγχρονισµό του παλµογράφου.
Μετρώντας την ένταση του σήµατος του µικροφώνου πολύ κοντά στο µεγάφωνο (που
αποτελεί κοιλία πίεσης και δεσµό µετατόπισης), µπορούµε να προσδιορίσουµε τις συχνότητες
συντονισµού του σωλήνα, τις συχνότητες δηλαδή εκείνες για τις οποίες η απόκριση του
µικροφώνου εµφανίζει µέγιστα.
Μετακινώντας το µικρόφωνο κατά µήκος του σωλήνα, µπορούµε να ανιχνεύσουµε τις
κοιλίες και τους δεσµούς της πίεσης των στάσιµων κυµάτων που δηµιουργούνται µέσα στο
σωλήνα, για σωλήνα κλειστό κατά το ένα ή και κατά τα δύο άκρα.
Τροφοδοτώντας, στη συνέχεια, το µεγάφωνο µε ορθογώνιους παλµούς και παρατηρώντας
στην οθόνη του παλµογράφου τους διαδιδόµενους και ανακλώµενους κρουστικούς ηχητικούς
παλµούς, µετράµε την ταχύτητα του ήχου µε τη µέθοδο radar, όπως περιγράφεται στην
«Εκτέλεση», Παράγρ. 28.4.3.
28.4
•

Πειραµατική διάταξη
Η πειραµατική διάταξη περιλαµβάνει (Σχ. 28.4):
Μία γεννήτρια παλµών για την τροφοδοσία του µεγαφώνου (βλ. Άσκηση 21, Παράγρ.
21.4.1).

•
•

•
•
•

Ένα µεγάφωνο για την παραγωγή ακουστικών κυµάτων στον ηχητικό σωλήνα.
Έναν ηχητικό σωλήνα κατασκευασµένο από πλεξιγκλάς, µήκους 90 cm και εσωτερικής
διαµέτρου 3,2 cm, στο ένα άκρο του οποίου βρίσκεται το µεγάφωνο, ενώ το άλλο µπορεί να
είναι ανοικτό ή να κλείνει µε τη βοήθεια ενός επίπεδου ανακλαστήρα.
Ένα µικρόφωνο για την ανίχνευση του ήχου που διαδίδεται µέσα στο σωλήνα.
Έναν ενισχυτή του σήµατος του µικροφώνου, που τίθεται σε λειτουργία µέσω ενός
διακόπτη, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο κάλυµµά του.
Έναν παλµογράφο 2 καναλιών (βλ. Άσκηση 15, Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Τόµος
Ι).
Μεγάφωνο

ON - OFF

Ενισχυτής
µικροφώνου

Προς το κανάλι ΙΙ
του παλµογράφου,
για µέτρηση

Μικρόφωνο

Σωλήνας

Ανακλαστήρας

Είσοδος µεγαφώνου

Γεννήτρια
5 Vp-p

Προς το κανάλι Ι
του παλµογράφου,
για συγχρονισµό

Σχήµα 28.4 Σχηµατική παράσταση της πειραµατικής διάταξης για τη µελέτη ακουστικών κυµάτων µέσα σε ηχητικό
σωλήνα.

S
Μαγνήτης

Ηχητικός σωλήνας

N
Μεµβράνη
S
Πηνίο

Σχήµα 28.5 Η σύνδεση του µεγαφώνου µε τον ηχητικό σωλήνα.

Στο αριστερό άκρο του σωλήνα βρίσκεται η πηγή του ήχου, το µεγάφωνο, ενώ στο δεξί
άκρο βρίσκεται ο ανακλαστήρας, ο οποίος µπορεί να αφαιρεθεί. Ο συντελεστής ανάκλασης της
µεµβράνης του µεγαφώνου είναι σχεδόν όσος και του ανακλαστήρα. Έτσι, όταν το µεγάφωνο
δεν τροφοδοτείται, η µεµβράνη του συµπεριφέρεται ως ανακλαστήρας, ενώ όταν τροφοδοτείται
από τη γεννήτρια, εκτελεί καθορισµένη κίνηση του τύπου  () =  sin . Όµως, επειδή το
πλάτος ταλάντωσης της µεµβράνης είναι πολύ µικρό, ενώ το µήκος κύµατος των ηχητικών
κυµάτων είναι της τάξης του 1 m, για τα ανακλώµενα κύµατα που προσπίπτουν στην επιφάνειά
της η µεµβράνη συµπεριφέρεται σαν ακίνητος ανακλαστήρας Συνεπώς, το αριστερό άκρο του
σωλήνα είναι µονίµως κλειστό µε τη µεµβράνη του µεγαφώνου. Όταν και το δεξί άκρο του
σωλήνα είναι κλειστό µε τον ανακλαστήρα, ο σωλήνας της πειραµατικής διάταξης αποτελεί
σωλήνα µε κλειστά και τα δύο άκρα του. Όταν ο ανακλαστήρας αφαιρείται, το ένα άκρο του

σωλήνα είναι κλειστό (το κλείνει η µεµβράνη του µεγαφώνου) ενώ το άλλο είναι ανοικτό.
Θεωρούµε επίσης ότι η µεµβράνη είναι ακλόνητη, ότι δηλαδή η κίνησή της δεν επηρεάζεται από
τα ακουστικά φαινόµενα που διαδραµατίζονται µέσα στο σωλήνα.
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28.5

Εκτέλεση

28.5.1 Εισαγωγικά
Στην άσκηση αυτή γίνονται πειράµατα δύο ειδών: Πειράµατα µε σήµατα αρµονικά, δηλαδή
ηµιτονικά, και πειράµατα µε κρουστικούς ηχητικούς παλµούς. Σηµειώνουµε ότι και τα δύο είδη
πειραµάτων διεξάγονται σε ενιαία πειραµατική διάταξη που δίνεται στο Σχ. 28.4. Έτσι, για την
εκτέλεση των πειραµάτων:
1. Συναρµολογήστε το κύκλωµα που δίνεται στο Σχ. 28.4. Στο κανάλι ChΙ θα βλέπουµε το
σήµα της γεννήτριας, που θεωρείται σήµα αναφοράς, ενώ στο κανάλι ChΙΙ θα βλέπουµε την
απόκριση του µικροφώνου.
2. Θέστε σε λειτουργία τον παλµογράφο και τη γεννήτρια. Η ευαισθησία του παλµογράφου
στο κανάλι που συνδέεται το µικρόφωνο (ChΙΙ) πρέπει να είναι ίση µε 50 mV/div. H τάση της
γεννήτριας πρέπει να είναι 5 Vp-p, και η αρχική τιµή της συχνότητας περίπου 50 Hz.
3. Θέστε σε λειτουργία τον ενισχυτή του µικροφώνου.
28.5.2 Πειράµατα µε ηµιτονικά σήµατα
1. Ρυθµίστε τον µεταγωγό της γεννήτριας ώστε να παράγει ηµιτονικό σήµα και τοποθετήστε το
µικρόφωνο κοντά στη µεµβράνη του µεγαφώνου, όπου αναµένεται να υπάρχει κοιλία της
ακουστικής πίεσης και δεσµός της µετατόπισης.
2. Αρχίζοντας από µια συχνότητα περίπου ίση µε 50 Hz, αρχίστε να αυξάνετε τη συχνότητα, f,
αργά και, µετρώντας την απόκριση του µικροφώνου στον παλµογράφο, σηµειώστε τις πρώτες
τέσσερις τιµές της συχνότητας, f1, f2, f3 και f4, για τις οποίες η ακουστική πίεση µεγιστοποιείται.
Οι συχνότητες αυτές αντιστοιχούν στις 4 πρώτες συχνότητες συντονισµού του σωλήνα.
3. Μετακινώντας το µικρόφωνο κατά µήκος του σωλήνα (0 – 90 cm), µε βήµα 5 cm, µετρήστε
το πλάτος του σήµατος του µικροφώνου ψ (ChΙΙ) ως συνάρτηση της απόστασης x από το
µεγάφωνο στην πρώτη (f1) και στη δεύτερη (f2) συχνότητα συντονισµού, και συµπληρώστε τον
Πίνακα Ι.

Πίνακας Ι
Σωλήνας µε τα δύο άκρα κλειστά
x
(cm)
0
5
10
…

ψ1
f = f1

ψ2
f = f2

4. Αφαιρέστε τον ανακλαστήρα από το σωλήνα και επαναλάβατε τις µετρήσεις των βηµάτων
1, 2 και 3, συµπληρώνοντας τον Πίνακα ΙΙ.
Πίνακας ΙΙ
Σωλήνας µε το ένα άκρο κλειστό και το άλλο ανοικτό
x
(cm)
0
5
10
…

ψ1
f = f1

ψ2
f = f2

5. Όταν καταγράφετε την κατανοµή της πίεσης κατά µήκος του σωλήνα προσέξτε πώς αλλάζει
η φάση ταλάντωσης στα τµήµατα που βρίσκονται δεξιά και αριστερά από έναν δεσµό. Συγκρίνετε
τη φάση του σήµατος του µικροφώνου (ChΙΙ) µε το σήµα αναφοράς που βλέπετε στο κανάλι ChΙ
του παλµογράφου.
6. Μετρήστε τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος.
28.5.3 Πειράµατα µε κρουστικούς ηχητικούς παλµούς – Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου
µε τη µέθοδο radar
1. Ρυθµίστε τη γεννήτρια ώστε να παράγει ορθογώνιους ηλεκτρικούς παλµούς, µε συχνότητα
επανάληψης f = 10 Hz και πλάτος 5 V. Τοποθετήστε το µικρόφωνο πολύ κοντά στο µεγάφωνο
(κάτω από αυτό) και βεβαιωθείτε ότι το ελεύθερο άκρο του σωλήνα είναι κλειστό. Στην οθόνη
του παλµογράφου, φέρτε το σήµα αναφοράς (ChΙ) στο πάνω µέρος της οθόνης και το σήµα του
µικροφώνου (ChΙΙ) στο κάτω, ώστε κάτω από το µέτωπο του παλµού αναφοράς να εµφανιστεί η
απόκριση του µικροφώνου. Ρυθµίζοντας κατάλληλα τον παλµογράφο, θα εµφανιστεί στην οθόνη
του µια εικόνα παρόµοια µε αυτή που φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα (Σχ. 28.6).
0,05 s
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Κανάλι Ι

Παλµός τροφοδοσίας του µεγαφώνου
t

Κανάλι II
t
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παλµός
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Σχήµα 28.6. Οι παλµοί του µικροφώνου από διαδοχικές ανακλάσεις του ήχου, όταν το ελεύθερο άκρο του σωλήνα
είναι κλειστό, όπως αυτοί φαίνονται στην οθόνη του παλµογράφου.

Τα φαινόµενα που παρατηρούµε είναι τα ακόλουθα:
Στην άνοδο του παλµού, όταν δηλαδή η τάση της γεννήτριας γίνεται απότοµα 5 V, το
µαγνητικό πεδίο του πηνίου έλκει τη µεµβράνη του µεγαφώνου (Σχ. 28.5) και αυτή
µετατοπίζεται (ελάχιστα) προς τα αριστερά. Από τη στιγµή αυτή στο σωλήνα αρχίζει να
διαδίδεται ένας κρουστικός παλµός αραίωσης. Στον παλµό αυτό το µικρόφωνο ανταποκρίνεται
µε έναν στενό (π.χ. αρνητικό) παλµό τάσης.
Ύστερα από 0,05 s, όταν η τάση της γεννήτριας από 5 V απότοµα µηδενιστεί, η µεµβράνη
απότοµα µετακινείται (ελάχιστα) προς τα δεξιά και επιστρέφει στην αρχική της θέση. Από τη
στιγµή αυτή στο σωλήνα αρχίζει να διαδίδεται ο κρουστικός παλµός πύκνωσης. Στον παλµό
αυτό, το µικρόφωνο ανταποκρίνεται µε έναν στενό (θετικό) παλµό τάσης.
Τον πρώτο παλµό του µικροφώνου θα τον ονοµάσουµε εναρκτήριο, διότι δηµιουργείται
σχεδόν ακαριαία λόγω µικρής απόστασης (1 cm) του µικροφώνου από το µεγάφωνο. Ο δεύτερος
παλµός παράγεται από τον εναρκτήριο παλµό που ταξίδεψε στο σωλήνα από τη µεµβράνη ως
τον ανακλαστήρα και, µετά από ανάκλαση στο άλλο άκρο, επέστρεψε στην περιοχή του
µικροφώνου, δηµιουργώντας έτσι την πρώτη ηχώ. Η πρώτη ηχώ θα ανακλαστεί από τη
µεµβράνη του µεγαφώνου και θα αρχίσει και πάλι να ταξιδεύει προς τον ανακλαστήρα, όπου θα
ανακλαστεί για δεύτερη φορά, δηµιουργώντας τη δεύτερη ηχώ κ.ο.κ. Έτσι, οι διαδοχικές
ανακλάσεις του αρχικού κρουστικού παλµού από τον ανακλαστήρα και τη µεµβράνη θα
δηµιουργήσουν στην έξοδο του µικροφώνου µια σειρά ηλεκτρικών παλµών, το ύψος των
οποίων, λόγω απωλειών, µειώνεται εκθετικά. ∆ιακρίνεται µε βεβαιότητα ακόµη και ο παλµός
που αντιστοιχεί στη δεκάτη ηχώ (Σχ. 28.6).
Η εικόνα των παλµών που βλέπει κανείς στο κανάλι του µικροφώνου µπορεί να αξιοποιηθεί
για τη µέτρηση της ταχύτητας του ήχου µε τη µέθοδο radar. Στη µέθοδο αυτή µετράµε το
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο κρουστικός παλµός διανύει την απόσταση «µπρος-πίσω»,
καθώς αυτός ταξιδεύει στο σωλήνα. Για να µετρηθεί ο χρόνος αυτός στην οθόνη του
παλµογράφου µε ικανοποιητική ακρίβεια, είναι προτιµότερο να µετρηθεί ο χρόνος π.χ. 10
διαδροµών και όχι µίας. Υπενθυµίζουµε ότι, στον ηχητικό σωλήνα της πειραµατικής διάταξης,
το µήκος της διαδροµής «µπρος-πίσω» που διανύει ο ήχος είναι (1,800 ± 0,002) m.
2. Μετρήστε το χρόνο των 8-10 διαδοχικών διαδροµών «µπρος – πίσω» του κρουστικού
παλµού στον κλειστό σωλήνα. Σηµειώστε τιµή και σφάλµα.
3. Αφαιρέστε τον ανακλαστήρα από το δεξί άκρο του σωλήνα. Παρατηρήστε ότι η εικόνα των
παλµών που βλέπετε τώρα στην οθόνη του παλµογράφου έχει τη µορφή του Σχ. 28.7.

Κανάλι Ι

Παλµός τροφοδοσίας µεγαφώνου

5V
10 Hz

t

Κανάλι ΙΙ
t

Σχήµα 28.7 Οι παλµοί του µικροφώνου από διαδοχικές ανακλάσεις του ήχου, όταν το ελεύθερο άκρο του σωλήνα
είναι ανοικτό, όπως αυτοί φαίνονται στην οθόνη του παλµογράφου (Βλ. Παράγρ Π28.6).

4. Σβήστε όλα τα όργανα και τον ενισχυτή του µικροφώνου, για να µην αδειάσει η µπαταρία
του.
28.5

Επεξεργασία των µετρήσεων

28.6.1 Πειράµατα µε ηµιτονικά σήµατα
1. Σηµειώστε σε έναν πίνακα τις συχνότητες συντονισµού που µετρήσατε στα δύο πειράµατα.
Συµπληρώστε δίπλα τις θεωρητικές τιµές που προκύπτουν από την ανάλυση των κανονικών
τρόπων ταλάντωσης και την ταχύτητα του ήχου διορθωµένη στη θερµοκρασία του πειράµατος.
Συµφωνούν οι πειραµατικές τιµές µε τις θεωρητικά αναµενόµενες; Αν όχι, αιτιολογήστε τις
διαφορές.
2. Σχεδιάστε σε ένα χαρτί µιλιµετρέ την κατανοµή της πίεσης στους δύο πρώτους ΚΤΤ, όταν
το ελεύθερο άκρο του σωλήνα είναι κλειστό.
3. Σχεδιάστε σε ένα δεύτερο χαρτί µιλιµετρέ την κατανοµή της πίεσης στους δύο πρώτους
ΚΤΤ, όταν το ελεύθερο άκρο του σωλήνα είναι ανοικτό.
4. Από τις τέσσερις αυτές κατανοµές της πίεσης υπολογίστε την ταχύτητα του ήχου και
συγκρίνετέ την µε τη θεωρητική της τιµή (Εξ. 28.6, βλ. παρακάτω). Ο υπολογισµός πρέπει να
γίνει από εκείνη την γραφική παράσταση που σας δίνει το λ, και εποµένως και το υ, µε τη
µεγαλύτερη ακρίβεια. Αιτιολογήστε την επιλογή της καµπύλης.
28.6.2 Πειράµατα µε κρουστικούς ηχητικούς παλµούς - Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου µε
τη µέθοδο radar
1. Από την τιµή του χρόνου που µετρήσατε για 8-10 διαδροµές του κρουστικού παλµού και το
γνωστό µήκος της διαδροµής «µπρος-πίσω», υπολογίστε την ταχύτητα του ήχου (τιµή και
σφάλµα) µε τη µέθοδο radar και συγκρίνετέ την µε την τιµή που προσδιορίσατε στο
προηγούµενο πείραµα και µε τη θεωρητική της τιµή (Εξ. 28.6).
2. Ερµηνεύστε την εικόνα των κρουστικών παλµών που βλέπατε στην οθόνη του
παλµογράφου, όταν το ελεύθερο άκρο του σωλήνα ήταν ανοικτό (Σχ. 28.7).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: Η ταχύτητα του ήχου, υ, στα αέρια εξαρτάται από τη θερµοκρασία, κυρίως
λόγω της εξάρτησης της πυκνότητας του αερίου από τη θερµοκρασία. Όπως αποδεικνύεται (βλ.
Παράγρ. Π28.4), η ταχύτητα του ήχου σε θερµοκρασία θ (σε βαθµούς Κελσίου) δίνεται, µε καλή
προσέγγιση, από τη σχέση:
# = $ + 0,606%

(28.6)

όπου υο είναι η ταχύτητα του ήχου µέσα στο αέριο στους 0οC. Στον αέρα, και υπό κανονικές
συνθήκες, η ταχύτητα του ήχου µετράται πειραµατικά ίση µε 331,8 m/s.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Π28)

Π28.1 Στάσιµα ακουστικά κύµατα
Έστω ότι το επίπεδο ακουστικό κύµα διαδίδεται προς τις αρνητικές τιµές του άξονα x και
ότι, στο σηµείο x = 0, προσπίπτει κάθετα στην επιφάνεια ενός επίπεδου στερεού, δηλαδή του
ανακλαστήρα. Θα θεωρήσουµε ακόµη ότι το κύµα δεν εξασθενεί κατά τη διάδοσή του. Αν στο
προσπίπτον κύµα η µετατόπιση των µορίων από τη θέση ισορροπίας τους είναι  ( , ) =
+ ), όπου y0 είναι το πλάτος ταλάντωσης, ω η κυκλική συχνότητα, k = 2π/λ ο
 sin( +
κυµατικός αριθµός και α η αρχική φάση ταλάντωσης των µορίων στο σηµείο x = 0, τότε η
εξίσωση του ανακλώµενου κύµατος είναι  ( , ) = !&  ( , ) = − sin( −
+ ), όπου
Ry είναι ο συντελεστής ανάκλασης του ήχου για τη µετατόπιση (βλ. Παράγρ. Π28.5). Η
συµβολή των δύο κυµάτων δίνει:
Σ( , ) =  +  =  sin( +
= 2 sin cos 

+ ) −  sin( −

+ )

(Π28.1)

Η Εξ. (Π28.1) είναι η κλασσική συνάρτηση στάσιµου κύµατος που µπορεί να γραφεί σε
µορφή γινοµένου δύο συναρτήσεων. Η µία είναι συνάρτηση µόνο του x και η άλλη µόνο του t:
Σ( , ) =  +  = ( )()

(Π28.2)

όπου η f(t) είναι µια αρµονική συνάρτηση του χρόνου και η Υ(x) είναι η λεγόµενη συνάρτηση
κατανοµής των πλατών.
Ανακλαστήρας
Ry = −1
Προσπίπτον: y1(x,t) = yοsin(ωt+kx+α)
Ανακλώµενο: y2(x,t) = − yοsin(ωt−kx+α)
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Σχήµα Π28.1 Η κατανοµή των πλατών στο στάσιµο κύµα µετατόπισης τη στιγµή t = 0. Τα βέλη δείχνουν τη φορά
µετακίνησης των µορίων στο αντίστοιχο διάστηµα. Μετά από χρόνο t = π/ω η καµπύλη θα έχει αντιστραφεί πλήρως
ως προς τον άξονα x.

Στο Σχ. Π28.1 παριστάνεται ένα στάσιµο κύµα µετατόπισης τη στιγµή t = 0. Τα βέλη
δείχνουν τη φορά µετακίνησης των µορίων στο αντίστοιχο διάστηµα. Στο επόµενο ήµισυ της
περιόδου, δηλαδή µετά από χρόνο t = π/ω, η καµπύλη θα έχει πλήρως αντιστραφεί ως προς τον
άξονα x. Όπως βλέπουµε, σε µερικά σηµεία του χώρου το πλάτος ταλάντωσης των µορίων έχει
τιµή διπλάσια εκείνου του προσπίπτοντος (κοιλίες µετατόπισης). Αντίστοιχα υπάρχουν σηµεία
όπου το πλάτος είναι πάντα µηδέν (δεσµοί µετατόπισης). Οι κοιλίες και οι δεσµοί ορίζονται
από τα µηδενικά και τα ακρότατα της συνάρτησης κατανοµής:
( ) = 2

 sin

(Π28.3)

Έτσι, οι κοιλίες βρίσκονται στα σηµεία, για τα οποία ισχύει
*

=

όπου n = 0, 1, 2, 3, 4,…

+
+ +
2

ενώ οι δεσµοί βρίσκονται στα σηµεία, για τα οποία ισχύει
, = +
όπου n = 0, 1, 2, 3, 4,…

(Π28.4)

(Π28.5)

Π28.2 Οι φάσεις ταλαντώσεων των µορίων
Στο στάσιµο κύµα τα µόρια του αέρα ταλαντώνονται µε δύο διακριτές φάσεις. Τη µία από
αυτές µπορούµε να τη θεωρήσουµε µηδενική. Έστω ότι στη µηδενική φάση ταλαντώνονται τα
µόρια που βρίσκονται στο διάστηµα 0 < < + (Σχ. Π28.1), δηλαδή στο διάστηµα µεταξύ δύο
δεσµών, όπου ( ) = 0. Στο διάστηµα αυτό τα µόρια ταλαντώνονται µε διαφορετικό πλάτος,
αλλά µε την ίδια φάση.
Στο αµέσως διπλανό διάστηµα + < < 2+, όπου ( ) < 0, η φάση ταλάντωσης των
µορίων διαφέρει από εκείνη του προηγούµενου διαστήµατος κατά 1800. Συνεπώς, τα σηµεία
όπου ( ) = 0 είναι σηµεία απότοµης µεταβολής της φάσης ταλάντωσης κατά 1800. Φυσικά,
ύστερα από χρόνο t = π/ω, οι φάσεις αυτές αντιστρέφονται. Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε
ότι η συνάρτηση κατανοµής ( ) περιέχει δύο πληροφορίες:
• Η απόλυτη τιµή της ( ) µας δίνει το πλάτος ταλάντωσης των µορίων στο σηµείο x.
• Το πρόσηµο της ( ) µας πληροφορεί για τη φάση ταλάντωσης των µορίων στο
συγκεκριµένο διάστηµα.

Βλέπουµε ότι δεξιά και αριστερά από τους δεσµούς τα µόρια κινούνται προς την αντίθετη
κατεύθυνση (Σχ. Π28.1). Αν σε κάποιο δεσµό τα µόρια συνωστίζονται (πύκνωµα), στον διπλανό
δεσµό τα µόρια αποµακρύνονται το ένα από το άλλο (αραίωµα). Συνεπώς, στους δεσµούς
µετατόπισης αναµένεται να υπάρχει κοιλία πίεσης. Στο Σχ. Π28.1, στο σηµείο x = 3,2,
δηµιουργείται πύκνωµα και η πίεση κάποια στιγµή θα αποκτήσει τη µέγιστη θετική τιµή ενώ,
αντίθετα, στο σηµείο x = 6,4 δηµιουργείται αραίωµα και η πίεση εδώ κάποια στιγµή θα
αποκτήσει την ελάχιστη τιµή.
Ταλάντωση των µορίων µε αντίθετη φάση γύρω από τους δεσµούς σηµαίνει κίνηση των
µορίων προς αντίθετες κατευθύνσεις. Αυτό γίνεται πιο σαφές όταν εξετάσει κανείς το
χαρακτήρα της κίνησης των µορίων στα δύο διπλανά διαστήµατα που τα χωρίζει ένας δεσµός
µετατόπισης. Στα διαστήµατα που βρίσκονται δεξιά και αριστερά από τους δεσµούς
µετατόπισης (βελάκια στο Σχ. Π28.1), τα µόρια του αέρα κινούνται ή οµόρροπα (τα µεν

πλησιάζουν τα δε) ή αντίρροπα (τα µεν αποµακρύνονται από τα δε). Στους δεσµούς
µετατόπισης, όπου η κίνηση των µορίων στα δύο διπλανά διαστήµατα είναι αντίρροπη,
αναµένουµε να υπάρχει αραίωση του αέρα. Ενώ εκεί όπου η κίνηση των µορίων στα διπλανά
διαστήµατα είναι οµόρροπη, αναµένουµε αύξηση της πίεσης κ.ο.κ. Εποµένως, οι κοιλίες της
ακουστικής πίεσης βρίσκονται στους δεσµούς µετατόπισης. ∆εν πρέπει να µας διαφεύγει το
γεγονός ότι τα βελάκια στο σχήµα διατηρούν τη φορά αυτή µόνο κατά τη µισή περίοδο της
ταλάντωσης. Στο επόµενο ήµισυ της περιόδου τα βελάκια θα αλλάξουν τη φορά τους και
εποµένως, εκεί όπου τα µόρια συνωστίζονταν, τώρα θα αραιώνουν και εκεί όπου αυτά
προηγουµένως αραίωναν, τώρα θα συνωστίζονται κ.ο.κ.
Π28.3 Κοιλίες και δεσµοί της ακουστικής πίεσης στα στάσιµα κύµατα
Έστω ότι η κυµατική εξίσωση της πίεσης είναι όµοια µε αυτή που εξετάσαµε στην
+ ) για το
περίπτωση των στάσιµων κυµάτων µετατόπισης: . ( , ) = /0 sin( +
+ ) για το ανακλώµενο.
προσπίπτον και . ( , ) = / sin( −
Ο συντελεστής ανάκλασης για την πίεση είναι 1 (βλ. Παράγρ. Π28.5), εποµένως η συµβολή
των δύο κυµάτων δίνει
Σ( , ) = . + . = / sin( +
= 2/ cos sin( + )

+ ) + / sin( −

+ )

(Π28.6)

Η Εξ. (Π28.6) παριστάνει ένα στάσιµο κύµα και µπορεί και πάλι να γραφτεί µε τη µορφή:
Σ( , ) = . + . = .( )()

(Π28.7)

όπου f(t) είναι µια αρµονική συνάρτηση του χρόνου και Ψ(x) είναι η συνάρτηση κατανοµής των
πλατών πίεσης. Όπως βλέπουµε, πάνω στον ανακλαστήρα και σε µερικά άλλα σηµεία η
ακουστική πίεση έχει διπλάσια τιµή από εκείνην του προσπίπτοντος (κοιλίες πίεσης).
Αντιστοίχως υπάρχουν σηµεία όπου η ακουστική πίεση είναι πάντα µηδέν (δεσµοί πίεσης). Και
εδώ, οι δεσµοί και οι κοιλίες ορίζονται από τα µηδενικά και τα ακρότατα της συνάρτησης
κατανοµής
.( ) = 2/ cos

(Π28.8)

η οποία αποτελεί αντικείµενο µελέτης της Άσκησης. Εποµένως, οι κοιλίες της πίεσης βρίσκονται
στα σηµεία, για τα οποία ισχύει
(Π28.9)
* = +
όπου n = 0, 1, 2, 3, 4,…
ενώ οι δεσµοί της πίεσης βρίσκονται στα σηµεία, για τα οποία ισχύει
+
+ +
(Π28.10)
, =
2
όπου n = 0, 1, 2, 3, 4,…
Συνεπώς, διαπιστώνουµε και πάλι ότι, εκεί όπου στο στάσιµο κύµα υπάρχουν δεσµοί
µετατόπισης, έχουµε κοιλίες στην πίεση και αντιστρόφως οι δεσµοί της πίεσης βρίσκονται στις
κοιλίες µετατόπισης.
Π28.4 Η ταχύτητα του ήχου στα αέρια
Η ταχύτητα του ήχου, υ, στα αέρια εξαρτάται από τη θερµοκρασία, κυρίως λόγω της
εξάρτησης της πυκνότητας του αερίου από τη θερµοκρασία. Αυτό το βλέπει κανείς καλύτερα
στη σχέση που ορίζει την ταχύτητα του ήχου

3
4

(Π28.11)

39 = !:

(Π28.12)


:
=1

:0

(Π28.13)

 = 12

όπου 2 = 56 857 είναι ο λόγος των ειδικών θερµοτήτων (που, στην πράξη, δεν εξαρτάται από τη
θερµοκρασία), ρ η πυκνότητα και P η πίεση του αέρα. Αν λάβουµε υπόψη ότι ρ = m/V, όπου m η
µάζα και V ο όγκος, και χρησιµοποιήσουµε τη γνωστή σχέση από τη θερµοδυναµική

όπου Τ η απόλυτη θερµοκρασία του αέρα και n ο αριθµός των γραµµοµορίων, εύκολα
βρίσκουµε ότι, για δύο διαφορετικές θερµοκρασίες Τ0 και Τ2, ο λόγος των ταχυτήτων του ήχου
στον αέρα δίνεται από τη σχέση

Η ταχύτητα του ήχου στους 0oC είναι ίση µε 331,8 m/s. Εποµένως, αν Τ0 είναι η
θερµοκρασία των 0oC (273 Κ) και υ0 η ταχύτητα του ήχου στη θερµοκρασία αυτή, έχουµε
;
;
273 + %
 =  1 = 331,81
= 331,81
;
273
273
= 331,811 +

%
m ∙ s A
273

(Π28.14)

όπου θ η θερµοκρασία σε βαθµούς Κελσίου, θ = Τ – 273. Με καλή προσέγγιση (για
θερµοκρασίες περιβάλλοντος) η Εξ. (Π28.14) µπορεί να γραφεί µε τη µορφή (οι δύο πρώτοι όροι
του αναπτύγµατος κατά Taylor):
(Π28.15)
 =  + 0,606% ή  = 331,8 + 0,606% m ∙ s A
B



B

Π28.5 Ακουστική αντίσταση και συντελεστής ανάκλασης
Μπορεί να αποδειχθεί ότι ο λόγος της µεταβολής της πίεσης ενός µέσου (∆P) προς την
ταχύτητα των µορίων του (υ) είναι σταθερός και ισούται µε το γινόµενο ρc, όπου ρ η πυκνότητα
του µέσου και c η ταχύτητα ενός ηχητικού κύµατος σε αυτό το µέσο. Αυτή η σταθερά
ονοµάζεται ακουστική αντίσταση (κατ’ αναλογία µε την κυµατική αντίσταση των γραµµών
µεταφοράς του ηλεκτρικού σήµατος) και συµβολίζεται µε το γράµµα Ζ, δηλαδή ισχύει ότι
D = 45.
Θεωρούµε ένα επίπεδο ακουστικό κύµα που κινείται σε ένα µέσο µε ακουστική αντίσταση
D = 4 5 και προσπίπτει κάθετα σε µία επιφάνεια που διαχωρίζει το πρώτο µέσο από ένα
δεύτερο µε διαφορετική ακουστική αντίσταση D = 4 5 , όπως φαίνεται στο Σχ. Π28.2.

Προσπίπτον
Μεταδιδόµενο
Ανακλώµενο
ρ 1, c 1

ρ 2, c 2

Σχήµα Π28.2 Προσπίπτον, ανακλώµενο και µεταδιδόµενο ακουστικό κύµα σε µία διαχωριστική επιφάνεια µεταξύ
δύο µέσων µε διαφορετική ακουστική αντίσταση.

Ορίζουµε ως συντελεστή ανάκλασης το λόγο των πλατών του ανακλώµενου κύµατος προς
του προσπίπτοντος. Η τιµή του εξαρτάται από τις ακουστικές αντιστάσεις των δύο µέσων και
καθορίζεται από τις συνοριακές συνθήκες που επικρατούν στην διαχωριστική επιφάνεια, δηλαδή
τη συνέχεια της ταχύτητας και της πίεσης στο σύνορο.
Αποδεικνύεται ότι για το συντελεστή ανάκλασης της µετατόπισης (Ry) ισχύει
E − E
E + E

(Π28.16)

E − E
E + E

(Π28.17)

:& =

2E
E + E

(Π28.18)

:6 =

2E
E + E

(Π28.19)

!& =

ενώ για τον συντελεστή ανάκλασης της πίεσης (Rp):
!6 =

Ορίζουµε αντίστοιχα ως συντελεστή µετάδοσης τον λόγο των πλατών του µεταδιδόµενου
προς του προσπίπτοντος κύµατος, συνεπώς προκύπτει ότι για τους συντελεστές µετάδοσης της
µετατόπισης (Ty) και της πίεσης (TP) ισχύει

και

Βλέπουµε, λοιπόν, ότι αν Ζ1 < Ζ2 ο συντελεστής ανάκλασης της µετατόπισης έχει αρνητική
τιµή, γεγονός που σηµαίνει ότι οι ταλαντώσεις του προσπίπτοντος και του ανακλώµενου
κύµατος έχουν διαφορά φάσης 180o. Αντιθέτως, ο συντελεστής ανάκλασης της πίεσης έχει
θετικό πρόσηµο, εποµένως οι ακουστικές πιέσεις των δύο κυµάτων βρίσκονται σε φάση.
Έστω τώρα ότι το πρώτο µέσο είναι ο ατµοσφαιρικός αέρας και το δεύτερο πλεξιγκλάς.
Στους 20οC η ακουστική αντίσταση του αέρα είναι Ζ1 = ρ1c1 = 1,20 kg/m3x344 m/s = 413
kg/m2s, ενώ του πλεξιγκλάς Ζ2 = ρ2c2 = 1180 kg/m3 x 2550 m/s = 3,01x106 kg/m2s. Βλέπουµε
δηλαδή ότι η Ζ2 είναι 7,3x103 φορές µεγαλύτερη από την Ζ1, εποµένως µπορούµε να
θεωρήσουµε Ζ1 << Ζ2. Στην περίπτωση αυτή η ανάκλαση του ήχου από την επιφάνεια του
πλεξιγκλάς είναι σχεδόν απόλυτη (Ry = − 0,9997 και RP = − 0,9997). Το συµπέρασµα αυτό
µπορεί να επεκταθεί για όλα τα στερεά σώµατα, δεδοµένου ότι η ακουστική τους αντίσταση
είναι πολύ µεγαλύτερη από εκείνη του αέρα.

Π28.6 Ανάκλαση του ήχου από το ανοιχτό άκρο του σωλήνα
Έστω ότι ο σωλήνας είναι κατασκευασµένος από πλεξιγκλάς. Όπως είδαµε, στο κλειστό
άκρο του σωλήνα ο συντελεστής ανάκλασης, R, των κυµάτων από µία επίπεδη επιφάνεια είναι
−1 για τη µετατόπιση και +1 για την πίεση. Στο ανοικτό άκρο του σωλήνα, αντίθετα από ό,τι
αρχικά θα περίµενε κανείς, έχουµε και πάλι ανάκλαση, εξαιτίας της αλλαγής που υφίσταται η
διάδοση του ήχου σε αυτό το άκρο. Πράγµατι, όσο τα ηχητικά κύµατα διαδίδονται µέσα στο
σωλήνα, παραµένουν επίπεδα. Βγαίνοντας όµως από τον σωλήνα, τα επίπεδα κύµατα αρχίζουν
να καµπυλώνονται και σε µεγάλες αποστάσεις γίνονται σφαιρικά. Λόγω του ότι τα σφαιρικά
κύµατα διαχέονται προς όλες τις κατευθύνσεις, έξω από τον σωλήνα η ένταση του ήχου πολύ
γρήγορα εξασθενεί, καθώς αποµακρυνόµαστε από το ανοικτό άκρο. ∆ιαπιστώθηκε ότι, σε
απόσταση 0,63R, όπου R είναι η εσωτερική ακτίνα του σωλήνα, η ακουστική πίεση µειώνεται σε
τέτοιο βαθµό, ώστε να µπορεί πρακτικά να θεωρηθεί µηδέν, δηλαδή θεωρούµε ότι πέραν της
απόστασης αυτής ο ήχος δεν υπάρχει. (Γι’ αυτό στα πνευστά µουσικά όργανα, στο ανοιχτό άκρο
προσθέτουν διάφορες χοάνες και κώνους που αποσκοπούν στην πιο αποτελεσµατική έξοδο του
ήχου από αυτά. Στον κοινό σωλήνα η έξοδος του ήχου από το ανοιχτό άκρο είναι µικρή.)
Αυτό µας επιτρέπει να σχηµατίσουµε ένα µοντέλο του φαινοµένου, σύµφωνα µε το οποίο ο
συντελεστής ανάκλασης στο ανοικτό άκρο του σωλήνα είναι αρκετά κοντά στη µονάδα και η
ανάκλαση του ήχου δεν γίνεται ακριβώς στο ανοιχτό άκρο, αλλά σε απόσταση 0,63R έξω από
τον σωλήνα. Με άλλα λόγια, το ακουστικό µήκος, Lα, είναι αυξηµένο κατά 0,63R, σε σχέση µε
το πραγµατικό του µήκος, L. Έχουµε δηλαδή:
 =  + 0,63!

(Π28.20)

Έτσι, αντί να εξετάζουµε τη διάχυση και εξασθένιση του ήχου έξω από τον σωλήνα,
µπορούµε να υποθέσουµε ότι σε απόσταση 0,63R έξω από τον σωλήνα ο αέρας αντικαθίσταται
από ένα άλλο αέριο, το οποίο έχει ακουστική αντίσταση πολύ µικρότερη από εκείνη του αέρα
(Ζ2 << Ζ1). Αφού στο µοντέλο µας υποθέτουµε ότι πέρα από την απόσταση 0,63R ισχύει Ζ2 ≈ 0,
µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ο συντελεστής ανάκλασης στο ανοικτό άκρο του σωλήνα είναι
ίσος µε +1 για τη µετατόπιση και µε −1 για την πίεση. Με άλλα λόγια, όταν το κύµα
πλησιάζει το ανοικτό άκρο του σωλήνα, ένα πύκνωµα ανακλάται και διαδίδεται προς τα πίσω ως
αραίωµα, ενώ ένα αραίωµα ανακλάται και διαδίδεται προς τα πίσω ως πύκνωµα, ενώ το πλάτος
του ανακλώµενου παλµού από το ανοικτό άκρο του σωλήνα έχει σχεδόν το ίδιο πλάτος µε
εκείνο που ανακλάται από τον ανακλαστήρα. Αυτό ακριβώς βλέπουµε στα πειράµατα µε τους
κρουστικούς ακουστικούς παλµούς (Σχ. 28.6 και 28.7).

