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Περίληψη. 

Η δημιουργία στάσιμων κυμάτων είναι ένα συνηθισμένο φυσικό φαινόμενο, το οποίο μπορεί

να αναπαραχθεί αρκετά εύκολα και στο εργαστήριο, με διάφορες μεθόδους. Μια από αυτές επι-

τυγχάνεται  με τη χρήση του σωλήνα  KUNDT, όπου δημιουργούμε διαμήκη στάσιμα κύματα

(ηχητικά). Πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι  η απλότητα της διάταξης, ο εξοπλισμός των σχολι-

κών εργαστηρίων με τα βασικά όργανα, αλλά και η ευκολία παρατήρησης των μέγιστων και των

ελάχιστων τιμών της έντασης του ήχου (κοιλίες και δεσμοί του στάσιμου κύματος). 

Συμπληρωματικά, γίνεται οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων του πειράματος με προσθήκες

στην βασική πειραματική διάταξη, αλλά και τη χρήση η/υ (προσομοίωση), ώστε ο μαθητής να

έχει παράλληλη πληροφόρηση (θεωρητική και πρακτική) της εξέλιξης του φαινομένου.

Η δημιουργία στάσιμων ηχητικών κυμάτων βρίσκει ευρεία εφαρμογή στα πνευστά μουσικά

όργανα. Έτσι,  η σύνδεση του πειράματος και της θεωρίας με την πράξη, δίνει μία ευχάριστη

«νότα» στην διδασκαλία του αντικειμένου «στάσιμα κύματα».

Θεωρία.

Δύο  όμοια  κύματα  με  αντίθετες  κατευθύνσεις

διάδοσης μπορούν να προκαλέσουν,  ως αποτέλεσμα

της  συμβολής  τους,  μια  ιδιόμορφη  ταλάντωση  του

ελαστικού  μέσου:  το  «στάσιμο» κύμα.  Προϋπόθεση

είναι, η αναλογία του μήκους κύματος λ και του μή-

κους του μέσου διάδοσης L. Συγκεκριμένα:

 Στο ελεύθερο άκρο του ελαστικού μέσου

δημιουργείται κοιλία ενώ στο σταθερό άκρο

δεσμός. 

 Η απόσταση κοιλίας – δεσμού είναι λ/4.  

 Σύμφωνα με  τις δύο προηγούμενες συν-

θήκες,  το  μήκος  του  ελαστικού  μέσου  στο

οποίο  δημιουργούνται  στάσιμα  κύματα,

πρέπει να είναι:

4
)12(

 NL (Εξ. 1)

(για μέσο με ένα ελεύθερο άκρο) 
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 NL (Εξ. 2)

(για μέσο με όμοια άκρα)

 Αν η ταχύτητα διάδοσης του κύματος στο

ελαστικό μέσο είναι  v,  oι συχνότητες συντο-

νισμού (για τις οποίες δηλαδή δημιουργείται

στάσιμο κύμα) είναι:  
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αντίστοιχα στις δύο περιπτώσεις. 

Παρατηρούμε  ότι  ένα  ελαστικό  μέσο  έχει

διάφορες  συχνότητες  συντονισμού  (θεμε-

λιώδης – ανώτερες αρμονικές).
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Σχ. 1: Δημιουργία στάσιμων κυμάτων σε

γραμμικό ελαστικό μέσο
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Για την δημιουργία στάσιμων ηχητικών κυμάτων, ρόλο «γραμμικού» ελαστικού μέσου μπο-

ρεί να παίξει ο αέρας που βρίσκεται μέσα σε ένα μακρόστενο σωλήνα  (σωλήνας Kundt).  

Το μήκος της στήλης του αέρα θα το ονομάσουμε «ενεργό» μήκος L και είναι λίγο μεγαλύτε-

ρο από το μήκος του σωλήνα1. Αυτό συμβαίνει καθώς ο αέρας στο ανοικτό άκρο του σωλήνα

εκτονώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις και όχι μόνο κατά την διεύθυνση του σωλήνα. Έτσι δη-

μιουργείται  μία περιοχή «υποπίεσης»,

ακριβώς  έξω από  το  ελεύθερο  άκρο,

όπου και εμφανίζεται η ακραία κοιλία

του  στάσιμου  κύματος.  Την  διαφορά

του ενεργού μήκους  L από το  μήκος

του σωλήνα Kundt που χρησιμοποιού-

με στην πειραματική διάταξη, μπορού-

με  εύκολα  να  την  απαλείψουμε  από

τους  υπολογισμούς μας ή  και  να την

υπολογίσουμε αν μας χρειάζεται.2

Κατά  την  δημιουργία  του  στάσι-

μου διαμήκους κύματος μέσα στον σω-

λήνα, υπάρχουν περιοχές όπου τα δύο

αρχικά κύματα συμβάλουν με αντίθετη

φάση. Εκεί δημιουργούνται οι δεσμοί

του  στάσιμου  κύματος.  Εκατέρωθεν

των δεσμών τα μόρια του αέρα κινού-

νται σε αντίθετες κατευθύνεις, με απο-

τέλεσμα  να  δημιουργούν  πυκνώματα

(όταν  πλησιάζουν)  και  αραιώματα

(όταν απομακρύνονται). Αντίστοιχα, η

πίεση του αέρα στις περιοχές αυτές

έχει την μέγιστη μεταβολή της: αντί-

θετα,  παραμένει σταθερή στο αραίωμα (μεταβολή μηδέν) καθώς τα μόρια κινούνται σε φάση. 

Στις περιοχές όπου τα δύο αρχικά κύματα συμβάλουν ενισχυτικά (συμφωνία φάσης) τα μόρια

του αέρα ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος, κινούμενα όλα προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι, στις

περιοχές αυτές η πίεση του αέρα παραμένει σταθερή. 

Η ταχύτητα διάδοσης ενός ηχητικού κύματος στον (ακίνητο) αέρα, εξαρτάται από την πίεση

του, άρα, για τον συγκεκριμένο όγκο αέρα μέσα στον σωλήνα, από την θερμοκρασία του. Συγκε-

κριμένα, αν η απόλυτη θερμοκρασία είναι Τ ισχύει: 
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όπου  γ ο λόγος των ειδικών θερμοτήτων του αερίου. Για τον αέρα θεωρούμε  γ =1,4 και ότι η

γραμμομοριακή του μάζα είναι Μ = 29∙10-3Kg/mole.

1 Η «διόρθωση»  αντιστοιχεί σε απόσταση της τάξης μεγέθους της ακτίνας του σωλήνα. 
2 http://users.ach.sch.gr/gzesim/hxhtikos%20svlhnas.htm
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Σχ. 2: Δημιουργία «κοιλίας» στο ανοικτό άκρο ηχητικού σωλήνα.

Σχ. 3: Στάσιμο ηχητικό κύμα
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Πειραματική διαδικασία. 

Εξοπλισμός:

 Σωλήνας Kundt 

 Γεννήτρια ακουστών συχνοτήτων

 Μεγάφωνο με ενίσχυση

 Παλμογράφος

 Μικρόφωνο

 Τρίμματα φελλού

 Υπολογιστής

 Βιντεοπροβολέας

1. Εκτέλεση:

Συνδέουμε  το  μεγάφωνο  σε  μία  γεννήτρια

ακουστών συχνοτήτων και το τοποθετούμε μπρο-

στά  από  το  ανοικτό  άκρο  του  σωλήνα,  σε

απόσταση περίπου 1cm από το μεγάφωνο, ώστε

να  μην  εμποδίζεται  η  δημιουργία  κοιλίας  του

στάσιμου ηχητικού σήματος.

Στερεώνουμε το μικρόφωνο δίπλα στο ανοι-

κτό στόμιο του σωλήνα και το συνδέουμε με τον

παλμογράφο, ώστε να παίρνουμε στην οθόνη του

ενδείξεις της μεταβολής της έντασης του ήχου.  

Ο ήχος που ακούμε προέρχεται  κυρίως από

το  ανοικτό  άκρο  του  σωλήνα.  Έτσι  οι  αυξο-

μειώσεις στην ένταση του, οφείλονται στην μετα-

βολή του πλάτους ταλάντωσης των μορίων του

αέρα στην περιοχή αυτή.

Μετακινώντας αργά το έμβολο μέσα στον σωλήνα εντοπίζουμε διαδοχικά μέγιστα και ελάχιστα

έντασης του ήχου παρατηρώντας ταυτόχρονα και

την αντίστοιχη ένδειξη στον παλμογράφο. 

 Το  πρώτο  μέγιστο  σε  ενεργό  μήκος

ηχητικού σωλήνα 
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d  κ.ο.κ. 

Η απόσταση δύο διαδοχικών μεγίστων αντιστοιχεί σε μήκος λ/2. Έτσι, μετρώντας την μετακίνηση

του εμβόλου από μία μεγιστοποίηση του ήχου στην επόμενη, μπορούμε να υπολογίσουμε το μήκος

κύματος: Δd = λ/2.

Συμπληρώνουμε με τις μετρούμενες τιμές τον παρακάτω πίνακα:

Οι διαφορετικές τιμές της ταχύτητας που υπολογίζουμε εφαρμόζοντας την εξίσωση v=λ·f οφείλο-

νται σε σφάλμα κατά τον προσδιορισμό της θέσης μέγιστης έντασης του ήχου.

Πίνακας 1: Πειραματικές μετρήσεις.

Εικόνα 1: Πειραματική διάταξη.

       λ/4                λ/2

Σχ. 4: Πρώτη ανώτερη αρμονική στον σωλήνα Kundt.
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2. Υπολογισμός της ταχύτητας του ήχου:

Χρησιμοποιούμε τις τιμές από τον πί-

νακα και  παριστάνουμε γραφικά το μή-

κος κύματος σε συνάρτηση με την περίο-

δο του ήχου. Σύμφωνα με τον θεμελιώδη

νόμο της κυματικής,  λ = v∙Τ ,  η κλίση

του  διαγράμματος  δίνει  την  ταχύτητα

διάδοσης του ήχου v (στην θερμοκρασία

του  περιβάλλοντος  εκτέλεσης  του  πει-

ράματος).  Έτσι υπολογίζουμε ότι:

vθ = 346m/s

για θερμοκρασία θ = 20οC. 

Εφαρμόζοντας δύο φορές  την εξίσω-

ση   
M
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, για θο = 0οC και θ =

20οC, υπολογίζουμε ότι η ταχύτητα διάδο-

σης σε θο =  0οC σύμφωνα με το πείραμα,

είναι:  
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Η θεωρητική της τιμή είναι vo = 331m/s. Δηλαδή το σχετικό σφάλμα κατά τον πειραματικό υπολο-

γισμό είναι:
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3. Οπτικοποίηση του πειράματος: 

Ένα εποπτικό «μειονέκτημα» της χρήσης του αέρα ως μέσο για την δημιουργία στάσιμων κυ-

μάτων είναι ότι αυτός είναι …αόρατος!  Με τις ακόλουθες τεχνικές προσπαθούμε να δώσουμε μια ει -

κόνα του τι συμβαίνει  μέσα στον σωλήνα Kundt.

A. Τα τρίματα του φελλού που χορεύουν!  

Ο  αέρας  μέσα  στον  σωλήνα

κάνει  μία  αρκετά  ιδιόμορφη  κίνη-

ση3. Απ’ αυτήν, εμείς θα κρατήσου-

με ένα χαρακτηριστικό:  στις  περιο-

χές  των  κοιλιών  οι  στοιχειώδεις

μάζες κινούνται σε φάση, άρα προς

την ίδια  κατεύθυνση.  Στις  περιοχές

των δεσμών, δεξιά και αριστερά από

αυτούς, κινούνται αντίθετα. Αν λοι-

πόν μέσα στον σωλήνα βρεθεί  ένα

πολύ  ελαφρύ  υλικό,  στις  περιοχές

των  κοιλιών  θα  παρασύρεται  από

την  κίνηση  των  αερίων  μαζών  και

την  κίνηση  αυτή  θα  μπορούμε  να

την παρατηρήσουμε.   

3 http  ://  www  .  britannica  .  com  /  eb  /  article  -63999/  sound

Σχ. 4: Διάγραμμα για τον υπολογισμό της ταχύτητας του

ήχου.

                         

                               Κοιλία στάσιμου κύματος 

              

                                              

Σχ. 6: Κίνηση των τριμάτων του φελλού στον σωλήνα.
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Αφού καθαρίσουμε τον σωλήνα με ένα στεγνό πανί, τοποθετούμε στο εσωτερικό του ένα λεπτό

στρώμα από τρίματα φελλού (θα πρέπει να μην έχει υγρασία έτσι  ώστε να μην εμφανίζονται φαινόμε-

να στατικού ηλεκτρισμού). Επαναλαμβάνουμε το πείραμα χρησιμοποιώντας ηχητικό σήμα μεγάλης

έντασης. Παρατηρούμε τη σκόνη του φελλού, για θέσεις του εμβόλου όπου ο σωλήνας συντονίζεται :

 Στις περιο-

χές  των  κοιλιών  εμ-

φανίζει  μία  «γράμ-

μωση»,  λόγων  των

δυνάμεων  που  δέχε-

ται  από  τον  ταλα-

ντευόμενο αέρα.

 Στις περιο-

χές των δεσμών, συ-

γκεντρώνεται και πα-

ραμένει ακίνητη.

 Κοντά στο

στόμιο  του  σωλήνα

μετακινείται  προς

την έξοδο καθώς πα-

ρασύρεται  από  τον

αέρα  που  εξέρχεται

(λόγω της υποπίεσης

ακριβώς έξω από το

στόμιο  του  σωλήνα

(Σχ.2).

Έτσι, με την προηγούμενη μέθοδο καταφέρνουμε να οπτικοποιήσουμε το πείραμα και να φανούν

οι κοιλίες και οι δεσμοί της αέριας στήλης. 

Β. Προσομοίωση με το Interactive Physics .

Εικόνα 2: Δημιουργία κοιλίας στάσιμου κύματος στον ηχητικό σωλήνα

Εικόνα 3: Οπτικοποίηση του πειράματος στον σωλήνα Kundt
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Εικόνα 1: Μια εικόνα από την προσομοίωση.. 

Δυνατότητες

 Ρύθμιση της συχνότητας του ήχου

 Ρύθμιση της έντασης του ήχου

 Κίνηση του εμβόλου δεξιά , αριστερά και παύση

 Εμφάνιση της κυματομορφής του ήχου του άκρου του σωλήνα

 Παραγωγή ήχου από τα ηχεία του υπολογιστή

 Υπολογισμός του μήκους κύματος

 Εμφάνιση των δεσμών και των κοιλιών

 Εμφάνιση της ταλάντωσης των μορίων

4. Εφαρμογές συντονισμού σε ηχητικό σωλήνα.

Περιπτώσεις  δημιουργίας  στάσιμων  ηχητικών  κυμάτων

συναντάμε στους ηχητικούς σωλήνες μουσικών οργάνων. 

Φυσώντας στο άκρο ενός τέτοιου σωλήνα, ο αέρας διεγεί-

ρεται ελεύθερα (όχι σε μία συγκεκριμένη αρχική συχνότητα).

Οι συχνότητες όμως που ενισχύονται είναι οι ιδιοσυχνότητες

του σωλήνα και το αποτέλεσμα είναι μία σύνθετη ταλάντωση.

Οι συνιστώσες της (αρμονικές συχνότητες συντονισμού του

σωλήνα) καθορίζουν την χροιά του ήχου που προκύπτει. Σύμ-

φωνα με τις εξισώσεις (3), ένας κλειστός σωλήνας (…κλαρι-

νέτο) μπορεί να δώσει περιττής τάξης αρμονικές συχνότητες

(f,  3f,  5f κ.λ.π.) ενώ ένας ανοικτός (…φλάουτο), ολόκληρη

σειρά αρμονικών (f, 2f, 3f, …). 

Μεταβάλλοντας το ενεργό μήκος του ηχητικού σωλήνα,

μεταβάλλουμε την θεμελιώδη συχνότητα συντονισμού (και

τις αντίστοιχες ανώτερες αρμονικές)  άρα την συχνότητα του

ήχου που ακούμε. 

y

                                                                    x

                              (1)

y

                                                                    x

                              (2)

y

                                                                    x

                              

                              (3)

y

                                                                    x

                             

                             (4)

Σχ. 7: Σύνθεση αρμονικών 

ταλαντώσεων (1,2,3) για την 

παραγωγής μη αρμονικής ταλάντωσης 

(4)
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Ενδεικτικά, ας δούμε τι συμβαίνει στην περίπτωση μίας φλογέρας. Είναι ένα απλό μουσικό όργα-

νο με ανοικτό σωλήνα4. 

Η εισαγωγή του αέρα γίνεται από στόμιο, όπως αυτό της ει-

κόνας 4. Κατά μήκος της υπάρχουν οπές τις οποίες καλύπτουμε

με τα δάχτυλα. Ανοίγοντας κάποια ή κάποιες από αυτές, μετα-

βάλλουμε το ενεργό μήκος του ηχητικού σωλήνα, άρα και την

συχνότητα  του  ήχου  που  εκπέμπει.  Όταν  όλες  οι  οπές  είναι

κλειστές το ενεργό μήκος είναι μέγιστο και η θεμελιώδης συ-

χνότητα  ελάχιστη  όπως  φαίνεται  και  στο  σχήμα 7  –  Ι  (π.χ.,

1175Hz - Ρε). Ανοίγοντας τις οπές 1-2 (σχήμα 7 – ΙΙ), το μήκος

ελαττώνεται και αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη θεμελιώδη ιδιοσυ-

χνότητα (…1397Hz - Φα).  κ.ο.κ5. 

Ανοίγοντας κάποια ενδιάμεση οπή δημιουργούμε στο αντίστοιχο σημείο κοιλία ταλάντωσης του

αέρα και έτσι αλλάζουμε την θεμελιώδη συ-

χνότητα  συντονισμού  του  οργάνου.  Για  πα-

ράδειγμα, ανοίγουμε την μεσαία οπή (Σχήμα

7 – ΙΙΙ). Στην θέση της δημιουργούμε κοιλία

και  η  θεμελιώδης  συχνότητα  fo πλέον  δεν

μπορεί να δημιουργηθεί. Η ελάχιστη συχνότη-

τα συντονισμού (θεμελιώδης) γίνεται 2fo.  

Έτσι,  με τις  προηγούμενες  τεχνικές δη-

μιουργούμε ήχους μη αρμονικούς, με διαφο-

ρετικές  (αρμονικές)  θεμελιώδεις  συχνότητες.

Το αποτέλεσμα; Η μελωδία στη μουσική!!!

Βιβλιογραφία: 
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Εικόνα 5: Στόμιο Φλογέρας
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Σχ. 8: Ταλάντωση της αέριας σε μία φλογέρα
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