ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΩΔ. SSWA1
Πεπιγπαθή εξοπλιζμού
Ο εμνπιηζκόο απνηειείηαη από έλαλ θπιηλδξηθό ζσιήλα από δηαθαλέο
πιεμηγθιάο θαη δύν βάζεηο ζηήξημεο. Ο ζσιήλαο, κήθνπο 70 cm, έρεη
πξνζαξκνζκέλν ζην εζσηεξηθό ηνπ ρεηξνθίλεην έκβνιν θαη ζην εμσηεξηθό ηνπ
κεηξνηαηλία ζε όιν ηνπ ην κήθνο. ηε κία από ηηο δύν βάζεηο είλαη
πξνζαξκνζκέλν έλα κεγάθσλν κε δύν κπόξλεο ηξνθνδνζίαο. Η δηάκεηξνο
ηνπ κεγαθώλνπ είλαη ίζε πεξίπνπ κε ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα
ώζηε λα κπνξεί λα εηζαρζεί ζ’ απηόλ.
Εάλ δηεγεξζεί ην κεγάθσλν κε κία αθνπζηηθή ζπρλόηεηα, δεκηνπξγνύληαη
ζηάζηκα αθνπζηηθά θύκαηα όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρέδην. Όηαλ ην
έκβνιν είλαη ζε ζέζε πνπ αληηζηνηρεί ζε δεζκό, ε έληαζε ηνπ ήρνπ είλαη
ειάρηζηε ελώ όηαλ ην έκβνιν είλαη ζε ζέζε πνπ αληηζηνηρεί ζε θνηιία ε έληαζε
ηνπ ήρνπ γίλεηαη κέγηζηε.
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Απαιηούμενορ ππόζθεηορ εξοπλιζμόρ
1) Γελλήηξηα αθνπζηώλ ζπρλνηήησλ κε εληζρπηή
2) Θεξκόκεηξν 0-40°C
Ενδεικηική Πειπαμαηική διαδικαζία
1.

Πξνζαξκόζηε ηε βάζε κε ην κεγάθσλν ζην ειεύζεξν άθξν ηνπ ζσιήλα
θαη ηελ άιιε βάζε θνληά ζην άιιν ηνπ άθξν. Πεξηζηξέςηε ην ζσιήλα
ώζηε ε κεηξνηαηλία λα βξίζθεηαη ζε βνιηθή ζέζε γηα λα δηαβάδεηαη
εύθνια.

2.

πλδέζηε ην κεγάθσλν κε ηελ έμνδν ηζρύνο ηεο γελλήηξηαο αθνπζηώλ
ζπρλνηήησλ αυού πρώτα γσρίσετε το κομβίο ρύθμισης πλάτοσς
(AMPLITUDE) τέρμα αριστερά. ΠΡΟΟΧΗ : H ηζρύο ηνπ κεγαθώλνπ
ηεο ζπζθεπήο είλαη 0,25 W ελώ ε έμνδνο ηζρύνο ηεο γελλήηξηαο έρεη ηζρύ
10 W. Έηζη, αλ ε ξύζκηζε ηεο ηάζεο εμόδνπ ηεο γελλήηξηαο είλαη πςειή
όηαλ ζπλδέεηε ην κεγάθσλν, απηό ζα θαηαζηξαθεί.
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3.

Σνπνζεηήζηε ην έκβνιν κέζα ζην ζσιήλα κέρξη ην άθξν ηνπ
κεγαθώλνπ.

4.

Θέζηε ζε ιεηηνπξγία ηε γελλήηξηα θαη επηιέμηε κία ζπρλόηεηα (π.ρ. 800Hz
ή 600Hz). Γπξίζηε ην θνκβίν AMPLITUDE αξγά ώζηε ν δείθηεο ηνπ λα
αληηζηνηρεί ζηε ζέζε 9 ελόο σξνινγηαθνύ δίζθνπ (ζηε ζέζε απηή δελ
θηλδπλεύεη ην κεγαθσλν ηεο ζπζθεπήο). Απνκαθξύλεηε αξγά ην έκβνιν
από ην κεγάθσλν. Θα παξαηεξήζεηε όηη ζε θάπνηεο ζέζεηο ε έληαζε ηνπ
ήρνπ είλαη κέγηζηε θαη ζε θάπνηεο άιιεο ειάρηζηε.

5.

Εληνπίζηε ηηο πξώηεο ηξεηο δηαδνρηθέο ζέζεηο κε ηε κέγηζηε έληαζε θαη
γηα θάζε κία θαηαγξάςηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηελ έλδεημε ηεο
κεηξνηαηλίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε ζέζε.

6.

Επαλαιάβεηε γηα άιιεο δύν ζπρλόηεηεο.

7.

ρεδηάζηε ζε ραξηί κηιιηκεηξέ ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ λ σο πξνο 1/f.
Η θιίζε ηεο γξακκήο πνπ παξηζηάλεη ε πξνεγνύκελε γξαθηθή
παξάζηαζε δίλεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ
εθηειείηαη ην πείξακα.
εκείσζε: ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα ζε ζεξκνθξαζία 0°C είλαη
u0= 331m/s, ελώ ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα ζε ζεξκνθξαζία θ,
δίλεηαη από ηε ζρέζε
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Υπολογιζμοί
1.

Με βάζε ηηο κεηξήζεηο πνπ έρεηε θάλεη, ππνινγίζηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ
ήρνπ ζηνλ αέξα ζε ζεξκνθξαζία 0°C.

2.

Πνηα ε επί ηνηο εθαηό (%) απόθιηζε ηεο πεηξακαηηθήο ηηκήο από ηε
ζεσξεηηθή;

Πίνακαρ μεηπήζεων
πρλόηεηα

1ν κέγηζην

2ν κέγηζην

3ν κέγηζην

Μέζε ηηκή
δηαθνξάο
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