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O conjunto de aparelhos tubos de Kundt e acessórios é
utilizado na representação de ondas sonoras estacioná-
rias com tubos fechados ou abertos, bem como para a
determinação dos comprimentos das ondas no ar ou
em outros gases.

1. Indicações para a segurança

• Proteger o microfone e os alto-falantes da humidade.
• Tensão externa máxima de 5V no cabo de conexão

do microfone.
• Não limpar os elementos de acrílico transparente com

produtos de limpeza agrassivos ou solventes.

2. Descrição, dados técnicos

1.1 Tubos de Kundt
O conjunto de aparelhos tubos de Kundt é constituído
de um tubo de acrílico escalonado e duas placas de fun-
do removíveis, incluindo uma mangueira de conexão
para o preenchimento do tubo com diversos gases. Numa

das pontas encontra-se um alto-falante incluído, na ou-
tra ponta encontram-se orifícios e guias para a recepção
do êmbolo móvel ou da sonda microfone (U20601).
Dois grampos de fixação incluídos para a recepção do
tubo de Kundt no suporte, assim como um cabo de co-
nexão e um alto-falante completam o conjunto de apa-
relhos.
Comprimento: 1000 mm
Diâmetro: 70 mm
Mangueira: 7 mm Ø
Escala: 1000 mm
Divisão em: mm e cm

Figura:
1 Placa de fundo com alto-falante, conector de 4 mm e

mangueira
2 Tubos de resonância
3 Placa de fundo com orifícios e guias para a recepção

do êmbolo ou da sonda microfone
4 Sonda microfone
5  Microfone
6 Escala
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2.2 Sonda microfone
A sonda microfone serve para medir as variações da pres-
são acústica no tubo de Kundt.
Um microfone miniaturizado encontra-se instalado na
ponta de uma longa haste fabricada com aço inoxidável.
Esta haste está conectada à caixa de bateria (U20602) atra-
vés de uma conector DIN de 5 pólos. A caixa da bateria
oferece a possibilidade de conectar um osciloscópio ou
um voltímetro. Através do adaptador U20603, a sonda
microfone pode ser diretamente conectada ao contador
digital (U21000).

Área de frequência do microfone: 20 Hz bis 20000 Hz
Medidas da sonda: 740 mm x 8 mm Ø
Comprimento do cabo de conexão: 2 m

2.3 Caixa de bateria
A caixa de bateria serve para o abastecimento de energia
dos microfones (por exemplo, U20601 ou U18030) ou de
outros sensores análogos com um abastecimento de 5 V
DC, para que possam ser diretamente conectados a um
aparelho de medição ou a um osciloscópio.
O aparelho possui um compartimento para uma bateria
alcalina de 9 V que fornece, através de um regulador, os 5 V
DC necessários. Como canais de entrada, estão à disposição
dois conectores DIN (180°) de 6 pólos, assim como um
conector DIN (270°) de oito pólos. Para a conexão de apare-
lhos de medição, estão disponíveis dois conectores DIN de
cinco pólos e duas tomadas de segurança de 4 mm.
Medidas: 143 mm x 84 mm x 37 mm

1 Conector DIN para a conexão de aparelhos de medição
1 Tomadas de segurança de 4 mm para a conexão de

um ociloscópio, um voltímetro e uma interface
1 Conector DIN para a conexão de diversos sensores ou

como saída para uma interface LabPro através de
um adaptador

1 Tomadas DIN para a conexão de microfones

Indicação: Em caso de uso paralelo da sonda microfone
U20601 e de um ociloscópio, conectar a sonda microfone
na entrada para sensor (3) e o ociloscópio na saída (2).

3. Exemplos de experiências

3.1 Ondas estacionárias num tubo fechado

3.2 Ondas estacionárias em dióxido de carbono

3.3 Ondas estacionárias num tubo com uma
extremidade aberta

3.4 Ondas estacionárias num tubo aberto

3.5 Mudanças da coluna de ar
Fonte geradora de som: diapasão ou alto-falante

Para poder efetuar as experiências é nescessário em su-
plemento um gerador de funções (por exemplo, U21015)
para ativar o alto-falante e um ociloscópio (por exemplo,
U11175) para a visualização dos nós de vibração e dos
anti-nós de vibração.

3.6 Determinação da velocidade do som no ar
• Montagem do tubo de Kundt nos elementos do

tripé com a extremidade fechada junto com a son-
da microfone, assim como com a conexão de um
gerador de funções (por exemplo, U21015) e um
ociloscópio (por exemplo, U11175).

• Definir uma frequência de 2700 Hz no alto-falante.
• Passar pelos nós com a sonda microfone e logo

determinar a distância entre eles por meio da esca-
la.

• Obtem-se assim uma distância entre os nós vizi-
nhos de aprox. 6,3 cm.

• O que resulta no comprimento de onda λ = 12,6 cm.
• A velocidadde do som pode ser então medida por

meio da fórmula c = f · λ .
c = 2,7 · 103 · 12,6  · 10–2 m/s = 340 m/s
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