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ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
nο = mole αέρα
nv = mole υδρατμών
RΗ% = η σχετική υγρασία, %
XCO2 = γραμμομοριακό κλάσμα CO2 στον αέρα
PSV = πίεση κορεσμένων υδρατμών
γο = λόγος ειδικής θερμότητας ξηρού αέρα cp/cV
γ = λόγος ειδικής θερμότητας cp/cV
P = Ατμοσφαιρική πίεση, Pa
V = όγκος αερίου
n = αριθμός των moles
R = μοριακή σταθερά των αερίων
T = απόλυτη θερμοκρασία °Κ
M = φαινομενικό μοριακό βάρος μίγματος αέρα -υδρατμών
dV = πυκνότητα υδρατμών
dSV = πυκνότητα κορεσμένων υδρατμών
VV = όγκος υδρατμών
VSV = όγκος κορεσμένων υδρατμών
Po = πίεση αναφοράς, ξηρού αέρα ίση με 101.325 Pa
Xm = υψόμετρο, m
ρο = πυκνότητα ξηρού αέρα
Mo = μοριακό βάρος ξηρού αέρα
PV = πίεση τάσης υδρατμών
PsV = es = πίεση κορεσμού υδρατμών / κορεσμένων ατμών
ρ = πυκνότητα του ήχου στον αέρα, kg/m3
Mo = μοριακό μάζα ξηρού αέρα
r = λόγος μίγματος υδρατμών
e' = ενεργός πίεση υδρατμών
e = λόγος MV/Mo
MV = μοριακή μάζα υδρατμών
ρV = πυκνότητα υδρατμών
T(°c) = t = θερμοκρασία σε °C
XV = hS = γραμμομοριακό κλάσμα υδρατμών
Z = συντελεστής συμπιεστότητας
fpt = συντελεστής ενίσχυσης
C = ταχύτητα του ήχου στον αέρα, m/s
C0 = ταχύτητα του ήχου σε ξηρό αέρα
C(0,0) = ταχύτητα του ήχου σε ξηρό αέρα και θερμοκρασία 0°
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ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αίσθηση του ήχου, προέρχεται από κύματα που, αφού παραχθούν από μια πηγή (π.χ.
μεγάφωνο), εξαπλώνονται στον αέρα για να φτάσουν στα αυτιά μας.
Έτσι, μεταξύ της πηγής του ήχου και του ακουστικού δέκτη, υπάρχει μια μάζα αέρα, που
χρησιμεύει ως μέσο διάδοσης, το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά του τροποποιημένα εξαιτίας
διαφόρων παραγόντων όπως, θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση και υγρασία, που επηρεάζουν
το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας μετάδοσης και λήψης των πληροφοριών του ήχου.
Παρακάτω γίνεται μια προσπάθεια λεπτομερούς ανάλυσης για τη συμπεριφορά του
αέρα μέσα στα όρια της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ατμοσφαιρικής πίεσης, που
συνήθως συμβαίνουν τα ακουστικά φαινόμενα που συνδέονται με τη μουσική και τον ήχο.
A1. Ο ΑΕΡΑΣ
Η ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει είναι ένα αέριο μίγμα (όχι χημική ένωση) που
ονομάζεται αέρας και η κατά προσέγγιση σύνθεση παρουσιάζεται στον πίνακα 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
ΑΖΩΤΟ
ΟΞΟΓΟΝΟ
ΑΡΓΟΝ
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΝΕΟΝ
ΗΛΙΟ
ΜΕΘΑΝΙΟ
ΚΡΥΠΤΟΝ
ΥΔΡΟΓΟΝΟ
ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΞΕΝΟΝ
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ
ΟΖΟΝ
ΙΩΔΙΟ
ΆΛΛΟ

ISO-2533
N2
O2
Ar
CO2
Ne
He
CH4
Kr
H2
N2O
CO
Xe
NO2
Ο3
I

CIPM-2007

ASHRAE

ΜΑΖΑ

78,084000%

78,08480%

78,08180%

28,01348

20,947600%

20,93900%

20,94350%

31,99880

0,934000%

0,93320%

0,93320% 39,94800

0,031400%

0,04000%

0,03850% 44,00980

0,001818%

0,00182%

0,00182%

0,000524%

0,00052%

0,00052%

4,00260

0,000002%

0,00015%

0,00015%

16,04276

20,17970

0,000114%

0,00011%

0,00011% 83,79800

0,000050%

0,00005%

0,00005%

2,01588

0,000027%

0,00003%

0,00003%

44,01288

0,000019%

0,00002%

0,00002%

28,01010

0,000009%

0,00001%

0,00001% 131,29300

0,000002%

46,00550

0,000007%

47,99820

0,000001%

126,90447
0,00029%

0,00029%

99,999573% 100,000000% 100,000000%

NASA
21,874046
6,702981
0,373114
0,013819
0,000367
0,000021
0,000000
0,000096
0,000001
0,000012
0,000005
0,000011
0,000001
0,000003
0,000001
0,000000
28,964479

CIPM-2007
21,874270
6,700229
0,372795
0,017604
0,000367
0,000021
0,000024
0,000092
0,000001
0,000013
0,000006
0,000013
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
28,965434

ASHRAE
21,873429
6,701669
0,372795
0,016944
0,000367
0,000021
0,000024
0,000092
0,000001
0,000013
0,000006
0,000013
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
28,965374

A2. ΕΝΝΟΙΕΣ
Μοριακή μάζα – Συμβολίζεται με το Mo για τον ξηρό αέρα (0% υγρασία) και M για τον
υγρό αέρα, αντιστοιχεί στο πηλίκο της μάζας του εν λόγω μορίου και του 1/16 της μάζας
οξυγόνου.
Ειδική θερμότητα - Σε υγρά και στερεά, η ειδική θερμότητα μετριέται υπό σταθερή
ατμοσφαιρική πίεση και καθώς οι συντελεστές διαστολής είναι μικροί, η επίδραση στην
ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να παραληφθεί.
Στην περίπτωση των αερίων που έχουν υψηλές τιμές συντελεστή διόγκωσης, πρέπει να
ληφθεί υπόψη η επίδραση που πραγματοποιείται από το αέριο και δύο είναι οι πιο σημαντικές
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ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
καταστάσεις:
ο προσδιορισμός της ειδική ενός αερίου σε,


σταθερή πίεση CP και



σταθερό όγκο CV.

Οι τιμές των CP και CV αντιπροσωπεύουν την ποσότητα θερμότητας που απαιτείται για
την αύξηση κατά 1 °C μιας μάζας που αντιστοιχεί σε 1 kg αερίου. Το πηλίκο Cp/Cv
αντιπροσωπεύεται από το γ.
Θεωρητικά, η τιμή του γ για μονοατομικά αέρια (αυτά που αποτελούνται από ένα
μόριο), υπολογίζεται από τους βαθμούς ελευθερίας του μορίου, δίνεται από το πηλίκο 5/3 ήτοι
1,667. Για τα διατομικά αέρια (δύο μόρια) αυτή η τιμή είναι 7/5, η οποία ισούται με 1,40 και για
τα πολυατομικά 8/6 = 1,333.
Δεδομένου ότι στον αέρα το 99% του όγκου του καταλαμβάνεται από διατομικά αέρια
(N2 και O2), θα πρέπει να αναμένουμε ότι η τιμή του γ θα είναι πολύ κοντά στο 1,40.
Το 99,99934% αυτού του όγκου αντιστοιχεί στις περιεκτικότητες του N2, O2, Ar, CO2, Ne
και He, έτσι από τις προαναφερθείσες τιμές θα έχουμε γο = 1,40245 για τον ξηρό αέρα,
(συνοψίζονται στον πίνακα 2).
γ0 = 7/5(0,78084 + 0,20939)+5/3(0,009332+0,0000182+0,0000052)+8/6(0,0004)=1,40245

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
ΑΖΩΤΟ
ΟΞΟΓΟΝΟ
ΑΡΓΟΝ
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΝΕΟΝ
ΗΛΙΟ

N2
O2
Ar
CO2
Ne
He

2
2
1
Π
1
1

1,400
1,400
1,667
1,333
1,667
1,667

CIPM-2007
78,0848000
20,9390000
0,9332000
0,0400000
0,0018200
0,0005200
99,9993400

(Α.1)

γο
1,093187200
0,293146000
0,015553333
0,000533333
0,000030333
0,000008667
1,402458867

Mol - 1 mol μιας ουσίας αντιστοιχεί σε ποσότητα μάζας η οποία, εκφρασμένη σε
γραμμάρια, είναι αριθμητικά ίση με τη μοριακή της μάζα. Έτσι, καθώς η μοριακή μάζα του
ξηρού αέρα είναι 28,97. Ένα γραμμομόριο αέρα αντιστοιχεί σε 28,97 γραμμάρια και 289,7
γραμμάρια θα αντιστοιχούν σε 10 γραμμομόρια αέρα.
Σε θερμοκρασία 0 °C (273,15 °Κ) και ατμοσφαιρική πίεση 101.325 Pa, 1 γραμμομόριο κάθε
αερίου καταλαμβάνει πάντα όγκο ίσο με 22,4137 λίτρα.
Ιδανικό αέριο – Το αέριο που ακολουθεί τους νόμους του Charles και Boyle:
𝑃. 𝑉 = 𝑛. 𝑅. 𝑇

(𝐴. 2)

όπου το P είναι η πίεση του αερίου, V είναι ο όγκος του, Τ είναι η απόλυτη θερμοκρασία
σε ° Kelvin, n ο αριθμός των γραμμομορίων που περιέχονται στον όγκο V και R είναι η σταθερά
ιδανικού αερίου, σε Joule/(mol*K).
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ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
B. ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ RH [%]
Η σχετική υγρασία είναι μια σημαντική παράμετρος. Η πιο σημαντική πτυχή της αυτή
τη στιγμή είναι η επίδραση που έχει το νερό, με τη μορφή ατμού, στην πυκνότητα του αέρα και
συνεπώς στην ταχύτητα της διάδοσης του ήχου.
Καταρχήν, πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική υγρασία, RH, είναι το πηλίκο μεταξύ της
ποσότητας του νερού στον αέρα, υπό δεδομένη κατάσταση θερμοκρασίας και πίεσης, στο
μέγιστο που θα μπορούσε να υπάρχει κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Έτσι, μια σχετική υγρασία 80% δεν θα σήμαινε ότι το 80% του όγκου του αέρα θα
καταλάμβανε το νερό με τη μορφή ατμού αλλά δείχνει ότι ο αέρας θα περιέχει το 80% του
μέγιστου που θα μπορούσε να συμπεριφερθεί σε υδρατμούς κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Η σχετική υγρασία του αέρα δίνεται από το πηλίκο μεταξύ της πίεσης υδρατμών, PV σε
αυτή τη θερμοκρασία και πίεση κορεσμού ατμών, PSV.
Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μέσω του πηλίκου
[πυκνότητα ατμών/όγκος κορεσμένου ατμού], όπως στην εξίσωση (B.1).
Η σχετική υγρασία, σε εκατοστιαία σύσταση, θα ληφθεί πολλαπλασιάζοντας με το 100
την τιμή της σχετικής υγρασίας, RH.
𝑅𝐻 =

𝑑𝑉
𝑉𝑆𝑉
𝑃𝑉
=
=
𝑑𝑆𝑉
𝑉𝑉
𝑃𝑆𝑉

(𝐵. 1)

𝑅𝐻% = 100. 𝐻

(𝐵. 2)

Η πίεση κορεσμού υδρατμών PSV, σημαίνει ότι ο αριθμός των μορίων που αφήνουν την
υγρή επιφάνεια σε μορφή ατμού (εξάτμιση) είναι ίδια με αυτά που επιστρέφουν στο υγρό
(συμπύκνωση).
Το βράσιμο, το οποίο είναι εξάτμιση όχι μόνο στην επιφάνεια αλλά σε όλο τον όγκο του
υγρού, συμβαίνει όταν η πίεση στο υγρό είναι ίση με την πίεση του ατμού κορεσμού.
Όταν το περιβάλλον δεν έχει όλο το νερό που χρειάζεται για να κορεστεί ο αέρας, οι
υπάρχοντες υδρατμοί θα ασκούν χαμηλότερη πίεση από την πίεση κορεσμού, κάτι που
αποκαλούμε πίεση τάσης υδρατμών PV.
1
273,15+𝑇𝑑(°𝐶)
]
0,0001890835

0,0040067146−
[

𝑃𝑉 = 𝑒

(𝐵. 3)

1
273,15+𝑇(°𝐶)
]
0,0001890835

0,0040067146−
[

𝑃𝑆𝑉 = 𝑒

(𝐵. 4)
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ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Γ. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ P [Pa]
Λόγω της περιβάλλουσας μάζας αέρα, οι παράγοντες υποβάλλονται σε πίεση που
ονομάζεται ατμοσφαιρική πίεση η οποία, σε επίπεδο θάλασσας στους 15 °C, θα ήταν κανονικά
ίση με 1 ατμόσφαιρα, η οποία αντιστοιχεί σε στήλη υδραργύρου ύψους 760 mm και ισούται με
(Po = 1013,246 mb).
Η ατμοσφαιρική πίεση στη στάθμη της θάλασσας κυμαίνεται από 1015-1025 mb, από 3035 ° γεωγραφικό πλάτος και τους πόλους και από 985-1012 mb από 60-75 ° γεωγραφικό πλάτος
και κοντά στον ισημερινό.
Η χαμηλότερη μέση πίεση (σε επίπεδο θάλασσας) είναι 985 mb, που συμβαίνει σε
μεγάλα γεωγραφικά πλάτη στο νότιο ημισφαίριο.

Το υψόμετρο ασκεί αξιοσημείωτη επίδραση στην ατμοσφαιρική πίεση, η οποία πέφτει
περίπου 0,1128 mb με κάθε μέτρο που αυξάνεται. Έτσι, σε ύψος 1000 m, η μέση πίεση ισούται με
900 mb. Αυτή η συμπεριφορά συνοψίζεται στις εξισώσεις (Γ.1) και (Γ.2), που σχετίζονται με το
ύψος Χm, σε μέτρα, με την αντίστοιχη πίεση P σε mb.
𝑃 = 𝑃𝑜 . [1 − 22,5577. 10−6 . 𝑋𝑚 ]5,25588

[

𝑃 = 22632,06. 𝑒

𝑋
− 34,1632.( 𝑚 −11)
1000
]
216,65

𝑋𝑚 < 11000 𝑚

𝑋𝑚 > 11000 𝑚

(𝛤. 1)

(𝛤. 2)

Η τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης μπορεί να ληφθεί με την βοήθεια ενός βαρόμετρου.
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ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Δ. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΥ ΑΕΡΑ ρ [Kg/m3]
Η πυκνότητα του ξηρού αέρα, δηλαδή η απουσία υγρασίας, που ονομάζεται ρo, μπορεί
να εκφραστεί από την εξίσωση (Δ.1), όπου η εξάρτηση τόσο της θερμοκρασίας T(°C) όσο και της
ατμοσφαιρικής πίεσης Ρ, είναι ξεκάθαρη
𝜌𝑜 =

𝜌𝜊 =

𝛾𝑜 𝑀𝑜. 𝑃
=
𝑅. 𝑇
𝐶𝑜2

(𝛥. 1)

𝑀𝑜 . 𝑃

(𝛥. 2)

𝑅. (273,15 + 𝑇(°𝐶) )

Ε. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ
Ε1. ΕΞΙΣΩΣΗ FRANK E. JONES, 1978
Γίνεται κατανοητό ότι στην εξίσωση (Α.2), όταν ο όγκος V περιέχει μόνο 1 mole (n=1), η
εξίσωση μετασχηματίζεται σε P=R.T/V και αν θέλουμε να αποδοθεί σε όρους πυκνότητας
(ρ=m/V), γίνεται,
𝑃 = 𝜌.

𝑅
.𝑇
𝑚

(𝛦. 1)

και αν αντικατασταθεί το m με το φαινόμενο μοριακό βάρος του αερίου, M έχομε,
𝑃 = 𝜌.

𝑅
.𝑇
𝑀

(𝛦. 2)

Για ένα μίγμα ξηρού αέρα (0) και υδρατμών (V) το μοριακό βάρος του Μ δίνεται από τη
σχέση
𝛭=

𝑚 𝑚0 + 𝑚𝑉
=
𝑛
𝑛0 + 𝑛𝑉

(𝛦. 3)

όμως το m0=n0.M0 και το mV=nV.MV, οπότε έχομε
𝑛 .𝑀
1+ 𝑉 𝑉
𝑛0 . 𝑀0 + 𝑛𝑉 . 𝑀𝑉
𝑛0 . 𝑀0
𝑀=
= 𝑀0 . (
𝑛 )
𝑛0 . 𝑛𝑉
1 + 𝑛𝑉
0

(𝛦. 4)

Με την εισαγωγή της αναλογίας ανάμειξης υδρατμών, r
𝑟=

𝑛𝑉 . 𝑀𝑉
𝑛0 . 𝑀0

(𝛦. 5)
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και το λόγο MV/M0=e, έχουμε
𝛭=

𝛭0 . (1 + 𝑟)
𝑟
(1 + )
𝑒

(𝛦. 6)

Το μοριακό βάρος Μ0 του ξηρού αέρα προσδιορίζεται από τις τιμές που δίνονται στον
πίνακα 1 από τη σχέση,
𝛭0 = ∑𝑘𝑖=1 𝑀𝑖 . 𝑋𝑖

(𝛦. 7)

όπου κάθε Mi είναι το μοριακό βάρος του κάθε ατόμου και Χi είναι το αντίστοιχο
κλάσμα mole. Τα μοριακά βάρη και τα mole των συστατικών του ξηρού αέρα παρουσιάζονται
από την CIMP-2007, στον πίνακα 1. Έτσι, από την εξίσωση (Ε.7) το μοριακό βάρος του ξηρού
αέρα υπολογίζεται σε,
𝛭0 = 0,780848.28,01348 + 0,209435.31,9988 + ⋯ = 28,96453

(𝛦. 8)

Επειδή η ενεργός πίεση υδρατμών του νερού στον αέρα δίνεται από τη σχέση,
𝑒′ =

𝑟
.𝑃
(𝑒 + 𝑟)

(𝛦. 9)

Αντικαθιστώντας την εξίσωση (Ε.6) στην εξίσωση (Ε.2) έχουμε

𝑃 = 𝜌.

𝑅
1
]
. 𝑇. [
𝑒′
𝑀0
1 + (𝑒 − 1). 𝑃

(𝛦. 10)

Η εξίσωση (Ε.10) είναι η ιδανική εξίσωση αερίων για ένα μείγμα ξηρού αέρα και
υδρατμών με τάση ατμών e'.
Αν το μίγμα ατμού νερό-αέρας συμπεριφερόταν ως μίγμα ιδανικών αερίων,
𝑃
𝑅
𝜌. 𝑀 . 𝑇. [
0

=𝑍

(𝛦. 11)

1

𝑒′ ]
1 + (𝑒 − 1). 𝑃

όπου Z είναι ο συντελεστής συμπιεστότητας.
Δεδομένου ότι το μίγμα δεν είναι ιδανικό, το μέγεθος της μη ιδανικότητας
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αντικατοπτρίζεται στο Z,

𝑃 = 𝜌.

𝑅
1
]
. 𝑇. 𝑍. [
𝑒′
𝑀0
1 + (𝑒 − 1).
𝑃

(𝛦. 12)

Η εξίσωση (Ε.12) είναι η πραγματική εξίσωση αερίων για ένα μείγμα ξηρού αέρα
και υδρατμών.
Με αναδιάταξη της εξίσωσης (Ε.12), η έκφραση για την πυκνότητα του αέρα γίνεται,
𝜌=

𝑃. 𝑀0
𝑒,
. [1 + (𝑒 − 1). ]
𝑅. 𝑇. 𝑍
𝑃

(𝛦. 13)

Από την εξίσωση (Ε.9), e’ είναι η ενεργός πίεση υδρατμών του νερού στον αέρα, η οποία
μπορεί επίσης να προσδιοριστεί από την σχέση της υγρασίας RΗ,
𝑒′ =

𝑅𝐻
. 𝑓𝑝𝑡. 𝑒𝑠
100

(𝛦. 14)

Αντικαθιστώντας την εξίσωση (Ε.14) στην (Ε.13) εξάγεται η εξίσωση της πυκνότητας.
𝜌=

𝑃. 𝑀0
𝛭𝑉 𝑅𝐻 𝑓. 𝑒𝑠
]
. [1 − (1 −
).
.
𝑅. 𝑇. 𝑍
𝑀0 100 𝑃

(𝛦. 15)

To fpt και το eS υπολογίζονται από τις εξισώσεις (Ε.16) και (Ε.17)
𝑓𝑝𝑡 = 1,000070 + 3,113. 10−8 . 𝑃 + 5,4. 10−7 . 𝑡 2
𝑒𝑆 = 1,7526. 1011 . 𝑒 (−

5315,56
)
𝑇

(𝛦. 16)

(𝛦. 17)

Σε θερμοκρασίες < 30 °C η απόκλιση είναι < 2%.
Σε θερμοκρασίες 30 - 35 °C η απόκλιση είναι < 2,5%.
Σε θερμοκρασίες 35 - 40 °C η απόκλιση είναι < 5%.
Σε συνθήκες, t=30 °C, P=1013 mb, RH=70%, XCO2 = 400 ppm η εξίσωση (Ε.15) δίνει
ρ=1,151535 Kg/m3.
eS = 4251,9 Pa
fpt = 1,004339
M0 = 28,96546 gr/mol
MV = 18,01528
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Ε2. ΕΞΙΣΩΣΗ SETTE HOMERO, 2013
Οι υδρατμοί που αιωρούνται στον αέρα μπορεί να θεωρηθούν ως τέλειο αέριο
(τουλάχιστον περίπου, εφόσον δεν υπάρχει συμπύκνωση της υγρασίας) έτσι ώστε ο υγρός
αέρας να κατανοηθεί ως αποτέλεσμα του αθροίσματος των δύο συστατικών: του ατμού στο
νερό και του ξηρού αέρα.
Δεδομένου ότι ο υδρατμός έχει τον ίδιο χημικό τύπο με το νερό, H2O, η μοριακή του μάζα
ΜV θα είναι, MV=2.1,00794 + 15,9994 = 18,01528.
Η εξίσωση της πυκνότητας, p=m/V για υδρατμούς θα δώσει στην εξίσωση (Ε.18) την
έκφραση της πυκνότητάς της, όπου η πίεση του ατμού θα σταματήσει. Αν ο όγκος V, περιέχει 1
mol, τότε n=1.
𝜌𝑉 =

𝑀𝑉
𝑉

(𝛦. 18)

Όπου
𝑉 = 𝑛. 𝑅.

𝑇
𝑃𝑉

(𝛦. 19)

Τότε η πυκνότητα των υδρατμών δίνεται,
𝜌𝑉 =
και για τον ξηρό αέρα

𝛭𝑉 𝑃𝑉 𝑀𝑉 𝑃𝑉
. =
.
𝑛. 𝑅 𝑇
𝑅 𝑇

𝜌0 =

(𝛦. 20)

𝛭0 𝑃𝑉
𝑅

.

𝑇

Η πυκνότητα του αέρα, λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία υγρασίας, θα είναι το
άθροισμα των πυκνοτήτων του ξηρού αέρα και των υδρατμών,
𝜌 = 𝜌0 + 𝜌𝑉

(𝛦. 21)

Για ατμοσφαιρική πίεση P και πίεση υδρατμών PV, η πίεση του ξηρού αέρα θα δίνεται
από τη διαφορά μεταξύ τους, αφού η ατμοσφαιρική πίεση θα είναι ίση με το άθροισμα των
εσωτερικών πιέσεων στο αέριο, (πιέσεις σε mb).
𝑃 = 𝑃0 + 𝑃𝑉

(𝛦. 22)

𝑃0 = 𝑃 − 𝑃𝑉

(𝛦. 23)

Στη συνέχεια, η πυκνότητα του ξηρού αέρα δίνεται από την εξίσωση (Ε.24), η οποία σε
συνδυασμό με τις εξισώσεις (Ε.18) και (Ε.21) θα δώσει την εξίσωση της πυκνότητας του αέρα ρ,
εξίσωση (Ε.25), λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη υγρασίας.
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𝜌0 =

𝑀0 (𝑃 − 𝑃𝑉 ) 𝑀𝑜 (𝑃 − 𝑃𝑉 )
.
=
.
𝑛. 𝑅
𝑇
𝑅
𝑇

(𝛦. 24)

𝑀𝑉 𝑃𝑉 𝑀𝑜 (𝑃 − 𝑃𝑉 )
. +
.
𝑅 𝑇
𝑅
𝑇

(𝛦. 25)

Από την εξίσωση (Ε.22)
𝜌 = 𝜌𝑉 + 𝜌0 =

Καλώντας ρο την πυκνότητα που θα έχει ο αέρας χωρίς υγρασία (ξηρός αέρας, αέρας με
υγρασία 0%), σε θερμοκρασία T και ατμοσφαιρική πίεση P, θα έχουμε,
𝜌=

𝛭𝜊 . 𝑃
𝑀𝑉 𝑃𝑉
. [1 − (1 −
). ]
𝑅. 𝑇
𝑀0 𝑃

(𝛦. 26)

Αντικαθιστώντας την εξίσωση (Ε.20)
𝜌 = 𝜌𝜊 . [1 − (1 −

𝑀𝑉 𝑃𝑉
). ]
𝑀0 𝑃

(𝛦. 28)

Η ρo δίνεται από την εξίσωση (Ε.30) και το PV από την εξίσωση (Ε.29)
𝑀0 . 𝑃
𝑀0 . 𝑃
1
273,15. 𝑅
𝜌𝜊 =
=
.
𝛵(°𝐶)
𝑅 [273,15 + 𝑇(°𝐶) ]
1+
273,15

(𝛦. 30)

Δεδομένου ότι οι λόγοι, MV / M0 και PV / P είναι πάντα ποσότητες μικρότερες από 1, από
την εξίσωση (Ε.28) μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η παρουσία υγρασίας μειώνει την
πυκνότητα του αέρα, (εικόνα 5).
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μοριακή μάζα του νερού είναι μικρότερη από εκείνη
του αέρα.
Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (Β.1) και (Β.2) θα μπορέσουμε να εκφράσουμε το PV ως
συνάρτηση της σχετικής υγρασίας και της πίεσης κορεσμού ατμών, PSV, η οποία θα οδηγήσει
στην εξίσωση της πυκνότητας του αέρα ως συνάρτηση της σχετικής υγρασίας.
𝑃𝑉 =

𝑅𝛨%
.𝑃
100 𝑆𝑉

(𝛦. 29)

Η τιμή πίεσης κορεσμού PSV θα ληφθεί από την εξίσωση (Β.4) και ξαναγράφεται εδώ,
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𝑃𝑆𝑉 = 100. 𝑒

[(0,0040067146−

𝜌 = 𝜌𝜊 . [1 − (1 −

1
) / 0,0001890835]
(273,15+𝑇(°𝑐) )

𝛭𝑉
𝑃𝑆𝑉
]
) . 𝑅𝛨%.
𝛭0
𝑃

𝑃𝑎

(𝛦. 31)

Σε θερμοκρασίες < 30 °C η απόκλιση είναι < 0,02%.
Σε θερμοκρασίες 30 - 40 °C η απόκλιση είναι < 0,03%.
Σε θερμοκρασίες 40 - 50 °C η απόκλιση είναι < 0,08%.
Σε συνθήκες, t=30 °C, P=1013 mb, RH=70%, XCO2 = 400 ppm η εξίσωση (Ε.31) δίνει
ρ=1,151255 Kg/m3
PSV = 4228,7 Pa
XV = 0,029600627
PV = 2960,9 Pa
M0 = 28,963546 gr/mol
MV = 18,01528
ρ0 = 1,164114
ρ(0,0) = 1,291968
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Ε3. ΕΞΙΣΩΣΗ CIPM-2007, 2008
Οι μετρήσεις μάζας που γίνονται στον αέρα απαιτούν διορθώσεις εξαιτίας της
επίδρασης της άνωσης. Κατά την εφαρμογή αυτών των διορθώσεων, οι περισσότερες
βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν την ίδια εξίσωση για τον προσδιορισμό της πυκνότητας του υγρού
αέρα, ρ.
Η εξίσωση απαιτεί τιμές εισόδου για τη θερμοκρασία του αέρα, την πίεση, τη σχετική
υγρασία (ή θερμοκρασία σημείου δρόσου) και το γραμμομοριακό κλάσμα του διοξειδίου του
άνθρακα.
Εκτός από αυτές τις μεταβλητές, η εξίσωση περιλαμβάνει έναν αριθμό παραμέτρων οι
οποίες υποτίθεται ότι είναι σταθερές. Οι εξισώσεις που παρουσιάζονται ανεπίσημα,
αναφέρονται ως η εξίσωση CIPM-81 για να δείξει ότι η χρήση της έχει προταθεί από την Διεθνές
Ινστιτούτο Μέτρων και Σταθμών το έτος 1981.
Στα δέκα χρόνια από τη δημοσίευση της εξίσωσης, μία από τις σημαντικές παραμέτρους
της, αυτή της μοριακής σταθεράς των αερίων, υπέστη κάποιες διορθώσεις. Επιπλέον, υπάρχουν
ενημερωμένες τιμές για ορισμένες επιπρόσθετες σταθερές.
Για το λόγο αυτό, η (CCM), με τη συμβουλή της ομάδας εργασίας για την πυκνότητα,
κατά την τελευταία συνεδρίασή της (Μάιος 1991) θεώρησε ότι αξίζει τον κόπο να τροποποιήσει
αρκετές από τις σταθερές που αναφέρονται στην αρχική εξίσωση.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι τόσο η βασική μορφή της εξίσωσης του 1981, καθώς και οι
αρχές με τις οποίες προήλθε παραμένουν αμετάβλητες.
Η CCM συνέστησε στην εξίσωση του 1981 να ενσωματωθούν οι τροποποιημένες
σταθερές και να οριστεί ως εξίσωση “1981-1991” για τον προσδιορισμό της πυκνότητας του
υγρού αέρα". Η τροποποιημένη εξίσωση έγινε δεκτή από την CIPM στη 80η συνεδρίαση του
Σεπτεμβρίου 1991.
Η εξίσωση “1981-1991” ισχύει για το ίδιο εύρος πίεσης, θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας
(ή θερμοκρασία σημείου δρόσου) και το κλάσμα του διοξειδίου άνθρακα όπως δίδεται αρχικά.
Διαφορές σε αριθμητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την εξίσωση του 1981 και αυτή
του «1981-1991» είναι μικρές.
Μια ακόμη διόρθωση έλαβε χώρα το 2007 χωρίς σημαντική μεταβολή.
Οι αλλαγές έγιναν απλά για να εξασφαλισθεί ότι οι τιμές για όλες τις σταθερές που
χρησιμοποιούνται στην εξίσωση είναι οι νεότερες που διατίθενται σήμερα.
Στην ουσία, η εξίσωση του 1981/1991/2007 για την πυκνότητα του υγρού αέρα έχει την
ακόλουθη μορφή:
𝜌=

𝑃. 𝛭0
𝑀𝑉
. [1 − 𝑋𝑣 . (1 −
)]
𝑍. 𝑅. 𝑇
𝑀0
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όπου
P, η ατμοσφαιρική πίεση,
Τ, η θερμοδυναμική θερμοκρασία,
XV, το γραμμομοριακό κλάσμα των υδρατμών,
M0, η γραμμομοριακή μάζα του ξηρού αέρα,
MV, η γραμμομοριακή μάζα των υδρατμών,
R, η μοριακή σταθερά αερίων, R= 8,314472(1±8,4*10-6) Joule/(Kmol*K) (CODATA 2006)
Ζ, ο συντελεστής συμπιεστότητας.
Εικάζεται ότι το M0 είναι σταθερό εκτός από τη μεταβλητότητα του γραμμομοριακού
κλάσματος του διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον υποτίθεται ότι αυτό είναι ακριβώς ανάλογο
με την μεταβλητότητα του γραμμομοριακού κλάσματος του οξυγόνου, οδηγώντας στη
βοηθητική εξίσωση για το M0 υπό την προϋπόθεση ότι είναι γνωστό το XCΟ2 (ppm).
𝑀0 = 28,96546 + 12,011. (𝑋𝐶𝑂2 − 400)

𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙 (𝛦. 33)

Ο αέρας αποτελείται από 78% N2, 21% Ο2, 1% Ar. Το συνολικό μοριακό βάρος δίνεται από
την εξίσωση (Ε.8).
όπου XCΟ2 είναι το γραμμομοριακό κλάσμα του διοξειδίου του άνθρακα (το 1958 ήταν
314ppm και το 2013 ήταν 400 ppm).
Στην εξίσωση (Ε.32) παραμένει άγνωστο το XV, το γραμμομοριακό κλάσμα των
υδρατμών. Ο τρόπος υπολογισμού δίνεται παρακάτω. Προέρχεται συνήθως από μια μέτρηση
της σχετικής υγρασίας RH (σπάνια από την τιμή του σημείου δρόσου, Td).
𝑋𝑉 = 𝑅𝐻. 𝑓(𝑝, 𝑡).

𝑃𝑆𝑉
𝑃

(𝛦. 34)

Σε κάθε περίπτωση, χρειαζόμαστε το PSV, την τάση κορεσμένων ατμών του υγρού αέρα,
η οποία υπολογίζεται από τη παρακάτω βοηθητική εξίσωση,
𝑃𝑆𝑉 = 𝑒 (𝐴.𝑇
A

= 1,2378847*10-5 K-2

B

= - 1,9121316*10-2 K-1

C

= 33,93711047

D

= - 6,3431645*103 K

T

= θερμοκρασία σε °K

2 +𝐵.𝑇+𝐶+𝐷 )

𝑇
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Χρειαζόμαστε επίσης τον παράγοντα ενίσχυσης f που υπολογίζεται από την εξίσωση
(Ε.36).
f = α+β*P+γ*t2 (Ε.36)
a = 1,000620000
β = 3,140000000E-08 Pa-1
γ = 5,600000000E-07 Κ-2
t είναι η θερμοκρασία σε °C και
P η ατμοσφαιρική πίεση σε Pa.
Τέλος το Ζ, είναι ο συντελεστής συμπιεστότητας υπολογίζεται από την ακόλουθη
εξίσωση:
𝑃
𝑃2
𝑍 = 1 − [( ) . (𝑎𝑜 + 𝑎1 . 𝑡 + 𝑎2 . 𝑡 2 + (𝑏𝑜 + 𝑏1 . 𝑡). 𝑋𝑉 + (𝐶𝑜 + 𝐶1 . 𝑡). 𝑋𝑉2 )] + [( 2 ) . (𝑑 + 𝑒. 𝑋𝑉2 ]
𝑇
𝑇
ao

= 1,581230000E-06 K/Pa

a1

= - 2,933100000E-08 Pa-1

a2

= 1,104300000E-10 1/K.Pa

bo

= 5,707000000E-06 K/Pa

b1

= - 2,051000000E-08 Pa-1

Co

= 1,989800000E-04 K/Pa

C1

= - 2,376000000E-06 Pa-1

D

= 1,830000000E-11 K2/Pa2

e

= - 7,650000000E-09 K2/Pa2

(𝛦. 37)

Σε συνθήκες, t=30 °C, P=1013 mb, RH=70%, XCO2 = 400 ppm η εξίσωση (Ε.32) δίνει
ρ=1,151475 Kg/m3.
PSV = 4246,8 mb
f = 1,0043048
XV = 0,0294724
PV = 2972,8 mb
Z = 0,99964946
M0 = 28,96546 gr/mol
MV = 18,01528
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Ε4. OWEN CRAMER / RADMUSEN KNUD
Η βασική μέθοδος έχει εγκριθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Βάσεων και Μέτρων (CIPM)
και αναφέρεται στο βιβλίο Metrologia από τον P. Giacomo.
Συχνά αναφέρεται ως εξίσωση CIPM-81 για να υποδείξει το έτος της έγκρισής του (1981)
και αργότερα έρευνες έχουν οδηγήσει σε μια πιο αξιόπιστη τιμή της σταθεράς του
γραμμομοριακού αερίου καθώς και στην ενημέρωση ορισμένων από τις πρόσθετες σταθερές
παραμέτρους που εισέρχονται στην εξίσωση του 1981.
Η νέα εξίσωση αναφέρεται ως CIPM-81/91 και είναι η εξίσωση που χρησιμοποιείται σε
αυτή την αναφορά.
Η εξίσωση της πυκνότητας δίνεται,
𝝆 = [𝟑, 𝟒𝟖𝟑𝟗 + 𝟏, 𝟒𝟒. (𝑿𝑪 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒)]. 𝟏𝟎−𝟑 .

𝑷
. (𝟏 − 𝟎, 𝟑𝟕𝟖. 𝑿𝑽 ) (𝜠. 𝟑𝟖)
𝒁. 𝑻

Όπου
P είναι η πίεση σε Pa
T η θερμοκρασία σε °Κ
XCΟ2 είναι το γραμμομοριακό κλάσμα του διοξειδίου του άνθρακα (το 1958 ήταν 314ppm
και το 2013 ήταν 400 ppm).
𝑿𝑪 =

𝑿𝑪𝑶𝟐
𝟏𝟎𝟔

(𝜠. 𝟑𝟗)

Ο συντελεστής συμπιεστότητας, Ζ προσδιορίζεται από την εξίσωση (Ε.37)
Το γραμμομοριακό κλάσμα των υδρατμών, XV προσδιορίζεται από την εξίσωση (Ε.34)
Σε συνθήκες, t=30 °C, P=1013 mb, RH=70%, XCO2 = 400 ppm η εξίσωση (Ε.38) δίνει
ρ=1,151475 Kg/m3.
XV = 0,02947242
PSV = 4246,8 Pa
Z = 0,999649465
T = 30 +273,15 = 303,15 °K
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Ζ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ C [m/s]
Η ταχύτητα μετάδοσης ενός διαμήκους ηχητικού κύματος σε ένα δεδομένο μέσο δίνεται
από την εξίσωση (Z.1) όπου το Β είναι το ελαστικό μέτρο του μέσου το οποίο αντιστοιχεί στη
σχετική μεταβολή του όγκου με την αλλαγή της πίεσης όπως παρουσιάζεται στην εξίσωση (Z.2).
𝐵
𝐶=√
𝑝

𝐵 = −𝛥𝑝.

(𝑍. 1)

𝛥𝑉
𝑉

(𝑍. 2)

Εάν το μέσο είναι αέριο ή υγρό, το ελαστικό μέτρο B θα αντικατασταθεί από τη
μεταβολή του όγκου, η οποία δίνεται από το πηλίκο μεταξύ των συγκεκριμένων θερμοτήτων
του αερίου, αντίστοιχα της σταθερής πίεσης και του σταθερού όγκου γ, πολλαπλασιασμένη με
την πίεση στην οποία υποβάλλεται το αέριο, όπως φαίνεται στην εξίσωση (Z.3), που δείχνει ότι
η ταχύτητα του ήχου μειώνεται όσο αυξάνεται η πυκνότητα.
𝛾. 𝑃
𝐶=√
𝑝

(𝑍. 3)

Δεδομένου ότι η πυκνότητα είναι ίση με το λόγο μάζα/όγκο, λαμβάνοντας υπόψη τον
όγκο V, που καταλαμβάνεται από 1 γραμμάριο αερίου, θα έχουμε,
𝑝=

𝑀
𝑉

(𝑍. 4)

𝛾. 𝑃. 𝑉
𝐶=√
𝑀

(𝑍. 5)

Από την τέλεια εξίσωση αερίων, ο όγκος V, που καταλαμβάνεται από 1 γραμμομόριο M,
σχετίζεται με την πίεση P και την απόλυτη θερμοκρασία T (σε °K), μέσω της εξίσωσης (Z.6), από
την οποία μπορούμε να λάβουμε την εξίσωση (Z.7).
𝑃. 𝑉 = 𝑅. 𝑇

(𝑍. 6)

όπου R η σταθερά των αερίων με τιμή 8.314,32 Joule/(mol*K)
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𝛾. 𝑅
𝛾. 𝑅
𝐶=√
.𝑇 = √
. [273,15 + 𝑇(°𝐶) ]
𝑀
𝑀

(𝑍. 7)

Θεωρώντας τον αέρα ως τέλειο αέριο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση (Z.7)
για να καθορίσουμε την ταχύτητα του ήχου, υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουμε το γ, δηλαδή,
την αναλογία της ειδικής θερμότητας CP/CV.
Αυτή η εξίσωση δείχνει ότι η ταχύτητα διάδοσης του ήχου αυξάνεται με τη θερμοκρασία.
Από την εξίσωση (A.1), υπολογίζεται το γ=1,40245.
Χρησιμοποιώντας την εξίσωση (Z.7) και εκφράζοντας τη θερμοκρασία T σε °C, θα
λάβουμε τις εξισώσεις (Z.14) και (Z.15) για την ταχύτητα μετάδοσης του ήχου στον ξηρό αέρα
που συμβολίζεται με C0 σε μια δεδομένη θερμοκρασία T, σε °C.
Παρατηρούμε επίσης ότι δεν εξαρτάται από την ατμοσφαιρική πίεση, αλλά επηρεάζεται
μόνο από τη θερμοκρασία.
𝛾𝜊 . 𝑅
𝛾𝜊 . 𝑅
𝐶𝑜 = √
.𝑇 = √
. [273,15 + 𝑇(°𝐶) ]
𝛭𝜊
𝑀𝑜

𝑇(°𝐶)
273,15. 𝛾𝑜 . 𝑅
]
𝐶𝑜 = √
. [1 +
𝑀𝑜
273,15

(𝑍. 8)

(𝑍. 9)

Σε θερμοκρασία 0 °C, η αγκύλη ισούται με τη μονάδα, έτσι,
273,15. 𝛾𝑜 . 𝑅
𝐶𝑜 = √
. [1]
𝑀𝑜

(𝑍. 10)

273,15. 𝛾𝑜 . 𝑅
𝐶(𝑜,𝜊) = √
𝑀𝑜

(𝑍. 11)

Από τον πίνακα 1 , υπολογίζεται η γραμμομοριακή μάζα του ξηρού αέρα
Μ0 = 0,78084 · 28,01348 + 0,209435 · 31,9988 + ... = 28,96543, ή όταν είναι γνωστό το XCO2, από
την σχέση, M0 = 28,9635+12,011.(XCO2-0,0004) = ….. gr/mol
Όπου XCO2 είναι το γραμμομοριακό κλάσμα του CO2 (το 1958 ήταν 314 ppm = 0,000314 και
το 2013 ήταν 400 ppm = 0,000400).
Αντικαθιστώντας τις τιμές στην εξίσωση (Z.11) έχομε,
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273,15.1,402.8314,51
𝐶(𝑜,𝜊) = √
= 331,55
28,96543

𝑚/𝑠𝑒𝑐

(𝑍. 12)

όπου C(o,ο) αντιπροσωπεύει την ταχύτητα του ήχου στον ξηρό αέρα (RH=0% και Τ=0 °C).

𝐶𝑜 = 𝐶(0,0) . √1 +

𝑇(°𝐶)
273,15

𝐶𝑜 = 331,45. √1 +

𝑇(°𝐶)
273,15

(𝑍. 13)

(𝑍. 14)

Πειραματικά, η ταχύτητα του ήχου στον ξηρό αέρα στους 0 °C και 1 ατμόσφαιρα πίεσης
(760 mmHg) προσδιορίστηκε ίση με 331,45 ±0,05 m/s σε συγκέντρωση CO 2 300 ppm.
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Η. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΕ ΥΓΡΟ ΑΕΡΑ
Η1. SETTE HOMERO
Η υγρασία του αέρα τροποποιεί την ταχύτητα του ήχου λόγω της αλλαγής που προκαλεί
στον πηλίκο γ / Μ της εξίσωσης (Z.7).
Για να υπολογίσουμε την τιμή του M, θα ορίσουμε έναν παράγοντα h, ο οποίος
αντιπροσωπεύει το κλάσμα που αντιστοιχεί σε μόρια νερού, στον μετρημένο αέρα. Έτσι, η
μοριακή μάζα του αέρα θα δίνεται από την εξίσωση D. Bohn.
Όπου h = 0 σημαίνει αναφέρεται στον ξηρό αέρα και το M0 υπολογίζεται από τον πίνακα
1.
𝛭 = 𝛭0− (𝛭0 − 18,016). ℎ

(𝐻. 1)

𝑀 = 29 − 10,95. ℎ (𝐻. 2)
Το μοριακό κλάσμα του νερού h, δίνεται από την εξίσωση (H.4) και ο λόγος μεταξύ της
ειδικής θερμότητας του αέρα, γ, παρουσία υγρασίας, δίνεται από την εξίσωση (H.3), που
υποθέτει ότι το μόριο του νερού, με 6 βαθμούς ελευθερίας, θα μετατρέψει τη μέση τιμή των
βαθμών ελευθερίας της αύξησης του υγρού αέρα από 5 (ξηρός αέρας) σε 5 + h .
𝛾=

ℎ=

7+ℎ
5+ℎ

(𝐻. 3)

𝑅𝐻% 𝑃𝑆𝑉
.
100 𝑃

(𝐻. 4)

Όπου: PSV είναι η πίεση κορεσμού υδρατμών στη θερμοκρασία του αέρα, που δίνεται από
την εξίσωση (B.4) και P είναι η ατμοσφαιρική πίεση.
Θέτοντας με C(0,0) την ταχύτητα του ήχου στον ξηρό αέρα στους 0 °C και με C την
ταχύτητα του ήχου στον αέρα σε θερμοκρασία T σε °C σε οποιαδήποτε υγρασία, έχομε την
τελική εξίσωση:
𝛵(°𝐶)
𝛾 𝛭0
]
𝐶 = 𝐶(0,0) . √ .
. [1 +
𝛾0 𝛭
273,15

(𝐻. 5)

Για RH=50%, t=40 °C, P=1013,246 mb, η ταχύτητα υπολογίστηκε σε, C=356,6778 m/s
το PSV=7381,6 mb, ενώ το C(0,0) υπολογίστηκε σε 331,16 m/s.
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Η2. LINDSAY KLEEMAN
Η ταχύτητα του ήχου αλλάζει σημαντικά, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες,
όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, πίεση και το υψόμετρο πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.
Η ταχύτητα του ήχου σε ξηρό αέρα στην επιφάνεια της θάλασσας και 1 atm πίεση
ατμόσφαιρας δίνεται από τη σχέση,
𝐶0 = 20,055. √𝑇(°𝐶) + 273,15 𝑚/𝑠

(𝐻. 6)

όπου T(°C) είναι η θερμοκρασία σε °C. Η εξίσωση (H.6) έχει ακρίβεια 1% για τις
περισσότερες συνθήκες.
Μια ακριβέστερη εκτίμηση, CH, μπορεί να δοθεί εάν είναι γνωστή η σχετική υγρασία του
αέρα, RH%, αλλά παραμένει άγνωστη η ατμοσφαιρική πίεση P.
3

𝐶𝐻 = 𝐶0 + 𝑅𝐻%. {1,0059. 10−3 + 1,7776. 10−7 . [(𝑇(°𝐶) + 17,78)] }

𝑚/𝑠

(𝐻. 7)

Η εξίσωση (H.7) έχει ακρίβεια περίπου 0,1% για θερμοκρασίες από -30 °C έως 43 °C και
στις περισσότερες ατμοσφαιρικές πιέσεις.
Όταν είναι γνωστή η ατμοσφαιρική πίεση P, η εξίσωση (H.8) είναι ακριβέστερη:
𝑇(°𝐶) + 273,15
𝐶𝑃 = 20,055. √
𝑃
1 − 3,79. 10−3 . (𝑅𝐻%. 𝑆𝑉 )
𝑃

𝑚/𝑠

(𝐻. 8)

PSV είναι η πίεση κορεσμένων υδρατμών του αέρα, είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας
και ορίζεται από την εξίσωση (H.9) παρακάτω, (P0 = 1013,246 mb).

log [

𝑇
𝑃𝑆𝑉
𝑇01
𝑇
− 8,29692.{ −1}
𝑇01
] = 10,795861. [1 − ( )] − 5,02808. log10 ( ) + 1,50474. 10−4 . {1 − 10
}
𝑃0
𝑇
𝑇01
− 4,76955.{

+ 0,42873. 10

𝑇
−1}
𝑇01

− 2,2195983

𝑃
log 𝑆𝑉
𝑃0

𝑃𝑆𝑉 = [10

] . 𝑃0

(𝐻. 9)

(𝐻. 10)

Για RH=50%, t=40 °C, P=1013,246 mb, η ταχύτητα υπολογίστηκε σε, C=357,3696 m/s
το PSV=7381,7 mb, ενώ το C(0,0) υπολογίστηκε σε 331,45 m/s.
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Η3. OWEN CRAMER / RADMUSEN KNUD
Το μεγαλύτερο μέρος της πειραματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε πριν από το 1970
και η γενικώς αποδεκτή τιμή για την ταχύτητα του ήχου στους 0 °C σε ξηρό αέρα ήταν Co =
331,45 m/s.
Τα τελευταία πειραματικά αποτελέσματα πραγματοποιήθηκαν πιθανότατα από τον
Giacobbe το 1993. Τα αποτελέσματα από τον Giacobbe έδειξαν μια τιμή Co = 331,5 m/s για ξηρό,
ελεύθερο από CO2 αέρα,, μια τιμή πολύ κοντά στο όριο της αβεβαιότητας από την προηγούμενη
αποδεκτή τιμή.
Η αντίστοιχη τυπική απόκλιση 29 μετρήσεων είναι 0,18 m/s και έτσι η γενικά αποδεκτή
τιμή των 331,45 m/s εξακολουθεί να ισχύει. Η εξίσωση της ταχύτητας εκφράζεται παρακάτω,
𝐶 = 𝑎0 + 𝑎1 . 𝑡 + 𝑎2 . 𝑡 2 + (𝑎3 + 𝑎4 . 𝑡 + 𝑎5 . 𝑡 2 ). 𝑋𝑉 + (𝑎6 + 𝑎7 . 𝑡 + 𝑎8 . 𝑡 2 ). 𝑃 + (𝑎9 + 𝑎10 . 𝑡 + 𝑎11 . 𝑡 2 ). 𝑋𝐶
+ 𝑎12 . 𝑋𝑉2 + 𝑎13 . 𝑃 2 + 𝑎14 . 𝑋𝐶2 + 𝑎15 . 𝑃. 𝑋𝐶

(𝐻. 11)

όπου
a0 = 331,5024
a1 = 0,603055
a2 = -0,000528
a3 = 51,471935
a4 = 0,1495874
a5 = -0,000782
a6 = -1,82*10-7
a7 = 3,73*10-8
a8 = -2,93*10-10
a9 = -85,20931
a10 = -0,228525
a11 = 5,91*10-5
a12 = -2,835149
a13 = -2,15*10-13
a14 = 29,179762
a15 = 0,000486
Στην εξίσωση (H.11) όπου XV, είναι το γραμμομοριακό κλάσμα των υδρατμών. Ο τρόπος
υπολογισμού δίνεται παρακάτω. Προέρχεται συνήθως από μια μέτρηση της σχετικής υγρασίας
RH%, (σπάνια από την τιμή του σημείου δρόσου, Td).
𝑋𝑉 = 𝑅𝐻. 𝑓 (𝑝, 𝑡).

𝑃𝑆𝑉
𝑃
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Σε κάθε περίπτωση, χρειαζόμαστε το PSV, την τάση κορεσμένων ατμών του υγρού αέρα,
η οποία υπολογίζεται από τη παρακάτω βοηθητική εξίσωση,
𝑃𝑆𝑉 = 𝑒 (𝐴.𝑇
A

= 1,2378847*10-5 K-2

B

= - 1,9121316*10-2 K-1

C

= 33,93711047

D

= - 6,3431645*103 K

T

= θερμοκρασία σε °K

2 +𝐵.𝑇+𝐶+𝐷 )

𝑇

𝑃𝑎 (𝐻. 13)

Χρειαζόμαστε επίσης τον παράγοντα ενίσχυσης fpt που υπολογίζεται από την εξίσωση
(H.14), fpt = α+β*P+γ*t2.
a = 1,000620000
β = 3,140000000E-08 Pa-1
γ = 5,600000000E-07 Κ-2
t είναι η θερμοκρασία σε °C και
P η ατμοσφαιρική πίεση σε Pa.
Τέλος το Ζ, είναι ο συντελεστής συμπιεστότητας υπολογίζεται από την ακόλουθη
εξίσωση:
𝑃
𝑃2
𝛧 = 1 − [( ) . (𝑎𝑜 + 𝑎1 . 𝑡 + 𝑎2 . 𝑡 2 + (𝑏𝑜 + 𝑏1 . 𝑡). 𝑋𝑉 + (𝐶𝑜 + 𝐶1 . 𝑡). 𝑋𝑉2 )] + [( 2 ) . (𝑑 + 𝑒. 𝑋𝑉2 ]
𝑇
𝑇
ao

= 1,581230000E-06 K/Pa

a1

= - 2,933100000E-08 Pa-1

a2

= 1,104300000E-10 1/K.Pa

bo

= 5,707000000E-06 K/Pa

b1

= - 2,051000000E-08 Pa-1

Co

= 1,989800000E-04 K/Pa

C1

= - 2,376000000E-06 Pa-1

D

= 1,830000000E-11 K2/Pa2

e

= - 7,650000000E-09 K2/Pa2

(𝐻. 15)

Για RH=50%, t=40 °C, P=1013,246 mb, η ταχύτητα υπολογίστηκε σε, C=356,8813 m/s
το PSV=7381,2 mb, ενώ το C(0,0) υπολογίστηκε σε 331,45 m/s.
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Θ. ΓΡΑΦΙΚΑ
Η εικόνα (6), δείχνει την επίδραση της πίεσης στην ταχύτητα του ήχου.

Τα όρια

βρίσκονται μεταξύ 600 και 1100 mb και φαίνεται η μικρή επίδραση στη μεταβολή της ταχύτητας
(1,2 m/s από 600-100 mb).
Αντίθετα στην εικόνα (3) η μεταβολή της πυκνότητας είναι πολύ σημαντική, (0,7-1,2
Kg/m3).
Η εικόνα (4), δείχνει την επίδραση της θερμοκρασίας στην πυκνότητα του ήχου. Τα όρια
βρίσκονται μεταξύ 0 και 50 °C και φαίνεται η μεταβολή (1,05-1,30 Kg/m3), ενώ αντίθετα στην
εικόνα (7) η μεταβολή της θερμοκρασίας επηρεάζει ακόμη πάρα πολύ την ταχύτητα του ήχου
(330-365 m/s).
Η εικόνα (5), δείχνει την επίδραση της σχετικής υγρασίας στην πυκνότητα. Τα όρια
βρίσκονται μεταξύ 0 και 100 % και φαίνεται η μικρή επίδραση (1,145-1,165 Kg/m3), ενώ αντίθετα
στην εικόνα (8) η μεταβολή της σχετικής υγρασίας επηρεάζει σημαντικά την ταχύτητα του ήχου
(349-352,5 m/s).
Η εικόνα (12), δείχνει την επίδραση της πίεσης στο γινόμενο p.C. Τα όρια βρίσκονται
μεταξύ 600 και 1100 mb και φαίνεται η μεγάλη επίδραση (240-440 Kg/m2.s), ενώ αντίθετα στην
εικόνα (13) η μεταβολή ως προς την θερμοκρασία είναι μικρότερη (390-430 Kg/m2.s) και ακόμη
μικρότερη ως προς τη σχετική υγρασία (403-407 Kg/m2.s) στην εικόνα (14).
Η εικόνα (15), δείχνει την επίδραση της πίεσης στο γινόμενο p.C2. Τα όρια βρίσκονται
μεταξύ 600 και 1100 mb και φαίνεται μεγάλη επίδραση (0,8.105-1,6 .105 Kg/m2), ενώ αντίθετα στην
εικόνα (16) η μεταβολή ως προς την θερμοκρασία είναι αμελητέα και κυμαίνεται στα επίπεδα
του 1,42.105 Kg/m2, όπως και η ως προς τη σχετική υγρασία 1,42.105 Kg/m2, εικόνα (17).
Τέλος, η εικόνα (18), δείχνει την επίδραση της πίεσης στο λόγο p/C. Τα όρια βρίσκονται
μεταξύ 600 και 1100 mb και φαίνεται μεγάλη επίδραση (1,8.10-3-3,6 .10-3 Kg2/m4).
Σημαντική είναι και η επίδραση της θερμοκρασίας στην εικόνα (19), (2,8.10-3-4.103 Kg2/m4),
ενώ είναι αμελητέα στα επίπεδα του 3,30.10-3 Kg2/m4, ως προς τη σχετική υγρασία όπως φαίνεται
στην εικόνα (20).
Στην τελευταία εικόνα, απεικονίζονται τα αποτελέσματα μιας ακραίας περίπτωσης
(RH=100%, t=60°) ώστε να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα οκτώ εξισώσεων υπολογισμού της
ταχύτητας του ήχου.
Lindsay=380,51 - Bohn=378,08 - Rossing B4=377,65 - Rossing B3=375,96 (m/s)
Homero=378,35 - Schaik=376,67 - Knud=377,15 Cramer=377,14 (m/s)
Ο μέσος όρος είναι 377,40 και η τυπική απόκλιση 1,37. Η μικρότερη τιμή 376 και η
μεγαλύτερη 380,5 m/s.
Στην τελευταία παράγραφο, ο κώδικας script σε matlab υπολογίζει την ταχύτητα του
ήχου ως προς τη θερμοκρασία σε 10 περιοχές σχετικής υγρασίας στο διάστημα (0-100%) και
πίεση 101.325 Pa. Η γραφική παράσταση φαίνεται επίσης.
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%Matlab code script
% Οι τιμές που αλλάζουν φαίνονται με κόκκινο
clear all;
clc ;
close all;
Ps=101325

%[Pa]

mCO2=400;

%[ppm]

Tref=273.15;

%[°K]

%******************** CIMP 2007 constants ************
R=

8.314510000;

%[J/K*mol]

Mv=

0.01801500000;

A=

1.237884700*10^-5;

%[K^-2]

B=

-1.912131600*10^-2;

%[K^-1]

C=

33.93711047;

D=

-6.343164500*10^3;

%[K]

aa0=

1.581230000*10^-6;

%[K/Pa]

aa1=

-2.933100000*10^-8;

%[Pa^-1]

aa2=

1.104300000*10^-10;

%[1/K*Pa]

b0=

5.707000000*10^-6;

%[K/Pa]

b1=

-2.051000000*10^-8;

%[Pa^-1]

c0=

1.989800000*10^-4;

%[K/Pa]

c1=

-2.376000000*10^-6;

%[Pa^-1]

d=

1.830000000*10^-11;

%[K2/Pa^2]

e=

-7.650000000*10^-09;

%[K2/Pa^2]

a=

1.000620000;

b=

3.140000000*10^-8;

%[Pa^-1]

c=

5.600000000*10^-7;

%[K^-2]

%******************* Cramer constants *****************
a0= 331.5024;
a1= 0.603055;
a2= -0.000528;
a3= 51.471935;
a4= 0.1495874;
a5= -0.000782;
a6= -1.82*10^-7;
a7= 3.73*10^-8;
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a8= -2.93*10^-10;
a9= -85.20931;
a10= -0.228525;
a11= 5.91*10^-5;
a12= -2.835149;
a13= -2.15*10^-13;
a14= 29.179762;
a15= 0.000486;
%************************************************************************
t=linspace(0,100,21);
TK=Tref+t
Xc=mCO2/10^6
psv=exp(A.*(TK.^2)+B.*TK+C+D./TK)
Fpt=a+b*Ps+c*t.^2
ler=length(t)
Hrk=[0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100];
Csound=zeros(11,ler);
for k=1:21
Hr=Hrk(k)
Xv=Hr*psv/(Ps*100)
s01 = a1*t+a2*t.^2
s02 = (a3+a4*t+a5*t.^2).*Xv
s03 = (a6+a7*t+a8*t.^2)*Ps
s04 = (a9+a10*t+a11*t.^2).*Xc
s05 = a12*Xv.^2+a13*Ps.^2
s06 = a14*Xc.^2+a15*Xv*Ps*Xc
Csound(k,:)=s01+s02+s03+s04+s05+s06+a0;
end
pp=plot(t,Csound(1,:),t,Csound(3,:),t,Csound(5,:),t,Csound(7,:),t,Csound(9,:),t,Csound(11,:),...
t,Csound(13,:),t,Csound(15,:),t,Csound(17,:),t,Csound(19,:),t,Csound(21,:),'LineWidth',2);
text(100.5,455,'fig.**','Color','red','FontSize',14)
text(94, 322.5,'sK','Color','Blue','FontSize',12)
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text(95.25,322.5,'audio.gr','Color','red','FontSize',11)
xlabel({'t °C temperature'},...
'FontSize',12,'FontWeight','normal','FontName','Times New Roman','Color','blue');
ylabel('C [m/s]',...
'FontSize',12,'FontWeight','normal','FontName','Times New Roman');
title({'Speed of Sound in air, p=1013.25 hPa'},...
'FontSize',12,'FontWeight','bold','FontName','Times New Roman')
hleg = legend('

0',' 10',' 20',' 30',' 40',...

' 50',' 60',' 70',' 80',' 90',' 100');
v = get(hleg,'title');
set(v,'string',{'RH% [%]'},'FontName','Times New Roman','FontSize',10)
set(hleg,'Location','northWest','EdgeColor','black')
grid on
grid minor
axis([0 100 320 460]);

Αποτέλεσμα από το matlab. Επίδραση της σχετικής υγρασίας (0-100%) στην ταχύτητα του
ήχου στον αέρα ως προς τη θερμοκρασία (0-100°) και πίεση 1013,25 mb.
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