
 
FYS 103 / 3. ÄÄNEN NOPEUS 
 

Työssä mitataan äänen nopeus ilmassa kaiutin-mikrofonisysteemiä käyttäen sekä äänen 

nopeus vedessä kaikuluotausmittaukseen perustuen. 

 

Työn taustaksi kannattaa lukea  

• Young & Freedman, University Physics 11th ed., luvut 15 ja 16 (tai 10th ed., 

luvut 19 ja 21). 

• Ohanian, luvut 16 ja 17. 

 

1. Äänen nopeus ilmassa 
 

1.1. Laitteisto ja työn suoritus 

 

Kuvassa 1. on esitetty mittauksessa käytetty kytkentä.  

 

 

Äg 

MK 

V 

x 
y

s

4Ω 
5 kΩ 

1 2 

 
Kuva 1.  Aallonpituuden mittauskytkentä.  Äg on 'äänigeneraattori' 
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Äänitaajuusgeneraatorista Äg johdetaan 5 kΩ:n ulostulosta sinimuotoinen 

sähkövärähtely suoraan oskilloskooppin vaakapoikkeutukseen, oskilloskoopin ollessa 

x-y-piirturina ja toisaalta 4 Ω:n ulostulosta kaiuttimeen K. Kaiutin synnyttää 

sähkövärähtelyn muotoisen, pitkittäisen ääniaallon, joka etenee palloaaltona 

paraboliseen heijastimeen 1, joka heijastaa äänen tasoaaltona heijastimeen 2, joka 

puolestaan heijastaa tasoaallon palloaaltona ja kokoaa sen mikrofoniin M. 

Mikrofonissa syntyvä ääniaallon muotoinen sähkövärähtely johdetaan oskilloskooppin 

pystypoikkeutukseen vahvistimen V kautta. Kaiuttimen ja mikrofonin välisen matkan s 

värähtely kulkee ääniaaltoina. Tätä matkaa voidaan muuttaa liikuttamalla kaiuttimen ja 

1. heijastimen muodostamaa osaa. Koska oskilloskoopin vaakapoikkeutukseen tulee 

värähtely suoraan siniaaltogeneraattorista, on poikkeama muotoa 

 
 

( )x a t= sin .2π υ      ( 1) 
 
 
Koska pystypoikkeutukseen tuleva värähtely kulkee matkan s ääniaaltoina, myöhästyy 

se edelliseen nähden ajan s/v, joten poikkeama on muotoa 
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Oskilloskoopin kuvapinnalle muodostuu yhtälöiden (1) ja (2) mukainen käyrä, joka on 

ellipsi (Kuvan 2 yläosa). Eliminoi yhtälöistä (1) ja (4) aika t ja totea, että saat ellipsin 

yhtälön. Sen muoto riippuu välimatkasta s ja saattaa erikoistapauksessa olla myös 

surkastunut janaksi: 
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Kuva 2. 

 

 

1) Kun s = nλ (n ∈ N), niin  

y = b sin(2πνt - n2π) = b sin2πνt.  

Jos tämä jaetaan yhtälöllä (1), saadaan 

 y/x = b/a eli y = (b/a) x, siis nouseva suora.  

 

2) Kun s = (n + 1/2)λ, niin  

y = b sin(2πνt - n2π - π) = -bsin2πνt.  

Jakamalla tämä yhtälöllä (1) saadaan 

 y/x = -b/a eli y = -(b/a)x, siis laskeva suora. 

 

 

Edellä olevan perusteella tapahtuu äänen nopeuden määrittäminen seuraavasti: 

Siirretään kaiutin ja 1. heijastin kohtaan, jossa oskilloskoopilla nähtävä kuvio on 

nouseva tai laskeva jana. Kun kaiutinta ja heijastinta siirretään nλ:n verran (n = 5 - 10), 

saadaan jälleen edellisen kaltainen kuvio. Siis siirroksesta saadaan laskettua ääneen 

aallonpituus. 

 

Äänen taajuuden määrittämiseksi mitaan värähtelyn jakson pituus oskilloskoopilla. 

Äänigeneraattorista saatava sähkövärähtely annetaan olla kytkettynä oskilloskoopin 

pystypoikkeutukseen ja kytketään oskilloskoopin sisäinen aikapyyhkäisy 

(oskillosskoopin tavallisin käyttötapa). Tarkista, että oskilloskoopin 

vaakapoikkeutuksen nopeuden säätö on kalibrointiasennossa, jolloin valintakytkimellä 

asetettu arvo tos pitää suunnilleen paikkansa, ja määritä signaalin taajuus 

oskilloskoopin avulla mahdollisimman tarkasti. Tarkista oskilloskoopin ohjekirjasta 

(tai ohjaavalta assistentilta!) mikä on käytetyn oskilloskoopin vaakapyyhkäisyn 

luotettavuus. 
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1.2. Tulosten käsittely 

 

Mittaukset suoritetaan viidellä eri taajuuden arvoilla (4000 - 8000 Hz). Havainnoista 

lasketaan äänen nopeus virherajoineen huoneen lämpötilassa. Vertaa tulosta 

teoreettiseen arvoon (taulukkoarvot sekä Young & Freedman luku 16 (10. painos, luku 

19) – ilmaa voidaan pitää hyvin lähelle ideaalikaasuna). Osoita, että lausekkeet (1) ja 

(4) antavat vinossa olevan ellipsin yhtälön. 

 

Huom! Tarkista alussa äänioptisen penkin suoruus ja heijastimien kohtisuoruus penkin 

akselia vastaan, jotta mikrofonin ulostulosignaali olisi mahdollisimman suuri. 

Mikrofonin välivahvistin on paristokäyttöinen, joten se on muistettava työn päätyttyä 

laittaa asentoon OFF. Mittaa ilman lämpötila ja paine sekä kokeen alussa että lopussa. 

 

KÄYTÄ KUULOSUOJAIMIA ! 
 

 

2. Ultraäänen nopeus vedessä 
 

2.1. Johdanto 

 

Ultraääneksi kutsutaan ääniaaltoja, joiden taajuus on ihmiskorvan kuulemien 

taajuuksien (16 - 20000 Hz) yläpuolella. On olemassa laitteita, joilla voidaan kehittää 

ultraääntä aina 3 GHz:n taajuuksiin asti. Lyhimmät ultraääniaaltojen aallonpituudet 

ovat näkyvän valon aallonpituuksien luokkaa eli λ ∼ 600 nm. Ultraäänen molemmat 

värähtelymoodit, pitkittäinen ja poikittainen, esiintyvät vain kiinteissä aineissa. 

Nesteissä ja kaasuissa vain pitkittäinen aaltoliike on mahdollista. 

 

Ultraäänen synnyttämiseen käytetään tavallisimmin pietsosähköisiä kiteitä ohuina 

levyinä. Niiden avulla sähköinen energia voidaan muuttaa mekaaniseksi energiaksi ja 

päinvastoin. 

 



FYS103 / 3 Äänen nopeus -15-

Ominaisuuksiensa vuoksi ultraäänellä on runsaasti käyttösovelluksia. Ultraäänelle on 

ominaista lähes vaimentumaton ja suoraviivainen kulku homogeenisessa kiinteässä 

aineessa ja toisaalta voimakas heijastuminen kahden eri tiheyden omaavan aineen 

rajapinnassa. Tämä mahdollistaa koekappaleessa olevien halkeamien, valu- ym. 

vikojen tutkimisen. Edelleen voidaan tutkia aineen kimmoisia ominaisuuksia. Riittävän 

pienitehoinen ultraääni soveltuu hyvin lääketieteelliseen diagnostiikkaan, missä sen 

elävää kudosta tuhoava vaikutus on heikko röntgensäteisiin verrattuna. Suuritehoista 

ultraääntä käytetään metallikappaleiden puhdistukseen ja työstöön. 

 

2.2. Laitteisto 

 

Työssä käytetään Matecin pulssigeneraattoria (Ultrasonic Teaching Aid Model TA-

56), jonka yhteyteen on rakennettu myös vastaanotinvahvistin, vrt. Liite 1. Laitteistolla 

voidaan tehdä mittauksia sekä kaksikidemenetelmällä, jolloin toinen kide toimii 

lähettimenä toinen vastaanottimena, että yksikidemenetelmällä, jolloin sama kide 

toimii lähettimenä ja vastaanottimena. Tässä työssä käytetään yksinomaan 

yksikidemenetelmää. Käytettävässä ultraäänianturissa on aktiivisena osana kvartsikide. 

Kiteet ovat koteloituja ja upotustekniikkaan soveltuvia. 

 

Generaattorista (“RF PULSE OUTPUT”) 1 µs:n pituisina lähetyksinä saatava 10 

Mhz:n (± 10 %:n hienosäätö “RF PULSE TRIMMING”) taajuus johdetaan 

lähetinkiteeseen (malli Optel). Pulssien suuren taajuuden vuoksi joudutaan niiden 

siirtoon käyttämään koaksiaalikaapeleita. Pulssigeneraattorin ja vastaanottimen välinen 

kytkentä valitaan “RECEIVER COUPLING” -kytkimellä. Asento “EXT” liittyy 

kaksikidemenetelmään, asento “INT” yksikidemenetelmään. Veden lämpötila mitataan 

laitteistoon liittyvällä Hg-lämpömittarilla. 
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Kuva 3. Mittauslaitteisto pääpiirteittäin kaksikidemittauksessa 

 

 

 

 

2.3. Mittaukset 

 

Työssä tarkastellaan pulssigeneraattorin lähettämiä signaaleja, ja määritetään 

ultraäänen nopeus vedessä kaikuluotausmittauksella. Aluksi alumiiniastiaan laitetaan 4 

- 5 cm vettä ja äänipää lasketaan veteen siten, että se joutuu vähintään 1 cm 

vedenpinnan alle. Aänipää kytketään koaksiaalikaapelilla generaattorin liittimeen “RF 

PULSE OUTPUT”. Kuvassa 3 on kaksikidemittauksen laitteisto, tässä työssä 

vastaanotinkide on korvattu sileäpintaisella metallikappaleella. 

 

2.3.1. Pulssigeneraattorin lähettämien pulssien tarkastelu. 

 

a) Oskilloskoopille tutkittava pulssijono saadaan vastaanottimen ulostulosta (RF 

ECHOES OUT). Generaattorin RECIEVER COUPLING -kytkin käännetään asentoon 

“EXT”. Kun oskilloskooppi on lämmennyt ja generaattori on päällä, saadaan 
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lähtöpulssit selvästi näkyville säätämällä vastaanottimen vahvistusta (RECEIVER 

GAIN). Millimetripaperille piirretään kuva, josta ilmenee peräkkäisten lähetysten (eli 

pulssijonojen) välimatka. 

 

b) Seuraavaksi tarkastellaan yhtä pulssijonoa tarkemmin. Pulssitaajuuden 

hienosäädöllä (RF PULSE TRIMMING) voidaan taajuutta säätää ± 10 % ja tulosta 

tarkastella kuvaputkelta. Valitse sopiva taajuus ja piirrä kuva pulssijonon alusta (n. 5 

jaksoa). Määritä kuvasta säädetyn oskillaation taajuus. Käytä tarvittaessa 

oskilloskoopin vaakapoikkeutuksen laajennosta. 

 

c) Piirrä kuva koko lähtevästä pulssijonosta, mistä määrätään sen pituus, sekä saman 

lähtöpulssin kuva tasasuunnattuna ja suodatettuna. Viimeksi mainittu saadaan 

vastaanottimen ulostulosta “VIDEO ECHOES OUT” ja se viedään oskilloskoopin 

toiseen, vapaana olevaan sisäänmenoon. Molempien pulssijonojen kuvat mahtuvat 

oskilloskoopin kuvaputkelle yhtäaikaa allekkain, missä niitä on helppo verrata 

keskenään. 

 

2.3.2. Äänen nopeus vedessä kaikuluotausmittauksella 

 

Mittauksissa tarkkaillaan suodatettua ja tasasuunnattua “VIDEO ECHOES OUT” -

signaalia. “RECEIVER COUPLING” siirretään 1-kidemenetelmän edellyttämään 

asentoon “INT”. 

 

Kuvassa 4 on esitetty kaikuluotausmittauksessa esiintyvien kaikujen synty. 

Kuvaputkella esiintyvien piikien identifiointia helpottaa kaikuja antavan kappaleen 

liikuttelu. Tällöin lähtöpulssin ja kaikujen välinen etäisyys muuttuu. Kaikupulssit 

saadaan näkyviin lisäämällä vastaanottimen vahvistusta. 
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Kuva 4. Kaikujen synty kaikuluotauksessa. Kaikupulssin kokoa on liioiteltu. 

 

Piirrä millimetripaperille kuva, johon merkitään kunkin piikin alkuperä. Kuvaputkelta 

nähdään lähtöpulssi ja kaikupulssi kuparikappaleen pinnasta.  

Mittaus aloitetaan määräämällä aika, joka kaiulta kuluu äänipäästä kuparikappaleeseen 

ja takaisin altaassa olevan veden lämpötilassa. Oskilloskoopin aika-asteikko asetetaan 

siten, että pulssien välinen aika saadaan luettua mahdollisimman tarkasti.  

Kuparikappaleen etäisyys äänipäästä mitataan ja saadaan ensimmäinen arvio äänen 

nopeudelle. Tulosten virhearvioinnin vuoksi on kaikki havainnot tehtävä 

virherajoineen. 

 

Tarkemman tuloksen äänen nopeudelle vedessä saamiseksi kuparikappaletta 

liikutetaan noin 6 – 8 eri kohtaan, joiden etäisyys äänianturista määritetään mittaamalla 

ja signaalin kulkemiseen kulunut aika oskilloskoopilla. Nopeusanalyysi tehdään 

suorasovituksella.  Olisiko yhden kaiun mittauksella saatu tulos ollut oikea?  Mikä 

erittäin käytännöllinen syy on epäillä yhden mittauksen antamaa tulosta? 

 

Mittauksen aikana äänipään pinnalle saattaa tiivistyä kaasukuplia, jotka pienentävät 

intensiteettiä. Ne poistetaan kevyesti työpaikalla olevalla pensselillä, mutta ÄLÄ 

VAHINGOITA ÄÄNIPÄÄTÄ! 

 

Muista tarkistaa veden lämpötila mittaushetkellä.  
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Taulukko 1. Äänen nopeus vedessä paineen ollessa 1 atm 

 

T [°C] v [m/s]  

0 1403,0 

10 1447,8 

20 1482,9 

30 1509,7 

40 1529,3 

50 1542,9 

60 1551,3 

70 1555,1 

80 1554,7 

90 1550,5 

100 1542,5 
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LIITE 1: MATEC ULTRASONIC TEACHING AID TA-56 
 

MATEC
ULTRASONIC
TEACHING AID
MODEL TA-56

RECEIVER
GAIN

R.F. PULSE
TRIMMING

RECEIVER
INPUT

SYNC
OUT

RECEIVER
COUPLING

INT. EXT.

R.F. PULSE
OUTPUT

R.F. ECHOES
OUT

VIDEO ECHOES
OUT

POWER

 
 

RECEIVER GAIN:  Vastaanottimen vahvistuksen säätö (50 dB) 

RECEIVER INPUT:  Vastaanottimen sisäänmeno kaksikidetoiminnossa 

SYNC OUT:   Ulkoisen liipaisun ulostulo 

R.F. PULSE TRIMMING: 10 Mhz:n taajuuden säätö ± 10 % 

R.F. PULSE OUTPUT: Pulssioskillaattorin ulostulo (ja vastaanottimen sisäänmeno 1-

kidetoiminnossa) 

RECEIVER COUPLING: Pulssioskillaattorin ja vastaanottimen välinen kytkentä 

    INT = yksikidemenetelmä 

    EXT = kaksikidemenetelmä 

R.F. ECHOES OUT:  Vastaanottimen ulostulo 

VIDEO ECHOES OUT: Edellisen ulostulo tasasuunnattuna ja suodatettuna 

POWER:   Verkkokytkin 
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