
Värähtely- 
ja äänioppi

Välineet
27041 Koukkupunnus 50 g, 3 kpl
27040 Koukkupunnus 20 g
51028B Statiivin jalusta, 2 kpl
51029 Statiivitanko 75 cm, 2kpl
51032 Statiivitanko 45 cm
52003 Kaksoisreikäpuristin, 2kpl
27023 Resonanssilaitteisto
36019 Äänirautapari 
27048 Lankaa

Lisäksi tarvitaan:
 Narua

Jatka tarkkailua, kunnes alkuperäinen heiluri on alkanut uudestaan 
heilahtelun ja toinen on pysähtynyt. 

Vaihda poikkinaruunkin 50 g punnus ja toista koe. Miten ilmiö 
kokonaisuudessaan poikkeaa edellisestä?

Palauta poikkinaruun 20 g punnus, mutta lyhennä toista heiluria 
5-10 cm. Toista koe. Miten ilmiö poikkeaa siitä, kun heilurien lan-
gat olivat yhtä pitkiä?

2.  Resonanssilaitteisto
Pidä resonanssilaitteistoa kädellä tukevasti pystyssä pöytää vas-
ten. Napauta ensin pisintä terässauvaa. Mitä havaitset?

Vaimenna värähtely ja napauta sitten keskipitkää sauvaa. Toista 
koe vielä napauttamalla lyhintä sauvaa. Tee johtopäätökset koko 
koesarjasta.

3.  Äänirautojen resonanssi
Aseta äänirautapari kuvan mukaisesti vastakkain lähelle toisiaan. 
Napauta toista äänirautaa ja vaimenna se pian kädellä. Mitä ha-
vaitset äänestä?

Siirrä sama kätesi vaimentamaan nyt toista äänirautaa. Vieläkö 
ääni kuuluu?

Aseta toiseen äänirautaan punnus aivan yläpäähän. Miten äänen 
taajuus muuttuu, jos äänirautaan kiinnitetään punnus? Miten 
äänen taajuus riippuu punnuksen paikasta?

Napauta punnuksetonta äänirautaa ja vaimenna se heti. Miten 
ilmiö poikkeaa alkuperäisestä? Kuuluuko toisesta enää ääntä tai 
onko se yhtä voimakas?

Toista koe napauttamalla punnuksellista äänirautaa.

Tutki värähtelyn siirtymistä värähtelijästä toiseen.

1.  Yhteen kytketyt heilurit
Rakenna kuvan mukainen laitteisto. Ripustuslangat ovat yhtä pitkiä 
ja ne on yhdistetty poikittaisella narulla, joka on hieman löysällä. 
Ripusta heilurilankoihin 50 g punnus ja poikkinaruun 20 g punnus.

Saata toinen heiluri heilumaan. Tarkkaile molempien heilurien 
liikettä. Mitä havaitset ensimmäisestä heilurista? Entä toisesta? 

Jatka tarkkailua, kunnes alkuperäinen heiluri on alkanut uudestaan 
heilahtelun ja toinen on pysähtynyt.
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Työssä tutkitaan värähtelyn siirtymistä ja kyt-
kennän voimakkuuden vaikutusta siihen yhteen 
kytketyissä heilureissa. Lisäksi tarkastellaan re-
sonanssitaajuuden merkitystä värähtelyn siirtymi-
seen  metallitangoissa ja äänirautojen välillä.



Värähtely- 
ja äänioppi

Tehtäviä

 1. Mitä arvelet tapahtuvan, jos kahden heilurin sijasta kytketään 
  kolme, viisi tai kymmenen heiluria yhteen?

 2. Pohdi energian säilymisen lain pohjalta energian siirtymistä 
  a) kun yhteen kytketyt heilurit ovat yhtä pitkiä  
  b) kun heilurit ovat eri pituisia.

 3. Mitä yhtäläisyyksiä on heilurikokeen ja terässauvakokeen 
  välillä?

 4. Miten voit selittää äänirautakokeen havainnot?

 5. Kerrotaan, että jotkut laulajat voivat rikkoa ohuen juomalasin. 
  Miten tämän voi selittää resonanssi-ilmiön avulla?

 6. Oletko havainnut joskus auton kyydissä, että tiellä olevat 
  pienet peräkkäiset kuopat tärisyttävät erityisen voimakkaasti. 
  Miten arvelet tärinälle käyvän, jos 
  a) nopeutta pienennetään huomattavasti  
  b) nopeutta lisätään huomattavasti.
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