
Värähtely- 
ja äänioppi

Välineet
35004 Kierrejousi ”Slinky”

Tutki seisovan aaltoliikkeen syntymistä ja siihen vaikuttavia teki-
jöitä pitkässä kierrejousessa.

Venyttäkää parin kanssa jousi noin seitsemän metrin pituiseksi. 
Parisi pitelee jousen päätä paikoillaan. Lähetä pulssi eli yksi 
heilahdus ja seuraa sen heijastumista jousen toisesta päästä. 
Lähetä kaksi pulssia pienin väliajoin. Seuraa ensimmäisen 
pulssin ja toisen pulssin kohtaamista, kun ensimmäinen on jo 
palaamassa. Toista koe ja yritä lähettää hyviä samalle puolelle 
heilahtavia pulsseja. Mikä ilmiö tapahtuu menomatkalla olevan ja 
heijastuneen pulssin kohdatessa.

Koettakaa lähettää parisi kanssa yhtä aikaa samanlaiset pulssit. 
Seuratkaa niiden kohtaamista.

Lähetä nyt jatkuvaa aaltoa heiluttaen kättä rauhallisesti lattialla 
vaakasuoraan edestakaisin. Muuta hiukan heiluttamistaajuutta. 
Koeta saada jousessa etenevä aalto pysähtymään, jolloin muo-
dostuu kupukohtia ja solmukohtia. Kupukohdissa jousi liikkuu 
vain puolelta toiselle ja solmukohdissa jousi ei juurikaan liiku. 
Laske solmujen määrä. Onko parisi käden kohdalla kupu vai 
solmu. Entä oman kätesi kohdalla.

Muuta heiluttamistaajuutta selvästi suuremmaksi ja koeta saada 
uudestaan solmuja ja kupuja. Laske solmujen määrä.

Toista koe lisäämällä edelleen taajuutta.

Kokeile, miten jousen tiukkuus vaikuttaa solmujen ja kupujen 
määrään, kun taajuus pidetään samana.

Koeta saada aikaan tilanne, jossa jousessa on vain yksi solmu ja 
yksi kupu. Millaista on silloin kätesi liike?

Seisovan aaltoliikkeen syntyminen perustuu kohtaavien sa-
manlaisten aaltojen interferenssiin. Aallon taajuus, nopeus ja 
aallonpituus ovat samoja etenevässä ja heijastuneessa aallossa. 
Aallonpituuden on oltava juuri sopiva, jotta jousen pituudelle niitä 
mahtuu puolikkaiden aaltojen eli kupujen pituuksien moniker-
ta. Aallonpituutta voidaan säätää muuttamalla taajuutta taikka 
muuttamalla jousen kireyttä, jolloin aallon etenemisnopeus muut-
tuu. Aallonpituus määräytyy aaltoliikkeen perusyhtälön mukaan.

v = λ f  ⇒ λ = v / f
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Työssä tutkitaan seisovan aaltoliikkeen syntymistä 
kierrejousella sekä värähtelytaajuuden vaikutusta 
kupu- ja solmukohtien määrään.
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Tehtäviä

 1. Miten kuvun keskikohdan nopeus vaihtelee seisovassa aalto-
  liikkeessä? Entä solmukohdan nopeus?

 2. Mitä energiamuotoja esiintyy pitkän jousen seisovassa aalto-
  liikkeessä?

 3. Mitä voit sanoa energian etenemisestä seisovassa aalto-
  liikkeessä?

 4. Heilutat pitkää jousta tietyllä taajuudella toisesta päästä ja 
  siihen muodostuu seisovan aallon viisi täyttä kupua. Kiristät 
  jousta pitämällä sen pituuden kuitenkin samana. Miten heilu-
  tustaajuutta pitää muuttaa, jotta muodostuisi edelleen viisi 
  täyttä kupua.
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