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Tarvikeluettelo Akustiikka-jakson kokeita varten

• 1/2 l:n ja 1/3 l:n pulloja
• eri materiaaleista valmistettuja viivoittimia
• erilaisia juomalaseja
• ilmapallo
• jalallisia viinilaseja
• kannettomia peltipurkkeja
• kumilenkkejä
• metallilankaa
• metallilusikoita
• nauloja
• poikki sahattu muovipullo
• puuvillalankaa
• pätkä puutarhaletkua
• riisiä
• suppilo
• tulitikkuaskeja
• vasara
• vesikulho
• äänirauta
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Akustiikka – äänioppia  

Ääni on, aivan kuten valokin, abstrakti käsite, jota on lähestyttävä hyvin konkreettisesti. 
Akustiikassa on joitakin hyvin keskeisiä käsitteitä kuten taajuus, melu, desibeli ja kaiku. 
Näitä käsitteitä käytetään arkikielessäkin, mutta niiden selittäminen on kuitenkin tärkeää.

Mihin korvia tarvitaan?

Ympäristömme on täynnä ääniä, sekä luonnollisia että ihmisen luomia.
Ääntä on niin ilmassa, vedessä, metalleissa kuin puussakin. Ääni on aaltoja, värähtelyä, 
jotka kuuloelimet erottavat, mikäli värähtelyt sattuvat tiettyjen raja-arvojen sisäpuolelle. 

Korva on tekniseltä kannalta ihmisruumiin monimutkaisin osa. Ihmisen kuuloelimistössä 
ei ole tapahtunut suuria muutoksia sen jälkeen, kun alkuihminen laskeutui puusta ja 
muutti asumaan Afrikan savanneille. Korvat ovat yhä alkuperäisellä paikallaan molemmin 
puolin päätä, ja siksi voimmekin kuulla myös takaa kuuluvia ääniä ja ymmärtää, mistä 
suunnasta ne tulevat.

Kun korva antaa merkin, ihmisen koko elimistö reagoi siihen ja valpastuu. 
Korvat on ”ohjelmoitu” niin, että kovat äänet ohittavat hiljaisemmat jonossa aivoihin, 
ja näin tärkeä informaatio pääsee perille ensimmäisenä. Voidaan sanoa, että jos jokin 
suuri tulee metsästä kovalla rytinällä, aivot muodostavat siitä käsityksen ennen kuin 
hiljaisesta kuiskauksesta, vaikka kuiskaus olisikin kuulunut ensin.

Kuuloaistimus

Kitarankieli voi värähdellä edestakaisin satoja kertoja sekunnissa. Tällöin ilmassa, 
kitarankielen ympärillä, syntyy sarja paineen lisääntymisiä ja vähenemisiä. Nämä 
paineenvaihtelut levittäytyvät kitarankielestä ilman halki kaikkiin suuntiin. Paineen-
muutokset osuvat myös korvan tärykalvoon, joka alkaa värähdellä samassa tahdissa 
kitarankielen kanssa. Tärykalvo liikkuu sisäänpäin aina, kun siihen kohdistuu enemmän 
painetta, ja ulospäin, kun paine laskee. 

Ääniaallot saavat merkityksen sisäkorvassa, jossa äänet lajitellaan. Sisäkorva ja aivot
muuttavat tärykalvon liikkeet ääni-informaatioksi.

Jos tärykalvoon osuvat paineenvaihtelut ovat säännöllisiä, seurauksena on äänen kuulo-
aistimus. Jos paineenvaihtelut kuitenkin ovat epäsäännöllisiä, ihminen kokee äänet meluna.

Äänenkorkeus ja taajuus

Äänenkorkeus riippuu siitä, kuinka monta värähdystä sekunnin aikana tapahtuu. Värähdys-
ten määrää sekunnissa kutsutaan taajuudeksi. Taajuuden mittayksikkö on hertsi, lyhennet-
tynä Hz. Korkea taajuus (frekvenssi) tarkoittaa korkeaa ääntä. Matala taajuus tarkoittaa 
matalaa ääntä.

Infraääni ja ultraääni

Ihminen voi kuulla ääniä, joiden taajuus on 20–20 000 hertsiä. Ääntä, joiden taajuus on alle 
20 hertsiä, kutsutaan infraääneksi. Ääntä, jonka frekvenssi on yli 20 000 hertsiä, kutsutaan 
ultraääneksi.



O
pe

tt
aj

an
 si

vu
t

4 Päivänselvää • AKUSTIIKKA
© 2012 Oppimateriaalikeskus Opike • www.opike.fi

Jos taajuus on alle noin 20 värähdystä sekunnissa, korva ei muodosta värähtelystä ääniaisti-
musta. Sen sijaan värähtelyn voi tuntea paineenvaihteluna kehossa. 

Tärykalvo ei voi värähdellä kuinka nopeasti tahansa. Vastasyntynyt voi kuulla ääniä, joiden 
taajuus on noin 20 000 hertsiä. Iän karttuessa tärykalvon kyky värähdellä nopeasti heikke-
nee. Tämä tarkoittaa käytännössä, etteivät vanhat ihmiset voi kuulla yhtä korkeita ääniä 
kuin lapset. 

Koirat ja lepakot pystyvät kuulemaan huomattavasti korkeampia ääniä kuin ihmiset. 
Ne voivat siis tunnistaa ultraääniä.

Mitä tinnitus on?

Tänäkään päivänä ei tarkalleen tiedetä, mitä ihmisen korvassa tapahtuu tinnituksen aikana. 
Erään teorian mukaan vahingoittuneet sisäkorvan värekarvasolut lähettävät aivoihin vää-
riä signaaleja. Aivot tulkitsevat nämä signaalit ääninä, vaikkei mitään ääntä todellisuudessa 
kuulu.

Tinnitus voidaan jakaa kolmeen vaikeusasteeseen:

1. Hiljainen suhina, jonka huomaa vain, kun on muuten hyvin hiljaista.
2. Korvien soiminen tai muut häiritsevät äänet, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämään.
3. Kovat äänet, jotka vaikuttavat kokijansa yleistilaan aiheuttamalla esim. keskittymis-
 vaikeuksia ja unettomuutta.

Tinnituksen yhteydessä puhutaan usein yliherkkyydestä äänille. Kovaääninen musiikki voi 
tuntua tuskalliselta, ja arkisetkin äänet voivat tuntua epämiellyttäviltä. Ihminen voi myös 
menettää kyvyn erottaa ääniä toisistaan. Sanat sulautuvat yhteen niin kuin taustamusiikki. 
Musiikki tuntuu pelkältä äänipuurolta. Ihminen ei tällöin myöskään kuule, mitä hänelle sa-
notaan, kun tilassa kuuluu samanaikaisesti muitakin ääniä.
 
Kuinka äänet syntyvät? 
Yhdessä tehtäviä kokeita

a)  Pyydä oppilaita laittamaan kämmenensä omalle kurkulleen ja tuottamaan erilaisia ääniä.  
 Pyydä heitä kiinnittämään huomiota siihen, missä kohdassa äänet tuntuvat ja miltä ne  
 tuntuvat. 

b) Selitä ihmisen äänihuulten toiminta seuraavan demonstraation avulla: 

• Puhalla ilmapallo täyteen ilmaa, venytä ilmapallon kaulaa ja anna ilman virrata hitaasti  
 ulos. Venytä ilmapallon kaulaa välillä enemmän, välillä vähemmän.
 Verratkaa, miten ääni muuttuu.
• Kerro oppilaille kurkunpäästä ja sen elastisista äänihuulista. Selvitä, kuinka äänihuulten  
 muoto muuttuu, kun huudamme, kuiskaamme tai vain puhumme.

c)  Pyydä oppilaita pitämään kiinni nenästään ja puhumaan. Kuinka ääni muuttuu? Pyydä  
 oppilaita laittamaan kätensä eri puolille vartaloa. Missä kohdassa vartaloa ääni tuntuu  
 voimakkaimmin, kun laulaa matalia säveliä ja missä kohdassa, kun laulaa korkeita säve- 
 liä? Miltä sormissa tuntuu, kun puhuu täyteen puhallettua ilmapalloa vasten?
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d)  Pyydä oppilaita ottamaan käteensä äänirauta, napauttamaan sitä kädellään ja asetta- 
 maan se päätään vasten. Oppilas kuulee äänen, mutta ääni ei tule pään sisäpuolelle
 ilmaa pitkin, vaan kallon luiden läpi. 

Keskusteltavaksi:

Melutasot
• Kuinka äänenvoimakkuus ja melun taso määritellään?
• Äänet ennen vanhaan ja nykymaailmassa
• Milloin ympärillämme on hiljaista?
• Missä hiljaisuutta voi kokea?

• Mitä on tinnitus?
• Miltä se tuntuu?
• Miten sitä voi välttää?
 

Äänen ominaisuuksia

Ääniaallon kulku ja voimakkuus 

Ääniaalloilla on erilaisia ominaisuuksia. Taajuus määrää myös äänen värin. Matala taajuus 
tuottaa tumman/matalan äänen. Korkea taajuus tuottaa heleän/korkean äänen. Ääniaallon 
amplitudi eli korkeus voi lisäksi olla suuri tai pieni. Amplitudi määrää äänen voimakkuuden.

Hidas värähtely = matala taajuus ja ääni 
Matala aaltoliike = pieni amplitudi ja hiljainen ääni  

Nopea värähtely = korkea taajuus ja ääni
Matala aaltoliike = pieni amplitudi ja hiljainen ääni

Hidas värähtely = matala taajuus ja ääni
Korkea aaltoliike = suuri amplitudi ja voimakas ääni  

Nopea värähtely = korkea taajuus ja ääni
Korkea aaltoliike = suuri amplitudi ja voimakas ääni
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Äänen nopeus

Äänen nopeus riippuu aineesta, jossa se kulkee. Ilmassa äänen nopeus on noin 340 metriä 
sekunnissa. Nopeus riippuu hieman ilman lämpötilasta, sillä äänen nopeus kasvaa lämpöti-
lan kohotessa.

Ääni kulkee ilmassa 340 metrin sekuntinopeudella eli noin 1 200 km tunnissa. Ääntä no-
peammin lentävän lentokoneen ääni tulee korviimme vasta hetki sen jälkeen, kun lentokone 
on jo ohittanut meidät. Lentokone lentää siis ”oman moottorinsa ääntä pakoon”. Jos äänen 
nopeus olisi 50 km/h, tien ylittäminen olisi hengenvaarallista. Silloin olisi mahdotonta kuulla 
auton ääntä ennen kuin olisi jo jäänyt auton alle.

Kun äänennopeus ylittyy, syntyy valtava paineaalto, niin sanottu yliäänipamaus. Kun paine-
aalto saavuttaa maanpinnan, se voi olla niin voimakas, että ikkunoita särkyy. Paineaalto voi 
ihmiseen osuessaan aiheuttaa myös kuulovaurioita. Mitä tiheämpää aine on, sitä nopeam-
min ääni kulkee. Äänennopeus on vedessä noin 1 500 m/s ja metallissa noin 5 000 m/s.
 
Kaikuluotaus

Tietoa äänen nopeudesta voidaan käyttää hyväksi etäisyyden määrittämisessä. Laivan kaiku-
luotain lähettää merenpohjaan äänisignaalin, joka muodostaa meren pohjassa kaiun. Laivas-
sa mitataan aika, joka kuluu ennen kuin kaiku palaa laivaan saakka. Koska äänennopeus ve-
dessä tiedetään, voidaan laskea äänen kulkema matka eli pohjan syvyys.

Äänen nopeuden avulla voidaan myös laskea salamaniskun etäisyys ukkosella. Ääni kulkee 
noin 340 m/s. Salamaniskun tuottama valo kulkee valtavan paljon nopeammin kuin ääni. 
Kun näemme salamaniskun, voimme mitata ajan, joka kuluu ennen kuin ukkosen jyrinä 
kuuluu. Jos salaman iskettyä kuluu esim. kuusi sekuntia ennen ukkosen jyrinää, tiedämme, 
että salama välähti noin kahden kilometrin päässä (6 x 340 m = 2 040 m).

Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuus riippuu siitä, kuinka suuria värähdykset eli paineenvaihtelut ovat. Jos 
tärykalvoon osuvat paineenvaihtelut ovat voimakkaita, tärykalvokin värähtelee voimak-
kaammin. Ihminen kokee voimakkaat värähtelyt kovana äänenä. Jos tärykalvoon osuvat 
paineenvaihtelut ovat pieniä, tärykalvokin liikkuu vähemmän ja ihminen kuulee hiljaisen 
äänen. Suuret paineenvaihtelut siis tuottavat kovaa ääntä ja pienet hiljaisempaa ääntä. 

Äänenvoimakkuuden mittayksikkö on desibeli (dB). Liian voimakkaat äänet voivat vaurioit-
taa korviamme. Se, että jokin ääni koetaan voimakkaana, johtuu äänen aaltoliikkeen eli 
ääniaaltojen suuresta liike-energiasta. Ääniaallot ovat ilman liikettä, ja tämä liike voi myös 
puhkaista ihmisen tärykalvon tai vahingoittaa sisäkorvan ääniä aistivia soluja. Se, miten 
voimakkaana ääni koetaan, riippuu etäisyydestä äänenlähteeseen ja äänen taajuudesta. 
Korva on herkin äänille, joiden taajuus on välillä 1000–3000 hertsiä. Tälle välille sijoittuvat 
heikot äänet kuullaan hyvin. Äänenvoimakkuuden on oltava vastaavasti suhteellisen suuri, 
jotta ääni kuuluisi silloin, kun sen taajuus on hyvin matala tai korkea.
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Kymmenen desibelin kasvu äänenvoimakkuudessa merkitsee äänenvoimakkuuden kaksin-
kertaistumista. Ääni, jonka voimakkuus on 30 dB, tuntuu siis kaksi kertaa voimakkaammalta 
kuin ääni, jonka voimakkuus on 20 dB!

 
Esimerkkejä äänien voimakkuuksista desibeleinä:

200 dB avaruusraketin laukaisu
140 dB suihkukone läheltä kuultuna
120 dB kipuraja, äänen kuuleminen sattuu korviin
100 dB suuri kuorma-auto läheltä kuultuna  
  90 dB meluisa ruokasali tai äänekäs luokkahuone
  80 dB vilkkaasti liikennöity katu
  60 dB normaali keskustelu
  40 dB rauhallinen luonto
  30 dB makuuhuone yöllä
  10 dB hiljainen kuiskaus, lehtien rapina

Oppilaan teksti, sivut 9,10,11,12

Erilaisia soittimia 
Yhdessä tehtävä koe

Tutkikaa erilaisia soittimia ja miettikää, mistä ääni tulee.

Miksi eri soittimet kuulostavat erilaisilta?
Mikä määrää, ovatko äänet matalia vai korkeita?
Voiko samasta soittimesta lähteä monenlaisia ääniä?

Anna oppilaiden suunnitella omia soittimiaan erilaisista materiaaleista valmistetuista rasiois-
ta, kenkälaatikoista, pulloista, putkista, työkaluista jne. Muodostakaa oma orkesteri.

Oppilaan kokeet 1,2,3a,3b

Laulavat lasit 
Oppilaan koe 4

Kokeeseen tarvitaan viisi erilaista juomalasia, joissa on eri määrät vettä. Kokeessa voi myös 
naputella lasien reunaa varovasti esimerkiksi pienellä lusikalla. 
Ohuet, jalalliset lasit tuottavat kauneimmat äänet. Voidaan lisäksi tutkia, kuinka lasien alusta 
vaikuttaa ääneen.
Koetta voi testata myös samanlaisilla juomalaseilla, joissa on eri määrät vettä.

Oppilaan koe 5

Suppilo korvassa 
Oppilaan koe 6

Kokeen jälkeen voidaan keskustella, mitä hyödyllisiä sovelluksia kokeesta on olemassa
(stetoskooppi).
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Jos koulussa on akvaario, voitte jopa kuunnella vedenalaisia ääniä. Vedenpinnan alaisten 
äänten kuunteleminen on mielenkiintoista myös rannalla. Oppilas voi pudottaa veteen kiviä, 
kuljettaa tikkua vedenpohjaa pitkin ja kuljettaa kättään edestakaisin, kun toinen kuuntelee. 
Äänet kuuluvat vedessä voimakkaampina. 

Keskustelkaa siitä, miten veneiden äänet vaikuttavat kaloihin. Onko välttämätöntä tai sallit-
tua hurjastella järvellä tai merellä? Voiko valaiden rantaan ajautumisen ja laivojen mootto-
reiden kovien äänten välillä olla yhteys? Miten äänet ylipäätään vaikuttavat eläimiin? 

Oppilaan koe 7

Kaiku 
Yhdessä tehtävä koe

Jos lyö kätensä yhteen tyhjässä huoneessa, ei ääni kuole heti pois vaan kuuluu vielä hetken 
käsien lyönnin jälkeen. Ulkona voi huomata, että käsien yhteen lyömisestä syntyvä ääni pa-
laa hetken kuluttua takaisin, jos lähellä on korkea talonseinä, vuorenrinne tai jotakin vastaa-
vaa. Ääni selvästikin kantautuu tai heijastuu takaisin kovista esineistä. Kaiku osoittaa myös, 
että ääni tarvitsee tietyn ajan kulkeakseen heijastavalle pinnalle saakka ja sieltä takaisin. 

Oppilaan kokeet 8,9
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Akustiikka  

Akustiikka on äänioppia.
Kuulet ääniä korviesi kautta.
Jos käännät päätäsi äänen suuntaan, 
kuulet paremmin kuin jos käännyt pois.
Jos laitat kätesi korvalehden taakse, 
kuulet vielä paremmin.

Äänenvoimakkuutta mitataan desibeleillä.
Hyvin matalat ja korkeat äänet sekä 
kovat äänet aiheuttavat stressiä.
Tööttäävät ja jarruttavat autot ja
nousevat ja laskeutuvat lentokoneet
voivat vahingoittaa kuuloasi.
Myös kovaääninen musiikki 
voi vahingoittaa kuuloasi.
Kovien äänten keskellä on hyvä
käyttää kuulosuojaimia.

Ääni liikkuu ilmassa aaltoina.
Kun ääniaallot törmäävät esteeseen, 
ne kimpoavat takaisin kaikuna.
Erilaiset materiaalit tuottavat erilaisen kaiun.
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Ääni on aaltoja

Ääntä on ilmassa, vedessä, 
metallissa ja puussa. 
Ääni on edestakaista liikettä
eli värähtelyjä ja ilman aaltoilua, 
jonka korvasi huomaa.

Kun näppäilet kitaran kieliä, 
ne alkavat värähdellä. 
Kun kielet värähtelevät, 
myös ilma niiden ympärillä liikkuu. 
Ilmaan syntyy ääniaaltoja.

Kun ilmassa oleva ääniaalto 
osuu korvasi tärykalvoon, 
kalvo alkaa värähdellä. 
Korva lähettää ääniaallot aivoihisi, 
ja aivosi tulkitsevat ne. 
Silloin tunnet kuulevasi ääntä.
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Voimakkaat ja heikot äänet

Äänenvoimakkuutta mitataan desibeleissä (dB).

130 dB          

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10 dB

0          

Montako desibeliä on 
luokassa kuulemasi puheen voimakkuus?
Onko korviisi joskus alkanut sattua
liian kovan äänen takia?
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Kaiku

Jos huudat tyhjässä huoneessa, 
äänesi palaa takaisin. 
Kuulet kaiun.

Lepakot, delfiinit ja valaat 
löytävät ruokansa kaiun avulla. 
Lepakoilla on heikko näkö. 
Löytääkseen ruokaa ne päästelevät 
hyvin korkeita ääniä. 
Lepakon korkea ääni 
osuu hyönteiseen, ja syntyy kaiku.
Näin lepakko tietää, missä hyönteinen on.

Myös ihminen käyttää kaikua ruoan etsinnässä.
Kalastusaluksissa on kaikuluotaimet, 
joilla lähetetään ääniä veteen. 
Kun äänet osuvat kalaparveen, 
kalastajat näkevät sen laivan tietokoneelta. 
Silloin kalastajat tietävät, 
mihin verkot kannattaa laskea.
 
Kaikuluotaimen avulla voidaan myös mitata, 
kuinka syvää meressä on.
Äänet osuvat tyhjässä huoneessa 
seiniä vasten.
Kuinka sisustaisit oman 
luokkahuoneesi niin, ettei siellä kaiu?
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Värähtelyjä

Tarvitset
• eri materiaaleista valmistettuja viivoittimia.

1. Aseta viivoitin pulpetin reunalle
 niin, että puolet siitä on
 pulpetin reunan ulkopuolella.
2.  Lyö viivoittimen pulpetin ulkopuolelle yltävää osaa.  
 Katso ja kuuntele, mitä tapahtuu.
3.  Siirrä viivoitinta pitemmälle 
 pulpetin reunan ulkopuolelle.
4.  Toista koe. Kuinka ääni muuttuu? 
 Liittyvätkö äänet ja viivoittimen liikkeet 
 jotenkin toisiinsa? 
 Milloin ääni on korkeampi 
 ja milloin se on matalampi?
5.  Toista koe erilaisilla alustoilla. 
 Kokeile muovisia, puisia ja metallisia viivoittimia. 
 Lähteekö erilaisista viivoittimista erilaisia ääniä?

Mitä enemmän viivoitin värähtelee sekunnissa, 
sitä korkeamman äänen kuulet.
Värähtelyjen määrää sekunnissa 
kutsutaan taajuudeksi. 
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Koe 2

Ääniaaltoja

Tarvitset
• ääniraudan
• kulhon vettä.

1. Lyö äänirautaa kevyesti pöytää vasten.
 Vie äänirauta lähelle korvaasi. 
 Kuuntele.
2. Lyö äänirautaa uudelleen pöytää vasten.
 Vie äänirauta poskeasi vasten.
 Miltä se tuntuu?
3. Lyö taas äänirauta pöytää vasten.
 Upota sitä hieman vesikulhoon 
 (vain muutama millimetri pinnan alapuolelle).
 Mitä näet?

Mihin äänirautaa tavallisesti käytetään?
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Koe 3
a & b

Oma soitin

Koe 3a

Tarvitset
• kahtia sahatun muovipullon alaosan
• ilmapallon
• riisiä.

1. Pingota ilmapallo poikki sahatun pullon suuaukon  
 yli. Sinulla on nyt pullosta tehty rumpu.
2. Sirottele muutama riisinjyvä rummunkalvolle. 
 Mitä tapahtuu, kun puhut rummun lähellä? 
 Mitä tapahtuu, kun rummutat ilmapalloa varovasti  
 sormilla? Mitkä muut soittimet toimivat näin?

Koe 3b

Tarvitset
• tulitikkuaskin sisäpuolen
• kolme kumilenkkiä.

1. Pujota kumilenkit askin ympärille.
2. Näppäile kumilenkkejä ja kuuntele.
 Laita aski pöydälle ja näppäile kumilenkkejä.
 Kokeile eri tapoja ”soittaa” askia.
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Koe
4 & 5

Koe 4
Laulavat lasit

Tarvitset
• viisi erilaista juomalasia,
 mielellään yksi jalallinen viinilasi
• vettä.

1.  Laita lasit riviin. 
2.  Kaada laseihin eri määrät vettä.
3.  Kuljeta etusormea varovasti ympäri lasien reunaa.
 Miltä lasit kuulostavat?
 Voitko muuttaa ääniä lisäämällä tai vähentämällä vettä?
 Miksi lasit soivat?

Koe 5
Pullourut

Tarvitset
• viisi pulloa (tilavuus 1/3 l tai 1/2 l)
• vettä.

1. Kaada pulloihin eri määrät vettä.
2. Puhalla pullon suuaukkoon sivultapäin.
 Mitä kuulet?



17

Kokeet

○◌ Kopiointi sallittu Päivänselvää • AKUSTIIKKA
© 2012 Oppimateriaalikeskus Opike • www.opike.fi

Koe 6

Suppilo korvassa

Tarvitset
• suppilon
• pätkän puutarhaletkua (noin ½ m).

1. Työnnä suppilon pää puutarhaletkuun.
2. Kuuntele erilaisia ääniä suppilon lävitse.
3. Laita suppilo kaverisi mahaa vasten. 
 Miltä maha kuulostaa?
 Miltä keuhkot kuulostavat?
4. Kuuntele luokan lämpöpattereita.
 Miltä ne kuulostavat?
5. Mitä muuta voit kuunnella?
 Kuinka ääni muuttuu,
 kun kuuntelet sitä suppilon kautta?
 Mihin muuhun ”äänisuppiloa” voisi käyttää?
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Koe 7

Äänen kulku

Ääni kulkee eri tavoin eri aineissa.
1. Paina korvasi pulpetin kantta vasten.
2. Koputa pulpetin kantta.
 Mitä kuulet?
3. Paina korvasi lattiaa vasten.
4. Koputa lattiaa.
 Kuulostaako se erilaiselta kuin pulpettia vasten?
5. Paina korvasi jotain pehmeää vasten.
6. Koputa. Miltä se kuulostaa? 
7. Jatka kokeilemalla eri aineita.
8. Tee lista. Mitä materiaaleja vasten ääni kuuluu hyvin  
 tai kovaa? Mitä materiaaleja vasten ääni kuuluu
 huonosti tai hiljaa?

Kovaa     Hiljaa
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Koe 8

Kilinää pään sisällä

Tarvitset
• kaksi metallilusikkaa
• metrin puuvillalankaa.

1. Sido lusikka langan kumpaankin päähän.
2. Leikkaa lanka poikki keskeltä.
3. Tee langan toiseen päähän silmukka
 ja pujota se korvasi ympärille.
4. Tee sama toiselle langalle.
5. Kummastakin korvastasi roikkuu nyt lusikka.
 Kumarru eteenpäin.
 Liikuta päätäsi varovasti puolelta toiselle niin,
 että lusikat osuvat toisiinsa.
 Mitä kuulet?
6. Lyö lusikoita kynällä.
 Kuulostaako ääni samanlaiselta?
7. Pyydä kaveriasi koputtamaan lusikoita
 varovasti sormella ja sitten kynällä.
 Mitä kuulet?
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Koe 9

Tölkkipuhelin

Tarvitset
• kaksi peltipurkkia ilman kansia
• metallilankaa
• kaksi pientä naulaa ja vasaran.

1. Tee reikä keskelle purkin pohjaa.
2. Pujota metallilanka reikään.
3. Kiinnitä lanka kietomalla se naulan ympärille.
4. Tee reikä myös toisen purkin pohjaan
 ja yhdistä ne toisiinsa metallilangalla.
 Nyt sinulla on purkki metallilangan
 kummassakin päässä.
5. Asettukaa niin, että ette näe toisianne.
 Metallilangan on oltava suorana.
6. Tarkistakaa, ettei lanka osu mihinkään.
7. Toinen teistä laittaa purkin korvalleen
8. Toinen teistä voi puhua, laulaa tai
 viheltää purkkiinsa.
 Mitä kuuluu?
9. Vaihtakaa osia.
 Nyt on toisen vuoro puhua,
 laulaa tai viheltää.
 Mitä kuuluu?
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Tarvikkeet Koe 1, Värähtelyjä

Koe 3a, Oma soitin Koe 3b, Oma soitin

Koe 4, Laulavat lasit Koe 5, Pullourut

Koe 6, Suppilo korvassa Koe 8, Kilinää pään sisällä

Yksittäisen kuvan lataus Fysiikka ja Kemia- kirjan
verkkosivuilta kansiosta AKUSTIIKKA.
www.opike.fi  Tutustu tuotteisiin.
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