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1 Johdanto
Noin 3000 vuotta vanhan Huang Chungin legendan mukaan Kiinan keisari
Huang Ti käski palvelijansa Ling Lunin tehdä soivia pillejä. Ling Lun tarvitsi
matemaattisen reseptin hyvältä kuulostavien pillien valmistukseen. Hän mat-
kusti Hia Hin laaksoon ja kuunteli siellä feenikslintujen laulua. Ling Lun leik-
kasi laakson bambuista tasapaksuja, 81 mittayksikön (noin yhdeksän tuuman)
mittaisia putkiloita ja puhalteli niihin. Hän havaitsi, että ääni vastasi korkeu-
deltaan matalinta uroslinnun kuudesta tuottamasta äänestä. Myös naaraslintu
lauloi kuudella eri sävelellä. Ling Lun lyhensi valmistamiaan pillejä siten, että
niiden sävelkorkeudet vastasivat uros- ja naaraslintujen laulamia ääniä. Hän
antoi matalimmalle uroslinnun äänelle nimen Huang Chung, keltainen kello,
josta legenda saa nimensä. Putkien pituuksiksi ja niitä vastaaviksi säveliksi tu-
livat uroksen putkille
f g a h c] d]
81 72 64 57 51 45

ja naaraan putkille
c d e f] g] a]
54 48 43 38 34 30

.

Tarina kertoo sävelten löytymisestä kiinalaisen taruston mukaan. Putkien pi-
tuuksia tutkittaessa voidaan havaita matemaattinen rakennelma. Naaraiden
putket ovat pituudeltaan 2/3 urosputkien pituuksista ja Huang Chung:sta seu-
raavat putkien pituudet saadaan kertomalla naarasputkien pituudet tekijällä
4/3. [2]

Tässä tutkielmassa perehdytään kieli-, puhallin-, ja lyömäsoitinten fysiikkaan.
Musiikkisoittimet ovat toimintaperiaatteiltaan hyvin erilaisia. Kuitenkin niissä
voidaan havaita samankaltaisia fysikaalisia ilmiöitä, joiden tutkimiseen aalto-
jen fysiikka antaa hyvän työkalun.

Soittimia on kehitetty vuosisatojen ja -tuhansien saatossa puhtaasti empiiri-
sesti paremmin soiviksi ja soitettaviksi. Instrumenttien kirjo on valtava, ja sil-
ti jokainen soitin on itsessään uniikki tutkimuskohde. Esimerkiksi nykypäivän
kitaran kaikukoppa pyrkii vahvistamaan juuri niitä äänten korkeuksia, jotka
kuuluvat kitaran kielten taajuusalueeseen [10]. Tässä tutkielmassa pyritäänkin
ottamaan huomioon mahdollisimman suuri määrä soittimia ja tuomaan esiin
niiden toiminnan perusperiaatteet.

Fysiikan näkökulmasta Huang Chungin legendan perimmäinen kysymys on,
miksi juuri tietyn mittaiset pillit tuottivat haluttuja sävelkorkeuksia. Saman-
kaltaisten kysymysten äärellä voidaan olla minkä tahansa soittimen kanssa.
Tutkielman tarkoitus on vastata näihin kysymyksiin mahdollisimman katta-
vasti, loogisesti ja valaisevasti.
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2 Ääniaallot

2.1 Yleistä
Ääniaalto on häiriö, joka etenee väliaineessa. Perättäiset ääniaallot muodosta-
vat eräänlaisen liikkuvan painevaihtelusarjan, jossa on vuorottaisia tihentymiä
ja harventumia. Nämä ovat etenemissuuntansa kanssa samansuuntaisia, joten
ääniaaltoja kutsutaan pitkittäisiksi aaltoliikkeiksi. Pitkittäinen ääniaalto voi-
daan konkreettisesti nähdä esimerkiksi työnnettäessä pitkää jousta äkillisesti
sen pituussuunnassa. [3]

Ääniaaltoja kuvataan yleensä sinimuotoisina samoin kuin poikittaisia aalto-
ja huolimatta siitä, että hiukkasten poikkeama on samansuuntaista aallon ete-
nemisen kanssa. Ääniaalto voidaan kuvata kaksiulotteisesti poikkeamana tai
painevaihteluna ajan funktiona. Pulssin eteneminen esimerkiksi langassa tai
kielessä on poikittaista aaltoliikettä. Aallon matemaattiseen tarkasteluun tar-
vitaan aaltofunktio, joka kertoo väliaineen hiukkasten poikkeaman millä tahan-
sa ajanhetkellä t. Pitkittäisten ääniaaltojen tapauksessa poikkeama on etene-
missuunnan kanssa samansuuntainen, poikittaisilla etenemissuuntansa kanssa
kohtisuorassa. [3]

Poikittaisen etenevän aallon aaltofunktio on muotoa

y = f(x, t). (1)

Aaltofunktio kertoo poikkeaman y paikassa x ajanhetkellä t. Tarkastellaan sit-
ten positiivisen x-akselin suuntaan nopeudella v etenevää aaltoa kuvitteellises-
sa langassa. Ajanhetkellä t = 0 langan kuvan 1 aallon muoto olkoon y = f(x).
Yleisesti ajanhetkellä t langan muoto on y = f(x − vt), jolloin funktio antaa
saman 'piikin' kohdassa x = vt kuin se antoi ajanhetkellä t = 0 kohdassa x = 0.

Pitkittäiset ääniaallot ovat sinimuotoisia harmonisia aaltoja. Positiivisen x-
akselin suuntaan etenevän ääniaallon aaltofunktiota kuvataan matemaattises-
ti yleisessä muodossa

y(x, t) = A sin(kx− ωt). (2)

Pitkittäisen aallon aaltofunktiossa A on poikkeaman amplitudi, k on aaltoluku
ja ω on kulmataajuus. [3]

Sekä pitkittäiset että poikittaiset aallot (myös muut etenevät häiriöt) toteut-
tavat ns. aaltoyhtälön. Jean Le Rond d'Alambertin vuonna 1747 kehittelemä
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Kuva 1: Pulssin eteneminen nopeudella 1 km/s. [2]

yhtälö
∂2y

∂x2
=

1

v2

∂2y

∂t2
(3)

on toisen kertaluvun osittaisdi�erentiaaliyhtälö, joka kuvaa etenevää harmonis-
ta aaltoa. Aaltoyhtälöä käytetään fysiikassa hyvin yleisesti, mutta ääniaaltojen
tapauksessa aaltoyhtälön lineaarisuudesta seuraa esimerkiksi superpositioperi-
aate. [1, 2, 3]

2.2 Superpositioperiaate
Jos useampi aalto vaikuttaa samaan väliaineen pisteeseen, saadaan kyseisen
pisteen poikkeama tasapainoasemasta laskemalla summa kaikkien aaltojen poik-
keamasta kyseisessä pisteessä. Fysikaalista ilmiötä kutsutaan interferenssiksi
(kuva 2). Kun kaksi osa-aaltoa y1(x, t) ja y2(x, t) ovat mielivaltaisia aaltofunk-
tioita samassa pisteessä x, amplitudien ollessa pieniä on kokonaisaaltofunktio
pisteessä x

ytot = y1(x, t) + y2(x, t) (4)

Summautuvuus on seurausta aaltoyhtälön (3) lineaarisuudesta. Jos y1(x, t) ja
y2(x, t) ovat aaltoyhtälön ratkaisuja, myös niiden summa on ratkaisu. Nyt

∂2y1(x, t)

∂x2
=

1

v2

∂2y1(x, t)

∂t2
ja

∂2y2(x, t)

∂x2
=

1

v2

∂2y2(x, t)

∂t2
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lasketaan yhteen, jolloin saadaan summaksi

∂2

∂x2

(
y1(x, t) + y2(x, t)

)
=

1

v2

∂2

∂t2
(
y1(x, t) + y2(x, t)

)
(5)

Kuva 2: Kahden aallon interferenssi. [1]

Sijoittamalla saatuun summaan yhtälö (4) havaitaan, että myös summa to-
teuttaa aaltoyhtälön. Summan ratkaisussa tarkasteltiin lineaarista superposi-
tioperiaatetta, jossa oletetaan amplitudien olevan riittävän pieniä. Oletus joh-
tuu siitä, että amplitudin kasvaessa suureksi väliaine menettää elastisuutensa.
Tällöin superpositioperiaate ei ole enää voimassa, toisin sanoen ratkaisu ei ole
enää lineaarinen. [1, 3]

2.3 Huojunta
Huojunta on ilmiö, joka tapahtuu taajuudeltaan toisiaan lähellä olevien aal-
tojen välillä. Se on seurausta aaltojen interferenssistä. Kun taajuudet interfe-
roivat, pieni taajuusero aiheuttaa äänen voimakkuuden säännöllisen vaihtelun.
Tätä vaihtelua kutsutaan huojunnaksi. Taajuutta, jolla vaihtelu tapahtuu sa-
notaan huojuntataajuudeksi. [1].

Tarkastellaan huojuntaa kahden lähes samantaajuisen eri aallon summana.
Nyt aallot ovat positiivisen x-akselin suuntaan kulkevia, jolloin

y1(x, t) = A sin(ω1t− k1x)

y2(x, t) = A sin(ω2t− k2x)
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Nyt summa-aalloksi kiinnitetyssä pisteessä x = 0 saadaan

ytot(t) = y1(t) + y2(t) = A sin(ω1t) + A sin(ω2t)

Käytetään relaatiota sinα + sin β = 2 sin
(

1
2
(α + β)

)
cos
(

1
2
(α− β)

)
, jolloin

sinα + sin β = 2A cos

(
1

2
(ω1 − ω2)t

)
sin

(
1

2
(ω1 + ω2)t

)
(6)

Nyt ω1 6= ω2 mutta ω1 ≈ ω2. Kulmataajuus ω voidaan muuntaa taajuudeksi
yhtälöllä

ω = 2πf. (7)

Yhtälössä (6) esiintyvä kosinitermi cos
(

1
2
(ω1 − ω2)t

)
kuvaa amplitudia, joka

vaihtelee pienellä taajuudella. Sinitermi sin
(

1
2
(ω1 + ω2)t

)
kuvaa ääntä, joka

kuullaan ja joka on keskiarvo kulmataajuuksista ω1 ja ω2. Yhtälön (6) kul-
mataajuudet voidaan muuntaa varsinaisiksi taajuuksiksi yhtälön (7) avulla,
jolloin

1

2
(ω1 ± ω2)t = 2π

(
1

2
(f1 ± f2)

)
t. (8)

Itse äänen taajuus on keskiarvo kahdesta taajuudesta, eli

1

2
(f1 + f2) ≈ f1 ≈ f2. (9)

Amplitudin vaihtelutaajuus puolestaan on

1

2
(f1 − f2). (10)

Yhden amplitudin jakson aikana kuullaan kaksi huojahdusta, joten varsinai-
seksi kuultavaksi huojuntataajuudeksi saadaan

|f1 − f2| kun f1 ≈ f2, mutta f1 6= f2. [1, 3] (11)

Huojunnan amplitudista nähdään, että interferenssi on välillä konstruktiivista,
jolloin amplitudi on suurin. Kun interferenssi on destruktiivista, aallot kumoa-
vat toisensa hetkellisesti [3]. Huojunta havaitaan erityisen selvästi, kun aallot
värähtelevät pienellä taajuuserolla, kuten kuvassa 3. Huojuntaa hyödynnetään
erityisesti soittimen virityksessä, jossa taajuus pyritään saamaan mahdollisim-
man tarkasti oikeaksi [2].
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Kuva 3: Kahden ääniaallon muodostama huojunta. [1]

2.4 Äänen nopeus ilmassa
Pitkittäisen aallon nopeus riippuu tilavuusmodulista eli puristuskertoimesta B
ja tiheydestä ρ yhtälön

v =

√
B

ρ
(12)

mukaisesti. Ääniaallon nopeutta ideaalikaasussa voidaan tarkastella tilavuus-
modulin avulla. Kun V on tilavuus ja p on paine, tilavuusmoduli B määritel-
lään

B = −V dp

dV
. (13)

Kun tarkastellaan ideaalikaasua, voidaan todeta, että ääniaallon eteneminen
väliaineessa on adiabaattinen prosessi. Tällöin

pV γ = vakio, (14)

missä γ kuvaa vakiopaineessa ja vakiolämpötilassa ominaislämpökapasiteettien
suhdetta Cp

CV
. Usein ilmalle käytetään arvoa γ = 1,40.

Derivoidaan yhtälöä 14 puolittain V:llä termin dp/dV ratkaisemista varten.
Saadaan

dp

dV
V γ + γpV γ−1 = 0

⇐⇒ dp

dV
= −γpV

γ−1

V γ
= −γp

V

(15)
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Niinpä takaisinsijoituksella yhtälöön (13) saadaan tilavuusmoduliksi B = γp.
Nopeudeksi saadaan siten yhtälöstä (12)

v =

√
γp

ρ
. (16)

Nyt tiheys ρ voidaan korvata ideaalikaasun tilanyhtälön suureilla. Kun R on
moolinen kaasuvakio, T on lämpötila kelvineissä ja M on ilman moolimassa,
saadaan nopeudeksi

pV = nRT =
mRT

M

ρ =
m

V
=
pM

RT

⇐⇒ v =

√
γRT

M
.

(17)

Äänen nopeus riippuu vallitsevista olosuhteista, joten eksaktia arvoa ei äänen
nopeudelle voida määrittää. Jos oletetaan ilmassa olevan noin 21% happea
ja 79% typpeä, saadaan ilman moolimassaksi noin M = 28, 8 · 10−3kg/mol.
Kun γ = 1, 40, huoneenlämpötilassa T = 20◦C saadaan yhtälöstä 17 äänen
nopeudeksi ilmassa noin 344m/s. [1, 3, 5]

2.5 Paineamplitudi
Kuten kappaleessa 2.1 mainittiin, ääniaalto usein kuvataan sinimuotoisena,
esimerkiksi painevaihteluna ajan funktiona (kuva 4). Kun ääni kulkee ilmassa,
tihentymäkohdissa paine on hieman normaalia ilmanpainetta suurempi ja har-
ventumakohdissa hieman matalampi. Paineaallon aaltoyhtälö voidaan johtaa
esimerkiksi positiiviseen x-akselin suuntaan etenevän sinimuotoisen ideaalisen
aallon avulla. Nyt aaltofunktio on muotoa

y(x, t) = A sin (kx− ωt) (18)

Koska ääniaalto on pitkittäinen, amplitudi A on ilmaosasten poikkeama-amplitudi.
Yhtälössä k on kulma-aaltoluku ja ω on kulmataajuus. Kun p(x, t) kuvaa pai-
neen vaihtelua, voidaan tarkastella sitä, miten paineen vaihtelu ja hiukkasten
poikkeamat riippuvat toisistaan.
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Kuva 4: Painevaihtelu pitkittäisessä ääniaallossa.

Olkoon kuvitteellisen x-akselin suuntaisen sylinterin (kuva 5) poikkipinta-
ala S ja tasapainotilassa sylinterin pituus ∆x. Ääniaalto siirtää sylinterin va-
semman pään paikasta x paikkaan y1 = y(x, t) ja oikean pään paikasta x+ ∆x
paikkaan y2 = y(x+ ∆x, t). Tällöin kuvitteellisen sylinterin tilavuus muuttuu

∆V = S(y2 − y1) =
V

∆x
(y(x+ ∆x, t)− y(x, t)) , (19)

jolloin
∆V

V
=

(y(x+ ∆x, t)− y(x, t))

∆x
. (20)

Kuva 5: Sylinterin tilavuuden muutos. [3]

Rajalla, kun ∆x→ 0, saadaan

dV

V
= lim

∆x→0

y(x+ ∆x, t)− y(x, t)

∆x
=
∂y(x, t)

∂x
. (21)

9



Tämä voidaan sijoittaa tilavuusmodulin yhtälöön (13), jossa paineen muutosta
vastaa dp = p(x, t). Siten paineen vaihteluksi saadaan

p(x, t) = −B∂y(x, t)

∂x
= −BkA cos(kx− ωt). (22)

Koska aaltofunktio yhtälössä (18) on sinimuotoinen, myös paine voidaan muun-
taa sinimuotoiseksi

p(x, t) = BkA sin
(
kx− ωt− π

2

)
. (23)

Kuva 6: Ilmaosasten poikkeamat y(x, t) ja paineen vaihtelut p(x, t). [3]

Verrattaessa pitkittäistä ääniaaltoa ja sen aiheuttamaa paineen vaihtelua (ku-
va 6), huomataan, että ilmaosasten poikkeamalla ja paineen muutoksella on
π/2 suuruinen vaihe-ero.

Yhtälöstä (23) voidaan tulkita, että suurin ääniaallon aiheuttama painepoik-
keama eli paineamplitudi on

pmax = BkA. (24)

Tavallisen puheäänen aiheuttama painevaihtelu on noin 0,05Pa ja keskimää-
räinen ilmanpaine on noin 101300Pa, joten korva on ilmeisen herkkä ilmassa
vallitseville painevaihteluille. Korvan lisäksi esimerkiksi mikrofonit tulkitsevat
ääniaaltoja nimenomaan painevaihtelun avulla. [1, 3]
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2.6 Intensiteetti, desibeliasteikko ja äänekkyystaso
Äänen voimakkuus ja korkeus ovat subjektiivisia kokemuksia, jotka muodos-
tuvat äänen intensiteetistä ja taajuudesta. Vaikka eri taajuuksien intensiteetti
olisi sama, ihminen aistii eri taajuuden omaavat äänet myöskin voimakkuudel-
taan erilaisina. Ihmisen aistimaa äänen voimakkuutta ei siis voida mitata suo-
raan intensiteetin avulla. Intensiteetti määritellään usein fysiikassa tehona P
pinta-alaa A kohden. Kun intensiteetti jakautuu pallomaisesti joka suuntaan,
saadaan

I =
P

A
=

P

4πr2
. (25)

Tästä selvästi nähdään, että intensiteetti on kääntäen verrannollinen etäisyy-
den neliöön.

I1

I2

=
r2

2

r2
1

. (26)

Ihmisen korva voi aistia ilman kipua 1000Hz taajuudella intensiteettejä aina
10−12 W/m2 − 1 W/m2 väliltä. Skaalan laajuuden vuoksi intensiteettien ku-
vaukseen käytetään logaritmista desibeliasteikkoa. Desibeliasteikossa vertai-
luintensiteetiksi on asetettu I0 = 10−12W/m2. Se vastaa ns. ihmisen kuulokyn-
nystä 1000Hz taajuudella. Intensiteetti voidaan muuttaa desibeliasteikkoon
yhtälöllä

β = (10dB) log
I

I0

. (27)

Yhtälössä log on kymmenkantainen logaritmi ja I on muunnettava intensiteet-
ti. Jos I = I0, saadaan desibelilukemaksi 0dB. Kuulokynnyksen alapuolella
olevat intensiteetit antavat desibeliasteikolla negatiivisia lukemia. Jos äänen
intensiteetti vastaa kipurajaa I = 1W/m2, saadaan desibeliasteikolla lukemak-
si 120dB. Lisäksi on tärkeää havaita logaritmisen asteikon luonne. Esimerkiksi
tavallisen puheen desibelilukema on 65dB suuruusluokkaa intensiteetin ollessa
n. 3, 2 · 10−6W/m2. Niittokone tuottaa noin tuhatkertaisen intensiteetin puhe-
ääneen verrattuna. Desibeliasteikolla lukemaksi saadaan 95dB. [1, 3]

Ihminen havaitsee eri taajuiset äänet eri voimakkuuksilla, vaikka desibelilu-
kema olisi äänillä sama. Korva siis aistii jotkin taajuudet voimakkaammin
kuin toiset ja tällöin absoluuttinen intensiteettilukema ei välttämättä vastaa
koettua äänen voimakkuutta. Tätä varten on kehitetty psykologinen suure,
äänekkyystaso. Se kuvaa subjektiivista äänenvoimakkuutta ja yksiköinä käy-
tetään foonia. Määritelmän mukaan foonilukema vastaa desibeliasteikon luke-
maa 1kHz taajuudella. Muut taajuudet määräytyvät vakioäänekkyyskäyräs-
töstä (kuva 7).
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Kuva 7: Vakioäänekkyyskäyrästö. [16]

2kHz− 4kHz

1kHz
40dB

N =
(
10

LN−40

10

)0,30103

(28)

LN > 40 N LN
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2.7 Musiikin teoriaa ja fysiikkaa
Musiikin soittamiseen käytetään taajuuksien sijasta säveliä. Sävelten paikka
sävelasteikolla kertoo soittajalle tuotettavan äänen. Sävelet eli nuotit ovat suo-
menkielisessä musiikin teoriassa

c, c], d, d], e, f, f], g, g], a, b, h

c, d[, d, e[, e, f, g[, g, a[, a, b, h.[6]

Yläpuolella oleva rivi muodostaa kaikki nuotit ylennyksien (]) avulla ja ala-
puolinen rivi muodostaa nuotit alennuksien ([) avulla. Päällekkäiset nuotit
ovat tasaviritteisessä viritystavassa samoja ilmaistuna eri tavalla, esimerkiksi
c] = d[. Suomenkielisissä nuoteissa b on alennettu h-nuotti, kun taas englan-
ninkielisissä nuoteissa vastaaville sävelille B[ on alennettu B-nuotti. Lisäksi
sävelet kirjoitetaan isoin kirjaimin. Alennusten avulla nuotit ovat englannin-
kielisessä nuotistossa

C,D[,D,E[, E, F,G[,G,A[, A,B[,B . [2]

Eri kielissä käytetään sävelille hieman erilaisia nimivariaatioita, mutta pohja-
rakenne on kaikilla sama. Molemmat rivit antavat kaikki nykyaikaisen nuot-
tikirjoituksen nuotit, mutta on huomattava, että ylennyksiä tai alennuksia ei
käytetä sekaisin. Tällaista nuottikirjoitusta käytetään diatonisessa asteikossa,
joka on nykyajan käytetyin [2, 6].

Kun nuotista siirrytään toiseen, siirrytään tietyn intervallin verran alas- tai
ylöspäin. Kun jommallakummalla ylläolevalla rivillä siirrytään yhden sävelen
verran, siirrytään puoli sävelaskelta. Tämän intervallin triviaalinimi on pieni
sekunti. Kahden puoliaskeleen intervalli on yksi sävelaskel eli suuri sekunti.
Suuremmilla intervalleilla on myös omat triviaalit nimensä. [2]
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Intervallin nimi Esimerkki Puoliaskelien lkm
Priimi C - C 0
Pieni sekunti C - D[ 1
Suuri sekunti C - D 2
Pieni terssi C - E[ 3
Suuri terssi C - E 4
Kvartti C - F 5
Ylinouseva kvartti C - F] 6
Vähennetty kvintti C - G[ 6
Kvintti C - G 7
Ylinouseva kvintti C - G] 8
Pieni seksti C - A[ 8
Suuri seksti C - A 9
Ylinouseva seksti C - A] 10
Pieni septimi C - B 10
Suuri septimi C - H 11
Oktaavi C - C 12

Soitettavaan kappaleeseen on valittu tietty sävellaji, joka kertoo kappaleen pe-
russävelen. Perussävel on jokin mainituista nuoteista. Musiikin teoriassa jokai-
nen perussävel muodostaa sille ominaisen sävelasteikon, joka koostuu seitse-
mästä eri nuotista. Jokainen sävel voi lisäksi muodostaa duuri- ja molliastei-
kon, joten mahdollisia sävelasteikkoja on hyvin monia. Duureista yksinkertain
asteikko on C-duuriasteikko , jossa ei ole yhtään ylennettyä tai alennettua
nuottia. C-duuriasteikko muodostuu nuoteista

c, d, e, f, g, a, h, c′.

Nämä kahdeksan nuottia muodostavat oktaavin. Viimeinen nuotti on sama
kuin ensimmäinen, mutta oktaavia korkeammalta. Tämä asteikko muodostaa
pianon koskettimista kaikki valkoiset koskettimet. Muissa duuriasteikossa ote-
taan käyttöön pianon mustia koskettimia [6, 2].

Musiikissa nuotit ovat yleisimmin kalibroitu taajuuksiin siten, että keski-c:stä
seuraava a-sävel on taajuudeltaan 440Hz [2]. Yleisimmät ääniraudat värähte-
levät juuri tämän a-sävelen taajuudella [1]. Äänirautoja käytetään musiikki-
soittimien virittämiseen. Nykyään etenkin konserteissa käytetään taajuuksia
440Hz ja 444Hz väliltä. [2]

Ihmisen kuuloalue on noin 20Hz − 20 000Hz. Kuuloalue on kuitenkin yk-
silöllinen ja se kapenee iän myötä. Vertailun vuoksi pianon taajuusalue mata-
limmasta sävelestä korkeimpaan on noin 27,5Hz − 4186Hz [2, 3].
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Diatonisessa asteikossa on 12 säveltä. Jos f1 on taajuus, josta lähdetään liik-
keelle, niin n puoliaskeleen päästä ylöspäin mentäessä taajuus on

f2 = f1 · 2n/12. (29)

Alaspäin mentäessä n saa negatiivisen etumerkin, ja taajuus pienenee. Yhtä-
löstä nähdään, että kun siirrytään ylöspäin yhden oktaavin verran (12 puoli-
kasta sävelaskelta), taajuus kaksinkertaistuu.

Vastaavasti intervallimuutos puolikkaina sävelaskeleina voidaan laskea taa-
juuksista yhtälöstä

n = 12 · log2

(
f2

f1

)
. (30)

Matemaattiset mallit intervallimuutoksille toimivat tasaviritteiselle virityksel-
le olettaen, että oktaavin 12 sävelaskelelta on jaettu siten, että taajuuksien
suhde on vakio. Esimerkiksi pianot ja kitarat viritetään pääasiassa tasavirit-
teisesti. Tasaviritteinen viritystapa poikkeaa hieman puhtaasta virityksestä,
jossa taajuuserot määräytyvät taajuuksien suhdeluvuista kvintille 3/2 ja suu-
relle terssille 5/4. Tasaviritteisti kvintin suhdeluku on noin

12
√

27 = 1, 4983 .

Puhdas viritys aiheuttaa sen, että esimerkiksi c] ja d[ ovat taajuuksiltaan
hieman eri korkuisia. Tämä olisi hyvin epäkäytännöllistä soittimille, joita ei
esitysten aikana voida virittää. Tasaviritteisessä virityksessä sallitaan pieniä
epätarkkuuksia sävelten puhtaudessa, mutta selkeänä etuna on mahdollisuus
käyttää kaikkia sävellajeja tasavireisesti. [2]

15



3 Soitinten fysiikkaa
Tässä kappaleessa käsitellään kieli-, puhallin-, ja lyömäsoittimia fysiikan nä-
kökulmasta. Soitinten toimintaperiaatteet ovat hyvin erilaisia, mutta niissä
esiintyvät fysikaaliset ilmiöt ovat perustaltaan samoja. Tällaisia ilmiöitä ovat
esimerkiksi interferenssi ja seisovat aallot. Kukin soitinryhmä soveltaa samoja
lukuisia fysikaalisia ilmiöitä eri tavoin.

3.1 Kielisoittimet
Kielisoittimet voidaan jakaa kahteen soitinperheeseen, jousisoittimiin (kuva 8)
ja sormintasoittimiin.

Kuva 8: Suhteelliset koot jousisoittimille: viulu, alttoviulu, sello ja kontrabas-
so. [4]

Jousisoittimiin kuuluvissa soittimissa ei ole sormintasoittimille, kuten kitaral-
le (kuva 9) ja banjolle, tyypillisiä nauhoja, eli valmiita painikkeita sormille
oikean sävelen löytämiseksi soittimen kaulassa. Nauhat sijaitsevat kieliin näh-
den poikittain otelaudassa. Kieliä painetaan alas nauhojen lähettyviltä, jot-
ta kielen värähtelevän osuuden mitta jää tarkalleen halutun pituiseksi. Näi-
den kahden soitinryhmän ulkopuolelle jää joitakin kielisoittimiksi luokiteltavia
soittimia, kuten piano. Näkökulmasta riippuen pianoa voidaan pitää kielisoit-
timena, mutta myös kosketinsoittimena tai lyömäsoittimena. [4]
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Kuva 9: Kitaran rakenne. [16]
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Kuva 10: Viulun rakenne. Äänen tuottamiseen osallistuvat viulun osat ovat
numeroituna. [4]

3.1.1 Aallon nopeus kielessä

Fysikaaliset suureet, jotka määräävät aallon etenemisnopeuden kielessä, ovat
köyden jännitysvoima F ja lineaarinen massatiheys µ, joka on massa pituusyk-
sikköä kohti. Tämä voidaan todistaa Newtonin toisen lauseen ja kuvan 11 avul-
la.

Kuva 11: Voimakaavio tapasapainoasemastaan poikkeutetun kielen osasta.
[1]

Valitaan pieni osa tasapainoasemastaan poikkeutetusta kielestä, jonka pituus
tasapainoasemassa on ∆x ja massa on m = µ∆x. Osan molempia päitä voi-
daan tarkastella komponentteihin jaetuilla voimavektoreilla x- ja y-suunnissa.
x-suunnassa voimavektorit ovat samansuuruisia, sillä aalto on poikittainen.
y-suuntien voimien tarkastelussa voidaan todeta, että suhde F1y/F on suuruu-
deltaan yhtä suuri kuin kielen kulmakerroin pisteessä x ja vastaavasti F2y/F
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vastaa pisteen x+ ∆x kulmakerrointa.

F1y

F
= −

(
∂y

∂x

)
x

ja
F2y

F
=

(
∂y

∂x

)
x+∆x

(31)

Siten y-komponenttien voimien summa on

Fy = F1y + F2y = F

[(
∂y

∂x

)
x+∆x

−
(
∂y

∂x

)
x

]
(32)

Newtonin toisen lain mukaan F = ma. Voidaan nimetä m = µ∆x ja
a = ∂2y/∂t2, joten

F

[(
∂y

∂x

)
x+∆x

−
(
∂y

∂x

)
x

]
= µ∆x

∂2y

∂t2
(33)

Jaetaan yhtälöt puolittain F∆x ja tarkastellaan niitä rajalla, kun ∆x→ 0.

lim
∆x→0

(
∂y
∂x

)
x+∆x

−
(
∂y
∂x

)
x

∆x
=
µ

F

∂2y

∂t2

⇒ ∂2y

∂x2
=
µ

F

∂2y

∂t2
(34)

Nyt saatu lauseke on täsmälleen yhtenevä aaltoyhtälön (yhtälö 3) kanssa, sillä
molemmat yhtälöt kuvaavat samaa aallon liikettä. Siten yhtälöt ovat identtiset
ja kielessä täytyy toteutua aallon nopeudelle

v =

√
F

µ
. (35)

Jos jännitevoimaa lisätään kielessä, aallon nopeus kasvaa ja mitä pienempi on
kielen massa, sitä suurempi on aallon nopeus. Tämä on oleellinen tieto esimer-
kiksi kielisoitinten virittämisessä.

Yksittäinen aalto kuljettaa energiaa ja kielessä kulkevalle aallolle voidaan rat-
kaista keskimääräiseksi tehoksi

Pka =
1

2
ω2A2

√
µF (36)

Soittimien tapauksessa kuitenkin syntyy yksittäisten etenevien aaltojen sijaan
seisovia aaltoja, jotka eivät kuljeta energiaa. Siten aaltojen tehoa ei tarkastella
tässä syvällisemmin.
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3.1.2 Seisovat aallot ja normaalimuodot kielessä

Kielisoitinten kielet ovat molemmista päistään kiinnitettyjä. Kun kieli poikkeu-
tetaan värähdysliikkeeseen, värähdykset heijastuvat kiinnityskohdista. Koska
päät ovat kiinnitettyjä, pulssi heijastuu takaisin ylösalaisin kääntyneenä. Tä-
mä aiheutuu 'seinän' kieleen kohdistamasta reaktiovoimasta, joka on yhtä suu-
ri kuin saapuneen aallon seinään kohdistama voima, mutta vastakkaissuuntai-
nen. Kielessä edestakaisin liikkuvat aallot interferoivat keskenään. Interferens-
si määräytyy kielessä lineaarisesta superpositioperiaatteesta (kpl 2.2). Kahden
aallon välinen interferenssi voi olla konstruktiivista (toisiaan vahvistavaa) tai
destruktiivista (toisiaan heikentävää), kuten kuvassa 12. Kielessä voi edetä
vain tietyn taajuiset ja muotoiset aallot. Näitä sanotaan normaalivärähdys-
muodoiksi. [3]

Kuva 12: Täysin samassa vaiheessa olevat aallot (konstruktiivinen) ja täysin
eri vaiheissa olevat aallot (destruktiivinen interferenssi). [1]

Seisova aaltoliike syntyy heijastuvien aaltojen interferenssistä superposi-
tioperiaatteen seurauksena. Kieleen syntyy kuvan 13 mukaisia solmukohtia eli
noodeja (N) ja kupukohtia eli antinoodeja (A). Solmukohdissa kieli ei poik-
kea tasapainoasemastaan ja kupukohdissa poikkeama tasapainoasemasta on
suurinta. Kupukohdissa siis kieli värähtelee harmonisesti ääriasemasta toiseen
ja solmukohdissa kieli pysyy paikallaan. Sinikäyrä noudattaa keskeistä roolia
kielen värähtelyssä. Siten kielen käyttäytymistä voidaan mallintaa yksinkertai-
sena harmonisena oskillaattorina.

Tarkastellaan kahta samantaajuista, -amplitudista ja -aallonpituista aaltoa,
josta toinen kulkee oikealle ja toinen on kokenut takaisinheijastuksen ja kulkee
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vasemmalle. Näille voidaan kirjoittaa aaltofunktiot

y1(x, t) = −Acos(kx+ ωt) vasemmalle etenevä heijastunut aalto

y2(x, t) = Acos(kx− ωt) oikealle etenevä aalto
(37)

Siten superpositioperiaatteen mukaiseksi summa-aalloksi saadaan

y(x, t) = y1(x, t) + y2(x, t) = A(− cos (kx+ ωt) + cos (kx− ωt)). (38)

Käyttämällä identiteettiä cos(a ∓ b) = cos(a)cos(b) ∓ sin(a)sin(b) voidaan
termit yhdistää ja saadaan

y(x, t) = y1(x, t) + y2(x, t) =
(
2A sin kx

)
sinωt, (39)

joka on seisova aalto.[1, 3]

Seisova aalto, toisin kuin etenevä aalto, ei kuljeta energiaa edestakaisin kie-
len päästä toiseen. Jos tarkasteltaisiin kahta, vasemmalle ja oikealle etenevää
aaltoa erikseen, havaittaisiin yhtä suuret tehonkuljetukset, jotka etenisivät vas-
takkaisiin suuntiin. Seisovassa aallossa keskiarvoinen energian siirtyminen on
nolla jokaisessa pisteessä. [1]

Kuva 13: Seisovan aallon muodostuminen oikealle etenevän ja heijastuneen
aallon interferenssissä. [1]

Solmukohtien paikat x voidaan löytää tutkimalla, milloin toteutuu yhtälö sin kx =
0. Selvästi nähdään, että yhtälö toteutuu, kun

x = 0,
π

k
,
2π

k
,
3π

k
, ...

= 0,
λ

2
,
2λ

2
,
3λ

2
, ... .

(40)

Kappaleessa 2.5 tutkittiin ääniaallossa hiukkasten poikkeamien ja paineen vaih-
telun vaihe-eroa. Havaittiin, että kun painevaihtelulla on maksimi, niin poik-
keama on nollassa ja päinvastoin. Tämän perusteella voidaan päätellä, että
kun seisovan aallon tapauksessa paineella on kupukohta, niin poikkeamalla on
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solmukohta. Vastaavasti paineen solmukohdassa poikkeamalla on kupukohta.
[1, 3]

Värähtelevässä kielessä on selvästi solmukohta kielen molemmissa päissä. Yhtä-
löstä (40) nähdään, että solmukohdat sijaitsevat kielessä λ/2 välein. Jos kielen
pituus on L, voidaan solmukohtien välimatkan ja kertoimen n avulla määrätä
molemmista päistään kiinnitetyn kielen lausekkeeksi

n
λ

2
= L (n = 1, 2, 3...) . (41)

Tästä voidaan puolittain kertomalla johtaa seisoville aalloille mahdolliset aal-
lonpituudet

λn =
2L

n
(n = 1, 2, 3...) . [1] (42)

Kielessä voi esiintyä aallonpituuksilta λn poikkeavia aaltoja, mutta nämä aal-
lonpituudet eivät muodosta vakaita seisovia aaltoja solmu- ja kupukohtineen.
Tämän ominaisuuden avulla kielet tuottavat ainoastaan tiettyjä aallonpituuk-
sia (yhtälö 42) ja niiden taajuudet ovat

fn =
v

λn
= n

v

2L
. [1, 3] (43)

Nämä ovat kielen normaalivärähdysmuotoja. Matalinta mahdollista taajuutta
kutsutaan perustaajuudeksi (kuva 14) ja se saadaan arvolla n = 1.

f1 =
v

2L
(44)

Kuva 14: Perustaajuus kielessä. [1]

Siten muut kielessä esiintyvät taajuudet ovat perustaajuuden monikertoja.

fn = n
v

2L
= nf1. (45)

Seisovaa aaltoa n = 2 kutsutaan toiseksi harmoniseksi tai ensimmäiseksi yläsä-
veleksi. Vastaavasti yläsäveltä n = 3 kutsutaan joko kolmanneksi harmoniseksi
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Kuva 15: Perustaajuuden kolme ensimmäistä yläsäveltä. [1]

tai toiseksi yläsäveleksi. Syntyvät yläsävelet muodostavat harmonisen yläsävel-
sarjan.
Kun n saa arvoja n = 1 eteenpäin, nähdään että perustaajuuden ja yläsävelten
aallonpituuksien suhteet noudattavat harmonista sarjaa

∞∑
k=1

1

k
= 1 +

1

2
+

1

3
+ ... (46)

Harmonisessa sarjassa jokainen alkio on sen vierekkäisten alkioiden harmoni-
nen keskiarvo.

Kielen värähdellessä vapaasti kielessä ei soi ainoastaan perustaajuus, vaan
myös hyvin useita yläsäveliä. Teoriassa yläsäveliä syntyy ääretön määrä. Näi-
den värähdysten tuottamaa kompleksista värähtelyä voidaan tutkia Fourier-
analyysillä. [1, 9]

Huiluäänet ovat erikoisuus harmonisten yläsävelsarjojen hyödyntämisessä. Joil-
lakin kielisoittimilla voidaan asettaa tiettyjä yläsävelsarjoja soimaan ilman var-
sinaista kielen painamista. Normaalisti kun esimerkiksi viulun tai kitaran kieltä
painetaan, kielen värähtelevän osan pituus lyhenee ja taajuus nousee yhtälön
f = v/2L mukaisesti. Jos painamisen sijaan esimerkiksi viulussa tai kitarassa
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Kuva 16: Huiluäänen synty kielessä. [16]

3.1.3 Kompleksinen värähtely
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Kuva 17: Kitaran kielen värähtelyn approksimointi kolmella ensimmäisellä
termillä, kun kuvitteellinen värähdys asetetaan etäisyydellä L/4 päästä. [1]

3.1.4 Resonanssi

Kuten kappaleessa (3.1.2) mainittiin, päistään kiinnitetyt kielet värähtelevät
niille ominaisilla normaalitaajuuksilla. Kielet voivat resonoida, jos kielen ym-
pärillä oleva ilma värähtelee samalla tai lähes samalla taajuudella kun jokin
kielen normaalitaajuuksista. Jos kieleen tuleva syöttötaajuus ei ole samantaa-
juinen normaalimuotojen kanssa, systeemiin ei absorboidu energiaa eli kieli ei
resonoi. Resonanssissa ympäröivä ilma värähtelee kielen normaalivärähdystaa-
juuksilla. Tällöin muut kielet resonoivat värähtelyyn, mikäli niillä on yhteisiä
normaalivärähdystaajuuksia värähtelevän kielen kanssa. [1, 2]

Kielisoittimet, kuten useat muutkin soittimet, resonoivat muutenkin kuin kie-
lien avulla. Ernst Chladni tutki jäykän tason resonointia hiekan ja viulun
jousen avulla. Hän asetti tason päälle hienoa hiekkaa ja asetti tason väräh-
telemään jousella. Hiekanjyvät pomppivat tasolla ja tasoon tuli näkyviin sol-
mukohtaviivoja. Hiekkaviivat muodostivat erilaisia kuvioita tasosta ja väräh-
dystaajuudesta riippuen. Hiekanjyvien muodostamia kuvioita kutsutaan Ch-
ladnin kuvioiksi. Eri taajuuksien värähtelyitä voidaan tutkia nykyään helpom-
min kaiuttimen avulla. [2]

25



Esimerkiksi kitaran tai viulun kaikukoppien ja kansien resonanssimuodot
ovat hyvin kompleksisia. Yksinkertaisen pyöreän tason värähtelyn tutkiminen
on mahdollista, mutta esimerkiksi kitaran muoto ja kaikukopan aukko teke-
vät värähtelevästä tasosta monimutkaisen. Resonanssitaajuudet eivät noudata
harmonista sarjaa. [2]

Kitaran kaikukopissa muodostuvia värähdystaajuuksia voidaan tutkia teoreet-
tisesti ja kokeellisesti. Kitara on kompleksinen värähtelevä systeemi ja keskeistä
osaa värähtelyssä edustaa runko. Chladnin muotojen tutkiminen on hyödyllis-
tä erityisesti soitinten valmistuksessa. Teoreettisesti optimaaliset muodot ovat
oleellisia soittimen suunnittelussa. Kokeelliset Chladnin värähdysmuodot näyt-
tävät soittimen rakentajalle, kuinka hyvin soitin on resonoivana kokonaisuute-
na onnistunut.

Esimerkiksi kitaran rungon värähdystaajuuksia on tutkittu erityyppisille ki-
taroille (kuva 18). Tuloksiin vaikuttavat ainakin tutkimusmenetelmä, kitaran
tyyppi, muoto ja valmistusmateriaalit. Eräs teoreettinen lähestymistapa on
FEM (�nite element method). FEM:llä voidaan simuloida joko yksittäisten ta-
sojen tai niiden muodostaman kokonaisuuden värähdysmuotoja. [10]

Kuva 18: Chladnin resonanssimuotoja kitaran takakannessa. [16]

Chladnin muodot liittyvät oleellisesti tason normaalivärähdysmuotoihin, joi-
ta käsitellään kappaleessa 3.3.2.
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3.1.5 Virittäminen

Kappaleessa 3.1.1 osoitettiin, että kielessä etenevän aallon nopeus voidaan
määritellä jännitysvoiman F ja lineaarisen massatiheyden µ avulla

v =

√
F

µ
.

Siten perusvärähdystaajuudeksi voidaan määritellä kielessä

f1 =
v

2L
=

1

2L

√
F

µ
. (47)

Jännitysvoiman F kasvattaminen lisää aallon nopeutta kielessä ja siten nostaa
taajuutta ja sävelkorkeutta. Kaikkia kielisoittimia viritetään jännitysvoimaa
säätämällä. Jokaisella kielellä on kuitenkin oma sävelensä, joka voidaan va-
lita asettamalla kielelle sopiva µ:n arvo. Mitä suurempi on massatiheys, sitä
matalampi on värähdystaajuus. Siksi teräskielisessä kitarassa matalin kieli on
paksuin. Pianossa matalimmat kielet ovat verrattain lyhyitä, mutta ne ovat
kieliksi hyvin paksuja. [1]

Kielisoittimissa on erilliset virityskoneistot, joihin kielet kiinnittyvät. Jänni-
tysvoimaa säädetään tapeilla kiristäen tai löystäen kieltä (kuva 19). [4]

Kuva 19: Viulun virityskoneisto. [2]

3.2 Puhallinsoittimet
Puhallinsoittimet voidaan karkeasti jakaa kahteen soitinperheeseen, puupuhal-
timiin ja vaskipuhaltimiin. Myös muita puhallinsoittimia on olemassa, mutta
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niitä on vähän ja ne ovat verrattain harvinaisia. Puupuhaltimia ovat esimerkik-
si huilu, oboe ja saksofoni. Puupuhaltimien nimitys tulee enemmänkin histo-
riallisista syistä kuin valmistusmateriaalista, sillä monet ennen puusta tehdyt
puupuhaltimet valmistetaan nykyään metallista. Vaskipuhaltimia ovat esimer-
kiksi trumpetti, käyrätorvi ja tuuba. Vaskipuhaltimet valmistetaan pääasiassa
messingistä. [4]

3.2.1 Äänen tuottaminen

Suukappaleita käytetään äänen tuottamiseen sekä puupuhaltimissa että vas-
kipuhaltimissa. Esimerkiksi klarineteissa ja saksofoneissa on käytössä yksileh-
dykkäinen värähtelevä ruokolehti. Ääni syntyy, kun soittaja tuottaa ilmavir-
tauksen suukappalekombinaatioon (ruoko ja suukappale), jolloin ruoko väräh-
telee huolellisesti suunniteltua ja valmistettua suukappaletta vasten. Ruo'on
värähtely asettaa soittimen sisällä olevan ilman värähtelemään tuottaen ääntä.

Suukappaleen alkuosa on muodoltaan kartiomainen ja suukappale valmiste-
taan yleensä kovakumista, muovista tai puusta. Suukappale ja ruoko on yh-
distetty kiinnityskappaleella, ligatuuralla, joka on usein metallia (kuva 20).
Suukappaletta käyttäviin puupuhaltimiin tarvitaan oikeanlainen huuliote eli
ansatsi, jotta ruoko saadaan värähtelemään.

Kuva 20: Saksofonin yksilehdykkäinen ruokolehti (A), suukappale (B) ja kiin-
nitysosa (C). [4]

Joissakin puhallinsoittimissa, kuten oboessa, englannintorvessa ja fagotissa
käytetään kaksoisruokolehdykkäistä suukappaletta.
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Kuva 21: Fagotin suukappale eli suuhinen. [16]

Kaksoisruokolehdykkäiset suukappaleet ovat eri puhallinsoittimissa hieman eri-
laisia, mutta perusperiaate on niissä sama. Kaksi kartionmallista ruokolehdyk-
kää on taivutettu toisiinsa kiinni siten, että suuosa on soikean muotoinen. Ruo-
kojen toisiinsa sitominen tehdään eri soittimissa eri tavoilla, mutta esimerkiksi
fagotissa (kuva 21) ruo'ot kiinnitetään usein metallilangalla ja nauhalla. Kun
ilmavirta kulkee soikeanmallisesta aukosta, ruokolehdykät alkavat värähdellä
toisiaan vasten tuottaen ääntä. Näissä suukappaleissa huuliote on erityisen tär-
keä soinnin kannalta, sillä molemmat huulet ovat suorassa kontaktissa ruo'on
kanssa. Myös yksilehdykkäisiä suukappaleita on olemassa aloitteleville soitta-
jille, jotka eivät ole vielä tarpeeksi kehittyneitä kaksilehdykkäisen suukappa-
leen käyttämiseen.

Kaikissa vaskipuhaltimissa on omat suukappaleensa, mutta ne koostuvat sa-
moista osista (kuva 22). Suukappaleen koko määräytyy erillisten komponent-
tien muotojen ja kokojen perusteella.

Suukappaleen rimmi on osa, joka on kontaktissa soittajan huulien kanssa. Rim-
min jälkeen tärkeä komponentti on kuppi, jonka halkaisija ja syvyys voi vaihel-
la. Syvemmät kupit suosivat matalia ääniä, kun taas matalat kupit korkeita
ääniä. Samaa syvyyden ja sävelen korkeuden periaatetta voidaan soveltaa suu-
kappaleen kurkkuun. Mitä pidempi kurkku on, sitä matalampia ääniä se suosii.
Kurkun muoto muuttuu usein alaspäin leveneväksi. Levenevää muotoa kutsu-
taan takaporaukseksi. Leveät takaporaukset suosivat matalia ääniä ja kapeat
korkeita ääniä. Suukappaleen shankki on osa, joka kiinnittyy instrumenttiin.
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Kuva 22: Vaskipuhaltimien suukappaleiden osat ja trumpetin suukappale.
[4]

Ääntä voidaan tuottaa myös ilman suukappaletta. Esimerkiksi huilun soi-
tossa tuetaan leuka huulilevyä vasten ja ilmavirran suuntaamiseen käytetään
oikeanlaista ansatsia. Ääni syntyy, kun ilmavirta osuu ääniaukon reunaan ja
ilmapatsas huilun sisällä alkaa värähdellä (kuva 23).

Kuva 23: Äänen tuottaminen huilussa. [4]

3.2.2 Ääniaallot putkessa

Kun pitkittäiset aallot etenevät putkessa, ne heijastuvat putken päästä. Näin
syntyy vastakkaisiin suuntiin eteneviä aaltoja, jotka muodostavat superposi-
tioperiaatteen mukaisesti seisovia aaltoja aivan kuten kielisoittimetkin (kpl
3.1.2). Putken seisovat aallot asettavat ympärillä olevan ilman värähtelemään
synnyttäen ääniaaltoja. Tätä toimintaperiaatetta käyttävät hyvin monet soit-
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timet, kuten puupuhaltimet ja vaskipuhaltimet. [1, 4]

Seisovien aaltojen muodostumista putkessa voidaan demonstroida Kundt'n
putkella (kuva 24). Kundt'n putki on noin metrin mittainen vaakatasossa ole-
va lasinen putki, jonka toisessa päässä on joustava kalvo, joka siirtää väräh-
telyjä. Kalvo asetetaan värähtelemään kaiuttimella, jonka värähdystaajuus on
säädettävissä. Värähdykset tuottavat putkeen ääniaaltoja, jotka heijastuvat
suljetusta päästä ja muodostavat seisovia aaltoja. Putken pohjalle asetetaan
tasaiseksi kerrokseksi kevyttä jauhetta. Kun äänen taajuutta muutellaan, löy-
detään sellainen taajuus, jolla seisovan aallon amplitudi on tarpeeksi suuri
työntämään jauhetta niiltä alueilta, jossa ilman värähtely on suurinta (poik-
keamien kupukohdat A). Jauhe siten kerääntyy alueille, jossa kaasun liike on
pientä (poikkeamien solmukohdat N). [1]

Kuva 24: Kundt’n putki. [1]

Peräkkäiset poikkeamien solmu- tai kupukohdat havaitaan tasaisin λ/2 vä-
lein. Kun kaiuttimesta lähetetyn äänen taajuus on tiedossa, voidaan aaltojen
nopeus laskea yhtälöstä v = λf . Kundt ei 1900-luvun alussa voinut käyttää
apunaan kaiutinta, vaan äänen tuottamiseksi hänellä oli käytössään metallinen
tanko. Koska metallisen tangon tuottama taajuus oli sama kuin putkessa ole-
va värähtelytaajuus, hän havaitsi metallitangossa etenevän äänen ja ilmassa
etenevän äänen nopeuksien suhteeksi

vmetalli
vilma

=
fλmetalli
fλilma

=
λmetalli
λilma

=
L

d
. (48)

Yhtälössä v on äänen nopeus, L on putken pituus ja d on kahden jauheka-
sauman välinen etäisyys. Kun vmetalli ratkaistiin, voitiin putkeen imeä tyhjiö
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ja korvata sisällä oleva ilma muilla kaasuilla. Kundt pystyi laskemaan äänen
nopeuden usealle kaasulle eri paineissa. [1, 4]

Pitkittäisen aallon värähtely tapahtuu aallon etenemissuunnassa, joten vä-
rähtelyn tarkastelu on mielekästä tehdä ajan funktiona. Kuvassa 25 näkyy
yhdeksän tasapainoasemassa tasaisin välimatkoin olevan ilmaosasen värähtely
yhden jaksonajan T aikana. Kappaleessa 2.5 osoitettiin, että että ilmaosasten

Kuva 25: Pitkittäinen seisova aalto pillissä. [1]

poikkeamalla ja paineen muutoksella on π/2 suuruinen vaihe-ero. Tämä tar-
koittaa sitä, että kun seisovalla aallolla on putkessa poikkeaman solmukohta eli
noodi (N), siinä on paineen kupukohta. Paine siis vaihtelee kaikista voimak-
kaimmin poikkeaman solmukohdissa. Vastaavasti poikkeaman kupukohdassa
eli antinoodissa (A) paine pysyy vakiona. Kuvaa 25 tarkastellessa tämä näkyy
selkeästi. Poikkeamien solmukohdissa ympärillä olevat hiukkaset ovat vuoroin
lähellä ja vuoroin kaukana, joten paineenvaihtelu on siinä suurinta.
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3.2.3 Seisovat aallot ja normaalimuodot

Yläsävelsarjojen hallitsemiseen puhallinsoittimissa tarvitaan tyypillisesti hyvin
hallittu ansatsi. Lisäksi puhalluksen voimakkuus on olennainen tekijä yläsävel-
ten löytämiseksi. Esimerkiksi poikkihuilua soitettaessa mitä voimakkaammin
ääniaukkoon puhalletaan, sitä korkeampia yläsäveliä voidaan saavuttaa. [2]

Puhallinsoittimissa on kahdenlaisia värähteleviä putkia, avoimia ja suljettu-
ja. Avoimissa putkissa molemmat putken päät ovat avoimia ilmakehän pai-
neelle ja siten päät ovat paineen solmukohtia. Tästä voidaan päätellä niiden
olevan myös poikkeaman kupukohtia. Avoin pää ei välttämättä ole avoin koko
halkaisijaltaan, riittää että ilmanpaine pääsee avoimesta päästä putkeen (kuva
26).

Kuva 26: Perustaajuus avoimessa urkupillissä. [1]

Suljetussa putkessa toinen pää on avoin ja toisessa päässä on ilmaeste. Siten
toinen pää on suljettu. Suljetussa päässä on poikkeaman solmukohta, sillä il-
maosaset eivät tässä liiku (kuva 27). [1, 4]

Kuva 27: Perustaajuus suljetussa urkupillissä. [1]

Kun aalto etenee kielisoittimessa kiinnitettyyn päähän, aalto kääntyy ylösalai-
sin. Putkessa tapahtuu samantapainen ilmiö. Kun tihentymä saavuttaa put-
ken avoimen pään, putken päästä tihentymä jatkaa etenemistään pallomaises-
ti. Painetihentymän karatessa putkesta ulos syntyy putkeen paineharventuma,
joka etenee putkessa vastakkaiseen suuntaan. Kun harventuma kohtaa jälleen
avoimen pään, ilmaa työntyy putkeen ja syntyy uusi tihentymäkohta.
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Kuva 28: Äänentuottamisen sykli avoimessa putkessa. [2]

Siten avoimessa putkissa yhden syklin (kuva 28) pituus on 2L ja perustaajuus
on

f1 =
v

2L
(49)

Tarkastellaan seuraavaksi avoimen putken toista ja kolmatta yläsäveltä kuvan
29 avulla.

Kuva 29: Ensimmäinen ja toinen yläsävel avoimessa urkupillissä. [1]

Kuvasta havaitaan, että ensimmäisellä ja toisella yläsävelellä on kaksi ja kolme
poikkeaman solmukohtaa (N). Näille aallonpituuden puolikkaat vastaavat put-
ken (tai pillin) avulla mitattuja pituuksia λ2/2 = L/2 ja λ3/2 = L/3. Tästä
voidaan edelleen päätellä, että taajuudet ovat ensimmäisen taajuuden moni-
kertoja f2 = 2f1 ja f3 = 3f1. Yleisesti voidaan todeta, että avoimessa putkessa
jokaisessa normaalimuodossa putken pituus L voidaan ilmaista perättäisten
kupu- tai solmukohtien etäisyyden λ/2 avulla jollakin kertoimella n = 1, 2, 3...

n
λn
2

= L (n = 1, 2, 3...) (50)

ja edelleen

λn =
2L

n
(n = 1, 2, 3...) (51)
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Normaalimuotoja vastaavat taajuudet fn saadaan jälleen yhtälöstä fn = v/λn.
Siten avoimelle putkelle

fn =
nv

2L
(n = 1, 2, 3) . [1, 3] (52)

Suljetun putken suljetussa päässä etenevä häiriö kimpoaa esteestä takaisin
muuttumattomana. Siten syklissä tihentymän ja harventuman tulee matkata
kaksinkertainen matka avoimeen putkeen verrattuna, eli neljä kertaa putken
mitta (kuva 30).

Kuva 30: Äänentuottamisen sykli suljetussa putkessa. [2]

Perustaajuudeksi saadaan suljetulle putkelle

f1 =
v

4L
. [2] (53)

Tämä on puolet samanpituisen avoimen putken perustaajuudesta. Musiikin
kielellä sävel on oktaavia matalampi kuin avoimella putkella tuotettu. Tar-
kastellaan seuraavaksi suljetun putken toista ja kolmatta yläsäveltä kuvan 31
avulla.
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Kuva 31: Ensimmäinen ja toinen yläsävel suljetussa urkupillissä. [1]

Seuraava yläsävel saavutetaan, kun putken pituus on kolme neljäsosaa aal-
lonpituudesta. Tämä vastaa taajuutta 3f1. Toiselle yläsävelelle L = 5λ/4 ja
taajuus on 5f1. Yleisesti voidaan todeta, että suljetussa putkessa jokaisessa
normaalimuodossa pätee jollakin kokonaisluvulla n = 1, 3, 5...

n
λn
4

= L ja λn =
4L

n
(n = 1, 3, 5...) (54)

Normaalimuotojen taajuudet fn saadaan samalla tavalla kuin avoimellekin
putkelle

fn =
nv

4L
(n = 1, 3, 5...) . [1] (55)

Suljetulle putkelle parilliset n arvot eivät ole mahdollisia, sillä näissä muo-
doissa havaittaisiin putken molemmissa päissä suljetut päät. Musikaalisessa
instrumentissa tämä olisi epäkäytännöllistä, sillä värähdyksien ei olisi mahdol-
lista päästä putkesta ulos. Siten vain parittomat n arvot ovat mahdollisia. [1]

Todellisuudessa yllä olevat taajuuksien yhtälöt pätevät vain sillä oletuksella,
että putken säde on merkityksettömän pieni verrattuna sen pituuteen. Käy-
tännössä avoimien ja suljettujen putkien värähdystaajuudet ovat matalampia
kuin yhtälöistä 52 ja 55 saadut taajuudet. Tämä tarkoittaa sitä, että akusti-
nen pituus on käytännössä putken pituutta suurempi. Poikkeaman kupukoh-
ta ei ole täsmälleen putken päädyssä, vaan ∆L päässä putken ulkopuolella.
Tarkemman taajuuden löytämiseksi voidaan pituuteen L lisätä korjaustermi
∆L ≈ 0.3R jokaiselle putken avoimelle päädylle.

Avoimelle putkelle saadaan

fn =
nv

2(L+ 0.6R)
, (n = 1, 2, 3...) (56)

ja suljetulle putkelle vastaavasti

fn =
nv

4(L+ 0.3R)
, (n = 1, 3, 5...). [2] (57)
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3.2.4 Poraus ja äänialat

Sopraanosaksofoni ja klarinetti ovat karkeasti samankokoisia, joissa molemmis-
sa käytetään yksilehdykkäistä suukappaletta. Molemmat ovat toisesta pääs-
tään suljettuja instrumentteja. Kuitenkin klarinetin perusvärähtely on taajuu-
deltaan noin puolet sopraanosaksofonin perusvärähtelystä. Klarinetin normaa-
litaajuudet noudattavat yhtälöä 55 suljetulle putkelle, mutta sopraanosakso-
foni suljetusta päästään huolimatta noudattaa yhtälön 52 avoimien putkien
normaalitaajuuksia. Tämä voidaan selittää soitinten porauksella. [14]

Termillä poraus tarkoitetaan puhallinsoittimissa värähtelevän putken tai pillin
muotoa. Tyypillisesti poraus on sylinterimäinen, lähes kartiomainen tai kartio-
mainen. Esimerkissä käytetty klarinetti on huilun ja trumpetin tavoin porauk-
seltaan sylinterimäinen, jolloin soitinten pilli tai putki on karkeasti sylinterin
muotoinen. Kartiomainen poraus löytyy esimerkiksi saksofonista, oboesta ja
fagotista. [4]

Kartiomaisissa porauksissa löytyy molemmista päistään avoimia ja vain toi-
sesta päästään avoimia soittimia. Äkkiseltään avoimien kartioiden voisi olet-
taa värähtelevän avoimien putkien tavoin ja täydellisten kartioiden suljettujen
putkien tavoin. Näin ei kuitenkaan ole. Kartiomaiset putket ja pillit värähtele-
vät avointen putkien tavoin ja niillä soivat parillisten lisäksi myös parittomat
yläsävelet. [14]

Paradoksi voidaan lyhykäisyydessään selittää sillä, että kartiossa etenevät aal-
lot eivät ole sylinterin tapaan tasoaaltoja, vaan palloaaltoja. Tarkemmassa ana-
lyysissä lähdetään liikkeelle aaltoyhtälöstä (ks. yhtälö 3). Aaltoyhtälöä voidaan
tarkastella poikkeaman sijaan myös paineen p avulla, joka on tässä tapauksessa
matemaattisista syistä järkevää. Paineen avulla aaltoyhtälö voidaan ilmaista
muodossa

∇2p− c−2∂
2p

∂t2
= 0 , (58)

jossa ∇2 on Laplacen operaattori. On huomattava, että tämä on akustisen pai-
neen yhtälö paikan ja ajan funktiona.

Kun Laplacen operaattori ilmaistaan pallokoordinaateissa, saadaan

∇2p = r−2∂(r2∂p/∂r)

∂r
= r−1∂

2(rp)

∂r2
. (59)
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Kun tämä sijoitetaan yhtälöön 58 ja kerrotaan puolittain r:llä, tulee aaltoyh-
tälö muotoon

∂2(rp)

∂r2
− c−2∂

2(rp)

∂t2
= 0 . (60)

Nimetään rp(r, t) = P (r, t), jolloin saadaan yksinkertainen yksiulotteinen aal-
toyhtälö

∂2P

∂r2
− c−2∂

2P

∂t2
= 0

Kun kuvan 32 mukaiset sisään tulevat aallot f(r + ct) ja ulos kulkevat aallot
g(r − ct) tunnetaan, aaltoyhtälölle saadaan ratkaisu

p(r, t) =
f(r + ct)

r
+
g(r − ct)

r
, (61)

joka on yleinen pallosymmetrinen ratkaisu yhtälölle 58. Pallosymmetrian vuok-
si myös ratkaistujen seisovien aaltojen tulee olla palloharmonisia.

Tarkastellaan molemmista päistään avointa eli katkaistua kartiota.

Kuva 32: Sisääntulevat ja ulosmenevät aallot katkaistussa kartiossa. [14]

Katkaistussa kartiossa voidaan olettaa, että molemmat päät ovat ilmanpainees-
sa, jolloin painevaihteluksi kohdissa r = r1 ja r = r2 voidaan olettaa p = 0.
Voidaan osoittaa (todistus sivuutetaan), että seisovien aaltojen tapauksessa
paineen muutos r funktiona on muotoa

p(r) =
sin [kn(r − r1)]

r
, (62)

jossa
kn(r2 − r1) = nπ . (63)
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Siten

fn =
knc

2π
=

nc

2(r2 − r1)
=
nc

2L
, (64)

joka on odotettavasti taajuudeltaan vastaava avoimen putken tai pillin kanssa.
Katkaistun kartion tulosta voidaan hyödyntää täydellisen eli suljetun kartion
ratkaisun etsimiseen. Jos kuvassa 32 oleva pituus r1 lähestyy nollaa, tullaan
rajalle, jossa katkaistu kartio muuttuu täydelliseksi kartioksi. Samanaikaisesti
r1 lähestyessä nollaa reunaehtona seisovalla aallolla on poikkeaman nollakohta
kohdassa r1, ja tämä toteutuu. Tällöin suljetulla kartiomaisella porauksella on
samat palloharmoniset normaalimuodot kuin avoimellakin, vaikka reunaehdot
kartion kapeassa päässä ovat hyvin erilaiset. [14]

Kuva 33: Kolme ensimmäistä normaalimuotoa paineen avulla avoimelle ja
suljetulle kartiolle.

Katkaistussa kartiossa painevaihtelulla on solmukohdat molemmissa päissä.
Täydellisessä kartiossa painevaihtelu on suurinta kapeassa päässä (kuva 33).
[14]
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3.2.5 Virittäminen

Puhallinsoitinten virittäminen tapahtuu pääasiassa putken pituutta säätämäl-
lä eri tavoin. Lisäksi sävelkorkeutta kontrolloidaan ansatsin ja intonaation
avulla [4]. Intonaatiolla tarkoitetaan soittajan tietoisuutta ja tarkkuutta sä-
velkorkeudesta [2].

Poikkihuilussa soittimen puhallettavassa päässä on näkyvillä kruunu (ks. kuvat
23 ja 34). Kruunussa on soittimen sisällä korkki, joka on kahden metallilevyn
välissä.

Kuva 34: Huilun kruunu, ruuvi, metallilevyt ja korkki. [4]

Kruunusta voidaan säätää putken värähtelevän osan pituutta. Jos kruunua
kierretään sisäänpäin, sävelkorkeus nousee. Vastaavasti sävelkorkeus laskee kruu-
nua kierrettäessä ulospäin. Saksofonissa putken pituutta säädetään kiertämällä
kaulan korkkia sisään- tai ulospäin. Klarinetin soivaa pituutta taas muutetaan
viritysputken eli päärynän avulla.

Myös vaskipuhaltimilla viritys tehdään usein värähtelevän osan pituutta muut-
tamalla. Esimerkiksi trumpetin venttiileihin voidaan liittää hienovirittäjiä eli
'triggereitä' sävelpuhtauden korjaamiseen. Usein ala- tai ylävireisiin säveliin
voidaan tehdä hienosäätöä puhallusta ja ansatsia muuttamalla. [4]

Kaksoisruokolehdykkäiset oboe ja fagotti ovat virityksen kannalta verrattain
joustamattomia instrumentteja. Jos oboen suukappaletta siirtää ulospäin vi-
reen madaltamiseksi, niin ruo'on alaosan, kiinnikkeen ja porauksen väliin jää
tyhjä tila. Ilmapatsaan värähdellessä syntyy turbulenssia, joka haittaa äänen
tuottamista. Oboeistin täytyy siten hallita virettä ansatsin avulla. Oboen soi-
tossa ansatsin hallinta on haastavaa, mutta erityisen tärkeää kaksinkertaisen
ruo'on ja sävelpuhtauden vuoksi. Fagotissa voidaan virettä hiukan säädellä
suukappaleen ja soittimen välissä olevan s-putken pituutta muuttamalla, mut-
ta jälleen huuliote on tärkeässä roolissa vireen löytämiseksi. [4]
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3.3 Lyömäsoittimet
Lyömäsoittimet voidaan karkeasti jakaa äänen tuottamistavan perusteella idio-
foneihin ja membranofoneihin. Idiofoni on musikaalinen instrumentti, joka voi
tuottaa ääntä monella tavalla; lyömällä, näppäilemällä tai hankaamalla. Idio-
fonit voivat olla viritettyjä, jolloin ne tuottavat säveliä tietyltä korkeudelta,
kuten ksylofoni tai kellopeli. Ne voivat olla myös virittämättömiä, kuten sym-
baali tai triangeli. [15]

Membranofonit ovat soittimia, jossa äänen synnyttää pingotettu kalvo. Lä-
hes kaikki membranofonit ovat rumpuja. Myös rummut voidaan jakaa sävelien
perusteella. Osalla rummuista, kuten bassorummulla ja tom-tomilla, ei ole sel-
vää sävelkorkeutta. Toisaalta esimerkiksi patarummussa kiristetty kalvo tuot-
taa vahvan sävelen omaavan äänen. [15]

Matemaattisesti idiofonit ovat usein monimutkaisia soittimia, eikä niillä ole
selkeitä yhteisiä tekijöitä. Sen sijaan rummuissa värähtelevän kalvon muoto on
usein pyöreä ja niillä on sylinterimäinen, puolipallomainen tai paraabelimainen
kaikukoppa. [15]

3.3.1 Seisovat aallot pyöreässä kalvossa

Aalloille tärkeää aaltoyhtälöä (3) voidaan tarkastella myös kaksi- tai kolmiu-
lotteisesti. Kaksiulotteisen kalvon tapauksessa aaltoyhtälö saa muodon

∂2u(x, y, t)

∂t2
= c2

(
∂2u(x, y, t)

∂x2
+
∂2u(x, y, t)

∂y2

)
(65)

Tarkastellaan kuvitteellisen ympyränmuotoisen rumpukalvon tai ohuen lauta-
sen värähtelyä. Kalvo on avoin kiekko Ω, jonka säde on a. Jonakin hetkenä t
kiekon sisäpisteen (x, y) korkeus muuttuu aaltofunktion u(x, y, t) seurauksena.
Olkoon ∂Ω kalvon kehä, jonka oletetaan olevan kiinnitetty kauttaaltaan rum-
mun jäykkään seinämään.

Kun tarkastellaan ympyränmuotoista värähtelevää rumpua, on mielekästä käyt-
tää napakoordinaatteja (r, θ). Tällöin aaltoyhtälö saa muodon

∂2u(r, θ, t)

∂t2
= c2

(
∂2u(r, θ, t)

∂r2
+

1

r

∂u(r, θ, t)

∂r
+

1

r2

∂2u(r, θ, t)

∂θ2

)
(66)

Merkitään poikkeaman aiheuttamaa aaltoa yksinkertaisesti u = u(r, θ, t). Nyt
muuttujille voidaan asettaa rajat

0 ≤ r < a, 0 ≤ θ ≤ 2π
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ja u:lle reunaehdoksi kehällä ∂Ω

u = 0, kun r = a. [9]

Seisovien aaltojen aaltofunktiot voidaan jakaa tulomuotoon erottamalla tekijät
toisistaan (kuten yhtälössä 39 tehtiin) [12]. Edellisen perusteella värähtelevän
kalvon tapauksessa on olemassa funktio u määriteltynä siten, että muuttujat
ovat eroteltuna toisistaan

u(r, θ, t) = R(r)Θ(θ)T (t). (67)

Jaetaan yhtälö (66) puolittain termillä c2R(r)T (t). Aaltoyhtälö saadaan muo-
toon

T ′′(t)

c2T (t)
=
R′′(r)

R(r)
+
R′(r)

rR(r)
+

Θ′′(θ)

r2Θ(θ)
= K (68)

Yhtälön vasen puoli on ajasta riippuva, mutta oikea puoli on ajasta riippu-
maton. Siten molemmat puolet voidaan todeta vakioiksi jollakin arvolla K.
Vasemman puolen ajasta riippuvalle yhtälölle saadaan

T ′′(t) = Kc2T (t) (69)

Tämä on toisen asteen lineaarinen di�erentiaaliyhtälö. T (t):llä on kolme eri-
laista ratkaisujoukkoa, jotka riippuvat vain vakion K arvosta. Jos K > 0,
di�erentiaaliyhtälön ratkaisut ovat muotoa

T (t) = C1e
c
√
Kt + C2e

−c
√
Kt.

Tapauksen K > 0 ratkaisut ovat kasvavia funktioita. Jos K = 0, ratkaisut ovat
lineaarisia tai vakioita ja jos K < 0, ratkaisut ovat periodisia. Tällöin T (t) on
lineaarikombinaatio sini- ja kosinifunktioista.

T (t) = A cos cλt+B sin cλt, kun K = −λ2 (70)

Värähtelevän rumpukalvon tapauksessa on fysikaalisesti järkevää olettaa, et-
tä värähtelevän kalvon ratkaisut ovat ajan t suhteen oskilloivia eli periodisia.
Selvästi ainoa mahdollinen ratkaisu on tapaus K < 0, jonka ratkaisussa K on
aidosti negatiivinen vakio K = −λ2 ja λ > 0.

Yhtälön (68) ajasta riippumattomalle puolelle saadaan

R′′(r)

R(r)
+
R′(r)

rR(r)
+

Θ′′(θ)

r2Θ(θ)
= −λ2
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Jakamalla molemmat puolet kertoimella r2 ja separoimalla muuttujat, tulee

λ2r2 +
r2R′′(r)

R(r)
+
rR′(r)

R(r)
= −Θ′′(θ)

Θ(θ)
= L

jollakin vakiolla L. θ on kulmamuuttuja periodilla 2π ja myös Θ(θ) on perio-
dinen. Tästä seuraa, että

Θ(θ) = C cosmθ +D sinmθ, kun L = m2 (71)

jossa m = 0, 1, 2... ja C ja D ovat vakioita.

Ratkaistavaksi jää R(r). R(r) on erikoistapaus Besselin di�erentiaaliyhtälöstä.
Kaikki toisen asteen di�erentiaaliyhtälön R(r) ratkaisut ovat lineaarikombi-
naatioita m asteen Besselin funktioista Jm ja Ym

R(r) = c1Jm(λr) + c2Ym(λr). (72)

Ratkaisu on kaksiosainen ja siten monimutkainen. R(r):n yksinkertaistamisek-
si tulee olettaa, että |u(0)| <∞. Jm saa kaikillam arvoilla nollan läheisyydessä
äärellisiä arvoja, mutta Ym → −∞, kun r → 0. Jotta R(r):n ratkaisut olisivat
fysikaalisesti järkeviä, voidaan olettaa c2 = 0. Vakio c1 voidaan asettaa ykkö-
seksi, sillä c1 voidaan sisällyttää myöhemmin vakioihin A ja B, jotka tulevat
T (t):n kerroinosasta.

Besselin funktiolla Jm on ääretön määrä positiivisia juuria α, joille

0 < αm1 < αm2...

Nyt R(r) ratkaisuksi saadaan

R(r) = Jm(λmnr), m = 0, 1, 2... ja n = 1, 2, ... (73)

jossa
λmn =

αmn
a

(74)

ja αmn on Besselin funktion n:s positiivinen juuri Jm = 0. [9]

Taulukoidaan muutamia numeerisesti ratkaistuja αmn arvoja. [12]

αmn m = 0 m = 1 m = 2
n = 1 2, 405 3, 832 5, 136
n = 2 5, 520 7, 016 8, 417
n = 3 8, 654 10, 173 11, 620
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Kuten kappaleen alussa todettiin, u:n lauseke voidaan ilmaista funktioiden
R(r), Θ(θ) ja T (t) tulona. Siten värähtelevän rummun poikkeamafunktioksi
saadaan

umn(r, θ, t) = (A cos c λmnt+B sin cλmnt)Jm(λmnr)(C cosmθ+D sinmθ) (75)

kun m = 0, 1, 2... ja n = 1, 2... [12]

3.3.2 Normaalimuodot

Tarkastellaan seisovien aaltojen muodostamia normaalimuotoja. Jos yhtälöön
(75) asetetaan m = 0, Θ on riippumaton kulmasta θ. Silloin

u0n(r, t) = AJ0(λ0nr) cos cλ0nt (76)

on mahdollinen ratkaisu aaltoyhtälölle. Jotta alkuehto u = 0, kun r = a to-
teutuu, tulee valita λ:n arvoksi jokin (ks. yhtälö 74)

λ0n =
α0n

a
jollakin n = 1, 2... (77)

Koska λ = ω/c, saadaan radiaalisesti symmetristen (0, n) -muotojen taajuuk-
siksi

ω0n =
cα0n

a
(78)

jolloin matalimmaksi taajuudeksi tulee

ω01 = 2, 405(c/a).

Kunm = 0 ja n = 2, havaitaan yksi nodaalinen ympyrä, eli ympyränmuotoinen
solmukohta-alue. Nodaalisen ympyrän säde on värähtelijän säteen a suhteen

r =
α01

λ02

=
α01

α02

a.

Yleisesti nodaalisia ympyröitä on n− 1 kappaletta ja niiden säteet ovat

r =
α0p

α0n

a, kun p = 1, 2, ..., n− 1. [12] (79)

Tarkastellaan sitten tapausta m = 1 ja valitaan cosθ Θ:n funktioksi. Kun
λ = ωc, aaltoyhtälön ratkaisu on silloin

u(r, θ, t) = AJ1(λ1nr) cos θ cosω1nt. (80)
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Kuva 35: Kaksi ensimmäistä radiaalisesti symmetristä normaalivärähdys-
muotoa u01 ja u02.

Jotta alkuehto rajalla r = a toteutuu, tulee valita

λ1n =
α1n

a
(81)

Kuten edellä, saadaan (1, n) -normaalimuotojen taajuuksiksi

ω1n =
cα1n

a
(82)

Näistä normaalimuodoista löytyy yksi nodaalinen halkaisija kulmista θ = π/2,
3π/2 ja nodaalisia ympyröitä n− 1 kappaletta. Yleisesti voidaan todeta, että
nodaalisia halkaisijoita on m kappaletta. [12]

Kuva 36: Värähtelevän kalvon normaalivärähdysmuotoja umn. [12]

Nodaaliset halkaisijat voidaan löytää millä tahansa sin θ ja cos θ lineaarikom-
binaatiolla. Ainoastaan kulmien paikat voivat muuttua [9].
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Kuvassa 36 normaalimuotojen solmukohdat asettuvat valkoisten ja mustien
rajapinnoille. Tapaukset m = 0 ovat radiaalisesti symmetrisiä ja m:n kasvaes-
sa syntyy nodaalisia halkaisijoita. Kolmiulotteiset mallinnukset on esitelty ku-
vassa 37.

Kuva 37: Normaalivärähdysmuotoja kolmiulotteisesti kuvattuna. [16]

Kappaleessa 3.1.4 keskusteltiin Chladnin muodoista kielisoitinten rungoissa.
Fysikaalinen ilmiö Chladnin muotojen taustalla on sama kuin värähteleväs-
sä pyöreässä kalvossa. Pienet hiekanjyväset pomppivat kannen tai kopan pin-
nalla ja asettuvat solmukohtien läheisyyteen, jossa värähtely on heikkoa tai
olematonta [2]. Myös kompleksiset soitinten värähdysmuodot voidaan nimetä
normaalivärähdysmuodoilla umn [11].
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4 Yhteenveto
Aaltojen fysiikka antaa hyvän pohjan soitinten ominaisuuksien tutkimiselle.
Erityisen maininnan ansaitsee Jean Le Rond d'Alambertin kehittämä aaltoyh-
tälö, jonka avulla voidaan soitintyypistä riippumatta ratkaista oleellisia tulok-
sia.

Musiikkisoitinten toimintaperiaatteet ovat hyvin erilaisia, mutta fysiikan nä-
kökulmasta niissä havaitaan samankaltaisia ilmiöitä. Kielisoittimet voidaan ja-
kaa karkeasti sormintasoittimiin ja jousisoittimiin. Molemmissa soitinryhmis-
sä värähtelevä kieli työntää väliainetta tuottaen pitkittäistä aaltoliikettä eli
ääntä. Värähdystaajuus määräytyy kieleen syntyvistä seisovista aalloista ja
niiden muodostamista normaalimuodoista. Matalinta kielessä soivaa taajuut-
ta kutsutaan perusvärähdystaajuudeksi ja muut normaalimuodot muodostavat
harmonisen yläsävelsarjan. Yläsävelsarjoja hyödynnetään kielisoittimissa eri-
tyisesti huiluäänillä. Kielisoittimissa soivia ääniä pyritään vahvistamaan run-
golla. Rungoissa voidaan havaita kokeellisesti ja teoreettisesti eri taajuuksille
ominaisia Chladnin muotoja.

Puhallinsoittimissa ääntä tuotetaan eri tavoin. Puupuhaltimissa käytetään usein
yksi- tai kaksiruokoista suukappaletta perussävelen tuottamiseen. Vaskipuhal-
timissa suukappale on metallinen ja joissakin soittimissa, kuten huilussa, suu-
kappaletta ei käytetä lainkaan. Ansatsi eli huuliote on puhallinsoitinten yksi
tärkeimmistä tekijöistä äänen tuottamisen suhteen. Ansatsilla ja puhallusvoi-
makkuudella hallitaan virettä ja yläsävelsarjojen sointia, jotka ovat olennaisia
ominaisuuksia puhallinsoitinten soittamisessa. Normaalivärähdysmuotoja tar-
kastellessa havaitaan, että suljetun putken perusvärähdystaajuus on oktaavia
matalampi avoimeen putkeen verrattuna. Myös yläsävelsarja on erilainen, sillä
suljetulle putkelle yläsävelsarja muodostuu perusvärähdystaajuuden paritto-
mista monikerroista fn, jossa n = 1, 3, 5.... Avoimen putken yläsävelsarja muo-
dostuu kaikista perusvärähdystaajuuden monikerroista. Yllättävää on, että jos
puhallinsoittimen poraus on kartiomainen, avoimissa ja suljetuissa tapauksissa
yläsävelsarja on avoimen putken mukainen. Tämä johtuu siitä, että aallot ovat
kartiomaisessa porauksessa palloaaltoja tasoaaltojen sijaan.

Tyypillinen lyömäsoitin on ympyränmallinen rumpu, johon on pingoitettu vä-
rähtelevä kalvo. Kalvon normaalivärähdysmuotoja tutkittaessa havaitaan, että
normaalivärähdysmuodoissa umn on nodaalisia ympyröitä ja nodaalisia halkai-
sijoita. Myös kompleksiset runkojen värähdysmuodot voidaan nimetä normaa-
livärähdysmuodoilla umn.
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