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Snelheid van geluid
Als we een bliksem zien dan horen we enige
tijd later pas de donder. De vertraging tussen
de lichtflits en de donder wordt veroorzaakt
doordat licht zich veel sneller voortplant dan
geluid. Geluid plant zich voort met een
snelheid van ongeveer 340 m/s. Als een
bliksem zich dus op een afstand van een
aantal kilometers van ons bevindt kan het
seconden duren voordat het geluid bij ons
aangekomen is.
Geluid kan door lucht reizen, maar ook door andere gassen, vloeistoffen en vaste stoffen.
De snelheid van geluid in een materiaal hangt af van de elasticiteit van het materiaal. Het
hangt samen met hoe snel de deeltjes van het medium de geluidsgolf kunnen doorgeven.
In elastische materialen zitten deze deeltjes relatief dicht op elkaar en deze reageren snel
op de geluidsgolf. Vaste stoffen zijn meestal veel elastischer dan gassen of vloeistoffen.
Geluid plant zich daarom in staal 15 x sneller voort dan in lucht en bijna 4x sneller in water
dan in lucht.
Een aantal voorbeelden van geluidssnelheid in verschillende media.
lucht (0 °C)

= 331 m/s

water (25 °C) = 1490 m/s
staal
= 5200 m/s

lucht (25 °C)

= 346 m/s

methyl alcohol (25 °C)
gevulkaniseerd rubber

= 1140 m/s
= 54 m/s

Geluidssnelheid is afhankelijk van temperatuur
De geluidsnelheid in een medium is ook temperatuur afhankelijk. Als de temperatuur
hoger wordt, zullen de sneller bewegende deeltjes vaker botsen. Daardoor zal een
verstoring in het medium zich sneller door het materiaal kunnen bewegen. De
geluidssnelheid in droge lucht wordt bij benadering weergegeven door:
vgeluid (lucht) = 331,4 + 0,607·t(°C)
De geluidssnelheid in lucht bij een temperatuur van 23 °C is derhalve ≈ 345,5 m/s.
In vloeistoffen en vaste stoffen zijn de dichtheidsverschillen als gevolg van een hogere
temperatuur te verwaarlozen zodat ook de geluidssnelheid nauwelijks verandert bij
stijgende temperatuur.
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Meten van de geluidssnelheid in lucht – ‘Echo methode’
Bij deze methode gebruiken we de
geluidssensor en een lange kartonnen
of plastic buis, die aan een kant dicht
is. De geluidssensor wordt bij een
open kant van de buis geplaatst. Als
we nu een geluid maken, (bijvoorbeeld
het knippen van onze vingers) bij de
opening van de buis dan meten we én
het directe geluid én het weerkaatsen
van het geluid. Het knippen van de
vingers gebruiken we als trigger. Het
geluid reist door de buis en reflecteert aan de dichte kant en komt terug in de
geluidssensor. De geluidssensor zal eerst het oorspronkelijke geluid meten en dan de
echo. De tijd tussen het knippen van de vingers en de echo is af te lezen uit de grafiek.
We kunnen nu de snelheid van geluid in lucht uitrekenen omdat we de lengte van de buis
kunnen opmeten.

Meten van de geluidssnelheid in lucht – ‘Reistijd methode’
Bij deze methode gebruiken we een geluidssensor en twee metalen staafjes die we
bevestigen aan twee snoertjes (4 mm). Een snoer verbinden we met de 5V (rode) poort en
het andere snoertje verbinden we met de gele poort.
We kunnen de verbinding van de twee snoertjes zowel met de CoachLabII+ of via een 4mm naar BT adapter (CMA 0519) met de computer verbinden. De BT adapter kan via de
BT ingang van een interface (CMA €Lab or VinciLab) aangesloten worden.
Als we een korte tik geven door de twee
metalen staafjes op elkaar te slaan, creëren
we een geluid en hebben we een
elektrische puls, die als trigger kan dienen
voor de meting. We doen dit op een afstand
van 1m van de geluidssensor. De
geluidssensor detecteert het geluid pas als
het de afstand tussen de staafjes en de
geluidssensor heeft afgelegd. Deze tijd
kunnen we aflezen in de grafiek, omdat we
nu weer de afstand en de tijdsduur kennen,
is de geluidssnelheid uit te rekenen.
Bij beide methoden moeten we met de temperatuursensor ook de temperatuur in de
meetomgeving meten. Zodoende kunnen we onze gemeten geluidssnelheid vergelijken
met de theoretische waarde.
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