
 

 

 
 

 

Examensarbete Civilingenjör   

ISRN: BTH-AMT-EX--2013/CI-02--SE 

 

 

Handledare: Cleas Hedberg proffessor BTH  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelningen för Maskinteknik 

Blekinge Tekniska Högskola 

Karlskrona 

2013 

Ida Hjalmarsson 
 

Ljudhastighetsmätare 

För vätskor 
 

 



   
 

 

 

 
 

 

Ida Hjalmarsson 
 

 

 

 

Blekinge Tekniska Högskola 

Sektionen för teknik 

Maskinteknik  

Karlskrona 

2013 

 

 

 

 

Följande arbete är utfört som en obligatorisk del av utbildningen på programmet civilingenjör vid 

maskinteknik på Blekinge Tekniska Högskola. 

 

 

  

Ljudhastighetsmätare  

för vätskor  
 



2 



3 

Sammanfattning  

Detta arbete handlar om hur ljudhastigheten kan mätas i vätskor. Arbetet består av en teoretisk del om 

tre olika metoder och en praktisk del om att bygga ihop en behållare. Behållaren används för att mäta 

ljudhastigheten i vätska. 

 

Den teoretiska delen handlar om tre olika metoder som kan användas för att mäta ljudhastighet i 

vätska. De tre undersökta metoderna är Time of flight (TOF), Resonansmetoden RM och 

Impedansmetoden IM. I den teoretiska delen är metoderna beskrivna.  

 

I experimentet används TOF och RM. TOF är en enklare metod jämfört med IM och RM. Men när det 

är kortare sträckor är RM bättre medan den är känsligare av omgivningen. Luftbubblor i vätskan kan 

resultera i ett felaktigt resultat. 

 

Experimenten har gjorts i en plastbehållare med vatten i. Det sitter en sändare och en mottagare på 

utsidan på varsin ände av behållaren. Med TOF så sänds det två signaler från signalgeneratorn. En som 

går direkt till oscilloskopet och en signal som går igenom behållaren. Med TOF metoden blev det ett 

bra resultat. I RM sänds det bara ut en signal som gick från signalgeneratorn genom behållaren till 

oscilloskopet. Denna metod var mer känslig för de aktuella förhållandena, vilket resulterade i att 

resultaten från experimentet inte blev bra. 

 

 

Nyckelord:  

Ljudhastighet i vatten, Time of flight, Resonansmetoden, Impedansmetoden.  
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Abstract  

This thesis examine how the sound velocity can be measured in liquids. The thesis is divided in to a 

theoretical part and a practical part. The theoretical part analyses three different methods and the 

practical part involves building a container where it is possible to measure the speed of sound in the 

liquid.  

 

The theoretical part deals with three different methods that can be used to measure the speed velocity 

in the liquid. The three methods are the time of flight (TOF), the resonance method (RM) and 

impedance method (IM).  

 

In the practical part experiments is made with the TOF and RM. TOF is a simpler method compared 

with IM and RM. But when the distances are shorter, RM is better while it is sensitive to the 

environment. Air bubbles in the liquid result in erroneous results in RM method. 

The experiments were made in a plastic container with water inside. A transmitter and a receiver is 

placed on both ends of the container. With TOF two signals are sent from the signal generator. The 

first signal is going directly to the oscilloscope and the other signal passing through the container 

before it goes to the oscilloscope. The TOF method gave a good result. The RM sent a signal which 

passed from the signal generator through the container to the oscilloscope. This method is more 

sensitive as a result of the findings from the experiment was not good. 

 

 

Keywords:  

Sound velocity in water, Time of flight, Resonance Method, impedance method. 
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Förord  

Ett stort tack till Claes Hedberg på Blekinge Tekniska Högskola för handledning och den hjälp han har 

ställt upp med. Claes har varit strålande som handledare, har alltid gett snabba svar och alltid lyckats 

anpassat tider efter mig för handledningsmöten.  
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Notationer  

 

c Ljudhastighet 

Δt Tidskillnad-delta 

ΔAB Skillnad i sträcka 

f Frekvens 

λ Våglängd lambda 

I Intensitet 

l Längd 

p Tryck 

R Resistans 

ρ Densitet (rho) 

t Transmission  

v Hastighet 

X Reaktans 

Xm Massreaktans 

Xs Fjädringsreaktans 

Z Impedans 

 

 

Förkortningar 

 

IM Impedansmetod 

RM Resonansmetod 

TOF Time of flight 
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1 Inledning 

Detta examensarbete i maskinteknik inom fysikalisk akustik utreder möjligheterna att mäta 

ljudhastigheten i olika flytande medier. 

 

Det finns tre olika tillstånd för material, gas-, vätske- och fast form. Vätskor används till mycket runt 

omkring oss i vår vardag. Alla dessa vätskor åldras och behöver någon gång bytas ut. Genom att 

bestämma ljudhastigheten i vätskan och jämföra resultatet med den hastighet som ljudet hade i vätskan 

när den var ny kan beslut tas om vätskan behöver bytas ut eller ej. Ett exempel på en situation där det 

skulle vara lämpligt med dessa tester är vid kemisk analys av avloppsvatten.  

 

Arbetet fokuserar på att utreda om man kan använda någon av följande metoder, Time of flight, 

impedansmetoden eller resonansmetoden för att ta reda på ljudhastigheten i vätska. Finns det fördelar 

och nackdelar med dessa tre metoder och hur används dessa? 

 

Experimenten i detta arbete görs på metoderna TOF och RM. Ljudvågorna skickas igenom en behållare 

med vätska. TOF och RM är två metoder som ofta används för att ta reda på ljudhastigheten. 

Impedansmetoden används inte ofta för detta syfte.  

 

 

2 Metoder 

Det finns tre metoder som är bra att använda för att mäta ljudhastigheten i vätska. De tre metoderna är 

time of flight, impedansmetoden och resonansmetoden.  
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2.1 Time of flight (TOF) 

TOF är en enkel metod att använda jämfört med RM och IM när hastigheten ska bestämas eftersom 

metoden baseras på sträckan mellan två punkter är given och tiden mäts på hur lång tid det tar för 

pulsen att färdas från punkt a till punkt b. För att ta reda på hastigheten c mellan två punkter så används 

formeln 𝒄 =
𝚫𝐀𝐁

𝚫𝒕
 . En stor nackdel med metoden är att det finns många element som kan påverkar 

pulsens hastighet i vätskan. Exempel på element som påverkar pulsens hastighet kan vara reflektionen 

på väggarna i behållaren, vätskans temperatur och eventuella luftbubblor i vätskan. 

 

I slutet av 1950-talet så lanserades Bendix Corporation den första kommersiella TOF instrumentet. Den 

byggde på Wiley & Maclarens beskrivning som publicerades år 1955. [1]  

 

TOF metoden användes för att mäta avståndet till månen. En av astronauterna lämnade en spegel på 

månen och genom att sedan belysa spegeln med en laser beräknades det hur långtid det tog för 

laserpulsen att komma tillbaka till jorden. Denna metod är bra när det gäller större avstånd. Det är svårt 

att mäta exakta värdet med en puls, men med en längre sträcka blir inte procentuella felmarginalen så 

stor.[2] 

 

Det finns två varianter på TOF. En första variant pulseko-metoden där det enbart används en givare 

som är växlande sändare och mottagare. Pulseko-metoden är en lätt och billig lösning men resultat blir 

sämre på grund av att det finns en osäkerhet vid mätningen av tiden. Men kan anses bra för att vara så 

billig. 

 

Den andra varianten våg-metoden finns det en sändare och en mottagare som används så att nivån 

bedöms genom uppskattning av en fasförskjutning. Med fasförskjutningen så fås det ett bra resultat. 

 

Ultraljudsensorer är ett bra verktyg att använda med tanke på prestanda och kostnad. På områden som 

kemisk analysering av avloppsvatten, medicinsk benhandling robotnavigering och oförstörande 

provning av material, flödeshastighet, vätskemätning och mycket mer. [3] 

  

I artikeln ”High precision measurement of the temperature” påstås det att den vanligaste tekniken för 

att mäta ljudhastigheten i smältor är pulstransmission, TOF. De tillämpar tekniken ultraljudpuls för att 

få relativt täta datamängder av temperaturen beroende av ljudets hastighet i de flytande metallerna bly, 

tenn, vismut och antiomon. Pulstransmissions-tekniken används oftast när det är ultraljudsmätningar i 

vätskor. Ultraljudet har en högre amplitud, det beror på att ultraljudsignalen färdas en kortare sträcka 

genom provet. [4] 

 

Ultraljudspulseko-system används för att uppskatta egenskaper hos vätska och gaser. De använder sig 

av fasultraljudgivare. Av ett vätskeprov där de tvärgående reflektioner som genereras genom en 

keramisk stav. Från akustisk impedans och ljudets hastighet är det möjligt att beräkna densitet och 

adiabatisk modul huvuddel av material. Givaren sänder först en kort puls, denna puls propageras sedan 

genom vattnet och möter gränsen mellan vattnet och polymeren provet när en del återspeglas och 

resten fortsätter i polymeren provet. Samma givare används för att registrera tre ekon som märks. [5] 
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2.2 Resonansmetod (RM) 

 

Resonans på latin betyder återljud, genljud och återklang. Resonans är vibrationer hos en kropp eller en 

gas. Vibrationerna kan överföras från en kropp till en annan kropp. I boken Akustik från grunden [7]så 

är deras definition av resonans ”Resonans är fenomenet att en svag, periodisk yttre störning (drivande 

kraft) inom ett snävt frekvensområde kan leda till att ett annat systems svängningsamplitud ökar 

kraftigt”. 

 

Ett mekaniskt system som tillför energi i from av en frekvens som överförs till en kropp som hamnar i 

svängning, är resonans. Systemet svänger med en konstant amplitud. De flesta mekaniska system har 

flera resonansfrekvenser, medan en pendel eller gunga har bara en resonansfrekvens och en sträng har 

oändligt många resonansfrekvenser.[6] 

 

För ett resonansfrekvenssystem som har ett motstånd mot minimal rörelse, då blir det att 

resonansfrekvensen når impedansens minimum. Då kan det bli att mass- och fjädringsreaktansen tar ut 

varandra eftersom de är motriktade. Det blir bara R kvar som bidrar till impedansen. Den undre 

resonansfrekvensen är i ett system så är den fjäderlik. Det innebär att massan är försumbar. Därför är 

massreaktans, Xm, mindre medan fjädringsreaktans, Xs, större. Men i den övre resonansfrekvensen är 

systemet masslikt som medför att fjärdingen blir försumbar. Vid varken övre eller undre 

resonansfrekvens så är Xs och Xm lika stora.[7] 
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2.3 Impedansmetod (IM) 

Ljudintensiteten reflekteras, men inte allt, resterande transmitteras. Ett mått på detta är den akustiska 

impedansen. Om det är en minde del ljudenergi som överförs så reflekteras det mer ljudenergi i 

gränssnittet mellan medierna. [6] 

 

Det finns flera sorters impedans. Det beror på vart impedansen ska användas. Molekyler som får en 

kraft rör sig annorlunda beroende på om det är i fri rymd eller i ett rör. Molekylerna fjädras tillbaka i en 

fri rymd medan i ett rör fjädras det åt alla håll, därför blir det olika sorters impedans. De olika 

impedanserna är den karakteristiska akustiska impedansen och ljudfälts impedans. [7] 

 

Den karakteristiska akustiska impedansen tecknas med 𝒁𝒐 = 𝝆𝒄 för mediet. Karakteristiska 

impedansen kan användas för att bestämma impedansen mellan två olika medier. Genom att bestämma 

impedansen så kommer intensiteten av reflektionen och transmissionen. Intensiteten bestäms genom 

𝑰𝟐 = 𝑰𝟏 × 𝒕 där transmissionen är 𝒕 =
𝟒𝒁𝟐𝟏

(𝟏 + 𝒁𝟐𝟏)𝟐⁄  och där materialens karakteristiska 

impedanser 𝒁𝟐𝟏 =
𝒁𝟐

𝒁𝟏
⁄  

 

Karakteristiska impedansen kan bara användas när det kan antas att medierna är i en fri rymd. Om 

ljudvågorna befinner sig i ett system, påverkas impedansen av systemets form och mekaniska 

konstruktion. Därför blir reflektionen och transmitteras annorlunda. 

Ljudfältsimpedans tar hänsyn till ljudsystemets faktiska utseende som ett rör eller liknande form. 

Formeln för ljudfältsimpedans är 𝒁 =
𝒑

𝒗⁄   

 

Skillnaden mellan de olika impedanserna är att den karakteristiska impedansen används när det är i en 

fri rymd, medan ljudfältsimpedans alltid kan fås. Både den karakteristiska impedansen och 

ljudfältsimpedans används när det är en plan våg som inte finns i ett rör eller liknande form. Då är 𝒁 =
𝒑

𝒗⁄ = 𝝆𝒄. 

 

Det finns två komponenter för impedans: resistans, R, och reaktans, X. Reaktansen delas därefter upp i 

två delar: massreaktans, Xm, och fjädringsreaktans, Xs. Både massreaktansen och fjädringsreaktansen 

är ett motstånd. För massreaktansen så uppkommer det en kraft som får luftmolekylerna att accelereras 

och flyttas. Massreaktansen är knuten till accelerationen. Fjädringsreaktansen uppkommer av 

fjädringen mellan luftmolekylerna eller mellan luftmolekyler och rörväggar. Fjädringsreaktansen är 

knuten till förskjutningen av partikeln. 

Resistansen är också ett motstånd som uppkommer när oordnad vågrörelse övergår till oordnad 

värmerörelse. Högre resistans ger högre partikelhastighet. [7] 

 

För ljudvågor som inte är plana eller om de utbreder sig i ett rör eller liknande form så är det inte säkert 

att p och c ligger i fas. Men stående vågor i ett rör så kan ljudtrycket bli noll i vissa punkter och då blir 

p/v=0 men om partikelhastigheten är noll så blir kvoten oändligt stor eller oändligt liten. Genom att 

välja en speciell punkt att mäta i och ändra frekvensen så undviks detta. [7] 

 

 

2.4 Sensorer och sändare 

Det kan användas olika sorters sändare och mottagare för ultraljud. I detta arbete har det valts att 

använda piezokeramer för både mottagare och sändare. Pz 26 är ett hårt PZT material medan Pz 27 är 

ett mjuk PZT-material. Piezokeramer används inom olika sorters områden som vibrationssensorer, 

medicinsk diagnostik och undervattensakustik.  
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3 Experimentet 

Denna del innehåller experiment med metoderna TOF och RM. IM är för komplicerad att bygga med 

hänsyn till kunskap och utrustning. Med utrustningen plastbehållare, plexiglas, sändare och mottagare 

så kunde en behållare för vätska byggas, där både pulsmätning och resonansmätning kan göras. 

Vätskan som är i behållaren är vatten. Vatten är en bra vätska, den är lätt att få tag på, är inte en farlig 

vätska och bra att utgå ifrån eftersom det har gjorts mycket experiment på det innan så det finns kända 

värden. 

 

 

3.1 Uppbyggandet 

 

Genom att ta del av hur andra har gjort experiment om ljudhastighet i vätska och diskussioner med 

Claes Hedberg, beslutades det att använda ett plaströr med skruvkork. Det är det bästa och enklaste 

alternativet. Skruvkorken har fördelen att det inte kan rinna ut någon vätska och att det är lättare att 

öppna och stänga behållaren. Behållaren behöver placeraras i en svag lutad position för att få luften så 

högt upp som möjligt i ena hörnet i röret, se Figur 1, så mer vatten kan fyllas på genom hålen och 

luften kan åka ut genom det lilla hålet. Mindre luft i röret resultera i högre noggrannheten i 

experimenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sändaren och mottagaren ska sitta på utsidan, på varsin ände så att de inte kommer i kontakt med 

vattnet, eftersom sändaren och mottagaren inte tål vatten. Sändare och mottagare måste sitta plant på 

varsin ände varför det här var nödvändigt att skära bort en bit från locket och fästa en rund 

plexiglasplatta på dess plats. I andra änden av röret fanns det lite gjutskägg som stack ut, därför skars 

den änden bort med och en likadan plexiglasplatta limmades på. Det gällde att hitta ett lim som håller 

vattnet inne i röret. Det var svårt att limma på plexiglasplattan på locket eftersom det skulle både hålla, 

vara vattentätt och sitta på rätt ställe så locket fortfarande kan skruvas på och av röret. Efter att ha testat 

lite olika sorter lim och silikon, var det ett tvåkomponentslim som klarade kraven. På locket fick det 

även tillsättas lite silikon för att det skulle hålla tätt. Därefter limmades sändaren och mottagaren på 

varsin sida av röret, sedan fylldes röret med vatten. 

Behållare  

Mottagare 

Sändare  

Vatten 

Luft  
Hål 

 

Figur 1Behållare 
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I ena änden gjordes det ett hål för att få i så mycket vatten som möjligt i behållaren, se Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men det avdunstade lite vatten varje dag från behållaren och då var inte behållaren full med vatten 

längre. För att lösa det problemet så limmades det på ett litet rör, där det lilla hålet är och så blev det 

lättare att fylla på vatten. Det vattnet som avdunstade först var bara vattnet som var i det lilla röret och 

inte det i behållaren. 

 

 

 
Figur 3Färdig behållare 

 

 

 

De största luftbubblorna försvann. De små luftbubblorna som inte går att se med blotta ögat tar längre 

tid att transporteras till det lilla röret och sen vidare ut i luften. Det finns fler fördelar med det lilla 

röret, behållaren behöver inte ligga snett, utan den kan ligga horisontellt.  

 

  

Figur 2Behållaren 
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Eftersom röret är runt så kan det inte ligga bara på bordet för då hade det rullat i väg och vattnet hade 

runnit ut. Därför ligger behållaren på en urgröpt skumgummibit. 

Den utrustning som behövdes för att genomföra experimentet är: 

 

 Plastbehållaren 

 Två runda plexiglasbitar 

 Silikon 

 Tvåkomponentslim 

 Plaströr 

 Sändare Ferroperm piezoceramics,  Pz 26 30x2 mm 

 Mottagare Ferroperm piezoceramics,  Pz 27 10x1 mm 

 Oscilloskop, Le Croy waverunner 46MX-A  

 Signalgenerator Agilent 33250 A 

 Förstärkare, Krohn-Hite 7500 

 Vatten 

 Pipett 

 Kablar mellan förstärkare, behållare, oscilloskop och signalgenerator 
 

Nu är behållaren färdig och det är tid att koppla in behållaren till oscilloskop, signalgenerator och 

förstärkare för att börja mätningen.  
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3.2 Förberedelser 

När mätningarna gjordes var temperaturen ungefär 19.5°C och den relativa luftfuktigheten var 60% rH 

i rummet där experimenten gjordes.  

 

Det första som behövdes göras är att fylla behållaren med kranvatten när korken inte var påskruvad, 

försöka få i så mycket vatten som möjligt och skruva på korken. Då det fortfarande var en del luft kvar 

i behållaren, användes en pipett för att fylla med vatten det sista utrymmet i behållaren genom det lilla 

röret på behållarens övre del. För att minimera mängden luft i behållaren. Nu behöver behållaren ligga 

orörd i några veckor för att de mindre luftbubblorna ska försvinna, men samtidigt så avdunstar det lite 

vatten hela tiden och det behövs tillföras vatten kontinuerligt genom det lilla röret med en pipett.  

 

Tjockleken på plexiglaset är 5 mm, rörets innerlängd med lock på är det 98,1 mm och innerdiametern 

är 40 mm. 
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3.3 Pulsmätning 

Oscilloskopet, signalgenerator, förstärkare och behållaren kopplas ihop enligt Figur 4 för mätning 

enligt pulsmetoden. 

 

 
Figur 4Kopplingsschema för pulsmätning 

 
A. Signalgeneratorn sänder ut en frekvens som går till förstärkaren 

B. Från förstärkaren så går det en signal till oscilloskopet och en som går till vattenbehållaren. 

C. Signalen kommer till sändaren, som skickar en våg som går genom plexiglaset och vidare genom 

vattnet. 

D. Från vattnet går vågen igenom plexiglaset och slutligen till mottagaren som tar emot signalen och 

skickar den till oscilloskopet. 

E. Oscilloskopet har tagit emot två signaler, en från förstärkaren och behållaren. Här läses provet av.   

 

 

 
Figur 5 Behållare 
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Nu är allt klart för att påbörja pulsmätningen. 

 

En pulsmätning har ”Burst” inställning med en trigger på signalgeneratorn. Det ger ut en signal som 

går genom röret till oscilloskopet och en som går direkt till oscilloskopet som visas i Figur 6 

 

 
Figur 6. Pulssignal 

 

I Figur 6 är det den blåa kurvan pulsen som går ifrån förstärkaren punkt B i Figur 4 direkt till 

oscilloskopet punkt E. Den gröna kurvan är, signalen går genom behållaren från punkt C, sändaren, till 

punkt D, mottagaren och vidare till punkt E, oscilloskopet. 

 

Genom att studera Figur 6 ser man att de två pulserna skiljer sig åt, det går fortare för den blåa än den 

gröna. Flera mätningar har gjorts under en längre tid, resultaten visar på stora variationer. Det kan bero 

på att ena dagen finns det väldigt lite luftbubblor medan andra dagar har det tillkommit luft av någon 

anledning, t.ex. att behållaren har rubbats. 

 

Resultatet av mätningar gav: 

ΔT=63.9 µs 

ΔT=73.1 µs 

ΔT=77.8 µs 

ΔT=80.4 µs 

 

Plexiglas ljudhastighet enligt tabell är Cplexiglas= 2670 m/s.  

lplexiglas=0,005 m, plexiglasets tjocklek 

 

𝐶 =
∆𝑙

∆𝑡
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∆𝑇𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 −
𝑙𝑝𝑙𝑒𝑥𝑖𝑔𝑙𝑎𝑠 × 2

𝐶𝑃𝑙𝑒𝑥𝑖𝑔𝑙𝑎𝑠
 

𝑡 =
𝑙

𝑐
=

𝑏 × 2

𝐶𝑃𝑙𝑒𝑥𝑖𝑔𝑙𝑎𝑠
=

0.005 × 2

2670
= 3,745 × 10−6 𝑠 

 

ΔT=63.9 µs 

∆𝑇 − 3.75 × 10−6 = 63.9 × 10−6 − 3.75 × 10−6 = 60 × 10−6 s 

𝐶𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =
0.0881

60 × 106
= 1464.5 𝑚/𝑠 

 

ΔT=73.1 µs 

∆𝑇 − 3.75 × 10−6 = 73 × 10−6 − 3.75 × 10−6 = 69.25 × 10−6 s 

𝐶𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =
0.0881

69.25 × 106
= 1272.13 𝑚/𝑠 

 

ΔT=77.8µs 

∆𝑇 − 3.75 × 10−6 = 77.8 × 10−6 − 3.75 × 10−6 = 74.05 × 10−6 𝑠 

𝐶𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =
0.0881

74.05 × 106
= 1189.67 𝑚/𝑠 

 

ΔT=80.4 µs 

∆𝑇 − 3.75 × 10−6 = 80,4 × 10−6 − 3.75 × 10−6 = 76.65 × 10−6 𝑠 

𝐶𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =
0.0881

76.65 × 106
= 1149.3 𝑚/𝑠 

 

𝐶𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =
0.0881

76.65×10−6 = 1149.3 m/s 

 

När vattnet är 20°C och har lufttrycket 1 atm så är vattnets ljudhastighet 1461 m/s.[6] Med mätningen 

ΔT=63.9 µs så är vattnets ljudhastighet 1 464,5 m/s. Detta var det högsta värdet. Eftersom det finns luft 

i systemet som ger en mindre hastighet, antas detta vara det mest riktiga som har gjorts med minst luft i 

systemet.  

Differensen mellan 1 464,5 m/s och 1461 m/s för ljudhastigheten i vattnet är inte stor. Därför är det ett 

bra värde. Det finns värden som inte är alls bra men det beror med en säkerhet på att det har kommit in 

luftbubblor i vattnet. Luftbubblor påverkar mycket och gör att det blir dämpning för vågorna. Se Figur 

13 
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Figur 7Luftbubblor i vatten [8] 

 

Figur 13 visar ljudhastigheten beroende på hur mycket luftbubblor det finns i vattnet. I resultatet syns 

det tydligt att det inte behöver vara speciellt mycket luftbubblor i vattnet för att det ska bli felaktig 

ljudhastighet i vatten. 
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3.4 Mätning med resonansmetoden 

Oscilloskopet, signalgenerator, förstärkare och behållaren kopplas ihop enligt Figur 8 för mätning 

enligt resonansmetoden. 

 

 
Figur 8 Kopplingsschema för mätningen med resonansmetoden 

 
A. Signalgeneratorn sänder ut en frekvens som går till förstärkaren 

B. Från förstärkaren så går det en signal till vattenbehållaren. 

C. Signalen kommer till sändaren, som sänder en våg som går genom plexiglaset och vidare genom 

vattnet. 

D. Från vattnet går vågen igenom plexiglaset och slutligen till mottagare som tar emot signalen och 

skickar den till oscilloskopet. 

E. Oscilloskopet tar emot signalen där den läses av.   

 

Med resultatet från pulssignalsmätningen vet vi ungefär vilken frekvens det ska bli om det är en 

våglängd i röret.  

 

𝑓 =
𝑐

𝑙
=

1464.5

0.0881
= 16623 𝐻𝑧 

  
𝑓 = 16,6 𝑘𝐻𝑧  

 
Den förväntade frekvensen bör vara 16,6 kHz för första moden.  
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Figur 9Resonansmätningen av frekvensen mellan 0-100 kHz 

 

 

 
Figur 10Resonansmätningen av frekvensen mellan 10-40 kHz 
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Högsta toppen hamnade på 37,4 kHz. 

 

Den förväntade frekvensen och frekvensen av mätningen stämmer inte överens. En orsak skulle kunna 

vara att vågorna rör sig i plaströret och inte i vattnet. Nedan kommer det en förklaring varför det 

uppmätta resultatet inte stämmer överens med det förväntade. 

 

Impedansen: 

𝑍 = 𝜌𝑐 

 𝜌𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 998 𝑘𝑔/𝑚3 
Cvatten=1461 m/s 

𝜌𝑝𝑙𝑒𝑥𝑖𝑔𝑙𝑎𝑠 = 1180 𝑘𝑔/𝑚3 

Cplexiglas=2670 m/s 

 

𝑍1 = 𝑍𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 998 × 1461 = 1.46 × 106 𝑁𝑠/𝑚3 

𝑍2 = 𝑍𝑝𝑙𝑒𝑥𝑖𝑔𝑙𝑎𝑠 = 1180 × 2670 = 3.2 × 106 𝑁𝑠/𝑚3 

 

𝑍21 =
𝑍2

𝑍1
=

3.2 × 106

1.46 × 106
= 2.19 

 

Eftersom Z21 är nära ett innebär det att vågen varken får en mjuk eller hård reflektion mellan medierna. 

 

 
Figur 11 Reflektion mellan vatten och plexiglas 

 

Kanterna är plexiglas medan det i mitten är vatten 

 

Reflektionerna inträffar också längre bort, därför är vågen inte perfekt för att få en impedans. Här syns 

det att vågorna studsar i medierna vatten och plexiglas. Därför blir det för mycket resonans som gör att 

vågorna varken blir mjuka eller hårda när de kommer från vattnet mot plexiglaset. 

Pilarna visar hur vågorna studsar. 
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Jämför med hur vågen ser ut när det är vatten och stål istället för vatten och plexiglas. 

 

𝜌𝑠𝑡å𝑙 = 7850 𝑘𝑔/𝑚3 
Cpstål=5960 m/s 

𝑍2 = 𝑍𝑠𝑡å𝑙 = 7850 × 5960 = 46.79 × 106 𝑁𝑠/𝑚3 
 

𝑍21 =
𝑍2

𝑍1
=

46.79 × 106

1.46 × 106
= 31.6 

 

31.6 är mycket större än ett därför blir det en hård våg mellan medierna som vågen i Figur 12. 

 

 
Figur 12 Vågen för vatten o stål 

 

Kanterna är stål och i mitten är det vatten. Vågen med minst amplitud är vågen som sändaren sänder ut. 

Reflektionen ser likadan ut. Vågen med stor amplitud är reflektionen plus vågen som sändaren sänder 

ut. I Figur 12 ser vi att energin stannar kvar i vattnet.  

I Figur 13 symboliseras reflektionerna med pilar. Genom att jämföra Figur 11 och 13 så blir inte 

reflektionen densamma. Vågorna i de olika proven reflekteras på olika ställen. Där det är stål 

reflekteras den i gränssnittet mellan vattnet och stålet. Vågen reflekteras likadant som den kom in mot 

gränssnittet.  

 

Stål 
Stål 

Vatten 
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Figur 13 Reflektionen mellan vatten och stål 

 

Om stål hade valts istället för plexiglas så hade frekvensen blivit så här: 

 

𝜆 =
𝐿

2
𝑛 =

0.0881

2
𝑛 = 0.04405 

𝑓 =
𝑐

𝜆
=

1464.5

0.04405
= 33246.3 𝐻𝑧 

 
Vi vet att mellan vattnet och stålet uppstår vågen en hård reflektion därmed görs det ett antagande 

λ =0,04405. I resonansmätningen så blev frekvensen 24.7 kHz. Vid beräkning med dessa värden skulle 

ljudhastigheten i vatten vara: 

 

𝑐 = 𝑓 × 𝜆 = 24700 × 0.04405 = 1088.0 𝑚/𝑠 
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Figur 7Behållaren med signalgenerator och oscilloskop. 

 

 
Figur 8Behållare 
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4 Slutsats 

Det finns tre metoder som nämns i arbetet för att mäta ljudhastigheten i vätska. 

De tre metoderna är time of flight, impedansmetoden och resonansmetoden. 

 

TOF är en enkel metod jämfört med IM och RM. För att ta reda på ljudhastigheten med metoden TOF 

så måste sträckan mellan två punkter vara bestämd och hur långtid för en våg att ta sig mellan de två 

punkterna. Där de två punkterna är finns en mottagare och en sändare. Våg-metoden är när ena punkten 

har en mottagare och andra en sändare. Medan Puls-eko-metoden är sändaren och mottagaen är en och 

samma givare men bara växlar mellan att sända en signal och ta emot signalen. 

TOF metoden är ingen säker metod när det gäller korta avstånd. Den är bättre när det är långa sträckor, 

där några millimeter inte har lika stor betydelse. 

 

Resonans är när vätska, i fast form eller gasform har vibrationer som kan överföras till en annan kropp. 

Resonansen kan finnas i ett mekaniskt system där det har tillförts energi i form av ljud med viss 

frekvens. 

 

Med dessa två metoder har experiment gjorts i en plastbehållare med vatten i. Det sitter en sändare och 

en mottagare på utsidan av varje ände av behållaren. På behållaren finns ett litet rör, för att kunna fylla 

på vatten. Behållaren kopplades ihop med ett oscilloskop, signalgenerator, och en förstärkare. 

 

Först gjordes en pulsmätning med TOF-metoden. Från signalgeneratorn sändes en signal genom 

behållaren och en signal direkt till oscilloskopet. Det gjordes många mätningar på olika dagar. Av de 

värdena så fanns det ett som gav ett väldigt bra resultat. 

Anledningen till att de blev så många olika resultat är att det kan bli olika förutsättningar på olika 

dagar. Ena dagen kan det ha förekommit väldigt mycket luftbubblor i vattnet. Det kan bero på att 

behållaren kan ha rubbats eller att det har fyllts på med vatten med mycket luftbubblor och behållaren 

inte har legat tillräckligt länge för att luftbubblorna ska ha haft tid för att försvinna. 

Mätningen med resultatet ΔT=63.9 µs ger en ljudhastighet på 1465 m/s. Ljudhastigheten i vatten är 

1461 m/s när det är 20°C och har ett lufttryck på 1 atm.  

 

Därefter gjordes det en mätning med RM. Den mätningen kopplades inte på samma sätt som TOF. 

Med RM så sändes det bara ut en signal från signalgeneratorn genom behållaren och vidare till 

oscilloskopet. Det gjordes mätningar här med, men det blev inga bra värden. När uträkningen börjades 

så märkets det varför det inte blev bra värden. Reflektionerna i plexiglaset blev vaken hårda eller 

mjuka vilket gav ett felaktigt resultat. Om plexiglaset hade bytts ut mot stål hade reflektionsvågen 

blivit hård. Då hade troligtvis värdena blivit bättre. 

 

RM är en känslig metod att använda. Vågorna kan gå igenom rörets väggar istället för i vattnet, vilket 

kan leda till osäkra resultat. Luftbubblor påverkar väldigt mycket ljudhastigheten i vattnet. 

Luftbubblorna gör även att det blir större dämpning i vattnet för ljudvågorna.  
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