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Ääni on havainto, joka syntyy, kun korva reagoi väliaineessa etenevien aaltojen aikaansaamaan 

värähtelyyn. Sen aiheuttaa siis jokin värähtelijä, joka saa aikaan väliaineeseen aaltoliikkeen, jonka korvassa 

tuottama värähtely aistitaan äänenä. Äänenväri kuvaa niitä piirteitä, jotka tekevät äänestä yksilöityvän, eli 

äänen niitä ominaisuuksia, joiden perusteella henkilö voi erottaa kaksi ääntä toisistaan poikkeaviksi minkä 

tahansa muun kriteerin, kuin sävelkorkeuden tai äänenvoimakkuuden perusteella. Esimerkkinä tästä 

vaikkapa pianon ääni, sekä kolina, joka syntyy kun pudottaa kynän lattialle. 

Äänenväriin vaikuttavat äänen eri osaäänesten taajuudet ja suhteelliset voimakkuudet sekä äänen 

dynaamiset ominaisuudet. Äänes on tietyn taajuuksinen ääni, jolla ei ole harmonisia komponentteja, eli se 

on äänen yksinkertaisin aaltomuoto, jota voidaan kuvata sinikäyrällä. Esimerkiksi pianon soittama A4-sävel 

sisältää perustaajuuden, joka värähtelee 440Hz:n taajuudella. Perustaajuus kuullaan vallitsevana äänessä, 

sillä se värähtelee suurimmalla energialla, kuin muut taajuudet, eli sen tuottaman osaääneksen intensiteetti 

on suurempi kuin muiden osaäänesten. Perustaajuuden lisäksi äänessä läsnä on äänen osaääneksiä, joiden 

intensiteetti ja taajuus vaihtelevat soittimesta riippuen, täten omalta osaltaan aiheuttaen soittimelle 

tyypillisen äänenvärin. 

Äänen dynaamisiin ominaisuuksiin kuuluu aluke, lopuke, verhokäyrä ja vibrato. Aluke on kestoltaan usein 

millisekunteja ja antaa äänelle sen luonteenomaisen sävyn, kun ääni alkaa ja ennen kuin se vielä ehtii 

muodostaa oman spektrinsä. Aluke sisältää usein äänen osia, jotka eivät ole perustaajuuden harmonisia 

osaääneksiä, sekä kohinaa. Lopuke kuvastaa sitä, miten nopeasti ääni vaimenee alkamisensa jälkeen. 

Vibratolla tarkoitetaan taajuuden- tai amplitudin säännöllistä edestakaista muutosta. Normaalitilanteessa 

näitä molempia esiintyy, ja on vaikea esimerkiksi saavuttaa puhdasta taajuusvibratoa ilman amplitudin 

muutosta. Äänen tai soittimen tunnistus riippuu usein alukkeesta, säveltason tunnistus taas sointiosasta, 

mikä tarkoittaa osaa alukkeen jälkeen, mutta ennen kuin ääni on ehtinyt huomattavasti vaimentua, ja 

tilantuntu lopukkeesta. Yhdessä näitä tässä järjestyksessä esiintyvien tapahtumien summaa kutsutaan 

verhokäyräksi. 

Äänisignaalin voi hajottaa osaääneksikseen Fourier-muunnoksen avulla. Monet ääniohjelmat pystyvät 

suorittamaan nopeita Fourier-muunnoksia ja muodostamaan spektrogrammeja, joista selviää muun muassa 

äänen osaäänesten suhteelliset intensiteetit ja taajuudet. Spektrogrammeja käytetään hyväksi esimerkiksi 

äänten syntetisoimisessa. 


