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Tässä diplomityössä tutkittiin sekä reaktiivisesta että resistiivisestä osasta koostuvan
hybridiäänenvaimentimen käyttökelpoisuutta suurissa ilmanvaihdon kanavako’oissa.
Työssä on myös esitetty ilmanvaihdon aiheuttaman melun kannalta keskeiset melua
aiheuttavat komponentit ja ilmiöt sekä näiden laskennallinen arvioiminen. Lisäksi on
käsitelty vaimentimien ja kanavaosien aiheuttamaa melun vaimenemista kanavistossa.

Tutkittu vaimennin koostuu kahdesta matalien taajuuksien vaimentamiseen käy-
tettävästä säädettävästä ja kiinteästä neljännesaaltoresonaattorista sekä keski- ja
korkeiden taajuuksien vaimentamiseen käytettävästä resistiivisestä osasta. Vaimenti-
men aiheuttama vaimennus, painehäviö sekä äänitehotaso mitattiin eri tilanteissa
vaimentimen säädettävän neljännesaaltoresonaattorin ollessa mitoitettu eri resonans-
sitaajuuksille. Mitattuja vaimennusarvoja verrattiin markkinoilla oleviin vastaavan
kokoisiin ja vastaavaan käyttötarkoitukseen soveltuviin tuotteisiin.

Suoritettujen mittausten perusteella voidaan todeta, että hybridivaimentimella saavu-
tetut vaimennusarvot matalilla taajuuksilla ovat selvästi parempia kuin markkinoilla
olevilla tuotteilla yleensä. Säädettävä neljännesaaltoresonaattori toimi odotetusti ja
sen avulla vaimentimen vaimennus voidaan mitoittaa esimerkiksi ilmanvaihtokoneen
siipitaajuuden vaimentamiseen kohteessa. Mittausten perusteella voidaan myös tode-
ta, että vaimennin ei aiheuttanut merkittävää painehäviötä tai melua kanavistossa
vaimentimen normaalia käyttöaluetta vastaavilla ilman tilavuusvirroilla.
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Abstract
In this thesis the suitability of using a hybrid silencer, consisting of both a dissipative
and a reactive part, in large HVAC duct sizes was examined. The central components
and phenomena of noise caused by the air propagating in HVAC ducts and in the
different parts of the ductwork are also presented, along with computational models
for predicting the noise. The attenuation caused by silencers and various pieces of
the ductwork is also presented.

The examined hybrid silencer consists of two quarter wave resonators, one fixed
and one adjustable, that are used to attenuate low frequencies, and a dissipative
portion, that is used to attenuate medium and high frequencies. The attenuation,
pressure loss and sound power level caused by the silencer were measured in different
situations, with the adjustable resonator being set to various resonant frequencies.
The attenuation performance was compared to similar products on the market, that
could be considered as competing products for the designed hybrid silencer.

Based on the performed measurements, it can be stated that the attenuation perfor-
mance for the hybrid silencer at low frequencies is considerably better than for most
products available on the market. The adjustable quarter wave resonator worked
as intended, and in practice it can for example be adjusted to attenuate the blade
passing frequency of the air handling unit. It can also be stated, that the silencer
did not cause any considerable pressure loss or excessive noise in the ductwork at air
flow velocities corresponding to normal use of the silencer.
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Sammandrag
I detta arbete undersöktes avändningen av en hybridljuddämpare, som består av
både en reaktiv och en resistiv del, i stora luftkonditioneringssystem. De centrala
komponenterna och fenomenen för buller orsakat av luftflödet samt av de olika kom-
ponenterna i luftkonditioneringskanalerna presenteras, tilsammans med matematiska
modeller för att förutspå den alstrade bullernivån. Ljuddämpningen för de olika
komponenterna i luftkonditioneringssystem samt för olika typer av ljuddämpare
presenteras också.

Den undersökta hybridljuddämparen består av två kvartsvågländsresonatorer, en
ojusterbar och en justerbar, som används för att dämpa låga frekvenser, samt en
resistiv del, som används för att dämpa mellan- och höga frekvenser. Ljuddämp-
ningen, tryckfallet och ljudeffektnivån orsakad av ljuddämparen uppmättes i diverse
mätsituationer, med den justerbara kvartsvåglängdsresonatorn inställd till olika reso-
nansfrekvenser. De uppmätta ljuddämpningsresultaten jämfördes med konkurrerande
produkters resultat.

På basen av resultaten kan det konstateras att prestandan hos hybridljuddämparen
vid låga frekvenser är betydligt bättre än den hos konkurrerande produkter. Den
justerbara kvartsvåglängdsresonatorn fungerade som planerat, och i praktiken kan
den justeras för att dämpa t.ex. buller vid bladpassfrekvensen hos luftbehandlingsag-
gregatet. Det kan också konstateras, att hybridljuddämparen inte alstrade betydande
buller eller orsakade betydande tryckfall i systemet, vid luftflöden som motsvarar
det normala användnigsområdet för ljuddämparen.

Nyckelord Ljuddämpare, Kanalljuddämpare, Hybridljuddämpare,
Kvartsvåglängdsresonator, Reaktiv ljuddämpare
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1 Johdanto

1.1 Ilmanvaihdon aiheuttama melu rakennuksissa ja melun
vaimentaminen

Ilmanvaihto kuuluu keskeisenä osana sekä uudisrakentamiseen että korjausrakentami-
seen. Ilmanvaihtokoneiden ja -järjestelmien aiheuttamat melutasot ovat merkittävä
tekijä, kun tarkastellaan asumisviihtyvyyttä ja viihtyvyyttä julkisissa tiloissa. Il-
manvaihdon aiheuttamiin melutasoihin vaikuttavat ilmanvaihtokoneet, ilmavirran
virtausnopeus ja painehäviöt päätelaitteilla, päätelaitevalinnat sekä muut kanavistoon
kuuluvat kanavaosat, kuten säätö- ja palopellit. [1]

Ilmanvaihdon äänenvaimentimia käytetään ilmanvaihtokoneiden, ilmavirran sekä
eri kanavaosien aiheuttaman melun vaimentamiseksi. Vaimentimella voidaan lisäksi
ehkäistä äänen sivutiesiirtymä tilasta toiseen ilmanvaihtokanaviston kautta, joka voi
pahimmillaan pilata kahden tilan välisen ääneneristävyyden.[1] Äänenvaimentimen
valinnassa on syytä huomioida vaimennusta vaativat taajuusalueet sekä vaadittu
vaimennusmäärä desibeleissä. Ottamalla ilmanvaihdon äänitekniset asiat huomioon jo
rakennuksen suunnitteluvaiheessa voidaan välttyä hankalasti jälkeenpäin korjattavissa
olevilta ääniongelmilta sekä parantaa viihtyvyyttä ja keskittymiskykyä.

Ilmanvaihdon äänenvaimentimien toimintaperiaatteet voidaan jakaa reaktiiviseen
ja resistiiviseen vaimennukseen. Reaktiivisessa vaimennuksessa vaimennus perustuu
ääniaaltojen kumoutumiseen tai resonointiin ja resistiivisessä vaimennuksessa ääni-
aallon liike-energian konvertoimiseen lämpöenergiaksi absorption avulla. Yleisimmät
ilmanvaihtojärjestelmissä käytetyt vaimentimet ovat resistiivisiä vaimentimia, joh-
tuen pääosin laajemmasta vaimennuksen taajuusalueesta ja pienemmästä fyysisestä
koosta verrattuna reaktiivisiin vaimentimiin. [2]

Tässä diplomityössä tutkittiin uudenlaisen sekä reaktiivisesta että resistiivisestä vai-
mennusosasta koostuvan vaimentimen soveltuvuutta suuren kanavakoon (d ≤ 500 mm
ilmanvaihtojärjestelmiin. Suuren kanavakoon ilmanvaihtojärjestelmissä haasteita ai-
heutuu usein matalien taajuuksien vaimentamisessa. Tutkittu vaimennin koostuu
resistiivisestä vaimenninosasta, jolla voidaan vaimentaa keski- ja korkeita taajuuksia,
sekä kahdesta neljännesaaltoresonaattorista, jotka muodostavat vaimentimen reaktii-
visen osan. Toinen vaimentimen neljännesaaltoresonaattoreista sisältää säädettävän
päätylevyn, jolla voidaan muuttaa vaimentimen resonanssitaajuutta vastaamaan
kriittisintä vaimennusta vaativaa taajuutta ilmanvaihtojärjestelmässä.

Äänenvaimentimen prototyypille suoritettiin vaimennus-, painehäviö- sekä ääniteho-
tasomittaukset. Mitattuja vaimennusarvoja verrattiin markkinoilla oleviin vastaavaan
käyttötarkoitukseen soveltuviin tuotteisiin. Mittaukset suoritettiin säädettävän nel-
jännesaaltoresonaattorin eri säätöpisteissä resonaattorin toiminnan validoimiseksi ja
suurimman vaimennuksen saavuttavan tilanteen selvittämiseksi.
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1.2 Työn sisältö
Työn kannalta keskeiset käsitteet ja ilmanvaihdon äänitasojen laskentaperiaatteet on
esitetty osiossa 2.

Osiossa 3 on käsitelty ilmanvaihdon melun syntyä sekä vaimennusta. Ilmanvaihdon
aiheuttamaan meluun ja järjestelmän vaimennukseen vaikuttavat ilmanvaihtokoneen
ja asennettujen äänenvaimentimien lisäksi myös muut kanavistoon sijoitetut kom-
ponentit, kuten esimerkiksi mutkat ja päätelaitteet. Myös yleisimmät ilmanvaihdon
aiheuttaman melun vaimentamiseen käytetyt vaimennintyypit on esitetty osiossa 3.

Neljännesaaltoresonaattorin toimintaperiaate ja sen resonanssitaajuuden laskennal-
linen määrittäminen on esitetty osiossa 4. Tämän osan teoriaa käytettiin myös
vaimentimen prototyypin suunnittelussa.

Suoritetut mittaukset, niiden mittausmenetelmät sekä käytetty mittauslaitteisto on
esitetty osiossa 5. Myös vaimentimen prototyypin suunnittelussa tehdyt valinnat on
esitetty ja perusteltu osiossa 5.

Mittausten tulokset on esitetty osiossa 6. Osiossa verrattiin myös mitattuja vaimen-
nustuloksia markkinoilla oleviin vastaavaan käyttötarkoitukseen soveltuviin tuot-
teisiin sekä käsiteltiin tulosten luotettavuutta. Vaimennustulokset esitettiin sekä
reaktiivisesta ja resistiivisestä osasta koostuvalle vaimenninkokonaisuudelle että
pelkille neljännesaaltoresonaattoreille.

Osio 7 koostuu työn sisällön yhteenvedosta sekä päätelmistä kehitetyn vaimentimen
käyttökelpoisuudesta käytännön kohteissa. Työssä käytetyt viitteet sekä työn liitteet
on esitetty työn lopussa.
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2 Teoreettinen tausta

2.1 Vaimennus
Ilmanvaihdon äänenvaimentimen suorituskykyä, eli vaimennusta, voidaan arvioida
kolmen eri parametrin avulla [2]:

– Lisäysvaimennus (Insertion loss, IL)

– Siirtohäviö (Transmission loss, TL)

– Tasoero (Level difference, LD) tai melun vähennys (Noise reduction, NR)

2.1.1 Lisäysvaimennus

Lisäysvaimennus (Insertion loss, IL) voidaan nimensä mukaisesti kuvailla äänenvai-
mentimen lisäyksen seuraksena saatuna vaimennuksena. Lisäysvaimennus määrite-
tään järjestelmän säteilemän äänitehotason erotuksena ilman vaimenninta ja vai-
mentimen kanssa. Lisäysvaimennus voidaan näin laskea suoraan em. äänitehotasojen
erotuksena kaavan (1) mukaisesti. [2] [3]

IL = LW 1 − LW 2 = 10 log W1

W2
(1)

Lisäysvaimennus on siis hyvin käyttökelpoinen suure kuvaamaan äänenvaimentimen
aiheuttamaa äänenvaimennusta käytännön asennuksissa. Lisäysvaimennus voidaan
mitata standardin SFS-EN ISO 7235 [4] mukaisesti joko SFS-EN ISO 3741 [5] mu-
kaisella kaiuntahuonemenetelmällä, kanavamenetelmällä, standardin SFS-EN ISO
3746 [6] mukaisella menetelmällä lähellä testattavan kanaviston päätyä tai standar-
din SFS-EN ISO 9614-3 [7] mukaisella intensiteettimenetelmällä. Kolmessa ensin
mainitussa menetelmässä mitataan järjestelmän aiheuttama äänipainetaso LpI ää-
nenvaimentimen ollessa asennettuna, sekä äänipainetaso LpII kun äänenvaimennin
korvataan korvaavalla putkella, jonka asennusdimensiot vastaavat vaimentimen asen-
nusdimensioita [4]. Intensiteettimenetelmässä lisäysvaimennus määritetään kanavan
päästä mitattujen ääni-intensiteettien perusteella.

Mitatut äänipainetasot Lpi muutetaan äänitehotasoiksi LW i mittaustapaa vastaavilla
menetelmillä, jolloin lisäysvaimennus saadaan kaavan (1) perusteella mitattujen ääni-
tehotasojen erotuksena. Näin tuloksena saadaan vaimentimen aikaansaama vaimen-
nus desibeleissä, joka kuvaa suoraan myös käytännön asennuksessa vastaanottajan
kokemaa äänenvaimennusta.

Lisäysvaimennus on käytännössä suoraviivaisesti määritettävissä mittausten avulla,
mutta teoriassa erittäin vaikea laskea, sillä se vaatii tietoa lisättävän vaimentimen
impedanssista. Impedanssin laskeminen ei ole triviaalia ja se riippuu monesta eri
tekijästä. Tässä työssä käsiteltävän neljännesaaltoresonaattorin impedanssia on
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käsitelty lyhyesti osiossa 4.3.

Tässä työssä tutkitun vaimentimen lisäysvaimennus mitataan standardien SFS-EN
ISO 7235 ja SFS-EN ISO 3741 mukaisella kaiuntahuonemenetelmällä, joka esitetään
tarkemmin osiossa 5.1.

2.1.2 Siirtohäviö

Siirtohäviö (Transmission loss, TL) määritetään vaimentimen tuloon kohdistuvan ää-
nitehotason LW i ja sen lähdöstä säteilevän äänitehotason LW t erotuksena. Siirtohäviö
voidaan siis laskea suoraan äänitehotasojen erotuksena kaavan (2) avulla. Siirtohä-
viön laskennassa oletetaan vaimentimen jälkeisen putken olevan äärettömän pitkä,
jolloin kanavassa ei esiinny avoimesta putkenpäästa heijastunutta ja vastakkaiseen
suuntaan kulkevaa ääniaaltoa. [2] [3]

TL = LW i − LW t (2)

Siirtohäviön mittauksessa testausjärjestelmän vaimentimen jälkeen sijaitseva avoin
kanavapää heijastaa osan siihen kohdistuvasta äänestä takaisin kanavaan avoimen
kanavapään pääteheijastuksesta johtuen. Avoimen kanavan pääteheijastusta, ja näin
myös päätevaimennusta, on käsitelty osiossa 3.4.3. Myös vaimentimen lähtöön osuva
ääni heijastuu osin takaisin lähdöstä [2]. Nämä heijastuneet ääniaallot vaikuttavat siis
kanavassa mitattuihin äänitehoihin, jonka johdosta heijastuneiden aaltojen äänitehot
on vähennettävä mitatuista tasoista, jos siirtohäviö mitataan kanavaan asennetuilla
mikrofoneilla. Avoimen kanavan päätevaimennusta käsitellään tarkemmin osiossa
3.4.3.

Standardien SFS-EN ISO 7235 [4] & SFS-EN ISO 3741 [5] mukaisella kaiunta-
huonemetelmällä mitattaessa vaimentimen siirtohäviö on käytännössä sama kuin
vaimentimen lisäysvaimennus. Avoimen kanavapään pääteheijastus on läsnä sekä vai-
mentimen kanssa että korvaavan putken kanssa mitatuissa äänipainetasoissa, jolloin
pääteheijastus ei vaikuta mitattujen äänipainetasojen erotukseen. Pääteheijastusta
ei näin tarvitse huomioida laboratoriossa suoritussa vaimennusmittauksissa, kun
käytetään em. korvausmenetelmää.

Siirtohäviötä käytetään lisäysvaimennuksen sijaan kuvaamaan ilmanvaihdon päätelait-
teen (esim. venttiilin tai säleikön) aiheuttamaa vaimennusta käytännön asennuksessa.
Ilmanvaihdon päätelaitteiden korvausmenetelmällä suoritetuissa siirtohäviömittauk-
sissa pääteheijastus on huomioitava. Korvaavan tilanteen, eli avoimen kanavanpään,
mittauksissa mitattu taso on avoimen kanavan pääteheijastuksen johdosta pienempi,
kuin päätelaitteeseen kohdistuva äänitehotaso kanavassa. Avoimen kanavanpään
pääteheijastus Dtd tulee näin lisätä mitattujen tasojen erotukseen. Pääte-elimen
siirtohäviö Dt, tai päätevaimennus, voidaan näin laskea standardin SFS-EN ISO 7235
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[4] mukaan mitatusta lisäysvaimennuksesta Di kaavalla:

Dt = Di + Dtd (3)

Päätelaitteen päätevaimennus kuvaa siis kuinka paljon päätelaite vaimentaa kanavan
kautta huoneeseen siirtyvää äänitehotasoa.

2.1.3 Tasoero

Vaimentimen tasoero (Level difference, LD), tai melun vähennys (Noise reduction,
NR), on kahden mielivaltaisesti valitun kanavassa sijaitsevan mittauspisteen ääni-
paineen erotus, joista toinen sijaitsee ennen vaimenninta, ja toinen vaimentimen
jälkeen [2]. Tasoero kuvaa siis vaimentimen aiheuttamaa äänen vaimennusta kanavis-
tossa, mutta sisältää myös vaimentimesta ja avoimesta kanavapäästä aiheutuneet
heijastukset. Koska tasoero sisältää myös vaimentimen lähdöstä heijastuneen ääni-
aallon, tasoero ei suoraan kuvaa vaimentimen aiheuttamaa vaimennusta verrattuna
vastaavaan tilanteeseen ilman vaimenninta. Tasoeron laskemiseen käytetään kaavaa
[2]

LD = 20 log p2

p1
[dB] (4)

jossa p2 on ennen vaimenninta mitattu äänipaine ja p1 vaimentimen jälkeen mitattu
äänipaine.

2.2 Akustinen impedanssi
Jotta voidaan ymmärtää materiaalien absorptio-ominaisuuksia ja erilaisten vaimenti-
mien toimintaa, on tärkeää ymmärtää akustisen impedanssin konsepti. Materiaalin
akustinen impedanssi Za [Pa · s

m ] ja etenemisvakio Γa [ 1
m ] kuvaavat materiaalin

akustisia ominaisuuksia. Sekä impedanssi että etenemisvakio koostuvat reaali- ja
imaginääriosasta, ja ne voidaan esittää näiden osien summina: [8]

Γa = Γ′

a + jΓ′′

a (5)
Za = Z′

a + jZ′′

a (6)

Akustinen impedanssi saadaan ääniaallon paineen p(x, t) ja hiukkasnopeuden u(x, t)
suhteena:

Za = p(x, t)
u(x, t) (7)
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Väliaineen akustinen impedanssi kertoo väliaineen kyvystä vastustaa akustista aalto-
liikettä. Ääniaallon siirtyessä väliaineesta toiseen, tai putkessa liikkuvan ääniaallon
kohdatessa pinta-alan muutoksen, jakautuu ääniaalto jatkavaan ja heijastuneeseen
osaan. Heijastuneen ääniaallon suhde saapuneeseen ääniaaltoon voidaan laskea kaa-
van (8) perusteella väliaineiden tai putkiosien impedanssien Z1 ja Z2 suhteena, jossa
ääniaalto kulkee väliaineesta jonka impedanssi on Z1, väliaineeseen jonka impedanssi
on Z2. Mikäli impedanssit ovat yhtä suuret, saadaan heijastuskertoimeksi R = 0,
jolloin ääniaalto etenee heijastumatta.

Jos putkessa kulkeva ääni kohtaa suljetun pään, jonka impedanssi on hyvin suuri,
heijastuu suurin osa ääniaallosta takaisin äänen tulosuuntaan. Jos oletetaan että
suljetun pään impedanssi on lähes ääretön, Z2 ≈ ∞, saadaan siis heijastuskertoimen
R raja-arvoksi R −→ 1. Esimerkiksi neljännesaaltoresonaattorin toiminta perustuu
tähän periaatteeseen. Jos taas ääniaalto kohtaa väliaineen jonka impedanssi on hyvin
pieni, saadaan heijastuskertoimen raja-arvoksi R −→ −1. Nähdään siis, että myös
avoimesta päästä osa ääniaallosta heijastuu takaisin. Tätä ilmiötä tarkastellaan
tarkemmin osiossa 3.4.3. [9]

R = Z2 − Z1

Z2 + Z1
(8)

Etenemisvakio kuvaa, kuinka aallon amplitudi ja vaihe muuttuvat aallon edetessä
väliaineessa. Etenemisvakion reaaliosa, ℜ(Γa) = Γ′

a, kuvaa amplitudin muutosta ja
sen imaginääriosa, ℑ(Γa) = jΓ′′

a, vaiheen muutosta. Huonetilassa ilman aiheuttamat
häviöt ääniaallolle ovat hyvin pieniä verrattuna huonepinnoissa tapahtuviin häviöihin,
joten varsinkin pienen huoneen ilmatilassa etenevälle aallolle voidaan olettaa että
etenemisvakion reaaliosa on nolla, jolloin ääni ei vaimene edetessään. Huoneen ilma-
tilassa etenevän etenemisvakio voidaan siis esittää täysin imaginäärisenä aaltoluvun
k0 funktiona muodossa [8]

Γilma = jΓ′′ ∼= jk0 (9)

jossa k0 on edellä mainittu aaltoluku

k0 = 2π

λ
= ω

c0
= 2πf

c0
(10)

Ilmassa positiivisen x-akselin suuntaisesti etenevän ääniaallonaiheuttama äänipaine
voidaan esittää muodossa: [8]

p(x, t) = p̂ej(ωt−k0x) (11)
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Absorboivan tai muun huokoisen materiaalin sisällä kulkeva ääniaalto vaimenee
edetessään. Tällöin etenemisvakio sisältää sekä reaali- että imaginääriosan, ja mate-
riaalissa kulkevalle ääniaallolle saadaan vastaavasti [8]

p(x, t) = p̂e−Γaxejωt = p̂e−Γ′
axe−jΓ′′

a xejωt (12)

2.3 Painehäviö
Ilmanvaihtokanavan tietyssä pisteessä vallitseva väliaineen kokonaispaine, pt, koostuu
ilman aiheuttamasta staattisesta paineesta, eli ilmamassan aiheuttamasta paineesta,
ps, sekä ilman virtauksen aiheuttamasta dynaamisesta paineesta, eli ilman liikkeestä
aiheutuvasta paineesta, pd. [10]

Staattinen paine ps saadaan absoluuttisen paineen ja vallitsevan ilmanpaineen p0 ero-
tuksena kaavan (13) mukaisesti [10]. Absoluuttisella paineella tarkoitetaan painetta,
jonka vertailuarvona on tyhjiö [11]. Staattinen paine kanavassa on siis positiivi-
nen kun absoluuttinen paine on korkeampi kuin ilmanpaine ja negatiivinen kun
absoluuttinen paine on pienempi kuin ilmanpaine.

ps = pa − p0 (13)

Dynaaminen paine saadaan vastaavasti ilman virtausnopeuden, v, ja ilman tiheyden,
ρ, perusteella kaavan (14) mukaisesti [10].

pd = 1
2ρv2 (14)

Kanaviston tietyssä pisteessä vallitseva kokonaispaine saadaan siis kaavojen (13) ja
(14) avulla seuraavasti:

pt = ps + pv = pa − p0 + 1
2ρv2 (15)

Bernoullin lain mukaan häviöttömän virtauksen staattisen ja dynaamisen paineen
summa on vakio. Tietyssä tarkastelupisteessä vallitseva staattinen paine kasvaa siis
virtausnopeuden laskiessa, ja laskee vastaavasti virtausnopeuden kasvaessa, kaavan
(16) mukaisesti. [12]

p + ρg · h + 1
2ρ · v2 = vakio (16)

jossa p on paine, ρ on aineen tiheys, g on putoamiskiihtyvyys, h on korkeus valitun
referenssitason yläpuolella ja v on virtaavan aineen nopeus.
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Kun ilma etenee kanavistossa, ilman että siihen tehdään kahden tarkastelupisteen
välillä ulkopuolista työtä (esimerkiksi puhaltimen avulla), kokonaispaine laskee ilma-
virran suuntaisesti [10]. Tämä pätee, kun ilmavirtaus oletetaan kokoonpuristumatto-
maksi, jolloin ilman tiheys ja lämpötila pysyvät vakiona tarkastelupisteiden välillä
[10]. Kahden kanavistossa sijaitsevan pisteen välinen paine-ero saadaan näin kanavis-
ton kokonaispaineen erotuksena näissä pisteissä. Jos näissä kahdessa mittauspisteessä
ilman tilavuusvirta ja kanavan poikkileikkauksen pinta-ala ovat muuttumattomat,
voidaan paine-ero mitata suoraan mittauspisteiden staattisten paineiden erotuksena.

Mielivaltaisesti valittujen pisteiden 1 ja 2 välinen kokonaispaine-ero saadaan pistei-
den kokonaispaineen erotuksena kaavan (17) mukaisesti. Näiden pisteiden välinen
painehäviö on vastaavasti paineen muutos pisteen 1 ja pisteen 2 välillä kaavan (18)
mukaisesti, joten painehäviö ja paine-ero ovat absoluuttiselta arvoltaan yhtä suuria,
mutta etumerkiltään vastakkaisia.

kokonaispaine-ero: ∆pt = pt2 − pt1 (17)
kokonaispainehäviö: − ∆pt = pt1 − pt2 (18)

Staattinen paine voi, toisin kuin kokonaispaine, kasvaa ilmavirran suunnassa, ilman
että ilmamassaan tehdään ulkopuolista työtä. Staattisen paineen erotus kahden
pisteen välillä saadaan kaavojen (17) sekä (15) avulla:

∆ps = ps2 − ps1 =
(︃

pt2 − 1
2ρv2

2

)︃
−
(︃

pt1 − 1
2ρv2

1

)︃
=
(︃1

2ρv2
1 − 1

2ρv2
2

)︃
− (pt1 − pt2) (19)

Kaavasta (19) nähdään, että kokonaispainehäviö (pt1 − pt2) vaikuttaa aina negatiivi-
sesti staattisen paineen erotukseen kahdeen pisteen välillä. Jos oletetaan, että ilma-
massaan ei tehdä ulkopuolista työtä pisteiden 1 ja 2 välillä, on termi (pt1 − pt2) > 0.
Jos ilmavirran virtausnopeus pisteessä 1 on suurempi kuin pisteessä 2, on dynaa-
misten paineiden erotus positiivinen

(︂
1
2ρv2

1 − 1
2ρv2

2

)︂
> 0. Jos dynaamisen paineen

paine-ero on suurempi kuin kokonaispainehäviö, tulee staattisen paineen paine-ero
pisteiden välillä näin olemaan myös positiivinen, jolloin ps2 > ps1.

Staattisen paineeseen mittaamista vaikeuttaa ilmavirran pyörteisyys. Esimerkiksi
puhaltimien ja kanavassa sijaitsevien haarojen, ohjauspeltien ja mutkien jälkeen
ilmavirta voi olla hyvin pyörteistä, jolloin staattinen paine ei ole tasainen kana-
van koko poikkipinta-alalla. Ilmavirta tasaantuu kuitenkin suorissa kanavan osissa,
jolloin staattista painetta voidaan mitata paine-eromittarilla kanavan seinämään
tehdystä reiästä. Yleensä staattista painetta mitataan monen pisteen keskiarvona
kanavan kehältä. Koska ilman virtausprofiili ei ikinä ole täysin tasainen, ja ilmavirran
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nopeus kanavan seinämän kohdalla on lähestulkoon nolla, tulee myös dynaamista
painetta mitata monen pisteen keskiarvona kanavan poikkipinta-alalta. [10] Dynaa-
mista ja staattista painetta on mahdollista mitata samanaikaisesti kanavan sisään
työnnettävällä Pitot-putkella.

2.4 Ilmanvaihdon äänitasolaskelmat
Ilmanvaihdon äänitasovaatimukset tulee ottaa huomioon jo aikaisin ilmanvaihdon
suunnitteluvaiheessa. Kun tilojen tilavuusvirtatarve on selvillä, voidaan ilmanvaihto-
laitteiston, kanavakoon, pääte- ja säätölaitteiden, sekä muiden kanavaan liitettävien
laitteiden, kuten äänenvaimentimien, valinnalla vaikuttaa ilmanvaihdon aiheuttamiin
äänitasoihin. Suomessa voimassa olevat ilmanvaihdon äänitasovaatimukset on esitetty
tarkemmin osassa 3.2.

Suunnittelun tavoitteena ei aina ole mahdollisimman alhaiset äänitasot. Esimerkiksi
avotoimistotiloissa ilmanvaihdon aiheuttamaa ääntä voidaan myös käyttää ns. pei-
teäänenä, jolla peitetään muita toimistossa syntyviä ääniä. Tällöin on kuitenkin
syytä varmistua siitä, että ilmanvaihdon aiheuttamassa äänessa ei ole häiritseviä
komponentteja, kuten esimerkiksi kapeakaistaista melua.

Tarkoituksenmukaisen suunnittelun avulla voidaan parantaa kohteen käyttäjien
viihtyvyyttä sekä mahdollistaa mahdollisimman kustannustehokas lopputulos. Ilman-
vaihdon äänitasolaskelmissa tulee ottaa huomioon kaikkien kanavassa merkittävää
ääntä aiheuttavien komponenttien vaikutukset ja niiden aiheuttaman äänen spektri,
eli taajuussisältö, jolloin voidaan tunnistaa kriittisimmät vaimennusta vaativat taa-
juudet. Ääntä aiheuttavien komponenttien yhteisvaikutuksen laskenta on esitetty
osiossa 2.4.1.

Lisäksi on huomioitava kaikki järjestelmässä vaimennusta aiheuttavat komponentit,
jotta voidaan välttyä kalliilta ylimitoittamiselta. Vaimennuksen huomioiminen laskel-
missa on esitetty osiossa 2.4.2. Myös tarkastelun kohteena oleva tila itsessään sekä
päätelaitteen sijainti huoneessa suhteessa vastaanottajaan vaikuttavat vastaanotto-
pisteessä vallitsevaan äänipainetasoon. Tilan ja päätelaitteen sijainnin aiheuttamaa
vaimennusta on käsitelty osiossa 2.4.3.

2.4.1 Äänitasojen summaaminen

Ilmanvaihdon äänitasolaskennassa tulee ottaa huomioon kaikki merkittävää ääntä
aiheuttavat komponentit kanavistossa, joista yleisimmät ovat ilmanvaihtokoneet ja
niiden puhaltimet, kanavaan asennetut säätö- ja palopellit sekä kanavan päähän
asennetut päätelaitteet. Myös kanavaan asennetut vaimentimet saattavat aiheuttaa
ääntä, varsinkin jos vaimentimet kuristavat ilmavirtaa huomattavasti, aiheuttaen
näin painevaihtelua. Jotta kaikkien komponenttien yhdessä aiheuttama ääni voidaan
laskea, on syytä tarkastella äänitasojen summaamista. Ilmanvaihdon äänitasolas-
kelmissa eri komponenttien äänitasot on summatava vähintään oktaavikaistoittain,
jotta tiedetään äänen eri taajuusalueiden vaikutukset kokonaisäänitasoon, ja näin
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myös mitä taajuuksia on syytä vaimentaa toivotun lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Äänitehotaso LW [dB] voidaan laskea mitatusta äänitehosta P seuraavasti [13]:

LW = 10 log P

P0
(20)

jossa P0 on referenssitaso johon äänitehoa verrataan, yleisesti 10−12 W = 1 pW.
Koska teho on verrannollinen paineen neliöön,

P ∼ p2 (21)

saadaan äänipainetasolle Lp vastaavasti [14]

Lp = 10 log p2

p2
0

= 20 log p

p0
(22)

jossa paineen referenssitasona p0 käytetään yleisesti arvoa p0 = 20 µPa, joka vastaa
ihmisen kuulokynnystä. Äänen intensiteetille vastaavana referenssitasona käytetään
yleisesti I0 = 10−12 W

m2 , joka vastaa tasoaallon intensiteettiä, kun se etenee ilmakehässä
jonka lämpötila on 20◦C ja ilmanpaine 101325 Pascalia. [15]

Koska desibeli ei ole lineaarinen yksikkö, on selvää että äänitasoja ei voi summata
lineaarisesti. Kahden erivaiheisen ääniaallon aiheuttamat äänitasot voidaan summata
energeettisesti [16], eli lineaarisesti mitatun tehon suhteen. Jos kahden laitteen
aiheuttama yhteisäänitaso halutaan laskea, muunnetaan siis laitteiden ääniteho- /
äänipainetasot äänitehoksi tai -paineeksi. Tehot tai paineet voidaan sitten summata,
ja yhteisteho / -paine voidaan sitten muuntaa takaisin ääniteho- tai äänipainetasoiksi.
Saadaan siis äänitehojen summaamiselle seuraava lauseke:

Pyht [W] = P1 + P2 (23)

Äänipaineiden summaamiselle saadaan vastaavasti kaavan (21) avulla

p2
yht [Pa2] = p2

1 + p2
2 (24)

Kaavasta (20) saadaan ääniteholle:
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LW [dB] = 10 log P

P0

⇔ P

P0
= 10

LW
10

⇔ P [W] = 10
LW
10 · P0 (25)

ja äänipaineelle vastaavasti:

p2 [Pa2] = 10
Lp
10 · p2

0 (26)

Kaavojen (23) ja (25) perusteella saadaan kokonaisäänitehotasolle LW,yht [dB]:

Pyht [W] = P1 + P2

⇔ 10
LW,yht

10 · P0 = 10
LW,1

10 · P0 + 10
LW,2

10 · P0

⇔ 10
LW,yht

10 = 10
LW,1

10 + 10
LW,2

10

⇔ LW,yht [dB] = 10 log
(︃

10
LW,1

10 + 10
LW,2

10

)︃
(27)

ja vastaavasti kaavojen (24) ja (26) perusteella kokonaisäänipaineelle:

Lp,yht [dB] = 10 log
(︃

10
Lp,1

10 + 10
Lp,2

10

)︃
(28)

Kaksi äänitehotasoltaan vastaavaa erivaiheista äänilähdettä aiheuttavat siis koko-
naisäänitehotason:

LW,tot = 10 log
(︃

10
LW,1

10 + 10
LW,2

10

)︃
= 10 log

(︃
2 · 10

LW,1
10

)︃
= 10 log 2 + 10 log 10

LW,1
10

≈ LW,1 + 3 dB (29)

Kokonaisäänitehotaso kasvaa siis noin kolmella desibelillä. Eri äänilähteiden ää-
nitehotasot ovat summattavissa tällä tavoin vain, kun summattavat äänilähteet
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ovat samankaltaisia taajuussisällöltään. Yleisesti äänitasot summataan vähintään
oktaavikaistoittan, jotta myös äänilähteiden taajuussisältö huomioidaan. [17]

Kaksi keskenään koherenttia (taajuussisällöltään identtistä) samanvaiheista ja yhtä
äänekästä äänilähdettä aiheuttavat vastaavasti kuuden desibelin lisäyksen kokonai-
säänitehotasoon. [17]

Koska äänitehot voidaan summata energeettisesti, saadaan n:lle erivaiheisen ääniläh-
teen yhteistasolle:

Lyht = 10 log
(︄

n∑︂
i=1

10
Li
10

)︄
(30)

2.4.2 Vaimennuslaskenta

Ilmanvaihtokanavistossa aiheutuu vaimennusta äänen edetessä kanavistossa, kana-
van haarautuessa, äänen kohdatessa mutkan tai pinta-alan muutoksen, kanavaan
asennetuista vaimentimista sekä kanavan päähän asennetuista päätelaitteista. Myös
kanavan seinämän läpi siirtyy ääntä, joka saattaa vaimentaa kanavassa vallitsevaa
äänitasoa. Tämä vuoto saattaa vastaavasti kuitenkin aiheuttaa melua siinä tilassa,
johon siirtyminen tapahtuu.

Ilmanvaihdon äänitasolaskelmissa etäisyysvaimeneminen sekä mutkien vaimennus jä-
tetään yleensä huomioimatta, jolloin laskelmiin saadaan pieni varmuusvara. Tietyissä
tilanteissa esimerkiksi suurten kanavakokojen tai suorakaidekanavien tapauksessa
saatetaan kuitenkin huomioida myös mutkien ja pitkien etäisyyksien aiheuttamat
vaimennukset. Kanavan seinämien läpi siirtyvän äänen arvioiminen on usein erit-
täin hankalaa, jolloin sekin jätetään yleensä huomioimatta. On kuitenkin tärkeää
ottaa huomioon kaikki muut kanavassa vaimennusta aiheuttavat komponentit, jotta
vältytään kustannuksen kannalta epäedulliselta ylivaimentamiselta.[18] [1]

Kuten osissa 2.1.1 ja 2.1.2 on manittu, vaimentimen lisäysvaimennus ja päätelaittei-
den siirtohäviö, eli päätevaimennus, kertovat suoraan kuinka paljon vaimentimen tai
päätelaitteen lisääminen järjestelmään aiheuttaa vaimennusta huonetilassa. Valmista-
jat ilmoittavat yleisesti laitteiden vaimennusarvot oktaavikaistoittan taajuusalueilla
63 Hz−4000 Hz tai 63 Hz−8000 Hz [1]. Koska ilmoitetut vaimennukset Dav (vaimen-
timen vaimennus) sekä Dpv (päätelaitteen päätevaimennus) kertovat saavutettavan
vaimennuksen määrän, voidaan ne laskelmissa vähentää lineaarisesti ennen ko. lai-
tetta vallitsevasta melutasosta kanavassa kaavan (31) mukaisesti. Myös muiden
kanavaosien, kuten haarojen ja mutkien, vaimennus Dmuut huomiodaan em. tavalla.
Haarojen ja mutkien aiheuttamat vaimennukset on esitetty osiossa 3.4.2.

LW = LW,1 − Dav − Dpv − Dmuut (31)
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jossa LW,1 on äänitehotaso ennen vaimennuksia, ja LW on äänitehotaso ko. vaimen-
nusten jälkeen.

Huoneeseen siirtyvään äänitehotasoon vaikuttaa kuitenkin vielä muut tekijät, kuten
vaimentimien sijoitus kanavistossa ja kanavaosien äänitehotasot. Äänitehotasojen ja
vaimennuksen yhteisvaikutuksen laskenta ja huoneessa vallitsevan äänitason laskenta
on esitetty osiossa 2.4.4.

2.4.3 Huonevaimennus

Äänitehotaso on tarkasteltavan äänilähteen ominaisuus, joka kertoo kuinka paljon
äänitehoa se säteilee ympäristöönsä. Huonetilassa äänilähteen säteilemä ääni hei-
jastuu seinistä ja muista pinnoista, jolloin huoneeseen muodostuu osittain diffuusi
äänikenttä. Huoneeseen syntynyttä diffuusia äänikenttää kuvaillaan äänipainetasolla,
jonka suuruuteen vaikuttaa äänilähteen äänitehotason lisäksi äänilähteen sijoitus
suhteessa huoneen pintoihin, sekä huoneessa olevan absorption määrä ja sijoitus [14].
Yleisesti asuinhuoneiden ilmanvaihdon äänitasolaskelmissa huomioidaan ainoastaan
huoneen kokonaisabsorption aiheuttama vaimennus [14] ja mahdollisesti päätelaitteen
muodostaman äänilähteen avaruuskulman vaikutus äänitasoon.

Diffuusin äänikentän äänipainetaso voidaan laskea kaavalla [14]:

Lp = LW + 10 log 4So

A
(32)

jossa LW on huoneeseen siirtyvä äänitehotaso, So on referenssipinta, jonka arvo on
So = 1 m2, ja A on huoneen kokonaisabsorptio. Ilmanvaihdon äänitasolaskelmissa
lasketaan yleisesti huoneeseen syntyvä A-painotettu äänipainetaso kymmenen neliön
kokonaisabsorptioalaan suhteutettuna LpA,10m2 , joka on verrattavissa osassa 3.2
esitettyihin ilmanvaihdon äänitasovaatimuksiin. Vaatimuksissa käytetty kymmenen
neliön absorptioala vastaa tyypillisesti kalustetun asuinhuoneen absorptioalaa.

A-painotusta käytetään signaalin taajuussisällön muokkaamiseksi vastaamaan ihmis-
ten kokemaa subjektiivista meluhaittaa ja ihmisen korvan keskimääräistä taajuusvas-
tetta. A-painotuksen arvot oktaavikaistoittain on esitetty taulukossa 1. [19]

Taulukko 1: A-painotukset oktaavikaistoittain

Oktaavikaistan keskitaajuus [HZ]
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

A-painotus [dB] -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1,0 -1,1

Huoneeseen syntyvälle kokonaisäänipainetasolle LpA,10m2 saadaan kaavan (32) mu-
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kaisesti:

Lp = LW + 10 log 4 · 1 m2

10 m2 ≈ LW − 4 dB (33)

Huoneessa vallitseva A-painotettu kokonaisäänipainetaso LpA,10m2 saadaan, kun ok-
taavikaistoittan laskettuihin äänipainetasoihin lisätään A-painotukset, ja oktaavi-
kaistaiset äänipainetasot lasketaan yhteen kaavan (28) mukaisesti.

Käytännössä kaava (32) päätee täysin diffuusissa äänikentässä, jolloin äänipainetaso
vastaanottopisteessä ei riipu etäisyydestä päätelaitteeseen. Pienissä huonetiloissa,
joissa etäisyydet päätelaitteeseen ovat pienet, voidaan olettaa että vastaanottajan
etäisyys päätelaitteesta ei olennaisesti vaikuta vastaanottopisteessä vallitsevaan ääni-
painetasoon. Suurissa huonetiloissa on kuitenkin syytä huomioida myös päätelaitteen
sijainti huoneessa. Päätelaitteen sijainnin vaikutusta vastaanottopisteessä vallitse-
vaan äänipainetasoon voidaan arvioida kaavaan (32) lisättävällä termillä kaavan (34)
mukaisesti. [20]

Lp = LW + 10 log
(︄

Qr2
ref

4πr2 + 4So

A

)︄
(34)

jossa Q on suuntaavuuskerroin, r vastaanottopisteen etäisyys päätelaitteesta ja rref

referenssietäisyys (rref = 1m2. Suuntaavuuskerroin Q = 1 jos päätelaite on keskellä
huonetta (avaruuskulma Ω = 4π), Q = 2 jos päätelaite on yhden seinäpinnan tasolla
(Ω = 2π), Q = 3 jos päätelaite on kahden pinnan kulmassa (Ω = π) ja Q = 4 jos
päätelaite on kolmen pinnan muodostamassa nurkassa (Ω = π

2 ).

2.4.4 Äänitehotasojen ja vaimennuksen yhteisvaikutus

Ilmanvaihdon aiheuttamia äänitasoja laskiessa tulee myös huomioida ääntä aiheut-
tavien ja ääntä vaimentavien osien sijoitus ja järjestys kanavassa suhteessa tarkas-
teltavaan tilaan. Esimerkiksi kanavaan asennettu vaimennin vaimentaa vain ennen
vaimenninta (tarkasteltavaan tilaan nähden) syntynyttä ääntä, joten myös suunnitte-
lussa tulee ottaa huomioon äänenvaimentimien sijainti suhteessa muihin kanavaosiin.

Teoriassa parhaat vaimennustulokset saavutettaisiin yleensä sijoittamalla äänen-
vaimentimet mahdollisimman lähelle kanavan päätä huoneessa, mutta käytännössä
kustannustehokkuus, tilarajoitteet ja vaimentimien vaipan läpi siirtyvä ääni puoltavat
kuitenkin vaimentimen sijoittamista lähemmäs ilmanvaihtokonetta.

Kuvan 1 yksinkertaistetun ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttama äänitehotaso huo-
neistossa voidaan siis laskea seuraavasti:
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LW,1 = 10 log
(︂
10LW,ivk/10 + 10LW,sp/10

)︂
(35)

LW,2 = 10 log
(︃

10(LW,1−Dav)/10 + 10LW,av/10
)︃

(36)

LW,yht = 10 log
(︃

10(LW,2−Dpv)/10 + 10LW,pl/10
)︃

(37)

(38)

Kuva 1: Yksinkertaistettu ilmanvaihtojärjestelmä

Äänitehotasosta voidaan laskea äänipainetaso Lp,yht,10m2 (10m2 absorptioalaan suh-
teutettuna) kaavan (33) perusteella:

Lp,yht,10m2 [dB] = LW,yht + Dhuone = LW,yht + 10 log 4/10 (39)
≈ LW,yht − 4 (40)

Kuten osassa 2.4.1 mainittiin, äänitasot on syytä summata vähintään oktaavikaistoit-
tain. Esimerkiksi oktaavikaistoittan lasketusta äänipainetasosta Lp,okt voidaan sitten
laskea osan 3.2 vaatimuksiin verrattavissa oleva A-painotettu äänipainetaso LpA,10m2

lisäämällä laskettuihin oktaavikaistoihin A-painotus, summaamalla oktaavikaistat
yhteen kaavan (30) mukaisesti ja normeeraamalla tulos 10 neliömetrin absorptioalaan
kaavan (33) mukaisesti.
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3 Ilmanvaihtojärjestelmien teoriaa
Ilmanvaihdon äänilähteet voidaan jakaa kahteen pääryhmään [18] [13]: koneellisesti
aiheutettu ääni ja ilman virtauksen aiheuttama ääni kanavistossa. Koneellisesti aiheu-
tettu ääni on ilmanavaihtolaitteistoin moottorin, laakereiden sekä muiden liikkuvien
osien aiheuttamaa ääntä sekä siipyörien epätasapainosta mahdollisesti aiheutuva ääni.
Kanavassa virtaava ilma aiheuttaa melua, kun kanavistossa olevat osat aiheuttavat
virtaukseen pyörteisyyttä, eli paineenvaihtelua. Virtausmelu koostuu pääosin ilman-
vaihtokoneen puhaltimien aiheuttamasta paineenvaihtelusta syntyvästä melusta, kun
ilmanvaihtokone saattaa ilmaa liikkeelle kanavistoon ja kanavaosien (kuten mutkien
ja muunnososien) aiheuttamasta virtausmelusta, säätö- ja päätelaitteiden aiheutta-
masta virtausmelusta sekä muiden kanavistoon asennettujen laitteiden aiheuttamasta
virtausmelusta [13].

Puhaltimen siipien aiheuttama virtausmelu on pääosin kapeakaistaista, ja sen mer-
kittävin taajuus on puhaltimen siipitaajuus. Siipitaajuus on riippuvainen puhaltimen
siipien määrästä ja puhaltimen kierrosluvusta. Siipitaajuus voidaan laskea kaavalla
(41). [13]

fs = n · s (41)

jossa fs on siipitaajuus hertseissä, n on siipien kappalemäärä ja s on puhaltimen
kierrosluku hertseissä. Siipitaajuus on puhallinmelun dominoivin komponentti, mutta
melua esiintyy myös siipitaajuden perustaajuuden monikerroilla, eli perustaajuuden
niin sanotuilla harmonisilla taajuuksilla. Näistä kuultavissa ovat kuitenkin yleensä
korkeintaan kaksi ensimmäistä harmonista tajuutta, eli 2 ∗ fs ja 3 ∗ fs, korkeampien
harmonisten taajuuksien jäädessä puhaltimessa ja kanavassa muodostuvien muiden
äänien peittoon. [13]

Muu kanavistossa syntyvä virtausmelu on pääosin laajakaistaisempaa, poikkeuksena
mahdollisten vuotojen aiheuttamat kapeakaistaiset äänet (aerodynaaminen vihellys).
Virtausmelua ja sen muodostumista käsitellään tarkemmin osiossa 3.3.3.

Ilmanvaihdon äänitasot on syytä ottaa huomioon jo ilmanvaihdon suunnitteluvaihees-
sa. Kun tiedetään huoneistojen tilavuusvirran tarve, voidaan äänitasoihin vaikuttaa
ilmanvaihtokoneen valinnalla, huoneistojen ilmanvaihtokanavien kanavakoon (eli
ilmavirran virtausnopeuden), pääte- ja säätölaitteiden sekä muiden kanavaosien va-
linnalla. Näistä varsinkin ilmavirran virtausnopeus kanavistossa on melun kannalta
kriittinen tekijä, kuten osiossa 3.3.4 on mainittu.

Suurimmat yksittäiset IV-melun aiheuttajat ovat ilmanvaihtokoneen tulo- ja poistopu-
haltimet. Kaksi-ilmavirtaisissa järjestelmissä (koneellinen tulo ja poisto) tulopuhallin
aiheuttaa ääntä tulo- ja ulkoilmakanavaan, ja poistoilmapuhallin jäte- ja poistoil-
makanavaan. Lisäksi puhaltimet aiheuttavat ääntä ilmanvaihtokoneen kotelon läpi
huonetilaan, johon kone on sijoitettu. Tämän vuoksi on myös tärkeää ottaa huomioon
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koneen sijoittelu rakennuksessa rakennuksen ilmanvaihtoa suunnitellessa. Kuvassa
2 on esitetty tyypillisen lämmöntalteenottokennolla varustetun ilmanvaihtokoneen
(ns. pakettikone) leikkauskuva. Kuvassa oleva kone vastaa rakenteeltaan tyypillistä
huoneistokohtaiseen ilmanvaihtoon käytettävää konetta.

Kuva 2: Tyypillisen ilmanvaihdon pakettikoneen leikkauskuva. Kuva lainattu [21].

Jotta kanaviston kautta tilaan siirtyvää melua voidaan vaimentaa, on tärkeää ottaa
huomioon kaikki melua aiheuttavat komponentit kanavistossa. Myös kanavamelun
taajuussisältö, eli melun spektri, on syytä ottaa huomioon, jotta voidaan vaimentaa
oikeita taajuuksia. Kun tiedetään koneiden ja kanavakomponenttien äänitehotasot
taajuuskaistoittain, voidaan myös määrittää huonetilaan siirtyvä kaikkien äänilähtei-
den yhdessä aiheuttama äänitehotaso taajuuskaistoittan. Täten voidaan määrittää
vaimennuksen tarve, jotta tilassa voidaan täyttää tilakohtaiset vaatimukset ilman-
vaihdon aiheuttamalle äänipainetasolle.

Vaimennusta aiheutuu paitsi kanavaan asennetuista ja ilmanvaihtokoneisiin mahdol-
lisesti kiinteästi asennetuista vaimentimista, myös äänen edetessä kanavistossa, sekä
äänen kohdatessa mm. pinta-alan muutoksen, haaran sekä mutkan. Etenemisvaimen-
nus jätetään yleensä huomioimatta laskelmissa, jolloin saadaan pieni varmuusvara
laskelmille, mutta esim. pinta-alan muutoksesta johtuva vaimennus on syytä ottaa
huomioon, jotta lisävaimennuksen tarve ei ole ylimitoitettu. Suorakaidekanavien
tapauksessa etenemisvaimennus koostuu pääosin kanavan seinämän läpi vuotavas-
ta äänestä, jolloin voi olla perusteltua huomioida etenemisvaimennuksen vaikutus,
varsinkin jos ääntä vuotaa melun kannalta kriittiseen tilaan.

3.1 Koneellinen ilmanvaihtolaitteisto asuinrakennuksissa ja
muissa rakennuksissa

Koneellinen ilmanvaihto asuinrakennuksissa voidaan jakaa kolmeen eri pääryhmään:

1. Keskitetty tulo- ja poistoilmanvaihto, jolloin ilmanvaihdon konehuoneeseen
sijoitettu ilmanvaihtokone palvelee useampaa huoneistoa.
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Kuva 3: Koneellisen ilmanvaihdon pääryhmien toiminta kerrostalossa. Kuva lainattu
[22].

2. Keskitetty poistoilmanvaihto, jolloin yksi poistoilmapuhallin palvelee useam-
paa huoneistoa, ja huoneistojen tuloilma on toteutettu esim. korvausilma- tai
ikkunarakoventtiileillä.

3. Huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihto, jolloin jokaista huoneistoa pal-
velee huoneistokohtainen ilmanvaihtokone, joka on yleensä sijoitettu kylpy-
tai kodinhoitohuoneeseen, tai joissain tilanteissa eteiseen sijoitetun alakaton
yläpuolelle.

Kuvassa 3 on esitetty edellä mainittujen asuinrakennusten koneellisen ilmanvaihdon
pääryhmien periaatekuvat.

Muissa rakennuksissa, kuten esimerkiksi toimistorakennuksissa ja kouluissa, käyte-
tään pääosin keskitettyä tai hajautettua ilmanvaihtoa. Hajautetussa ilmanvaihdossa
käytetään yhden suuren koneen sijaan montaa pienempää konetta palvelemaan
rakennuksen eri alueita. Huoneisto- / tilakohtaisen ilmanvaihtokoneen etuna on ääni-
teknisestä näkökulmasta katsottuna muun muuassa ilmanvaihtokanaviston kautta
tapahtuvan äänen sivutiesiirtymän eliminointi. Rakennuksessa käytettävä ilmanvaih-
tojärjestelmä valitaan tilojen tilavuusvirtatarpeen ja käyttötarkoituksen sekä koon
perusteella.

3.2 Ilmanvaihdon äänitasovaatimukset
Suomessa vaatimukset ilmanvaihdon aiheuttamalle äänitasolle uusissa rakennuk-
sissa on asetettu Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen ääniympäristöstä
796/2017 [23]. Asetuksen pykälässä 5 on asetettu vaatimukset uuden rakennuk-
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sen melun- ja tärinäntorjunnalle, jotka tulee ottaa huomioon uusien rakennusten
suunnittelussa. Em. pykälässä mainitaan, että rakennuksen taloteknisten laitteiden
"asennukset on suunniteltava ja toteutettava siten, että niiden synnyttämä äänitaso
ei ylitä asuntojen asuinhuoneissa tai oleskelutiloissa, majoitus- tai potilashuoneissa,
saman tai läheisten asuinrakennusten avattavien ikkunoiden tai tuuletusluukkujen
ulkopuolella, oleskeluun käytettävillä parvekkeilla tai virkistykseen käytettävillä piha-
tai oleskelualueilla" taulukossa 2 esitettyjä raja-arvoja. On syytä ottaa huomioon,
että asetuksen asettama vaatimus koskee kaikkien taloteknisten laitteiden yhdessä ai-
heuttamaa melutasoa, joten todellisuudessa ilmanvaihdon aiheuttamat melutasot on
usein syytä mitoittaa selvästi raja-arvon alapuolelle. Rakennuksen taloteknisiin lait-
teisiin lasketaan mm. ilmanvaihtokoneet, hissit, vesi- ja viemärijärjestelmät ja niitä
palvelevat laitteet sekä rakennuksen yhteiskäytössä olevat pesu- ja kuivauskoneet.

Taulukko 2: Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 vaatimukset taloteknisten
laitteiden äänitasoille

Jatkuva laajakaistainen ääni Impulssimainen tai
kapeakaistainen ääni

Huone- ja ulkotila Keskiäänitaso
LAeq,T (dB)

Enimmäis-
äänitaso

LAF max,T (dB)

Keskiäänitaso
LAeq,T (dB)

Enimmäis-
äänitaso

LAF max,T (dB)
Asuin-, majoitus
tai potilashuone 28 33 25 30

Asunnon keittiö
tai rakennuksen
harrastustila

33 38 30 35

Porrashuone tai
uloskäytävä 38 43 35 40

Ulkotila 45 50 40 45

Ympäristöministeriön asetuksessa mainitaan myös mm. toimisto-, kokous- ja opetus-
tilojen osalta, että niiden melun- ja tärinäntorjunta on "suunniteltava ja toteutettava
tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vas-
taava riittävän hyvä ääniympäristö"[23].

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asunnon ja muun oleskelutilan tervey-
dellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista
545/2015 [24] on asetettu melun toimenpiderajat asunnoille ja muille oleskeluti-
loille, joita käytetään terveyshaitan arviointiin. Melun toimenpiderajat on esitetty
taulukossa 3.
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Taulukko 3: Asumisterveysasetuksen melun toimenpiderajat päivä- ja yöajan
keskiäänitasoille asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa

Huoneisto ja huonetila
Päiväajan

keskiäänitaso
LAeq,7−22 (dB)

Yöajan
keskiäänitaso
LAeq,22−7 (dB)

Asuinhuoneistot, palvelutalot,
vanhainkodit, lasten päivähoitopaikat
ja vastaavat tilat
Asuinhuoneet ja oleskelutilat 35 30
muut tilat ja keittiö 40 40
Kokoontumis- ja opetushuoneistot
huonetila, jossa edellytetään yleisön
saavan hyvin puheesta selvää ilman
äänenvahvistuslaitteiden käyttöä

35 -

muut kokoontumistilat 40 -
Työhuoneistot (asiakkaiden kannalta)
asiakkaiden vastaanottotilat
ja toimistohuoneet 45 -
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3.3 Äänen muodostuminen kanavassa
Jotta voidaan tehokkaasti vaimentaa kanavassa kulkevaa ääntä, on syytä ensin tar-
kastella äänen syntymekanismeja. Ilman virtauksen aiheuttaman äänen suuntakuvio
vaihtelee, riippuen ilman nopeudesta kanavassa [13]. Virtausmelu voidaan jakaa
mono-, di- ja quadrupoliäänilähteisiin.

3.3.1 Monopoliäänilähde

Monopoliäänilähde voidaan ajatella ympyrämuotoisena äänilähteenä, joka säteilee
samanvaihteista ääntä tasaisesti joka suuntaan [14]. Yksi käytännön esimerkki mono-
poliäänilähteestä on koteloitu kaiutin [14]. Matalilla ilman lähtönopeuksilla myös
ilmanvaihdon päätelaitteet käyttäytyvät monopoliäänilähteinä [13]. Monopoliääni-
lähteenä käyttäytyvä säteilevä pallopinta on esitetty kuvassa 4.

Kuva 4: Monopoliäänilähde, kuva perustuu lähteeseen [13]

Monopoliäänilähteen säteilemän äänen arvioimiseksi tarkastellaan ensin paineenvaih-
telun ∆p säteellä a aiheuttamaa äänipainetta p etäisyydellä r, joka voidaan laskea
seuraavasti: [13].

p = ∆p · a

r
(42)

Kun oletetaan että korkeus h pysyy vakiona, saadaan paineen p, ja näin myös pai-
neenvaihtelun ∆p, ja virtausnopeuden suhteelle Bernoullin lain (kaava 16) perusteella
seuraava lauseke:

∆p ∼ ρ · v2 (43)
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Ääni-intensiteetti voidaan laskea kaavalla [13]:

I = p2

ρ · c
(44)

jossa c on äänen nopeus kyseessä olevassa väliaineessa. Sijoittamalla kaava (42)
kaavaan (44) saadaan ääni-intensiteetille etäisyydellä r:

I =
(︄

∆p · a

r

)︄2 1
ρ · c

(45)

Ääniteho voidaan laskea ääni-intensiteetin integraalina tarkasteltavan pinnan yli [16].
Tarkasteltava monopoliäänilähde säteilee tasaisesti joka suuntaan, joten saadaan
pinta-alaksi 4π · r2. Ääniteholle P saadaan näin kaavan (44) avulla:

P = 4π · r2 · I = 4π · r2 · p2

ρ · c
(46)

Tiedetään kaavan (43) perusteella paineenvaihtelun ja ilmannopeuden suhde, joten
saadaan [13]:

P = 4π · r2 · p2

ρ · c
∼

(︂
ρ · v2

)︂2
· 1

ρ · c
· 4π · r2 = ρ · v3 · pinta-ala · v

c
(47)

jossa termi v
c
, jota kutsutaan nimellä Mach-luku, kertoo virtausnopeuden suhteesta

äänennopeuteen.

Kaavassa (47) termit ρ ja 1
c

pysyvät vakioina tarkasteltavassa järjestelmässä, joten
äänitehon nopeusriippuvuus voidaan myös esittää seuraavasti:

P ∼ vakio · pinta-ala · v4 (48)

jossa vakio on ρ
c
. Kaavan (48) perusteella nähdään siis, että ääniteho kasvaa virtaus-

nopeuden neljännessä potenssissa.

3.3.2 Dipoliäänilähde

Dipoliäänilähde koostuu kahdesta lähekkäin olevasta vastakkaisvaiheista ääntä sätei-
levästä pinnasta [14]. Dipoliäänilähde voidaan ajatella kahtena monopoliäänilähteenä,
jotka säteilevät yhtä voimakasta, mutta vastakkaisvaiheista ääntä [13] [25]. Käy-
tännön esimerkki dipoliäänilähteestä on koteloimaton kaiutin, joka säteilee ääntä



23

kaiutinelementin molemmilta puolilta. Myös ilmanvaihtojärjestelmässä syntyvä vir-
tausmelu mallinnetaan usein dipoliäänilähteenä. Yksinkertainen dipoliäänilähde on
esitetty kuvassa 5.

Kuva 5: Dipoliäänilähde, kuva perustuu lähteeseen [13]

Dipoliäänilähteen vastakkaisessa vaiheessa säteilevät lähteet kuomavat osin toisensa,
jolloin dipoliäänilähteen äänensäteily on tehottomampaa kuin monopoliäänilähteen.
Dipoliäänilähteen aiheuttama äänipaine etäisyydellä r dipolin lähteiden keskipisteestä
riippuu näin sekä etäisyydestä r että kulmasta α. Dipoliäänilähteen aiheuttamalle
äänipaineelle etäisyydellä r saadaan [13]:

p = ∆p · a

r

(︄
1

1 − v
2c

cos α
− 1

1 + v
2c

cos α

)︄
= ∆p · a

r
·

v
c

cos α

1 − v2

4c2 cos α
(49)

Virtausmelu käyttätyy dipoliäänilähteenä, kun tarkasteltavan järjestelmän Mach-
luku on huomattavasti pienempi kuin 1, M << 1 [26], eli v << c. Kun v << c,
kaavan (49) termi v2

4c2 cos α on todella pieni, jolloin saadaan nimittäjälle

1 − v2

4c2 cos α ≈ 1

Näin saadaan äänipaineelle seuraava yhtälö:

p ≈ ∆p · a

r
· v

c
cos α (50)

Ääni-intensiteetille etäisyydellä r on kaavan (44) perusteella:

I = p2

ρ · c
=
(︄

∆p · a

r

)︄2

· 1
ρ · c

· v2

c2 cos 2α (51)
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ja ääniteholle Bernoullin lain (kaava (16)) perusteella:

P = I · pinta-ala ∼ (ρ · v2)2 · 1
ρ · c

· v2

c2 (52)

Vastaavalla tavalla kuin monopolin tapauksessa, saadaan äänitehon virtausnopeus-
riippuvuudelle lauseke:

P ∼ vakio · pinta-ala · v6 (53)

eli nähdään, että dipoliäänilähteen ääniteho kasvaa virtausnopeuden kuudennessa
potenssissa.

3.3.3 Virtausmelu

Kanavassa kulkeva ilmavirtaus ei ikinä ole täysin tasaista, eli laminaarista, vaan aina
jossain määrin turbulenttista [18]. Virtaavan ilman pyörteisyys eli turbulenttisuus
aiheuttaa paineenvaihtelua, jonka johdosta kanavassa syntyy ääntä. Suurin turbulent-
tisuudesta aiheutuvaan virtausmeluun vaikuttava tekijä on virtaavan ilman nopeus
kanavassa [17] [18]. Virtauksesta syntyvää äänitehotasoa voi arvioida kaavalla [18]

LW = 10 log S + n log v + Lo (54)

jossa S on poikkileikkauksen ala (m2), v on virtausnopeus (m/s) Lo on ominaisäänite-
hotaso (dB) ja n on kerroin, jolla kuvataan syntyvän äänitehotason verrannollisuutta
virtausnopeuteen.

Kuten nähtiin jo edellisissä osiossa, virtausmelu on siis verrannollinen pinta-alaan,
eli tässä tapauksessa poikkileikkauksen alaan S sekä virtausnopeuden potenssiin n

10 ,
joka riippuu virtauksen muodostaman äänilähteen tyypistä [13] ja virtaavan ilman
turbulenttisuudesta [17].

Ilman virtausnopeus kanavassa on hyvin harvoin niin matala, että virtausääni käyt-
täytyisi monopoliäänilähteenä, jolloin kerroin n olisi 40. Virtauksen ollessa lami-
naarista, eli tasaista, kerroin n voi kuitenkin olla n. 50, eli äänitehotaso kasvaa
nopeuden viidennessä potenssissa. Tällöin oletetaan siis että virtauksen muodostama
ääni ei ole luonteeltaan täydellinen monopoliäänilähde, muttei myöskään täydellinen
dipoliäänilähde, vaan kombinaatio näistä kahdesta. [18]

Yleisesti laskelmissa oletetaan kuitenkin että ilmavirta kanavassa on turbulenttista,
jolloin virtausnopeus vaikuttaa äänitehotasoon kuudenessa potenssissa (n = 60) [17].
Tällöin virtauksen muodostama ääni käyttäytyy dipoliäänilähteenä. Myös kerrointa
n = 80 (quadrupoliäänilähde) käytetään tietyissä tapauksissa esimerkiksi mutkissa
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syntyvän äänen laskemiseksi, jolloin nopeuden kaksinkertaistuessa äänitehotaso
kasvaa 20 dB [17] [18].

Kanavan poikkipinta-alan pysyessä muuttumattomana, voidaan kaavaa (54) käyt-
tämällä laskea tilavuusvirran, ja näin myös virtausnopeuden, kaksinkertaistamisen
vaikutus äänitehotasoon seuraavasti:

LW [dB] = 10 log(S) + 60 log(2v) + Lo = 10 log(S) + 60 log(2) + 60 log(v) + Lo

= 10 log(S) + 18 + 60 log(v) + Lo

Virtausnopeuden kaksinkertaistaminen johtaa siis äänitehotason kasvamiseen n. 18
desibelillä. Jos sen sijaan kasvatetaan tilavuusvirtaa kaksinkertaiseksi pitämällä
virtausnopeus vakiona ja kasvattamalla poikkipinta-ala kaksinkertaiseksi, saadaan
äänitehotason kasvulle vastaavasti:

LW [dB] = 10lg2S + 60lgv + Lo = 10lgS + 10lg2 + 60lgv + Lo

= 10lgS + 3 + 60lgv + Lo

Tässä tapauksessa äänitehotaso kasvaa siis vain kolmella desibelillä. Käytämällä
isoa kanavakokoa voidaan näin pienentää mahdollisten äänihaittojen riskiä. Käytän-
nössä pienempien kanavakokojen käyttöä puoltaa kuitenkin kustannustehokkuus ja
tilarajoitteet [17].

3.3.4 Eri kanavosien muodostama ääni

Kuten osiossa 3.3.3 mainittiin, virtauksen muodostama melu kanavistossa riippuu
siis vahvasti ilmavirtauksen turbulenttisuudesta. Kanavaan asennetut kanavaosat,
kuten mutkat, muunnososat sekä kanavahaarat aiheuttavat paineenvaihtelua, eli
turbulenttisuutta, kanavistossa [18]. Paineenvaihtelun ansiosta edellä mainitut osat
aiheuttavat näin myös ääntä kanavistossa, joka on syytä ottaa huomioon myös
ilmastoinnin ääniteknisessä suunnittelussa. Tässä osiossa käsitellään yleisimpien
kanavaan asennettujen osien aiheuttamaa ääntä kanavistossa.

Yksi tapa vaikuttaa kanavaosien muodostamaan ääneen on rajoittaa ilman virtaus-
nopeutta kanavistossa mitoittamalla kanaviston koko sopivaksi [1]. RIL 243-1-2007
Rakennusten akustinen suunnittelu [1] mukaiset suositeltavat ilmavirran nopeu-
det kanavistossa tavoitellun huoneeseen siirtyvän äänitason mukaisesti on esitetty
taulukossa 4.

Kanavaosien äänenkehitys lasketaan taajuuskaistoittain ja siihen vaikuttaa taa-
juuskaistan keskitaajuus, kanavan halkaisija sekä ilman virtausnopeus lähtevässä
kanavassa [18]. Tämän lisäksi äänenkehitykseen vaikuttaa oktaavikorjaus, joka on
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Taulukko 4: Suositeltavat ilmavirran nopeudet kanavistossa [m/s]

25 dBA 30 dBA 35 dBA

Kantikkaat kanavat
Huoneistoon tuleva kanava 2,5 4 4
Yhteiskanava 4 5 6
Pyöreät kanavat
Huoneistoon tuleva kanava 3,5 4 5
Yhteiskanava 5 6,5 8

riippuvainen niin sanotusta Strouhalin luvusta [18] [13]. Strouhalin luku, Str, on
taajuudesta, kanavan koosta ja virtausnopeudesta riippuva yksikötön suhdeluku,
joka voidaan laskea kaavasta: [18] [13]

Str = fd

v
(55)

jossa f on tarkasteltavan kaistan keskitaajuus hertseissä, v on ilman virtausnopeus
kanavassa metriä sekunnissa ja d on pyöreän kanavan halkaisija metreissä. Suorakai-
dekanavan tapauksessa halkaisijana käytetään ns. ekvivalenttihalkaisijaa dekv, joka
voidaan laskea kaavan (56) avulla. Ekvivalenttihalkaisijalla tarkoitetaan sitä pyöreän
kanavan halkaisijaa, jossa virtausnopeus on sama kuin suorakaidekanavassa, jonka
sivumitat ovat a ja b.

dekv = 2 ·
√︄

a · b

π
(56)

Mutkan muodostamaan ääneen vaikuttaa mutkaan tulevan ilman virtausnopeuden,
mutkan kanavakoon sekä taajuuskaistan keskitaajuuden lisäksi myös mutkan ka-
navatyyppi (suorakaidekanava tai pyöreä kanava) sen liitostyyppi (pyöristetty tai
pyöristämätön) sekä mahdollisen ohjauslevyn olemassaolo [18]. Mitä enemmän il-
mavirran pyörteisyyttä mutka aiheuttaa, sen suurempi on myös mutkassa syntyvä
äänitaso. Kuvassa 6 on esitetty muutama mutkatyyppi ja niiden aiheuttaman ilmavir-
ran pyörteisyyden syntykohdat. Suorakaidemutkan äänitehotaso pyöristämättömälle
ja ohjauslevyttömälle mutkalle saadaan Strouhalin luvun perusteella kaavojen (57a)
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ja (57b) mukaisesti [18]:

Str < 10 :
LW = 80 log v − 10 log d − 20 log f + 10 (57a)

Str > 10 :
LW = 60 log v − 10 log d − 10 (57b)

Kuva 6: Ilmavirran pyörteet mutkissa. Kuva lainattu [18].

Jos mutkan liitos on pyöristetty, tai mutkaan on asennettu ohjauslevy, saadaan
ääniteho vastaavasti kaavojen (58a) ja (58b) mukaisesti [18]:

Str < 20 :
LW = 60 log v + 10 log d − 11 (58a)

Str > 20 :
LW = 80 log v − 10 log d − 20 log f + 15 (58b)

Ilmavirtauksen turbulenttisuudesta aiheutuva äänilähde kanavistossa on luonteeltaan
dipoliäänilähde [13]. Pyöreän kanavan pyöristetyssä mutkassa tai haarassa virtauksen
aiheuttaman äänitehotason likiarvot voidaan laskea kaavan (59) perusteella [13]:

LW = L∗
W + 10 log ∆f + 30 log da + 50 log va (59)

Jossa ∆f on oktaavikaistan ylä- ja alataajuuden erotus eli oktaavikaistan leveys,
da lähtevän kanavan halkaisija, va ilman virtausnopeus lähtevässä kanavassa ja L∗

W
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Strouhalin luvun sekä tulevan ja lähtevän ilmannopeuden perusteella määritettävä
ominaisäänitehotaso.

Oktaavikaistojen ylä- ja alataajuudet fokt,min ja fokt,max voidaan laskea oktaavikaistan
keskitaajuuden fokt,keski perusteella seuraavasti:

fokt,min = 1√
2

fokt,keski (60)

fokt,max =
√

2 fokt,keski (61)

jolloin oktaavikaistan leveydeksi saadaan:

∆f = fokt,max − fokt,min =
√

2 fokt,keski − 1√
2

fokt,keski

=
(︄√

2 − 1√
2

)︄
fokt,keski = 1√

2
fokt,keski

Termin ∆f kaavassa (59) voi siis kaavassa korvata likiarvolla 0.7 fokt,keski, jolloin
saadaan [18] mukaisesti äänitehotasolle

LW = L∗
W + 10 log 0.7 fokt,keski + 30 log da + 50 log va (62)

Ominaisäänitehotaso L∗
W voidaan laskea seuraavasti [18]:

Str < 10 :

L∗
W = 45 log v′

va

− 20 log Str

10 − 7 (63a)

Str > 10 :

L∗
W = 45 log v′

va

− 30 log Str

10 − 7 (63b)

Myös ilman kohdatessa poikkipinta-alan muutoksen syntyy ilman turbulenttisuudesta
johtuen ääntä, jonka ääniteho riippuu muutoksen kulmasta, ilman virtausnopeu-
desta ja äänen taajuudesta. Mitä loivempi muutos on sen pienempi muodostunut
kokonaisääniteho on. Turbulenttisuuden syntykohta poikkipinta-alan muutoksessa
on esitetty kuvassa 7. Ääniteho saadaan [18] mukaan kaavasta:
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LW = n log v + L∗
W − ∆LW β (64)

Jossa n ja L∗
W ovat taajuusriippuvaisia vakioita taulukon 5 mukaisesti ja LW β on

muutoskulmasta riippuva vähennys taulukon 6 mukaisesti. [18]

Taulukko 5: Vakiot n ja L∗
W taajuuden funktiona

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
n 47,2 48,6 52,8 52,5 54,2 57,2 63,8 75,6
L∗

W 27,3 22,9 15,2 13,0 9,8 5,3 -4,1 -22,1

Taulukko 6: Vähennys ∆LW β muutoskulman funktiona

Kulma β 90 60 45 30
Vähennys ∆LW β 0 13 19 24

Kuva 7: Ilmavirran pyörteet poikkipinta-alan muutoksessa. Kuva lainattu [18].
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3.4 Äänen vaimeneminen kanavistossa
Kuten osiossa 3.3 mainittiin, suurin osa kanavaan asennetuista osista aiheuttavat
ääntä ilman virratessa niiden lävitse. Toisaalta, suurin osa kanavaan asennetuista
osista vaimentavat myös kanavistossa syntynyttä ääntä [17] [1]. Kun kanavaosien
äänenkehitys on vahvasti riippuvainen ilman nopeudesta kyseessä olevan kanavaosan
kohdalla, on taas kanavaosan vaimennuskyky riippuvainen kanavaosan fyysisistä
mitoista, muodoista, materiaaleista ja äänen taajuudesta [18].

Tehokkain tapa vaimentaa ääntä kanavistossa on hyödyntää erilaisia äänenvaimenti-
mia, jotka on esitetty tarkemmin osiossa 3.5. Tässä osiossa käsitellään sisäpinnoiltaan
vuoraamattomien ja sileiden yleisimpien kanavaosien aiheuttamaa vaimennusta. Myös
kanavan avoimen pään vaimennus käsitellään osassa 3.4.3.

3.4.1 Kanavan rajataajuus

Äänen käyttäytymiseen kanavistossa vaikuttaa voimakkaasti äänen taajuus. Kun
äänen aallonpituus on suuri verrattuna kanavan dimensioihin, etenee kanavistossa
pelkästään kanaviston suuntaisesti liikkuva tasoaalto [1] [2]. Kun äänen taajuus kas-
vaa tietyn arvon yli, etenee kanavistossa tasoaallon lisäksi myös poikittaissuuntaan
eteneviä aaltoja [2]. Tätä taajuutta kutsutaan kanavan rajataajuudeksi. Kanavan
rajataajuuden yläpuolella, kun kanavassa liikkuu sekä pitkittäis- että poikittais-
suuntaisia ääniaaltoja, kanavan ääneneristävyys heikkenee ja kanavan seinämien
läpi vuotaa ääntä. Tämä saattaa aiheuttaa vaimennusta huonetilassa, mikäli vuoto
tapahtuu toisessa tilassa, mutta vastaavasti nostaa melutasoja tilassa, johon vuoto
tapahtuu.

Suorakaiteen muotoisen kanavan alin rajataajuus fc,s voidaan laskea äänen nopeuden
c sekä kanavan poikkileikkauksen suuremman dimension H [m] perusteella seuraavasti
[4]:

fc,s = 0, 5 · c

H
(65)

Pyöreälle kanavalle saadaan vastaavasti [20]:

fc,p = 0, 586 · c

d
(66)

jossa d on kanavan halkaisija [m].

3.4.2 Kanavaosien vaimennus

Suorassa pyöreässä peltikanavassa, jota ei ole päällystetty absorptiomateriaalilla sisä-
tai ulkopuolelta, saavutettu vaimennus on hyvin pieni, eikä sitä yleisesti oteta huo-
mioon ilmanvaihdon äänitasolaskelmissa [18]. Saavutettu vaimennus em. kanavissa
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on korkeimmillaan pienillä kanavan halkaisijoilla (D < 200 mm) ja korkeilla taa-
juuksilla (f > 1000 Hz), jolloin saavutetaan 1 millimetrin paksuisessa peltikanavassa
n. 0.3 dB/m vaimennusta [13]. Suuremmilla kanavahalkaisijoilla ja matalammilla
taajuuksilla saavutettu vaimennus pienenee kanavan rajataajuuden johdosta.

Suorakaidekanavassa saavutetaan matalilla taajuuksilla (f < 500 Hz) parempi vai-
mennus kuin pyöreissä kanavissa, jotka ovat huomattavasti jäykempiä. Suorakaide-
kanavien seinät toimivat levyresonaattoreina, joten varsinkin pellin resonanssitaa-
juudella saavutettu vaimennus voi olla merkittävää [13]. Lisäksi suorakaidekanavien
seinämien läpi siirtyy enemmän melua kuin pyöreiden kanavien tapauksessa. Suora-
kaidekanavien äänenvaimennus matalilla taajuuksilla saattaa olla jopa 0, 6 dB/m [18].
Kuten pyöreiden kanavien tapauksessa, myös suorakaidekanavien äänenvaimennus
pienenee kanavan dimensioiden kasvaessa [13].

Suurin osa suorakaidekanavassa saavutetusta vaimennuksesta johtuu kuitenkin äänen
siirtymisestä kanavan seinämän läpi, jolloin ääni siirtyy kanavaa ympäröivään tilaan,
mikä ei välttämättä ole suotavaa. Eristämällä suorakaidekanava ulkopuolelta ääntä
absorboivalla materiaalilla, ja ympäröimällä absorptiomateriaali ääntä eristävällä
materiaalilla, kuten tarpeeksi paksulla teräspellillä, voidaan matalilla taajuuksilla
(f < 500 Hz) saavuttaa jopa kaksinkertainen vaimennus eristämättömään kanavaan
verrattuna. Samalla voidaan välttyä äänen siirtymisestä ympäröivään tilaan. [18]

Kanavistossa olevan mutkan vaimennus riippuu mutkan halkaisijan lisäksi myös
mutkan muodosta. Suorakulmainen mutka vaimentaa ääntä tehokkaammin kuin
pyöristetty mutka, sillä mutkan suoraan takaseinään osuva ääni heijastuu osittain
takaisin [18] [13]. Heijastuksen seurauksena aiheutuva vaimennus on suurimmillaan
silloin, kun kanavan leveys ja ääniaallon aaltopituus ovat samaa suuruusluokkaa [13].
Pyöristetyssä mutkassa vastaava heijastus vaimentaa ääntä korkeammilla taajuuksilla
kuin suorakulmaisen tapauksessa, mutta saavutettava vaimennus on korkeimillaan
vain n. 3 dB [13]. Taulukossa 7 on esitetty suorakulmaisen ja pyöristetyn mutkan
vaimennus taajuuden ja kanavan leveyden funktiona [27]. Mutkissa saavutettava
vaimennus on erittäin pieni kanavan rajataajuuden fc alapuolella, jolloin ääni etenee
tasoaaltona [1]. Ilmanvaihdon äänitasolaskelmissa vuoraamattomien mutkien vaimen-
nus jätetään yleensä huomioimatta, sillä mutkien vaimennus matalilla taajuuksilla,
jotka yleensä ovat ongelmalliset taajuudet kanavistossa, ovat lähes mitättömiä [1].
Kuten taulukosta 7 nähdään, suorakaidemutkilla saavutettu vaimennus on hieman
korkeampi kuin pyöristetyillä mutkilla. Jos kanavistossa on paljon mutkia, voi ne
kuitenkin huomioida laskelmissa, jotta vältytään turhalta ylivaimentamiselta.

Myös kanavistossa sijaitsevat haarat ja poikkipinta-alan muutokset vaimentavat
kanavistossa kulkevaa ääntä. Kun ääniaallot kohtaavat äkillisen muutoksen pinta-
alassa, heijastuu osa äänienergiasta takaisin äänen tulosuuntaan [1]. Vaimennusta
aiheutuu pääosin rajataajuuden alapuolella, jolloin ääni etenee tasoaaltona. Usein
poikkipinta-alan muutoksen johdosta aiheutuvat vaimennukset kanavistossa ovat
hyvin maltilliset, sillä suuret äkilliset muutokset kanavan poikkipinta-alassa eivät ole
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Taulukko 7: Äkillisen ja pyöristetyn mutkan vaimennus taajuuden f [kHz] ja
kanavan leveyden w [mm] funktiona. Taulukko lainattu [27]

Lisäysvaimennus [dB]
Suorakaidemutka Pyöristetty mutka

fw < 48 0 0
48 ≤ fw < 96 1 1
96 ≤ fw < 190 5 2
190 ≤ fw < 380 8 3
380 ≤ fw < 760 4 3

fw > 760 3 3

virtausteknisesti suotavia [28]. Poikkipinta-alan muutoksissa käytetään yleensä ns.
transitioelementtejä, joiden avulla kanaviston poikkipinta-ala muuttuu liukuvasti [8].

Rajataajuuden yläpuolella (f > fc) olevat taajuudet eivät "näe" poikkipintalan
muutosta, vaan kulkevat sen läpi lähes vaimentumatta, kun ääni siirtyy pienemmästä
pinta-alasta suurempaan. Rajataajuuden alapuolella sekä poikkipinta-alan pienen-
nyksen tapauksessa aiheutuva vaimennus voidaan laskea kaavan (67) perusteella.
[29]

Dppa−muutos = 10 log (r + 1)2

4r
(67)

jossa r on poikkipinta-alojen suhde ennen muutosta ja muutoksen jälkeen, Sennen/Sjalkeen
.

Kanavassa olevan haaran kohdalla äänienergia jakaantuu lähtevien haarojen poikkipinta-
alojen suhteen perusteella kaavan (68) mukaisesti [29]. Kaava pätee ainoastaan ma-
talilla taajuuksilla, sillä korkeilla taajuuksilla ääni on suuntaavampaa, mikä osaltaan
vaikeuttaa äänienergian jakautumisen tarkastelua. Äänitasolaskelmissa korkeiden
taajuuksien vaimennusta ei yleisesti oteta huomioon kanavahaaran kohdalla, sillä kor-
keilla taajuuksilla saavutettava vaimennus muualla kanavajärjestelmässä on yleensä
riittävä. [28]

Dhaara = 10 log Sj∑︁n
j=1 Sj

(68)

jossa Sj on haaran j poikkipinta-ala, ja n on kaikkien risteyksestä lähtevien haarojen
määrä.
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3.4.3 Päätevaimennus

Kun ääni kohtaa kanavan avoimen pään, eli käytännössä äkillisen pinta-alan muutok-
sen, heijastuu osa äänienergiasta takaisin äänen tulosuuntaan, kuten osioissa 3.4.2
ja 2.2 mainittiin [30] [1]. Tätä ilmiötä kutsutaan yleisesti nimellä päätevaimennus,
sillä avoimesta päästä heijastuva äänienergia näyttäytyy avoimen aukon jälkeisessä
tilassa vaimennuksena. Vaimennusta aiheutuu pääosin matalilla taajuuksilla kanavan
rajataajuuden alapuolella, jolloin ääni kulkee kanavistossa tasoaaltona [13]. Aivan
kuten kanavistossa tapahtuvan poikkipinta-alan muutoksen tapauksessa, jota käsi-
tellään osiossa 3.4.2, rajataajuuden yläpuoliset taajuudet kulkevat poikkipinta-alan
muutoksen, tässä tapauksessa kanavan avoimen pään, läpi lähes vaimentamattomina
[1]. Matalilla taajuuksilla impedanssimuutos kanavan avoimen pään kohdalla on
suuri, jolloin osion 7 mukaisesti osa aallosta heijastuu takaisin [8].

Päätevaimennukseen vaikuttaa äänen taajuuden lisäksi kanavan avoimen pään sijainti
huoneessa, eli avaruuskulma, sekä kanavan poikkipinta-ala. Avaruuskulma Ω on 4π,
jos kanavan pää on keskellä huonetta, 2π jos kanavan pää on yhden seinäpinnan
tasolla, π jos kanavan pää on kahden pinnan kulmassa ja π

2 jos kanavan pää on
kolmen pinnan muodostamassa nurkassa. Päätevaimennus voidaan laskea yhtälöllä
(69). [1] [4]

Dpaate = 10 log
⎛⎝1 +

(︄
co

4πf

)︄2 Ω
S

⎞⎠ (69)

jossa S on kanavan poikkipinta-ala, ja Ω edellä mainittu avaruuskulma.

Ilmanvaihtokanava päättyy kuitenkin harvoin avoimeen kanavaan. Avoimeen kanava-
päähän sijoitetaan yleensä ilmanvaihdon päätelaite, jolla voidaan säätää huoneeseen
johdettavaa tilavuusvirtaa. Ilmanvaihdon päätelaitteita on lukemattomia eri malleja,
joiden vaimennusominaisuudet ovat hyvin yksilölliset.

Pääosin päätelaitteiden päätevaimennus on matalilla taajuuksilla vastaava kuin avoi-
men kanavan päätevaimennus, ja korkeilla taajuuksilla saavutettu vaimennus on
usein hieman korkeampi kuin avoimen kanavan vastaava [1] [18]. Matalat taajuu-
det kulkevat pitkän aallonpituutensa ansiosta päätelaitteen läpi vaivattomasti, kun
taas korkeat taajuudet heijastuvat päätelaitteesta myös takaisin kanavaan, vaimen-
taen näin huoneeseen siirtyvää äänitehoa. Saavutettu vaimennus riippuu kuitenkin
päätelaitteen muodosta, ja joissain tapauksissa päätelaite saattaa jopa vahvistaa
huoneeseen siirtyvää ääntä tietyillä taajuuksilla, jolloin saavutetaan negatiivinen
vaimennus [18].

Päätelaitteen päätevaimennus, eli laitteen siirtohäviö, voidaan mitata esimerkiksi
osiossa 2.1.2 kuvaillun kaiuntahuonemenetelmän mukaisesti.
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3.5 Ilmanvaihdon äänenvaimentimet
Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmissä yleisesti käytetyt vaimentimet voidaan jakaa
primääri- ja sekundäärivaimentimiin. Primäärivaimentimet ovat suoraan ilmanvaih-
don puhaltimeen yhteydessä olevia vaimentimia, jotka ovat mitoitettu puhallinmelun
vaimentamiseksi. Varsinkin isoihin ns. moduulikoneisiin (monesta yhteenliitetystä
moduulista koostuvat) sinäänrakennetut primäärivaimentimet ovat yleensä lamelli-
vaimentimia, joiden toiminta perustuu ääntä absorboiviin lamelleihin, joiden välissä
ilma kulkee. Isoissa ilmastointilaitteissa saattaa myös olla sisäänrakennetut primääri-
vaimentimet. Pienempien ilmanvaihtokoneiden kohdalla primäärivaimentimena käyte-
tään usein fyysisiltä mitoiltaan hieman pienempiä suorakaide- tai sylinterimuotoisia
vaimentimia.

Sekundäärivaimentimet ovat kanavistoon sijoitettavia vaimentimia, joilla voidaan
vaimentaa sekä puhaltimien ääntä että kanavistossa syntyvää ääntä. Sekundäärivai-
mentimilla voidaan myös ehkäistä äänen sivutiesiirtymä tilasta toiseen ilmanvaih-
tokanaviston kautta. Sekundäärivaimentimet ovat kanava-asenteisia, ja yleisimmin
käytetyt mallit ovat joko sylinterin muotoisia tai suorakaiteen muotoisia resistiivisiä
vaimentimia.

Tärkeimmät vaimennettevat kanavat ovat suoraan koneen palvelemaan tilaan yhtey-
dessä olevat tuloilma- ja poistoilmakanavat. Näistä tuloilmakanava vaatii yleisesti
eniten vaimennusta, sillä ilmanvaihtokoneen puhaltimet ovat yleensä suorassa yhtey-
dessä koneen puhaltaviin kanaviin (tulo- ja jäteilmakanava). Myös jäteilmakanavan
aiheuttama melu rakennuksen ympäristöön on otettava huomioon, sillä puhaltimen
painepuoli aiheuttaa enemmän melua verrattuna imupuoleen.

Ilmanvaihdon vaimentamisessa yleisesti käytettyjen resistiivisten vaimentimien toi-
minta ja eri vaimennintyypit on esitetty osiossa 3.6. Ääniaaltojen heijastumiseen ja
resonointiin perustuvat reaktiiviset vaimentimet on esitetty osiossa 3.7 ja tässä työssä
suunnitellun vaimentimen toiminnassa hyödynnetty neljännesaaltoresonaattori on
esitetty tarkemmin osassa 4.

3.6 Resistiivinen vaimennin
Resistiivisten vaimentimien vaimennus perustuu äänen liike-energian muuntami-
seen lämpöenergiaksi absorption avulla. Resistiivisten vaimentimien sisäpinnat ovat
vaimentimen tyypistä riippuen osittain tai kokonaan vuorattu absorboivalla ma-
teriaalilla, ja niiden vaimennusteho riippuu pääosin käytetyn absorptiomateriaalin
absorptio-ominaisuuksista, paksuudesta sekä vaimentimen kanavakoosta ja vapaan
virtausaukon poikkipinta-alasta. [2]

Markkinoilla olevat resistiiviset vaimentimet voidaan pääosin jakaa kahteen tuote-
ryhmään: neliö- tai suorakaidemuotoiset lamellivaimentimet sekä suorakaide- tai
sylinterimuotoiset pyöreällä kanavaliitännällä varustetut vaimentimet.
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Suoran resistiivisen vaimentimen vaimennus voidaan karkeasti jakaa neljään osaan
[8]:

Dvaimennin = Dalku + Dpoik + Dpit + Dloppu (70)

jossa Dalku on vaimentimen alkupään vaimennus, Dpoik on poikittaissuuntainen äänen-
vaimennus, Dpit on pitkittäissuuntainen äänenvaimennus ja Dloppu on vaimentimen
loppupään aiheuttama vaimennus.

Vaimentimen alku- ja loppupään aiheuttamat vaimennukset, Dalku ja Dloppu, ovat
vastaavat kun poikkipinta-alan muutokset aiheuttamat vaimennukset, jota käsiteltiin
osiossa 3.4.2. Ne ovat usein hyvin pienet, sillä vaimentimen alku ja loppupään
poikkipinta-alan muutokset ovat harvoin merkittäviä. [8]

Kun tarkastellaan resistiivisen vaimentimen aiheuttamaa poikittais- ja pitkittäissuun-
taista vaimennusta kanavistossa, Dpoik ja Dpit, on syytä jakaa tarkastelu kahteen
taajuusalueeseen: rajataajuuden alapuolella olevat taajuudet, f < fc sekä rajataa-
juuden yläpuolella olevat taajuudet, f ≥ fc.

Kuten osiossa 3.4.1 todettiin, rajataajuuden alapuolella ääni liikkuu kanavistossa
kanavan suuntaisesti liikkuvana tasoaaltona. Koska kanavassa ei liiku poikkittais-
suuntaisia aaltoja lainkaan, vaimentimessa ei tapahdu poikittaissuuntaista äänen-
vaimennusta, Dpoik, lainkaan. Pitkittäissuuntaista äänenvaimennusta, Dpit, voidaan
rajataajuuden alapuolella arvioida Pieningin yhtälöllä: [8]

Dpit = 1, 5 · P

S
· α · L (71)

jossa P on kanavan piirin mitta metreissä, S on kanavan poikkipinta-ala neliömet-
reissä, α on käytetyn absorptiomateriaalin absorptiosuhde ja L on äänenvaimentimen
pituus.

Rajataajuuden yläpuolella tapahtuu poikittaissuuntaista äänenvaimennusta, Dpoik,
kun poikittaissuuntaan liikkuvat ääniaallot vaimenevat hyvin nopeasti liikkuessaan
vaimentimen läpi. Vaimentimen jälkeen nämä poikittaissuuntaiset aallot muodostuvat
uudestaan. Poikittaissuuntainen äänenvaimennus on suurimmillaan rajataajuudella,
jolloin kanavan seinämien väliin muodostuu poikittaissuuntainen resonanssi, joka
vaimenee täysin tullessaan vaimentimeen. Poikittaissuuntainen äänenvaimennus on
arviolta noin 3 dB suuruinen rajataajuuden yläpuolella, eikä se riipu pituudesta. [8]

Rajataajuuden yläpuolella vain osa kanavassa liikkuvista ääniaalloista altistuvat
vaimentimen seinämillä olevalle absorptiomateriaalille, minkä takia vaimennuksen
muodostumisen ennustaminen on ko. taajuuksilla hankalampaa. Hongisto [31] esitti
kuitenkin lisäyksen edellä mainittuun Pieningin yhtälöön (kaava (71)), joka ottaa
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huomioon absorboivan alueen poikkipinta-alan suhteen vaimentimen vapaan osion
poikkipinta-alaan. Vaimennusta aiheutuu vain noin puolikkaan aallonpituuden λ

2 sisäl-
lä absorptiomateriaalin pinnasta, jolloin ääniaallot "kääntyvät" absorptiomateriaalia
kohti. Pyöreiden vaimentimien, joiden kanavakoko on ≤ 200 mm, sekä lamellivaimen-
timien pitkittäissuuntaista vaimennusta rajataajuuden yläpuolella voidaan arvioida
kaavalla: [31]

Dpit = 1, 5 · P

S
· α · L · SA

S
(72)

jossa SA on absorboivan vyöhykkeen poikkipinta-ala. Kuten edellä mainittiin SA

on taajuusriippuvainen suure, jota voidaan arvioida eri vaimennintyypeille kuvan 8
mukaisilla kaavoilla.

Kuva 8: Eri vaimennintyyppien absorboivan vyöhykkeen laskentakaavat, kuva
lainattu [8]
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3.6.1 Lamellivaimentimet

Lamellivaimentimet ovat yleensä fyysiseltä kooltaan isoja, ja niitä käytetään usein
primäärivaimentimina. Isot neliö- tai suorakaidemuotoiset lamellivaimentimet asen-
netaan puhaltimen yhteyteen, jolloin voidaan tehokkaasti vaimentaa puhaltimen ai-
heuttamaa ääntä kanavistoon. Lamellivaimentimet koostuvat useammasta absorptio-
materiaalia sisältävästä lamellista, joiden välissä ilma pääsee kulkemaan kanavistossa.
Kuvassa 9 on esitetty suorakaidekanavaan liitettävä lamellivaimennin. Suorakaideka-
navaan liitettäviä lamellivaimentimia käytetään yleensä myös pyöreissä kanavissa
muunnoskappaleen avulla.

Kuva 9: Esimerkkikuva lamellivaimentimesta, kuva lainattu [32]

Lamellivaimentimien vaimennusteho riippuu pääosin vaimentimen pituudesta, vai-
mentimessa käytetyn absorptiomateriaalin paksuudesta ja absorptiosuhteesta, sekä
lamellien välissä olevien vapaiden virtausaukkojen, eli solien, leveydestä. Lamel-
lien ja solien lukumäärä ei olennaisesti vaikuta vaimennustehoon, sillä vaimentimen
fysikaalinen toiminta pysyy muuttumattomana, vaikka solien määrä kasvaa. [8]
Solien määrällä voidaan kuitenkin hallita ilman nopeutta vaimentimessa, joten ne
on syytä ottaa huomioon suunnittelussa painehäviön ja virtausmelun minimoimi-
seksi. Solien leveys sekä solien päätyjen muodot vaikuttavat kuitenkin oleellisesti
lamellivaimentimen painehäviöön ja äänenkehitykseen. Pyöristämällä solien päädyt
voidaan pienentää sekä vaimentimen painehäviötä kanavistossa sekä vaimentimen
aiheuttamaa äänitehotasoa.

3.6.2 Suorakaide- ja sylinterivaimentimet

Yleisimmät pyöreään kanavistoon asennettavat sekundäärivaimentimet ovat ulkomuo-
doiltaan joko suorakaide- tai sylinterivaimentimia. Vaimentimen mallista riippuen
vaimentimen sisällä oleva vapaa virtausaukko voi lisäksi olla joko suorakaide- tai
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ympyrämuotoinen. Vaimentimet, joiden vapaa virtausaukko on suorakaiteen tai ne-
liön muotoinen, ovat yleensä vuorattuna absorptiomateriaalilla joko kahdella tai
neljällä sivulla. Ympyrämuotoiset vaimentimet sen sijaan ovat aina vuorattu absorp-
tiomateriaalilla koko poikkipinta-alallaan. Yleisimmin käytetyt absorptiomateriaalit
ovat joko polyesteripohjaisia tai mineraalivillapohjaisia. Mineraalivillapohjaisilla
absorptiomateriaaleilla saavutetut vaimennuksen ovat yleisesti hieman parempia,
mutta polyesteripohjaisten materiaalien etuina ovat kevyempi paino, eikä niistä irtoa
kuituja ilmaan yhtä herkästi. Riippuen vaadittavasta vaimennuksesta ja sallittavasta
painehäviöstä, vaimentimen sisällä oleva vapaa pinta-ala saattaa joko olla sama kuin
kanavistossa yleensä, jolloin saavutetaan erittäin pieni painehäviö, tai vaimennin
saattaa kuristaa ilman virtausta jollain tapaa (pinta-alan muutos, vaimennuspat-
ruuna tai lamelli), jolloin saavutetaan tehokkaampi äänenvaimennus painehäviön
kustannuksella. Kuvassa 10 on esitetty muutama markkinoilla oleva suorakaide- ja
sylinterivaimenninmalli.

(a) (b)

(c) (d)

Kuva 10: Suorakaide- ja sylinterivaimentimia (a) Sylinterivaimennin [33],
(b) Sylinterivaimennin vaimennuspatruunalla [34], (c) Suorakaidevaimennin [35],

(d) Suorakaidevaimennin vaimennuslamellilla [36]
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3.7 Reaktiivinen vaimennin
Reaktiivisen vaimentimen toiminta perustuu äänienergian heijastumiseen takaisin
kohti äänilähdettä tai äänen vaimenemiseen resonoinnin avulla [17]. Reaktiivinen
vaimennin voi siis yksinkertaisimmillaan olla äkillinen muutos pinta-alassa, joka on
esitetty osioissa 3.4.2. Kun kanavassa etenevä ääniaalto kohtaa pinta-alan muutoksen,
heijastuu osa äänienergiasta takaisin vastakkaiseen suuntaan, kohti äänilähdettä [28].
Reaktiivinen vaimennin voi myös koostua putkistoon liitetystä sivuhaararesonaatto-
rista, kuten esimerkiksi Helmholtzin resonaattorista tai neljännesaaltoresonaattorista,
joka esitetään lähemmin osiossa 4.

Reaktiivisia vaimentimia käytetään yleisesti esim. teollisuuden kohteissa, jossa vaadi-
taan halutaan vaimentaa tiettyä kapeakaistaista melukomponenttia, tai tilanteessa,
jossa ei voida käyttää resistiivistä vaimenninta olosuhteista johtuen, kuten esimerkiksi
autojen pakokaasujärjestelmissä [16]. Reaktiiviset vaimentimet ovat siis mekaanisesti
erittäin kestäviä, ja suhteellisen helposti suunniteltavissa laskennallisesti.

Reaktiivisista vaimentimista on hyötyä pääosin matalien taajuuksien vaimentami-
sessa, kun taas resistiivisillä vaimentimilla saadaan vaimennettua keski- ja korkeita
taajuuksia. Reaktiivisten vaimentimien varjopuolena on kuitenkin kapea vaimennuk-
sen taajuusalue, joten yksittäisen reaktiivisen vaimentimen käyttäminen ilmanvaih-
tomelun vaimentamiseen ei yleensä ole tarkoituksenmukaista. Eri tyyppisiä ja eri
taajuuksiin viritettyjä reaktiivisia vaimentimia voidaan kuitenkin yhdistää, jolloin
on mahdollista saavuttaa vaimennusta leveämmälläkin taajuusalueella. Tämä vaatisi
kuitenkin yleensä fyysiseltä kooltaan suhteellisen ison vaimenninkokonaisuuden, mikä
saattaa monessa käytännön tilanteessa aiheuttaa ongelmia. [16]
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4 Neljännesaaltoresonaattori

4.1 Toimintaperiaate
Neljännesaaltoresonaattorin toiminta perustuu ääniaaltojen heijastumiseen, eli reak-
tiiviseen vaimentumiseen. Neljännesaaltoresonaattori kytketään sivuhaarana, jonka
toinen pää on suljettu, vaimennettavaan järjestelmään, jolloin saavutetaan vaimen-
nusta neljännesaaltoresonaattorin resonanssitaajuuksia vastaavilla taajuuksilla. [19]

Jotta voidaan johtaa sivuhaararesonaattorin resonanssitaajuus, tarkastellaan putkea
joka on suljettu toisessa päässä, ja jonka avoimessa päässä on mäntä joka toimii
herätteenä. Kun mäntä liikkuu suuaukon kohdalla kuvan 11 mukaisesti taajuudella
f pisteiden X1 ja X2 välillä, aiheuttaa se ilman tihentymiä ja harventumia, riippuen
siitä mihin suuntaan mäntä on liikkumassa. Kun mäntä liikkuu vasemmalle pisteestä
X0 pisteeseen X2, aiheutuu putkeen ylipaine, jolloin ilman tihentymä liikkuu avoi-
mesta päästä kohti suljettua päätä. Tämä tihentymä heijastuu energian jatkuvuuden
lain mukaisesti putken suljetusta päästä takaisin kohti avointa päätä. Kun tihentymä
saavuttaa putken avoimen pään juuri kun mäntä on liikkumassa oikealle pisteestä
X0 pisteeseen X1, ylipaine pääsee purkautumaan sitä ympäröivään ilmaan, joka on
tihentymään nähden alipaineessa. Tihentymä heijastuu takaisin putkeen harventu-
mana, jotta putken päässä säilyy paineen minimikohta, ja tämä harventuma kulkee
putken suljettuun päähän, josta se heijastuu säilyttääkseen paineen maksimikohdan
putken suljetussa päässä. Kun tämä harventuma taas saavuttaa männän juuri kun
se on liikkumassa pisteestä X0 pisteeseen X2, heijastuu se taas tihentymänä, ja putki
on näin resonanssissa. [37].

Kuva 11: Neljännesaaltoresonaattorin toimintaperiaate, kuva perustuu lähteeseen
[37]

Tämä tilanne toteutuu, kun tihentymä tai harventuma on liikkunut matkan 2 · L,
eli kaksi kertaa putken pituuden verran, samana aikana kun mäntä on liikkunut
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puolikkaan jakson liikeestään, eli puolikkaan aallonpituuden 1
2 · λ (esim. pisteestä X0

pisteeseen X2 ja takaisin pisteeseen X2). Näin saadaan putken resonanssitaajuudelle:

1
2 · λ = 2 · L

⇔ λ = 4 · L

⇔ c

f
= 4 · L

⇔ f = c

4 · L
(73)

Putki on siis resonanssissa silloin kun putken pituus vastaa neljännesosaa männän
liikkeen jaksosta. Sama tilanne toteutuu myös silloin kun mäntä ehtii liikkua ko-
konaisen jakson lisää edelliseen tilanteeseen verrattuna, jolloin mäntä on samassa
vaiheessa liikettään kuin edellisessä tilanteessa. Nähdään siis, että putki saavuttaa
resonanssin aina kun mäntä on liikkunut n · λ + 1

2λ aallonpituutta, kun n = 0, 1, 2, ....
Saadaan siis putken resonanssitaajuuksille:

n · λ + 1
2 · λ = 2 · L

⇔ 2n + 1
2 λ = 2 · L

⇔ (2n + 1) · c

f
= 4 · L

⇔ f = (2n + 1) · c

4 · L
, n = 0, 1, 2, ... (74)

Kuten osiossa 3.4.1 todettiin, kanavan rajataajuuden alapuolella putkessa liikkuu
ainoastaan tasoaalto. Tasoaalto koostuu tasaisin väliajoin toistuvista äänen tihen-
tymistä ja harventumista, jolloin tasoaalto käyttäytyy neljännesaaltoresonaattorin
suuaukon kohdalla kuten edellä kuvattu mäntä. Osiossa 3.4.2 käsitellyn kanavahaa-
ran tapauksen mukaisesti osa äänienergiasta siirtyy resonaattorin suuaukon kohdalla
resonaattoriin. Kun resonaattorin pituus vastaa neljännesaallon aallonpituutta, saa-
vuttaa putkeen siirtynyt tihentymä putken suuaukon uudestaan juuri kun ääniaallossa
esiintyy harventuma. Tihentymät ja harventumat edustavat ääniaallon vastakkai-
sia vaiheita, joten vastakkaisessa vaiheessa olevat ääniaallot kumoavat toisensa kun
ne kohtaavat resonaattorin suuaukon kohdalla, jolloin saavutetaan vaimennusta
neljännesaaltoresonaattorin resonanssitaajuksia vastaavilla taajuuksilla.

4.2 Päätykorjaus
Kuten kuvasta 11 käy ilmi, ääniaallon heijastus ei tapahdu täsmälleen neljännesaal-
toresonaattorin suuaukolla. Tämän takia neljännesaaltoresonaattorin pituuteen on
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syytä lisätä niin sanottu päätykorjaus, ∆l, jotta laskennallinen resonanssitaajuus
vastaa resonaattorin todellista resonanssitaajuutta [2]. Resonaattorin efektiivinen
pituus leff , eli laskennassa käytettävä pituus, saadaan näin resonaattorin todellisen
pituuden L ja päätykorjauksen ∆l avulla seuraavasti:

leff = L + ∆l (75)

Päätykorjaus on erittäin hankala määrittää analyyttisesti [16], ja kirjallisuudessa on-
kin olemassa useita eri päätykorjaustermejä neljännesaaltoresonaattoreille. Dang et al.
[38] suorittivat sarjan mittauksia, joiden avulla päätykorjaukselle saatiin määritettyä
empiirinen lauseke, jonka avulla voidaan määrittää päätykorjaus sivuhaaran säteen,
r, sekä sivuhaaran suuaukon poikkipinta-alan ja kanaviston poikkipinta-alan suhteen,
ξ, avulla kaavan (76) mukaisesti. Tässä työssä suoritettujen mittausten perusteella
todettiin, että kaavan (76) mukaisella päätykorjauksella resonaattorien laskennalliset
resonanssitaajuudet vastasivat parhaiten mitattuja resonanssitaajuuksia.

∆l = r

(︄
1.27

1 + 1.92ξ
− 0.086

)︄
; 0.2 < ξ < 5.0 (76)

Neljännesaaltoresonaattorin laskennallinen resonanssitaajuus saadaan näin kaavojen
(73) ja (75) avulla:

f = c

4 · leff
= c

4 · L + ∆l
(77)

Myös suuaukon kohdalla virtaavan ilman, tai muun kaasun, virtausnopeus ja lämpötila
vaikuttaa resonaattorin päätykorjaukseen, ja näin myös resonanssitaajuuteen [2]
[16]. Virtausnopeuden vaikutusta päätykorjaukseen voidaan arvioida lisäämällä
kaavaan (76) termi (1 − M)2 [16], jossa M on niin sanottu Machin luku, joka kuvaa
virtausnopeuden ja äänennopeuden suhdetta kyseessä olevassa väliaineessa.

M = v

c0
(78)

Saadaan näin päätykorjaukselle:

∆l = r

(︄
1.27

1 + 1.92ξ
− 0.086

)︄
(1 − M)2; 0.2 < ξ < 5.0 (79)
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4.3 Vaimennus
Neljännesaaltoresonaattorin lisäysvaimennuksen, IL, laskennallinen määrittäminen
on hankalaa, sillä se vaatii tietoa neljännesaaltoresonaattorin impedanssista. Neljän-
nesaaltoresonaattorin, jonka suuaukon kohdalla on virtaus jonka Machin luku on M ,
impedanssi voidaan esittää kaavan (80) avulla. [16]

ZS = −jρc

S
cot [kleff (1 − M)] + RS (80)

jossa ρc on ilman karakteristinen impedanssi, S on neljännesaaltoresonaattorin suu-
aukon pinta-ala, k on aaltoluku, leff on neljännesaaltoresonaattorin efektiivinen pituus
ja RS on resonaattorin akustinen resistanssi. Resonaattorin akustinen resistanssi
koostuu pääosin resonaattorin suuaukon aiheuttamasta resistanssista, eikä sen las-
keminen ole triviaalia. Bies & Hansen [16] ovat johtaneet resonanssin laskemiseen
monimutkaisen kaavan, jota ei kuitenkaan käsitellä tässä työssä.

Lisäysvaimennus voidaan laskea neljännesaaltoresonaattorin impedanssin ZS ja re-
sonaattorin jälkeisen putkiosan impedanssin Zd avulla kaavan (81) mukaisesti. Re-
sonaattorin impedanssi on pienimmillään kun resonaattorin efektiivinen pituus on
neljännesaallonpituuden mittainen, leff = λ

4 , ja tällöin saadaan vastaavasti suurin li-
säysvaimennus. Lisäysvaimennukseen voidaan myös vaikuttaa resonaattorin jälkeisen
putkiosan akustisen impedanssin maksimoimisella. Akustisen impedanssin laskentaa
käsiteltiin osiossa 2.2 ja kaavan (7) perusteella nähdään, että akustinen impedanssi on
suurimmillaan kun ääniaallon paine on mahdollisimman suuri. Sivuhaara kannattaa
siis sijoittaa sellaiseen kohtaan kanavassa, jossa äänipaine on mahdollisimman suuri,
eli mahdollisimman lähelle äänilähdettä. Jos äänilähteenä on puhallin, on kuitenkin
syytä sijoittaa resonaattori vähintään kolmen halkaisijan päähän puhaltimesta, jotta
ilmavirran pyörteisyys ei vaikuta lisäysvaimennukseen negatiivisesti. [16]

IL = 20 log
(︃

1 + Zd

ZS

)︃
(81)

Mittausten avulla on todistettu, että suuaukon geometria, halkaisija ja poikkipinta-ala
verrattuna kanavan poikkipinta-alaan vaikuttavat oleellisesti suuaukon impedanssiin,
ja näin myös sen resistanssiin [39]. Howard & Craig [39] suorittivat sarjan mittauksia,
joilla selvitettiin suuaukon geometrian (pyöristetyt / pyöristämättömät reunat) sekä
haaran suunnan (ilmavirtaan nähden) vaikutusta haaran vaimennukseen virtauksen
ollessa läsnä. Mittausten perusteella voitiin todistaa, että pyöristetyillä reunoilla
varustetun aukon avulla haaran aikaansaama vaimennus oli suurin, mikä osoittaa
että em. aukon resistanssi oli pienin. Ko. tilanteen suuremmat vaimennusarvot
kertovat myös, että pyöristetyillä reunoilla varustettu haaran aukko aiheuttaa vähiten
virtausmelua. Haaran suunnalla ei mittausten mukaan ollut vaikutusta saavutettuun
vaimennukseen.
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Hyvyysluku, Q, kuvaa resonaattorin energian suhdetta yhden jakson aikana hävin-
neeseen energiaan. Neljännesaaltoresonaattorin hyvyysluku voidaan laskea kaavan
(82) avulla. Mitä korkeampi hyvyysluku on sen kapeampi resonaattorin vaimen-
nusalue tulee olemaan. Kuten kaavasta (82) voidaan nähdä, pienenee resonaattorin
hyvyysluku resonaattorin poikkipinta-alan S suurentuessa. Teoriassa tavoitteena
on usein mahdollisimman pieni hyvyysluku, mutta käytännössä resonaattori jonka
poikkipinta-ala on suurempi kuin kanaviston poikkipinta-ala aiheuttaa ongelmia
vaaditun tilan suhteen. [16]

Q = πρc

6RSS
(82)

Muun muassa Caliskan et al. ovat kuitenkin osoittaneet mallinnuksen avulla, että
saavutettu vaimennus, kun suuaukon poikkipinta-ala vastaa kanaviston poikkipinta-
alaa on suurempi, verrattuna tilanteisiin, joissa suuaukon poikkipinta-ala ja kanavan
poikkipinta-alan suhteet ovat 1

2 ja 1
3 [40]. Tämä johtuu luultavasti siitä, että mitä

suurempi aukon poikkipinta-ala on sen suurempi osuus saapuvasta äänienergiasta
siirtyy resonaattorihaaraan. Tätä voi esimerkiksi verrata yksinkertaisen kanavahaaran
aiheuttamaan vaimennukseen, jota käsiteltiin osiossa 3.4.2. Mitä pienempi haaran
poikkipinta-ala on sen vähemmmän äänienergiaa haaraan siirtyy.
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5 Tutkimusaineisto ja -menetelmät
Laboratorioissa lisäysvaimennuksen, virtausmelun sekä kokonaispainehäviön mit-
taukset ilmanvaihdon äänenvaimentimille ja päätelaitteille suoritetaan standardin
SFS-EN ISO 7235 "Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted si-
lencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss"[4]
mukaisesti. Tässä työssä suoritettiin edellä mainitut standardin mukaiset mittaukset
vaimentimen prototyypille Insinööritoimisto W. Zenner Oy:n LVI- ja akustiikkala-
boratoriossa Helsingin Pitäjänmäessä. Mittauksissa käytetty laitteisto on esitetty
liitteessä A.

Tässä työssä suoritetut mittaukset ja niiden menetelmät on esitetty osioissa 5.1, 5.2
sekä 5.3.

5.1 Vaimennuksen mittaaminen korvausmenetelmällä
Äänenvaimennuksen laboratoriomittaukset suoritetaan standardin SFS-EN ISO 7235
[4] mukaisesti korvausmenetelmällä. Standardin mukaisesti äänipainetasomittaukset
voi suorittaa joko kaiuntahuoneessa, kanavassa vaimentimen jälkeen tai vapaassa
kentässä. Tässä työssä mittaukset suoritetaan standardien SFS-EN ISO 7235 [4] ja
SFS-EN ISO 3741 [5] mukaisella kaiuntahuonemenetelmällä.

Vaimennusmittausten mittausjärjestelmä koostuu standardin mukaisesti seuraavista
osista:

• Kanavaäänilähde (kaiutin)

• Muunnososa kanavaäänilähteen kytkemiseksi mittauskanavistoon

• Moodifiltteri

• Mittauskanavisto, koostuu useasta ⊘500 mm kanavan osasta

• Mitattava tuote

• Korvaava kanavaelementti

• Kaiuntahuone (∼ 142m2)

Vaimennusmittausten mittausperiaate on esitetty liitteen B kuvassa B1. Mittauksissa
käytetty laitteisto on esitetty liitteessä A.

Vaimennusmittauksissa kanavaäänilähteeseen syötetään vahvistimen kautta vaalean-
punaista kohinaa signaalilähteestä. Kaiuntahuoneessa vallitseva äänipainetaso LpI

määritetään yhteensä kahdeksassa mittauspisteessä suoritetusta mittauksesta nii-
den energeettisenä keskiarvona. Äänipainetaso LpII määritetään vastaavalla tavalla
korvaavan kanavaelementin ollessa mitattavan vaimentimen tilalla kanavistossa. Kor-
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vaavan kanavaelementin tulee pituudeltaan ja sisäprofiililtaan vastata mahdollisiman
tarkasti mitattavaa vaimenninta. Mittausten olosuhteet ja muut mittaukseen liittyvät
parametrit pysyivät muuttumattomina suoritettujen mittausten välillä. Kanavaääni-
lähde oli kaikissa mittauksissa kytketty joustavasti mittauskanavistoon kaiuttimen
mahdollisesti aiheuttaman runkoäänen eliminoimiseksi kanavistossa.

Mittauksissa suoritetaan myös taustamelun ja rajoittavan taustamelun mittauk-
set. Taustamelun mittauksessa kaiuntahuoneessa vallitseva taustamelu mitattiin
kanavaäänilähteen ollessa pois päältä. Rajoittavan taustamelun mittauksessa mit-
tauskanavisto oli irroitettu ja tulpattu ennen ja jälkeen mitattavan tuotteen, jolloin
voitiin määrittää kanavaäänilähteen aiheuttama ilmaäänenä testattavan vaimen-
timen ohi kaiuntahuoneeseen siirtyvä taustamelu. Mittausten perusteella voitiin
todeta, että rajoittava taustamelu ei rajoittanut laskettuja vaimennusarvoja millään
taajuuskaistalla.

Äänipainetasoihin LpI ja LpII tehdään mittausten jälkeen standardin SFS-EN ISO
3741 mukaiset taustamelukorjaukset. Taustamelukorjatut äänipainetasot voidaan
muuntaa äänitehotasoiksi LW 1 ja LW 2 standardin SFS-EN ISO 3741 mukaisella
jälkikaiunta-aikamenetelmällä. Vaimentimen lisäysvaimennus lasketaan em. äänite-
hotasoista kaavan (1) perusteella 1

3 -oktaavikaistoittain.

Lisäysvaimennusmittausten mittaustilanteet on esitetty taulukossa 8.

Taulukko 8: Lisäysvaimennusmittausten mittaustilanteet

Vaimentimen haarojen
laskennalliset maksimivaimennustaajuudet

Mittausnro. Haara 1 Haara 2
1-1 58 Hz 58 Hz
1-2 106 Hz 58 Hz
1-3 72 Hz 58 Hz
1-4 87 Hz 58 Hz
1-5 Haara peitetty 58 Hz

5.2 Äänitehotason mittaaminen kaiuntahuonemenetelmällä
Vaimentimen äänitehotason, eli sen tuottaman lisäyksen virtausmeluun, laborato-
riomittaukset suoritetaan yleisesti standardien SFS-EN ISO 7235 ja SFS-EN ISO
3741 mukaisella kaiuntahuonementelmällä. Mittauksissa mittauskanavisto oli toisesta
päästä kytketty tuulitunneliin ja toisesta päästä kaiuntahuoneeseen. Mittausperiaate
äänitehotasomittauksissa on esitetty liitteen B kuvassa B2.

Mittauksissa ilmaa puhallettiin tuulitunnelin avulla mittauskanaviston läpi kaiun-
tahuoneeseen. Tuulitunnelin puhaltimeen kytkettyjen lamellivaimentimien avulla
varmistettiin, että puhaltimen aiheuttama melu ei häiritse vaimentimen äänitehota-
son mittaamista. Mittauksissa käytetty tuulitunneli on esitetty tarkemmin osiossa



47

5.3.

Vaimentimen tuottama äänipainetaso kaiuntahuoneessa mitattiin 8 mikrofonipistees-
sä taulukon 9 mukaisissa tilanteissa. Lisäksi mitattiin virtauksen äänitehotaso kun
vaimennin korvattiin korvaavalla kanavaosalla, jotta voitiin erottaa ilman virtauksesta
aiheutuva melu kanavassa vaimentimen aiheuttamasta melusta. Mitattuihin vaimen-
timen aiheuttamiin äänipainetasoihin tehtiin standardin SFS-EN ISO 3741 mukaiset
taustamelukorjaukset mitatun puhtaan virtausmelun avulla, ja taustamelukorjatuista
äänipainetasoista laskettiin äänitehotasot standardin mukaisilla menetelmillä.

Taulukko 9: Äänitehotasomittausten mittaustilanteet

Vaimentimen haarojen
laskennalliset maksimivaimennustaajuudet

Mittausnro. Haara 1 Haara 2
2-1 Täysin auki (f0 = 58 Hz) Täysin auki (f0 = 58 Hz)
2-2 Haara peitetty Täysin auki (f0 = 58 Hz)
2-3 Täysin auki (f0 = 58 Hz) Haara peitetty
2-4 Haara peitetty Haara peitetty
2-5 f0 = 106 Hz Täysin auki (f0 = 58 Hz)

Äänitehotasot määritettiin jokaisessa tilanteessa kuudella eri tilavuusvirralla. Il-
man tilavuusvirta tuulitunnelissa sekä vaimentimen aiheuttama kokonaispaine-
häviö määritettiin osion 5.3 mukaisilla menetelmillä. Mitatuista tilavuusvirrois-
ta ja määritetyistä A-painotetuista äänitehotasoista luotiin logaritmisovitteet, joi-
den avulla voidaan laskea vaimentimen äänitehotaso mielivaltaisessa tilavuusvirta-
/kokonaispainehäviöpisteessä. Lisäksi määritettiin oktaavikaistaiset korjauskertoimet
Kokt, joiden avulla voidaan määrittää oktaavikaistaiset äänitehotasot A-painotetusta
kokonaisäänitehotasosta kaavan (83) mukaisesti.

LW,okt = LW A + Kokt (83)

5.3 Kokonaispainehäviön mittaaminen
Vaimentimen kokonaispainehäviön mittaukset suoritettiin standardien SFS-EN ISO
7235 [4] ja SFS-EN ISO 5801 [41] mukaisilla menetelmillä. Mittauksissa käytetty
tuulitunneli koostuu ohjattavasta puhaltimesta, standardin SFS-EN ISO 5801 Inlet /
Outlet orifice menetelmien mukaisesta tilavuusvirran mittausjärjestelmästä, lamelli-
vaimentimista puhaltimen aiheuttaman melun vaimentamiseen sekä siirtymäosista
tuulitunnelin kytkemiseksi mittauskanavistoon. Mittausperiaate kokonaispainehäviön
mittauksissa on esitetty liitteen B kuvassa B2. Tuulitunnelin laitteisto on esitetty
liitteessä A.

Kokonaspainehäviön mittaukset suoritettiin taulukon 10 mukaisissa tilanteissa. Jo-
kaisessa mittaustilanteessa mitattiin kanavassa vallitseva staattinen paine ennen
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vaimenninta ja vaimentimen jälkeen usealla eri tilavuusvirralla. Mittausten aikana
rekisteröitiin lisäksi laboratoriotilassa vallitseva ilmanpaine sekä ilman lämpötila
ja suhteellinen kosteus kanavistossa. Kokonaispainehäviön mittaukset suoritettiin
lisäksi korvaavan kanavaelementin ollessa vaimentimen tilalla mittauskanavistossa,
jotta voitiin määrittää pelkän korvaavan elementin kertavastuskerroin.

Taulukko 10: Kokonaispainehäviön mittaustilanteet

Vaimentimen haarojen
säätöasento

Mittausnro. Haara 1 Haara 2
3-1 Täysin auki (f0 = 58 Hz) Täysin auki (f0 = 58 Hz)
3-2 Haara peitetty Täysin auki (f0 = 58 Hz)
3-3 Täysin auki (f0 = 58 Hz) Haara peitetty
3-4 Haara peitetty Haara peitetty
3-5 f0 = 106 Hz Täysin auki (f0 = 58 Hz)

Mitattujen parametrien perusteella laskettiin vaimentimen aiheuttama kokonaispai-
nehäviö eri tilavuusvirroilla sekä vaimentimen kokonaispaineen kertavastuskerroin ζ
standardin SFS-EN ISO 7235 perusteella mittaustulosten lineaarisena keskiarvona.
Yksittäisen mittauksen kokonaispaineen kertavastuskerroin voidaan laskea kaavan
(84) perusteella [4]

ζ = ptot
1
2 · ρilma · v2 (84)

jossa ptot on kokonaispaine ja v ilman virtausnopeus kanavassa.

Kaikki mittaustulokset korjattiin standardin mukaisesti vastaamaan ilman tiheyttä
ρilma = 1.2 kg

m3 . Eri mittuastilanteille määritetyistä kokonaispaineen kertavastusker-
toimista vähennettiin korvaavan kanavaelementin kertavastuskerroin, jotta saadut
kertavastuskertoimet edustavat vaimentimen aiheuttamaa lisäystä koko kanaviston
kertavastuskertoimeen, kun se asennetaan kanavistoon.

5.4 Prototyypin suunnittelu
Tuotteen suunnittelun tavoitteena oli luoda suuriin ilmanvaihtokoneisiin soveltuva
primäärivaimennin, jolla mahdollistettaisiin matalien taajuuksien vaimennus tuot-
teella, joka ei fyysiseltä kooltaan eroa merkittävästi markkinoilla olevista tuotteista.
Markkinoilla olevilla tuotteilla, varsinkin suorakaide- ja sylinterimallisilla vaimenti-
milla, saavutetut vaimennukset 63 Hz ja 125 Hz oktaavikaistoilla ovat pääosin hyvin
heikkoja. Suorakaide- ja sylinterivaimentimiin lisätyt vaimennuslamellit edesauttavat
hieman matalien taajuuksien vaimennusta, aiheuttaen toisaalta enemmän painehäviö-
tä ja melua. Taulukossa 11 on esitetty muutaman markkinoilla olevan eri valmistajan
vaimenninmallien äänenvaimennuksen arvot oktaavikaistoittain kanavakoossa ⊘500.
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Kaikki taulukossa 11 esitetyt vaimentimet ovat pituudeltaan 1200 – 1500 mm ja
niiden vaimennusmateriaalina on n. 100mm paksu mineraalivilla.

Taulukko 11: Muutamien markkinoilla olevien halkaisijaltaan ⊘500 mm
vaimenninmallien valmistajan ilmoittamat vaimennuksen arvot [dB]

oktaavikaistoittain

Taajuus [Hz]
Vaimentimen

muoto
Vaimentimen

sisäprofiili 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Sylinteri

Pyöreä,
kuristamaton

3 5 11 17 19 14 12 11
4 8 11 21 23 18 18 13
2 5 14 25 20 17 13 5

Pyöreä,
lamellilla

4 8 15 23 33 32 20 15
3 7 20 35 39 43 31 20
5 10 15 28 32 34 26 18

Suorakaide

Suorakaide,
kuristamaton 4 4 13 23 39 35 21 15

Suorakaide,
lamellilla

6 6 15 28 32 21 15 13
4 12 20 30 40 40 34 25

Tuotetun vaimentimen prototyypille valikoitui kanavakooksi ⊘500, sillä se vastaa
edustaa ilmiöiden tutkimisen kannalta riittävän isoa vaimenninta. Kuten taulu-
kosta 11 nähdään ja aikasempien osioiden teorian perusteella tiedetään, kyseessä
olevassa kanavakoossa matalien taajuuksien vaimentaminen on erittäin hankalaa
kuristamatta ilmavirtaa merkittävästi. Vaimentimen lopullinen kokonaispituus oli
lvaim = 1500 mm. Pituus valikoitui muiden markkinoilla olevien tuotteiden sekä
reaktiivisen vaimenninosan vaatiman pituuden perusteella.

Vaimennin koostuu yhdestä säädettävästä ja yhdestä kiinteästä reaktiivisesta neljän-
nesaaltovaimenninosasta, sekä niiden välissä olevasta resistiivisestä vaimenninosasta.
Koska työn tarkoituksena oli tutkia reaktiivisen vaimenninosan aiheuttamaa pa-
rannusta resistiivisen vaimentimen toimintaan, käytettyyn absorptiomateriaaliin ei
kiinnitetty suurempaa huomiota, eikä sen valintaa käsitellä tarkemmin tässä työssä.

Vaimennin on sisäprofiililtaan kuristamaton, eli vaimentimen resistiivisen osan si-
sähalkaisija vastaa kanavan sisähalkaisijaa. Näin mahdollistettiin mahdollisimman
pieni painehäviö. Vaimentimen haaran aukon pinta-ala suunniteltiin myös vastaa-
maan kanavan poikkipinta-alaa neljännesaaltoresonaattorin haaran hyvyysluvun Q
minimoimiseksi. Vaimentimen absorptiomateriaali vuorattiin metalliverkolla, jot-
ta vältyttiin mahdollisilta vauriolta absorptiomateriaaliin mittausten ja tuotteen
käsittelyn aikana.

Vaimentimen prototyyppi on esitetty kuvassa 12.



50

Kuva 12: Testattu vaimentimen prototyyppi
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6 Tulokset

6.1 Vaimennus
Vaimentimen vaimennus eri mittaustilanteissa mitattiin oktaavikaistoittan sekä
1/3-oktaavikaistoittain. Yhteenveto vaimennusmittauksista oktaavikaistoittain on
esitetty kuvassa 13 ja taulukossa 12. Liitteessä C on esitetty yhteenveto vaimennus-
mittauksista 1/3 -oktaavikaistoittain. Mittaukset suoritettiin taulukon 8 mukaisissa
mittaustilanteissa.

Kuva 13: Yhteenveto vaimennusmittausten tuloksista oktaavikaistoittain eri
mittaustilanteissa

Taulukko 12: Yhteenveto vaimennusmittausten tuloksista oktaavikaistoittain eri
mittaustilanteissa

Äänenvaimennus Dokt [dB]
Mittausnro. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz
1-1 15,0 7,0 13,5 30,5 18,0 10,5 6,5 5,0
1-2 14,5 12,5 13,5 32,5 18,0 10,5 6,5 4,5
1-3 19,0 9,5 17,0 31,5 18,0 10,5 6,5 3,0
1-4 16,0 11,5 17,0 31,5 18,0 10,5 6,5 4,0
1-5 10,5 6,5 13,5 29,5 17,5 9,5 5,0 2,0

Vertaamalla tuloksia taulukon 11 arvoihin markkinoilla oleville tuotteille voidaan
todeta, että tutkitun vaimentimen vaimennukset neljännesaaltoresonaattorin suurim-
malla vaikutusalueella (63 Hz & 125 Hz oktaavikaistat) ovat pääosin huomattavasti
paremmat kuin markkinoilla olevilla tuotteilla. Varsinkin mittaustilanteissa 1-3 ja
1-4 saavutetut vaimennukset ovat erittäin lupaavia markkinoilla olevien tuotteiden
vastaaviin tuloksiin verrattuna.
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Vaimentimessa käytettyjen neljännesaaltoresonaattorien toiminnan validoimiseksi
ja tarkastamiseksi vaimennustulokset laskettiin taulukon 8 mukaisissa tilanteissa
myös pelkille resonaattoreille. Tällöin korvaavan kanavaelementin mittauksena las-
kennassa käytettiin tilannetta, jossa molemmat resonaattorihaarat olivat peitettynä,
jolloin vaimennin toimi pelkästään resistiivisenä vaimentimena. Näin saavutettu
tulos edustaa neljännesaaltoresonaattoreiden aiheuttamaa parannusta vaimentimen
vaimennukseen. Kuvassa 14 on esitetty pelkkien resonaattoreiden vaikutus vaimen-
nukseen 1/3 -oktaavikaistoittain. Resonaattoreiden vaimennus taulukkomuodossa
1/3 -oktaavikaistoittan on esitetty liitteessä C.

Kuva 14: Yhteenveto neljännesaaltoresonaattoreiden vaimennuksesta eri tilanteissa
1/3-oktaavikaistoittain

Taulukko 13: Neljännesaaltoresonaattoreiden laskennalliset vaimennustaajuudet eri
mittaustilanteissa

Neljännesaaltoresonaattoreiden laskennalliset
vaimennustaajuudet (Haara 1 / Haara 2)

Mittausnro. f0 3 · f0 5 · f0 7 · f0
1-1 58 Hz / 58 Hz 174 Hz / 174 Hz 290 Hz / 290 Hz 406 Hz / 406 Hz
1-2 106 Hz / 58 Hz 318 Hz / 174 Hz 530 Hz / 290 Hz 742 Hz / 406 Hz
1-3 72 Hz / 58 Hz 216 Hz / 174 Hz 360 Hz / 290 Hz 504 Hz / 406 Hz
1-4 87 Hz / 58 Hz 261 Hz / 174 Hz 435 Hz / 290 Hz 609 Hz / 406 Hz
1-5 - / 58 Hz - / 174 Hz - / 290 Hz - / 406 Hz

Kuten taulukon 13 laskennallisista vaimennustaajuuksista ja kuvan 14 mukaisista
neljännesaaltoresonaattoreiden vaimennustuloksista voidaan todeta, vastaavat saa-
vutetut vaimennushuiput varsin hyvin laskennallisia vaimennustaajuuksia. Kuvaan
on merkitty mittauksen 1-1 1/3 -oktaavikaistojen keskitaajuuksien lähelle osuvat
laskennalliset resonanssitaajuudet f0, 3 · f0 ja 7 · f0 sekä niitä vastaavat vaimennushui-
put. Suurin vaimennus saavutetaan haarojen ensimmäisillä vaimennustaajuuksilla
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(f0 = 1
4λ), mutta myös taajuuden f0 parittomilla monikerroilla saavutetaan vaimen-

nusta, kaavan (74) mukaisesti.

Kuvan 14 tulosten perusteella voidaan todeta, että laajin vaimennus matalilla taa-
juuksilla (f < 200 Hz) saavutetaan mittaustilanteissa 1-2, 1-3 ja 1-4. Kahden neljän-
nesaaltoresonaattorin mitoittaminen samalle resonanssitaajuudelle ei merkittävästi
paranna vaimentimen suorituskykyä. Mitoittamalla resonaattoreiden resonanssitaa-
juudet lähekkäin, mittaustilanteen 1-3 mukaisesti, saadaan hieman laajennettua
resonaattoreiden vaimennuspiikkiä, mutta merkittävää vaimennusta saavutetaan kui-
tenkin vain 63 Hz oktaavikaistalla (taajuudet 50 Hz − 80 Hz). Mitoittamalla toisen
haaran resonanssitaajuus hieman korkeammalle, tilanteiden 1-2 ja 1-4 mukaisesti,
voidaan parantaa resonaattoreiden vaimennusta myös viereisellä 125 Hz oktaavi-
kaistalla (taajuudet 100 Hz − 160 Hz), 63 Hz otkaavikaistan vaimennuksen hieman
pienentyessä.

Vaimennusmittausten arvioitu mittausepävarmuus on n. 1, 5 dB. Mittausepävarmuu-
den virhekomponentit ovat mikrofonien tarkkuudet, kalibraattorin tarkkuus, kaistoit-
tainen mittauspisteiden keskiarvon keskivirhe vaimenninmittaukselle ja korvaavan
kanavan mittaukselle sekä menetelmävirhe. Kokonaismittausepävarmuus laskettiin
näiden virhekomponenttien aiheuttamien virheiden neliösummana terssikaistoittain.

6.2 Äänitehotaso
Eri mittaustilanteissa määritetyt vaimentimen aiheuttamat äänitehotasot sekä ääni-
tehotasojen oktaavikaistojen korjaustermit Kokt on esitetty liitteessä D.

Kuvassa 15 on esitetty vaimentimen äänitehotason spektri eri mittaustilanteissa
vastaavilla ilman tilavuusvirroilla. Huomioitavaa on, että äänitehotasomittauksissa
ilman tilavuusvirrat olivat pääosin korkeampia kuin normaalissa tilanteessa vallitse-
vat kanavanopeudet. Äänitehotasot mitattiin korkeilla virtaamilla mittausteknisistä
syistä, sillä vaimentimen aiheuttama painehäviö normaalilla käyttöalueella on erit-
täin pieni, jolloin korkeammalla tilavuusvirralla äänitehotasomittausten yhteydessä
mitattu staattisen paineen tarkkuus kasvoi.

Taulukko 14: Yhteenveto vaimentimen aiheuttamasta äänitehotasosta eri
mittaustilanteissa oktaavikaistoittain. Mittaustulokset ovat taustamelukorjattuja.

Äänitehotaso LW [dB]
Mittausnro. qV [l/s] v [m/s] ptot [Pa] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz LW,tot [dB] LW A,tot [dB]
2-1 1745,4 8,9 2,5 63,2 49,7 46,6 44,5 40,6 33,9 22,3 23,7 63,5 46,0
2-2 1736,6 8,8 2,9 63,9 47,7 42,6 41,6 36,9 30,1 20,1 23,4 64,1 43,3
2-3 1744,8 8,9 2,6 62,3 49,5 46,7 44,3 40,6 34,9 27,3 26,7 62,8 46,2
2-4 1748,7 8,9 3,6 60,1 48,3 46,7 44,1 40,4 34,2 25,0 25,5 60,7 45,7
2-5 1750,4 8,9 3,9 62,9 50,6 46,6 44,8 40,8 34,0 22,4 23,9 63,4 46,2
Taustamelu 1745,2 8,9 – 60,2 47,2 42,5 42,7 40,5 33,7 27,7 27,7 60,6 44,8

Vertaamalla taulukossa 14 esitettyjä mittattuja äänitehotasoja taulukossa esitet-
tyyn taustamelun, eli korvaavan kanavaosan, mittaustuloksiin voidaan todeta, että
vaimennin ei aiheuta merkittävää lisäystä kanavistossa vallitsevaan virtausmeluun
vaimentimen tyypillistä käyttöaluetta vastaavilla ilman virtausnopeuksilla.
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Kuva 15: Yhteenveto vaimentimen aiheuttamasta äänitehotasosta eri
mittaustilanteissa oktaavikaistoittain. Mittaustulokset ovat taustamelukorjattuja.

Äänitehotasomittausten arvioitu mittausepävarmuus on n. 2, 0 dB ja A-painotettujen
kokonaisäänitehotasojen arvioitu epävarmuus n. 1, 0 dB. Mittausepävarmuuden vir-
hekomponentit ovat mikrofonien tarkkuudet, kalibraattorin tarkkuus, kaistoittainen
mittauspisteiden keskiarvon keskivirhe, kaiuntahuonee absorptiomittauksen aiheut-
tama virhe sekä menetelmävirhe. Kokonaismittausepävarmuus laskettiin näiden
virhekomponenttien aiheuttamien virheiden neliösummana terssikaistoittain.

6.3 Painehäviö
Yhteenveto mitatuista kokonaispaineen kertavastuskertoimista on esitetty taulukossa
15. Mittaustulosten perusteella voidaan todeta, että vaimennin ei aiheuta merkittä-
vää painehäviötä kanavassa. Tämä oli odotettavissa, sillä vaimentimen sisällä oleva
vapaa pinta-ala vastaa muun mittauskanaviston vapaata pinta-alaa. Lisäksi voidaan
todeta, että vaimentimen haarat eivät juurikaan aiheuta painehäviötä, vaan vaimenti-
messa tapahtuva painehäviö on pääosin vaimentimen vaimennusmateriaalin pinnassa
tapahtuvaa kitkapainehäviötä. Mitattujen tilanteiden painehäviökäyrästöt on esitetty
liitteessä D.

Mittaustuloksissa haivaittava pieni nousu vastuskertoimessa haarojen ollessa peitet-
tynä johtuu luultavasti siitä, että haarojen peittämiseen käytetty pelti ei asettunut
täysin tiivisti haaran kohdalle, vaan pienensi hiukan vapaata pinta-alaa vaimentimen
sisällä ja lisäsi kanavan seinämän epätasaisuutta.

Kokonaispainehäviömittausten arvioitu mittausepävarmuus on n. 1, 1 %. Mittausepä-
varmuus on laskettu standardin mukaisesti mittalaipan virheen, menetelmävirheen
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Taulukko 15: Vaimentimen mitatut kokonaispaineen kertavastuskertoimet eri
mittaustilanteissa

Mittausnro. ζtD
3-1 0,05
3-2 0,06
3-3 0,06
3-4 0,08
3-5 0,08

sekä paineen, ilman tiheyden, lämpötilan ja ilmankosteuden mittausvirheen perus-
teella.
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7 Yhteenveto ja päätelmät
Tässä diplomityössä tutkittiin uudenlaisen hybridiäänenvaimentimen soveltuvuut-
ta ilmanvaihdon äänenvaimentimeksi. Äänenvaimentimelle suoritettiin vaimennus-,
äänitehotaso- sekä painehäviömittaukset vaimentimen reaktiivisen osan eri säätöti-
lanteissa. Tuloksia verrattiin laskennallisiin reaktiivisen osan resonanssitaajuuksiin
sekä markkinoilla oleviin vastaavaan käyttötarkoitukseen soveltuviin tuotteisiin.

Suoritettujen mittausten perusteella voidaan todeta että tuotteen reaktiivinen osa
toimii toivotusti ja suunnitellusti. Neljännesaaltoresonaattoreilla saavutettiin selkeä
parannus vaimentimen vaimennusarvoihin niiden resonanssitaajuuksia vastaavilla
taajuusalueilla. Myös säädettävällä päätylevyllä varustettu resonaattori toimii suun-
nitellusti. Tässä työssä tehtyjä tutkimuksia voidaan pitää onnistuneina, sillä niiden
perusteella pystyttiin todistamaan että hybridivaimennin toimii, ja vaimentimen
haarojen resonanssitaajuutta voitiin sekä laskennallisesti että käytännössä muokata
vastaamaan tarpeita. Käytännön kohteessa vaimentimen resonaattorin resonanssitaa-
juus voidaan esimerkiksi mitoittaa vastaamaan puhaltimen siipitaajuutta.

Parhaimmat oktaavikaistaiset vaimennustulokset taajuuskaistoilla 63 Hz ja 125 Hz
saavutettiin mittaustilanteissa 1-2 ja 1-4, jolloin kiinteä resonaattori vaimensi te-
hokkaasti 63 Hz oktaavikaistaa ja säädettävä resonaattori vastaavasti 125 Hz oktaa-
vikaistaa. Paras tulos 63 Hz:n oktaavikaistalla saavutettiin mittaustilanteessa 1-3,
jolloin molemmat resonaattorit resonanssitaajuudet vaikuttivat 63 Hz:n oktaavikais-
tan vaimennukseen. Molempien resonaattoreiden mitoittaminen saman taajuuden
vaimentamiseksi (mittaustilanne 1-1) ei ole tarkoituksenmukaista, sillä saavutettu
parannus vaimennuksessa on hyvin pieni, ja vaimennushuippu pysyy kapeana.

Verrattuna markkinoilla oleviin vastaavaan käyttötarkoitukseen soveltuviin äänenvai-
mentimiin saavutetut vaimennusarvot 63 Hz & 125 Hz oktaavikaistoilla ovat huomat-
tavasti korkeammat. Kuten pelkkien neljännesaaltoresonaattoreiden vaimennustulok-
sista näkee, neljännesaaltoresonaattoreiden resonanssitaajuuksien vaimennusalueet
ovat varsin kapeat, minkä johdosta neljännesaaltoresonaattorin mitoittaminen puhal-
timen aiheuttaman melun mukaan on tärkeää, jotta vaimentimella saavutettu tulos
on mahdollisimman hyvä vastaanottajan kannalta.

Painehäviö- ja äänitehotasomittausten tulosten perusteella voidaan todeta, että
vaimennin ei aiheuta merkittävää painehäviötä tai äänitason lisäystä kanavassa
vaimentimen yleisellä käyttöalueella olevilla ilman virtausnopeuksilla. Vaimentimen
aiheuttama marginaalinen painehäviö koostuu resonaattorien aukkojen aiheuttamasta
painehäviöstä sekä vaimentimen absorptiomateriaalin kitkapainehäviöstä. Haarojen
sijoituksella vaimentimen resistiiviseen osaan nähden (ennen resistiivistä osaa /
resistiivisen osan jälkeen) ei mittausten perusteella ole vaikutusta vaimentimen
aiheuttamiin äänitehotasoihin. Myöskään vaimentimen haaran säätöasento (eli haaran
resonanssitaajuus) ei mittausten perusteella vaikuta vaimentimen aiheuttamaan
painehäviöön tai äänitehotasoon.
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Jotta tuote voitaisiin kaupallistaa, tulee prototyyppiä kehittää varsinkin rakentei-
den kestävyyden ja neljännesaaltoresonaattorin säädettävyyden kannalta. Myös
toisen resonaattorin säädettävyys lisäisi tuotteen monipuolisuutta. Lisäksi myös
esimerkiksi vaimennuslamellin tai vaimenninpatruunan vaikutus sekä vaimentimen
toimintakykyyn että vaimentimen haarojen resonanssitaajuuksiin olisi mielenkiintoi-
nen tutkimuskohde. Vaimennuslamellit ja -patruunat vaikuttavat tuotteen vapaaseen
pinta-alaan, vaimentimen aiheuttamaan painehäviöön ja äänitehotasoon sekä ilman
virtausnopeuteen kanavassa niiden kohdalla, joten myös resonaattorien toiminta voi
muuttua.
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A Mittauslaitteisto
Mittauksissa käytetyt laitteet olivat:

• Grant SQ2040-4F16 – 32/16-kanavainen dataloggeri

• G.R.A.S 146AE – mittausmikrofonit [3 kpl], IEC-Luokka 1

• G.R.A.S 46AE – mittausmikrofoni, IEC-Luokka 1

• NTi Audio Minirator MR-PRO – Audiosignaaligeneraattori

• Beck 984Q – Paine-erolähetin (PDI) [5 kpl]

• Schiltknecht 612a — Betz-manometri (PDI) -lähettimien kalibrointiin

• Sinus Messtechnik Apollo Light – Monikanavareaaliaika-analysaattori, 4-kanavainen,
IEC-Luokka 1

• Brüel & Kjær 4231 – Äänitasokalibraattori, IEC-Luokka 1

• Tufvassons Transformator Ab / Ins.tsto W. Zenner Oy OIEA-8A – Säädettävä
teholähde (UC)

• Kanavaäänilähde (Ins.tsto W. Zenner Oy)

• Hypex Electronics PSC2.400d – Digitaalinen audiovahvistin

• JBL EON 612 – Aktiivikaiuttimet [2 kpl]

• Kaiuntahuone ∼ 141m3

• Vaisala HMW93D – Lämpötila- ja kosteusmittari (TI/MI)

• Vaisala PTB110 – Ilmanpainebarometri (PI)

• Tuulitunneli ⊘800 ja puhallin (Ins.tsto W. Zenner Oy)
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B Mittausperiaatteet

Kuva B1: Vaimennusmittausten mittausperiaate
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Kuva B2: Äänitehotaso- ja painehäviömittausten mittausperiaate
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Kuva C1: Vaimentimen mitatut vaimennusarvot 1/3 -oktaavikaistoittain
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D Äänitehotaso- & painehäviömittausten yksityis-
kohtaiset tulokset

Kuva D1: Painehäviökäyrästö & äänitehotasopisteet, mittausnrot 2-1 & 3-1

Taulukko D1: Mittattujen tilanteiden oktaavikaistaiset korjauskertoimet Kokt
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Kuva D2: Painehäviökäyrästö & äänitehotasopisteet, mittausnrot 2-2 & 3-2

Kuva D3: Painehäviökäyrästö & äänitehotasopisteet, mittausnrot 2-3 & 3-3
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Kuva D4: Painehäviökäyrästö & äänitehotasopisteet, mittausnrot 2-4 & 3-4

Kuva D5: Painehäviökäyrästö & äänitehotasopisteet, mittausnrot 2-5 & 3-5
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