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Laskennallinen akustiikka
ÄÄNTENLASKENTAA?

◆Akustinen aalto tarkoittaa aineen mekaanista värähtelyä, jo-
ka voi olla esimerkiksi

· ilmassa etenevää ääntä

·kehossa etenevää ultraäänivärähtelyä

·maanjäristyksen aiheuttamaa värähtelyä maaperässä.

◆Akustiikan sovelluksia tai akustisiin aaltoihin liittyviä ongelmia
esiintyy monilla eri aloilla lääketieteen mittalaitteista työkonei-
den rakenteiden suunnitteluun.

◆Laskennallisessa akustiikassa käytetään matemaattisia mal-
leja ja numeerisia menetelmiä akustisten ongelmien ratkaise-
miseen tietokonesimulaatioiden avulla.
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◆Tietokonesimulaation avulla monia akustisia ilmiöitä voidaan
testata nopeammin, kustannustehokkaammin ja turvallisem-
min kuin kokeellisissa testeissä.

◆Laskennallisen akustiikan haasteita ovat:

·mallien ratkaisemiseen tietokoneella tarvitaan paljon aikaa
ja muistia

·materiaalien akustiset ominaisuudet tunnetaan epätarkasti

·voimakkaissa akustisissa kentissä esiintyviä ilmiöitä ei osa-
ta vielä mallintaa hyvin (esim. ultraäänellä tapahtuva puh-
distus)

·akustiset ilmiöt ovat usein vuorovaikutuksessa muiden fy-
sikaalisten ilmiöiden kanssa, kuten lämmön, virtauksen tai
sähkömagneettisten kenttien kanssa.

Äänen vaimeneminen optimoidussa äänenvaimentimessa.

TUTKIMUSTULOKSIA

◆Laskennallisen akustiikan tutkimusryhmässä on kehitetty te-
hokkaita ratkaisumenetelmiä akustisten ongelmien ratkaise-
miseen, käyttämällä mm.

·korkeamman asteen elementtimenetelmiä

·aaltoyhtälöiden kontrollointiin perustuvia menetelmiä

· iteratiivisia monihilamenetelmiä.

◆Menetelmiä on myös sovellettu erilaisiin äänen akustisiin op-
timointisovelluksiin, kuten

·auton sisätilan aktiiviseen melunhallintaan

· tieliikenteen meluaitojen muodon optimointiin

·putkirakenteiden melunvaimentimien muodon optimointiin.

Akustisia painekenttiä kuvaavien yhtälöiden avulla voidaan
mallintaa ja simuloida mm. auton sisätilan akustisia ominai-
suuksia.
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