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1 JOHDANTO

Ulkokorvan akustiset ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi ihmisen kuuloaistimuk-
seen. Yksilölliset erot ulkokorvan rakenteissa ovat yksi syy siihen, että kuulemme äänet
hieman erilaisina. Korvakäytävän taipumusta muokata kuulemiemme äänten spektrira-
kennetta on tutkittu vähän, eikä sen akustisia ominaisuuksia tunneta vielä täysin. Tutki-
muksessamme keskityttiin kartoittamaan korvakäytävän pituuden vaikutusta tärykalvol-
la mitattavaan äänenpaineeseen. Lisäksi tutkittiin tärykalvon aiheuttamaa vaimennusta
korvakäytävän resonansseihin.

Taajuusvasteiden mittauksia varten rakennettiin kaksi korvakäytäväsimulaattoria sekä
yksi keinopää. Tavoitteena oli mallintaa fyysisesti ihmisen pään, korvalehden ja kor-
vakäytävän akustinen käyttäytyminen mahdollisimman tarkasti. Lisäksi tutkimuksessa
käytettiin koehenkilöitä, joiden korvakäytävien taajuusvasteita mitattiin erilaisissa olo-
suhteissa. Korvakäytäväsimulaattorin laskennallinen mallintaminen toimi mittaustulos-
ten teoreettisena perusteluna.

Korvakäytävän käyttäytymistä tutkittiin normaaleissa kuunteluolosuhteissa ja vapaa-
kenttäolosuhteissa. Lisäksi tutkittiin tilannetta, jossa korvakäytävään on asetettu insertti-
tyypinen kuuloke (engl. “insert earphone”). Tämän käyttötilanteen tutkimista varten val-
mistettiin korvakäytävämikrofonit sisältävät inserttikuulokkeet.

2 SIMULAATTORIT JA KEINOPÄÄT

Avoin korvakäytävä käyttäytyy kuten neljännesaaltoresonaattori. Jos käytävän suulle
asetetaan esimerkiksi inserttikuuloke, alkaa käytävän akustinen käyttäytyminen muis-
tuttaa puoliaaltoresonaattoria. Ulkokorvan fysikaalisesta rakenteesta ja ominaisuuksista
on olemassa runsaasti julkaistua materiaalia, joten tässä yhteydessä tarkemmat taustat
jätetään artikkelin ulkopuolelle.

Mittauksiamme varten valmistettiin erilaisia korvakäytävsimulaattoreita, keinokorva-
lehtiä sekä keinopää. Tutkimuksessa painotettiin erityisesti korvakäytävän pituuden ja
tärykalvon impedanssin merkitysten tutkimusta. Korvakäytävä mallinnetaan usein suo-
rana, kovaseinäisenä putkena. Tällainen lähetymistapa on mahdollinen siksi, että kor-
vakäytävän halkaisija on merkittävästi pienempi kuin korkeimpien kuultavissa olevien
äänien aallonpituus.

Korvakäytävän akustinen ominaisuuksien tarkkaa kartoittamista varten oli mitattava
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Kuva 1: Kaaviokuva ADECS:ista. Yläkuvassa vaimentamaton tärykalvo ja alakuvassa
vaimennettu tärykalvo. [1]

monen eri mittaisen korvakäytävän taajuusvasteet. Tätä tarkoitusta varten valmistettiin
uusi korvakäytäväsimulaattori, ADECS (ADjustable Ear Canal Simulator). Sen korva-
käytävä on valmistettu suorasta kovasta muoviputkesta, jonka halkaisija on 8,5 mm.
ADECS:in tärykalvona toimii liikuteltava muovinen mäntä, jota liikuttamalla voidaan
muuttaa korvakäytävän pituutta 0 mm:stä aina 39 mm asti. Lisäksi korvakäytävän sei-
nämään on liitetty millimetriasteikko, josta voi lukea korvakäytävän kulloisenkin pituu-
den.

Tärykalvon mäntään asennettiin aluksi pienoismikrofoni, jonka sijaintia voi muuttaa
korvakäytävän sisällä. Mikrofoni voidaan pitää joko tärykalvon tasalla tai sitä voidaan
siirtää pitkin korvakäytävää ja sen ulkopuolelle jopa 57 mm etäisyyden päähän täry-
kalvosta. Mikrofonin tarkka sijainti voidaan lukea simulaattorin takaosassa sijaitsevan
millimetriasteikon avulla.

Kovapintainen simulaattorin tärykalvo tuottaa simulaattorille taajuusvasteen, joka jon-
kin verran poikkeaa ihmiskorvasta mitatuista vasteista. Resonanssitaajuuksilla sijaitse-
vat korostumat taajuusalueessa ovat simulaattorissa muodoltaan teräviä, kun ne ihmis-
korvalla mitattuna ovat vaimentuneita eivätkä yhtä teräviä. Vastaavalla tavalla myös an-
tiresonanssien aiheuttamat notkahdukset taajuusvasteessa ovat kovalla tärykalvolla te-
räviä ja ihmiskorvassa merkittävästi pehmeämpiä. ADECS:in taajuusvasteen haluttiin
muistuttavan tarvittaessa tarkemmin ihmiskorvan taajuusvastetta, minkä vuoksi valmis-
tettiin kovapintaisen tärykalvon lisäksi myös vaimennettu tärykalvo. Vaimennettu täry-
kalvo valmistettiin alumiinista ja siihen lisättiin Helmholtz-resonaattori vaimentamaan
erityisesti taajuuksia 2-3 kHz alueella. Resonaattorin onkalon tilavuutta voi säätää so-
pivan vaimennuksen aikaansaamiseksi, ja lisäksi onkaloon lisättiin absorboivaa materi-
aalia resonaattorin vaimentavan vaikutuksen levittämiseksi laajemmalle taajuusalueelle.
Simulaattoreiden kaaviokuvat on esitetty kuvassa 1.

Pelkkä korvakäytäväsimulaattori ilman keinokorvalehteä ja keinopäätä soveltuu lähin-
nä mittauksiin, joissa korvakäytävän suulle on asennettu insertti-tyyppinen kuuloke.
Avoimen korvakäytävän mittauksia varten valmistettiin lopulta myös erilaisia korvaleh-
tiä, keinopää ja torso. Keinopään korvalehdet ja korvakäytävät ovat vaihettavissa. Kei-
nopään kanssa käytettiin tutkimustarpeesta riippuen vaimennettua tai vaimentamaton-
ta ADECS-korvakäytäväsimulaattoria ja erilaisia korvalehtiä. Uusi keinopää sai nimen
DADEC (Dummy with ADjustable Ear Canals). Tarkemmat kuvaukset simulaattoreista
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Kuva 2: DADEC-keinopää. [1]

ja keinopäästä on annettu työssä [2].

3 MITTAUKSET

Ulkokorvan ja korvakäytävän akustisia omiaisuuksia tutkittiin runsaslukuisten mittaus-
ten avulla. Mittauksissa hyödynnettiin varta vasten valmistettuja simulaattoreita ja kei-
nopäätä sekä koehenkilöitä. Tavoitteena oli kartoittaa tarkasti ulkokorvan käyttäyty-
minen avoimena (avoin käytävä) sekä tilanteessa, jossa käytävän suulle on asennettu
insertti-tyyppinen kuuloke (suljettu käytävä).

Suljetun käytävän mittauksia varten räätälöitiin Philipsin SHN2500 kuulokkeita siten,
että korvakäytävien puolelle kaiutinaukkojen eteen asennettiin Knowles FG-23329 pie-
noismikrofonit. Koehenkilöiden ja simulaattoreiden suljettujen korvakäytävien mittauk-
sissa tämä uusi sisämikrofonikuuloke sijoitettiin tiiviisti korvakäytävän suuaukolle. Impulssi-
ja taajuusvasteet mitattiin logarimisen sinipyyhkäisyn tekniikalla. [3].

ADECS:in taajuusvasteiden mittauksissa simulaattori asennettiin mikrofonitelineeseen
kaiuttomassa huoneessa ja sen suuaukko suunnattiin kohti kahden metrin päässä sijait-
sevaa kaiutinta. Taajuusvasteet mitattiin eri kohdissa korvakäytävää (tärykalvolta muu-
tamaan millimetriin käytävän ulkopuolelle) siirrettävän tärykalvomikrofonin avulla.

Lisäksi kiinnitettiin erityistä huomiota taajuusvasteiden käyttäytymiseen korvakäytävän
pituuden muuttuessa. Tätä varten säädettiin simulaattorin korvakäytävän pituus yhden
millimetrin välein 0:sta 30:een millimetriin ja mitattiin taajuusvasteet simulaattorin tä-
rykalvomikrofonilla .

Tämän lisäksi tehtiin sarja mittauksia, joilla tutkittiin keinopään tärykalvon vasteita vai-
mennetulla ja vaimentamattomalla korvakäytäväsimulaattorilla (ADECS). Näissä mit-
tauksissa DADEC asetettiin suoraan kohti (azimuth = 0◦) kaiutinta 180 cm:n etäisyydel-
le kuunteluhuoneeseen. Kumpaakin tärykalvoa käytettiin DADEC:issa vuoron perään.
Kuvassa 3 on esitetty mitatut taajuusvasteet samanlaisissa mittausolosuhteissa kahdella
erilaisella tärykalvolla. Vasteet poikkeavat toisistaan merkittävästi. Vaimennuksen vai-
kutus on selvästi havaittavissa korvakäytävän resonanssitaajuuksilla, joilla olevat huiput
ovat vaimentuneet kuudesta kymmeneen desibeliä. Eri pituisilla korvakäytävillä mitatut
vasteet on esitetty kuvassa 4.

Insertti-tyyppisiä kuulokkeita käytettäessä on tärykalvolta mitattu vaste merkittävästi

3



KORVAKÄYTÄVÄN AKUSTIIKAN MITTAUS JA MALLINNUS Hiipakka

1k Frequency [Hz] 10k 20k
−40

−30

−20

−10

0

Le
ve

l [
dB

]

(1/24 octave smoothing)

 

 
Undamped
Damped

Kuva 3: Tärykalvon impedanssin vaikutus ulkokorvan taajuusvasteeseen. Mitattu kuun-
teluhuoneessa 20 mm korvakäytävällä. [1]
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Kuva 4: DADEC:in taajuuvasteet vaimennetulla tärykalvolla eri pituisilla avoimilla
korvakäytävillä kuunteluhuoneessa.
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Kuva 5: Suljetun korvakäytävän taajuusvasteet vaimennetun ADECS:in tärykalvolla eri
pituisilla korvakäytävillä. [1]

erilainen verrattuna normaaleihin kuunteluolosuhteisiin, koska huoneen, pään ja kor-
valehden vaikutukset jäävät kokonaan pois. Lisäksi suljettu käytävä käyttäytyy kuten
puoliaaltoresonaattori, toisin kuin avoin korvakäytävä, joka on neljännesaaltoresonaat-
tori.

Samaan tapaan kuin avoimella korvakäytävällä, tutkittiin suljetun käytävän pituuden
merkitystä mittaamalla vasteet eri pituisilla simulaattorin korvakäytävillä. Kuvassa 9 on
esitetty taajuusvaste tärykalvolta mitattuna 26 mm pituisella korvakäytävällä ja vaimen-
tamattomalla tärykalvolla. Mittaukset tehtiin myös vaimennetulla tärykalvolla, jolloin
resonanssien huiput ja antiresonanssien kuopat olivat muodoltaan tylpempiä kovaan tä-
rykalvoon verrattuna, aivan kuten avoimella korvakäytävällä. Taajuusvasteet tärykalvol-
la eri pituisilla korvakäytävillä on esitettynä kuvassa 5, jossa näkyy kuinka puoliaalto-
resonanssin paikka (8 kHz:n yläpuolella) muuttuu korvakäytävän pituuden funktiona.
Korostumat 4 ja 6 kHz:n kohdalla ovat kuulokkeen ominaisresonanssien aiheuttamia.
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Kuva 6: Sisämikrofonikuulokkeella mitatut vasteet koehenkilöltä (Subject 3) ja vastaa-
va mittaus keinopäällä, jonka korvakäytävän kokonaispituus on 28 mm. [1]

Suljetun korvakäytävän mittauksia tehtiin myös koehenkilöillä, jolloin vasteet mitattiin
sisämikrofonikuulokkeen mikrofonilla. Yhdellä koehenkilöllä mitattu vaste verrattuna
keinopään vasteeseen on esitetty kuvassa 6.

4 LASKENNALLINEN MALLINTAMINEN

Laskennallista mallintamista käytettiin hyväksi ulkokorvan käyttäytymisen tutkimiseen,
jossa saatuja mallinnustuloksia verrattiin simulaattoreiden mittaustuloksiin. Mallinnuk-
sesta on tarkemmat selostukset artikkelissa [1].

Avoin korvakäytävä mallinnettiin yksinkertaisen siirtolinjamallin avulla. Mallissa on
korvakäytävänä häviötön akustisen siirtolinja, resistiivinen tärykalvo ja ulkoinen ääni-
painelähde, jonka sisäinen akustinen impedanssi vastaa avoimen putken pään säteilyim-
pedanssia. Kuvissa 7 ja 8 on esitetty mallinnetut ja mitatut vasteet vaimentamattoman
ADECS:in suulta ja tärykalvolta. Kuten kuvista näkyy, vastaavat mallinnetut ja mitatut
tulokset toisiaan erittäin hyvin.

Jotta insertti-tyyppisellä kuulokkeella suljetun korvakäytävän ja kuulokkeen vuorovai-
kutus voitiin mallintaa, oli kuuloke ensin mallinnettava sähköakustisena lähteenä. Mal-
lin toteuttamiseksi kuulokkeen ominaisuudet estimoitiin Thévenin -tyyppisenä lähde-
mallina. Tämä onnistui parhaiten käyttämällä useita halkaisijaltaan erilaisia muoviput-
kia, joiden aaltoimpedanssi on Zw = ρc/A, missä A on putken poikkipinta-ala, ρ on
ilman tiheys ja c on äänen nopeus. Ratkaisu on esitetty tarkemmin artikkelissa [1].

Kun kuulokkeen Thévenin lähdemalli oli estimoitu, voitiin suljetun korvakäytävän taa-
juusvasteet halutussa pisteessä mallintaa, samoin kuin avoimen korvakäytävän tapauk-
sessa. Kuvassa 9 on esitetty mallinnettu ja mitattu taajuusvaste ADECS:in tärykalvol-
la tilanteessa, jossa korvakäytävän pituutena on 26 mm. Mallin ja mittausten tuottamat
vasteet ovat hyvin samankaltaisia, mikä mahdollistaa mallin hyödyntämisen tutkittaessa
insertti-tyyppisen kuulokkeen tuottamia taajuusvasteita erilaisissa korvakäytävissä.

5 LOPPUTULOKSET

Tutkimuksen lopputuloksena voidaan todeta, että korvakäytävän pituudella on merkittä-
vä vaikutus taajuusvasteeseen tärykalvolla. Myös tärykalvon akustinen impedanssi vai-
kuttaa osaltaan taajuusvasteen muodostumiseen erityisesti resonanssitaajuksilla. Lisäksi
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Kuva 7: Kaiuttomassa huoneessa mitatut taajuusvasteet ADECS:in korvakäytävän suul-
ta (Canal entrance) ja tärykalvolta (Eardrum). Käytävän pituus on 23 mm. [1]
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Kuva 8: Mallinnetut taajuusvasteet ADECS:in korvakäytävän suulta (Canal entrance)
ja tärykalvolta (Eardrum). Käytävän pituus on 23 mm. [1]
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Kuva 9: Suljetun korvakäytävän mallinnettu (Modeled) ja mitattu (Measured) taajuus-
vaste tärykalvolla 26 mm korvakäytävällä. [1]

voidaan todeta, että fyysisillä simulaattoreilla ja laskennallisilla malleilla on mahdollis-
ta tutkia ihmisen ulkokorvan akustista käyttäytymistä korvakäytävän ja tärykalvon omi-
naisuuksien muuttuessa.
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