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Seppo Uosukainen väitteli 28.5.1999 

Akustinen seura onnittelee Seppoa, joka puolusti menestyksekkäästi väitöskirjaansa TKK:lla Otaniemessä 28.5.1999. 
Sepon väitöskirjan aiheena oli: "JMC method applied to active control of sound - Theoretical extensions and new 
source configurations" eli JMC-menetelmän soveltaminen aktiivisessa äänenhallinnassa - teorian laajennuksia ja uusia 
lähdekonfiguraatioita. 

Akustiikkapäivät 4.-5.10.1999 Tampereella 

Kuten viime kirjeessä jo mainitsin niin Akustiikkapäivät 1999 järjestetään kaksipäiväisenä 4.-5.10.1999 
Teknologiakeskus Hermiassa, Hervannassa, Tampereella. Maanantaina teemana on low noise design eli vähämeluisten 
koneiden suunnittelu, liittyen Tekesin Värähtelyn ja äänen hallinnan (VÄRE) teknologiaohjelmaan. Maanantai-illaksi 
on varattu myös Hermian tornin sauna illanviettoa varten. Tiistaille ei ole erityistä teemaa, joten kaikki esitelmät ovat 
tervetulleita. Nyt on aika ryhtyä koostamaan esitelmiä ja ehdotukset (max 300 sanaa) tulee toimittaa sähköpostilla tai 
faksitse seuran sihteerille 15.8.1999 mennessä (sposti: Akustinen.Seura@hut.fi, fax: 09-460224). Lopullisten 
papereiden (max kuusi sivua) deadline on 15.9.1999. Kaikista artikkeleista toimitetaan tuttuun tapaan 
"Akustiikkapäivät"-julkaisu. 

Tärkeät päivämäärät: 

• Abstraktien takaraja 15.8.1999 
• Valmiiden artikkeleiden takaraja 15.9.1999 
• Akustiikkapäivät 4.- 5.10.1999 

Akustiikkapäivien ohjelma ilmestyy elokuun aikana seuran www-sivuille 
http://www.acoustics.hut.fi/asf/activity/akupaivat99.htm 

Akustiikan sanastostandardin SFS 5100 uudistus 

Akustiikan sanastostandardin SFS 5100 uudistus on työn alla. Uusi sanasto on kaikkien kommentoitavana Internetissä 
osoitteessa: 

http://www.met.fi/standard/aiheet/5100.html 

Sivulla on myös ohjeet lisäys-, korjaus- tai parannusehdotusten ilmoittamisesta työryhmälle. 

Akustiikan laboratorion julkaisusarja 

Akustiikan laboratorion julkaisusarjassa on ilmestynyt uusia julkaisuja. Ohessa on lista uusimmista, kaikkien raporttien 
lista on nähtävillä WWW:ssä osoitteessa: http://www.acoustics.hut.fi/publications/reports.html 

Raportteja voi tiedustella Akustiikan laboratorion sihteeriltä Lea Södermanilta puh. 09-451 2496 tai sähköposti 
Lea.Soderman@hut.fi. 

Vuonna 1999 ilmestyneet: 

Karjalainen, Matti (toim.). Kuulon mallit ja niiden sovellukset. Akustiikan seminaari 1999. Raportti 52 

Karjalainen, Matti. Kommunikaatioakustiikka. Raportti 51 
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Vuonna 1998 ilmestyneet: 

Välimäki, Vesa & Karjalainen, Matti (toim.) Signaalinkäsittely audiotekniikassa, akustiikassa ja musiikissa. 
Äänenkäsittelyn seminaari 1998. Raportti 50. 

Karjalainen, Matti & Välimäki, Vesa (toim.). Äänenlaatu. Akustiikan seminaari 1998. Raportti 49 

Tolonen, Tero, Välimäki, Vesa & Karjalainen, Matti. Evaluation of Modern Sound Synthesis Methods. Report no. 48 

Järveläinen, H., Karjalainen, M., Maijala, P., Saarinen, K. & Tanttari, J. Työkoneiden ohjaamomelun häiritsevyys ja sen 
vähentäminen. Raportti 47 (Saatavana myös Mixed Mode Format CD-ROM, joka sisältää raportin PDF-muodossa, 
projektin kuuntelukokeissa käytettyjä ääninäytteitä sekä Adobe Acrobat -ohjelman Unix, Mac- ja PC-ympäristöihin) 

Tolonen, Tero. Model-Based Analysis and Resynthesis of Acoustic Guitar Tones. Master's thesis. Report no. 46 

Akustiikan alan konferensseja ym. 

Seuralle tulee jatkuvasti mainoksia akustiikan alan konferensseista ja tapahtumista. Ohessa on erään firman mainos, 
jonka he toivoivat meidän liittävän jäsenkirjeeseen. Tulevista konferensseista olen kerännyt tiedot seuran www-sivuille: 

http://www.acoustics.hut.fi/asf/activity/conferences.html 

Yritän päivittää tuota konferenssilistaa aina kun ehdin. Kommentteja ja parannusehdotuksia koskien seuran www-sivuja 
voi lähettää osoitteeseen Akustinen.Seura@hut.fi 

Hyvää loppukesää kaikille!!!

Akustiikkapäivien abstrakteja odotellen,

Tapio Lokki 

Akustisen seuran sihteeri

mailto:Akustinen.Seura@hut.fi
http://www.acoustics.hut.fi/asf/activity/conferences.html

