
Terve!

Paljon on taas vettä virrannut Vantaanjoessa siitä, kun viimeksi jäsenkirje kolahti postiluukusta. Loppusyksy 
on mennyt todella nopeasti ja Akustiikkapäivien jälkeen koko Akustisen seuran toiminta on ollut lähes 
olematonta. Nyt on korkea aika taas ryhdistäytyä ja siitä olkoon merkkinä tämä jäsenkirje. 

Akustiikkapäivät olivat siis Tampereella lokakuun alussa ja päiville osallistui yhteensä 63 henkilöä. 
Kuulimme kahden päivän aikana 24 mielenkiintoista esitystä akustiikan eri osa-alueilta. Kiitokset kaikille 
puhujille ja ennen kaikkea päivien osallistujille, jotka jaksoivat kuunnella aiheiltaan hyvinkin erilaisia 
esityksiä. Taas kerran tuli todistettua, että akustiikka on todella monihaarainen ja "poikkitieteellinen" 
tieteenala. Akustiikkapäivien julkaisua on vielä saatavilla hintaan 50,- (+postituskulut 20,-) ja julkaisua voi 
tilata allekirjoittaneelta (Akustinen.Seura@hut.fi). 

Vaikka koko seuran toiminta on ollut hieman matalalla profiililla syksyllä, niin seuran hallitus on toiminut 
tarmokkaasti. Sääntötyöryhmä on kokoontunut useampaan otteeseen ja seuran uudet säännöt ovat nyt 
puhtaaksikirjoitusta vaille valmiita toimitettavaksi eteenpäin. Hallitus on myös, Juhani Nuotion hyvän 
esityksen pohjalta, laatinut seuralle stipendiohjesäännöt. Näitä sääntöjä tullaan noudattamaan 
myönnettäessä stipendejä. Näiden lisäksi seura on mm. antanut Ympäristöministeriölle lausunnon 
ääneneristysmääräysten C5 muuttamisesta. 

Seuran pikkujoulut on monestakin syystä siirretty ensi tammikuulle. Suunnittelilla oli viettää pikkujoulut 
tutustuen Helsingin uuden Konservatorion tiloihin yhdessä AES:n Suomen jaoston kanssa, mutta kiireiden 
ja sairastumisten vuoksi aika loppui järjestelijöiltä kesken. Pyrimme tekemään excursion Konservatoriolle 
tammikuussa, mutta siitä tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä. 

Akustinen seura onnittelee lämpimästi kunniajäsentään Alpo Halmea, joka täyttää 70 vuotta 17.12.1999. 

Rauhallista joulua ja hyvää Uutta Vuotta toivoen,

Tapio Lokki 

Akustisen seuran sihteeri

Kaksi uutta väitöstä virtuaaliakustiikasta 

Jyri Huopaniemi väitteli 5.11.1999 TKK:lla sähkötekniikan osastolla aiheesta Virtual Acoustics and 3-D Sound 
in Multimedia Signal Processing. Vastaväittäjänä toimi Ph. D. Durand Begault NASA Amesin 
tutkimuskeskuksesta. Jyri on työssään tutkinut kolmiulottaisen äänen reaaliaikaista mallinnusta ja synteesiä 
multimedia- ja virtuaalitodellisuusympäristöissä sekä digitaaliaudiossa. Työn tärkeimmät lopputulokset 
liittyvät virtuaaliakustiikan metodiikkaan ja äänilähde-, tila- ja kuulijamalleissa käytettävien 
digitaalisuodinten suunnitteluun sekä ihmikuulon havaitseman resoluution huomioimiseen 
audiosignaalinkäsittelyssä. 

Lauri Savioja väitteli 3.12.1999 TKK:lla tietotekniikan osastolla aiheesta Modeling Techniques for Virtual  
Acoustics. Vastaväittäjänä toimi Prof. Julius O. Smith III Stanfordin yliopistosta. Laurin työ käsittelee 
huoneakustiikan laskennallisia mallinnusmenetelmiä. Tutkimuksen tuloksena on toteutettu 
simulointijärjestelmä, jonka avulla mallinnettavan tilan akustiikkaa voidaan kuunnella reaaliaikaisesti joko 
kuulokkeiden tai kaiuttimien avulla. Työssä kehitettyjen menetelmien avulla tietokoneita pystytään entistä 
paremmin käyttämään hyväksi erilaisten tilojen akustiikkasuunnittelussa. 

Jäsenmaksumuistutukset 

Ohessa on jäsenmaksukehoitukset niille, joilta on tämän vuoden jäsenmaksu vielä maksamatta. Jos liittenä ei 
ole mitään laskua niin sitten jäsenmaksuasianne ovat kunnossa. Mahdollisiin kysymyksiin vastaa 
allekirjoittanut, joten voitte soitella tai lähettää sähköpostia (Akustinen.Seura@hut.fi).


