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Tiivistelmä

Rakenteiden ilmaäänenerisävyyttä tutkitaan kentällä perinteisesti mikrofoneilla
tehtävin mittauksin, jolloin ilmaääneneristävyys saadaan laskettua tiloissa vallit-
sevien äänikenttien keskiarvoista. Mittaukset eivät kuitenkaan sellaisenaan kerro
mittaajalle huonon ilmaääneneristävyyden aiheuttajaa; tämä jää usein mittaustulos-
ten tulkinnan sekä korvavaraisen kuuntelun varaan. Olemme kehittäneet kohteissa
kannettavaksi sopivan akustisen kameran, joka näyttää värikartan muodossa ne
suunnat, joista saapuu eniten ääntä. Seuraavassa esitetään joitakin tapauksia, joissa
kameraa on käytetty rakennusten ilmaääneneristysongelmien selvittämiseen. Ilma-
ääneneristyksen kannalta ongelmallisten kohtien paikantaminen on suoritettu siten,
että erottavan rakenteen toiselle puolelle on sijoitettu laajakaistaista kohinaa tuot-
tava äänilähde. Ilmaääneneristystä huonontavat äänivuodot näkyvät usein selvästi
värikartan avulla.

1 JOHDANTO

Rakenteiden ilmaääneneristävyyttä tutkitaan rakennuksissa perinteisesti äänenpaine-
mittauksin. Äänenpaine mitataan useasta pisteestä, jolloin saadan tulos, joka perustuu
tiloissa diffuusiksi oletettuun äänikenttään. Mikäli ilmaääneneristävyydessä on ongelmia,
jää ongelman paikantaminen usein mittauskäyrän tulkitsemisen ja kuuntelun varaan.
Olemme kehittäneet akustisen kameran, joka mahdollistaa tiettyjen rakennuksissa usein
esiintyvien ongelmien luotettavan paikantamisen.

Säteenmuodostus (engl. beam forming) on menetelmä, jolla tietystä suunnasta saapuva
ääni saadaan eristettyä muista suunnista saapuvista äänistä. Säteenmuodostus tehdään
mikrofonihilalla [1], joka koostuu useasta mikrofonista. Säteenmuodostuksessa hyödyn-
netään tietoa siitä, että eri suunnista saapuvat äänet saapuvat mikrofoneihin erilaisilla
vaihe-eroilla.

Akustinen kamera pyrkii erottamaan useasta suunnasta samaan aikaan saapuvat äänet,
mieluiten reaaliaikaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että säteenmuodostusta teh-
dään useaan suuntaan saman näytteenottojakson aikana. Tämä tarkoittaa myös sitä, että
säteenmuodostus useimmiten tehdään tehokkaan rinakkaislaskennan mahdollistavalla
laitteella, kuten tietokoneen näytönohjaimella tai FPGA-mikropiirillä. Koska ääniläh-
teitä ja suuntia on huomattavan paljon, vaatii reaaliaikainen säteenmuodostus myös
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huomattavaa laskentatehoa, jota ei tällä hetkellä ole mahdollista saavuttaa tavallisilla
suorittimilla.

Säteenmuodostuksella saatu tieto muunnetaan akustisessa kamerassa visuaaliseen muo-
toon, äänikartaksi, jossa tietyt värit edustavat tiettyjä äänitasoja. Toimintaperiaatetta
on yksinkertaistaen havainnollistettu kuvassa 1. Äänikartta perustuu useaan suuntaan
rinnakain tehtyyn säteenmuodostukseen. Äänikartan esittämän tietyn suunnan tulos on
tulkittavissa näin: mikäli kaikista muista suunnista kuin tarkastellusta suunnasta saapuvat
äänet vaimennetaan, on äänitaso värikartan esittämän tason mukainen.

Säteenmuodostukseen löytyy erinäisiä algoritmeja, joko adaptiivisia tai passiivisia. Kai-
killa on omat mahdollisuutensa ja rajoituksensa. Adaptiivisilla algoritmeilla voidaan
esimerkiksi saada parempia tuloksia, mutta suuremman laskentatehon tarpeen kustannuk-
sella, jolloin menetetään usein reaaliaikaisuus. Kehittämämme kamera käyttää passiivista
delay-and-sum-algoritmia, joka mahdollistaa reaaliaikaisuuden ja moneen tarkoitukseen
riittävän tarkkuuden. Kameran merkittävin rajoitus lienee se, että matalilla taajuuksilla
on hankala saada menetelmäämme varten riittävää vaihe-eroa mikrofonien välille, var-
sinkin vahvojen heijastusten vaikuttaessa tulokseen. Kehittämämme kamera toimii tällä
hetkellä mittausympäristöstä riippuen luotettavasti 500-1000 hertsin yläpuolella.

DSP

Kuva

FPGA,
GPU...

Kuva 1: Akustisen kameran toimintaperiaate.

2 AKUSTISEN KAMERAN SOVELTUVUUS
ILMAÄÄNENERISTÄVYYDEN TARKASTELUUN

Rakentamisessa turvaudutaan usein tyyppirakenteisiin, jotka ovat myös ääneneristyk-
sen kannalta toimivaksi todettuja. Jos käytetyt rakennetyypit ovat suunnitteluvaiheessa
ääniteknillisesti oikein mitoitetut, liittyvät kentällä esiintyvät ongelmat usein toteutusvai-
heeseen.

Rakenteiden väliset raot ovat ääneneristyksen kannalta kriittiset. Mikäli tiivistys on
pieneltäkin matkalta puutteellinen, laskee saavutettava ilmaääneneristys huomattavas-
ti. Kuvissa 2 ja 3 on esitetty periaattellisena esimerkkinä ilmaraon vaikutus [2] erään
200 mm betoniseinän ilmaääneneristävyyteen [3] terssikaistoittain. Raon aiheuttama
ilmaääneneristävyyden aleneminen on esimerkissä merkittävä erityisesti 500 Hz:n terssi-
kaistasta ylöspäin. Akustisella kameralla olisi nyt mahdollista tarkastella taajuusaluetta,
jossa ylipäästösuodatus tehdään esimerkiksi 1000 Hz:n kohdalla, jolloin rako on tarkasti
paikallistettavissa. Tarvittaessa ylipäästösuodatusta voidaan siirtää myös korkeammalle
taajuudelle.
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Kuva 2: Esimerkki 0.5 mm leveän avoi-
men raon vaikutuksesta 200 mm paksun
betoniseinän ilmaääneneristävyyteen.
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Kuva 3: Esimerkki 0.5 mm raon vaikutuk-
sesta 200 mm paksun betoniseinän ilma-
ääneneristävyyteen, kun rako on tiivistetty
0.5 mm joustavalla tiivistekerroksella mo-
lemmin puolin.

Ongelmallinen taajuusalue voidaan tarvittaessa tunnistaa perinteisin ilmaääneneristys-
mittauksin, jolloin matalimpien taajuuksien mahdolliset ongelmat myös paikannetaan.
Tässä paperissa tutkitut ongelmat ovat luonteeltaan sellaisia, että ne aiheuttavat ongelmia
erityisesti korkeammilla taajuuksilla.

Hieman hankalammin paikallistettavissa ovat esimerkiksi sivutiesiirtymät, jotka kuiten-
kin kokemustemme mukaan ovat näkyneet kameralla erinomaisesti ainakin kevyiden
rakenteiden kautta tapahtuvien sivutiesiirtymien tapauksessa. Mikäli sivutiesiirtymä ta-
pahtuu kevyiden rakenteiden kautta, säteilee sivuavasta rakenteesta ääntä myös korkeilla
taajuuksilla [4]. Akustisen kameran taajuusalue voidaan esimerkiksi määrittää niin, että
ylipäästösuodatus säädetään rakennuslevyn koinsidenssitaajuuden alueelle.

3 ESIMERKKEJÄ

Tämän luvun akustisella kameralla kuvatut esimerkit ovat kaikki samasta paikallavale-
tusta asuinkerrostalosta, jossa käytettiin pakoitellen kevyitä huoneistojen välisiä seiniä.
Mittauskohdat valittiin asukasvalituksiin perustuen.

Puutteellisesta tiivistyksestä aiheutuvat äänivuodot näkyvät kuvissa 4 ja 5. Kuvas-
sa 4 näkyvä vuoto oli kattolistan takana, kevyen huoneistojen välisen seinän seinä-
kattoliitoksessa. Kuvassa 5 näkyvä vuoto oli selvästi tiivistetty, mutta tiivistekerros oli
rittämätön.

Kuvan 6 sivutiesiirtymä selittyi sillä, että kevyen ulkoseinän kipsilevy jatkui yhtenäisenä
huoneistojen välillä. Ääni paikallistui hyvin selvästi kipsilevyyn.
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Kuva 4: Kevyen huoneistojen välisen sei-
nän yläreunan puutteellinen tiivistys. Tau-
lun kohdalla heijastus seinästä.

Kuva 5: Huoneistojen välisen kevyen väli-
seinän puutteellisen tiivistyksen aiheutta-
ma vuoto.

Kuva 6: Ulkoseinän kautta tapahtuva sivu-
tiesiirtymä. Kuvan oikealla puolella näkyy
parveke, vasemmalla huoneistojen välinen
seinä.

Kuva 7: Huoneiston käytävänpuoleisen
ulko-oven äänivuoto.

Kuva 8: Vasemmalla laajemmalla taajuusalueella näkyvä ikkunalasin läpi kulkeutuva
ääni. Oikealla huomataan hyvin korkeilla taajuuksilla tapahtuvaa pientä äänivuotoa.

Ovien tiivisteistä on melkein poikkeuksetta havaittavissa vähintäänkin pientä äänivuotoa.
Kuvan 7 ovessa vuoto paikallistui selvästi alanurkkaan.

Kuvassa 8 nähdään, miten taajuusalueen rajaaminen vaikuttaa tulokseen. Ikkuna läpäisee
ääniä hyvin tasaisesti mikäli tarkasteltava taajuusalue on laaja. Korkeilla taajuuksilla
esiintyy pieniä vuotoja, joiden vaikutus on vähäinen.
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4 YHTEENVETO

Akustisen kameran kuvaa on osattava tulkita oikein; äänilähteet voivat paikoitellen esi-
merkiksi olla hyvinkin suuntaavia, jolloin heijastukset saattavat näkyä itse äänilähdettä
paremmin. Tällöin kuvantaminen täytyy tehdä useasta eri kulmasta. Myös äänivuodon
kriittisyyteen täytyy pystyä ottamaan kantaa; esimerkiksi pieni vuoto korkeilla taajuuksil-
la ei välttämättä ole merkittävä, mikäli rakenne tätä matalammilla taajuuksilla muutenkin
eristää ääntä huonosti.

Mikäli laaja rakenne säteilee ääntä tasaisesti, on äänen paikantaminen usein hyvin
hankalaa. Tällaisissa tapauksissa ääni saattaa tilapäisesti näyttää paikantuvan johonkin
rakenteen kohtaan, joka vaihtelee ajan ja paikan suhteen. Akustisen kameran toistuvalla
käytöllä tällaiset kohdat oppii kuitenkin nopeasti tunnistamaan.

Akustinen kamera on osoittautunut toimivaksi työkaluksi ilmaääneneristykseen liittyvien
ongelmien tutkimiseen. Varsinkin rakennusten tiivistyksiin ja läpivienteihin liittyvät
ongelmat näkyvät kokemuksiimme perustuen erittäin selvästi.
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