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Tiivistelmä

Materiaalitekniikan simulointiohjelmisto, GeoDict, mahdollistaa optimaalisen virtuaalisen
geometriarakenteen määrityksen halutuille akustisille ominaisuuksille. GeoDict-ohjelmistolla
on mahdollista luoda virtuaalisia kolmiulotteisia rakenteita tai käyttää rakenteita suoraan
muista lähteistä, muokata niitä sekä määrittää laskennallisesti rakenteiden akustisia ominai-
suuksia. GeoDict-ohjelmiston arvioimiseksi tässä työssä tarkastellaan kahta esimerkkiä, jois-
sa ohjelmistoa on käytetty avosoluisen melamiinivaahdon akustisten ominaisuuksien ennus-
tamiseen. Ensimmäisessä esimerkissä käydään läpi ohjelmiston soveltuvuutta mela-
miinivaahdon akustisten ominaisuuksien ennustamiseen ohjelmistoon tuodusta kolmiulottei-
sesta röntgentomografiakuvasta. Toisessa esimerkissä käytetään ohjelmiston vaahtogeneraat-
torimodulia virtuaalisen melamiinivaahdon luomiseen ja arvioidaan ohjelmiston soveltuvuut-
ta sen akustisten ominaisuuksien ennakointiin. Virtuaalinen melamiinivaahto luodaan mela-
miinivaahdon pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvista määritettyjen geometristen ominai-
suuksien pohjalta. Ohjelmistolla ennakoitujen tulosten validoimiseksi tuloksia verrataan mit-
taamalla määritettyihin makroskooppisten parametrien arvoihin sekä impedanssiputkessa mi-
tattuihin absorptiokertoimen arvoihin. GeoDict-ohjelmistolla ennakoidut tulokset eroavat mi-
tatuista makroskooppisten parametrien osalta. Havainnosta on keskusteltu ohjelmiston val-
mistajan kanssa ja he tarkastavat laskenta-algoritmia.

1  JOHDANTO

Materiaalin mikrorakenne määrittää paljolti sen ominaisuuksia kuten lämmönjohtavuutta,
elastisuutta tai äänen absorptiokykyä. Uusien akustisten materiaaliratkaisujen kehitystyön
ja optimoinnin edellytyksenä on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka materiaalien mikroraken-
ne vaikuttaa akustisiin makroskooppisiin parametreihin sekä akustiseen suorituskykyyn.
Ymmärrys vuorovaikutussuhteista materiaalin mikrorakenteen ja makroskooppisten pa-
rametrien sekä akustisten ominaisuuksien välillä on avainasemassa kehitettäessä ja räätä-
löitäessä uusia akustisia materiaaliratkaisuja. Kirjallisuudesta löytyy joitakin artikkeleja
[1-5], joissa huokoisten absorptiomateriaalien funktionaalisten ominaisuuksien optimoi-
miseksi on tutkittu mikrorakenteen ja funktionaalisten ominaisuuksien välisiä vuorovai-
kutussuhteita. Kolmiulotteisten kuvantamismenetelmien hyödyntäminen yhdessä numee-
risten mallinnustyökalujen kanssa antaa mahdollisuuden absorptiomateriaalien ominai-
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suuksien vuorovaikutussuhteiden ymmärryksen lisäämiseen ja sitä kautta mahdollistaa
mikrorakenteen räätälöinnin suorituskyvyn optimoimiseksi.

Materiaalitekniikan simulointiohjelmisto, GeoDict, on työkalu huokoisten absorptiomate-
riaaligeometrioiden luomiseen sekä akustisten makroskooppisten parametrien laskennal-
liseen määrittämiseen näille rakenteille. GeoDict-ohjelmistolla on mahdollista käyttää
muissa yhteyksissä luotuja kolmiulotteisia rakenteita (ImportGeo-moduli), luoda ja muo-
kata virtuaalisia kolmiulotteisia vaahtorakenteita (FoamGeo-moduli) sekä määrittää las-
kennallisesti akustiset parametrit ko. vaahtorakenteille (AcoustoDict-moduli). Ohjelmisto
tarjoaa näin työkalun virtuaalisten absorptiomateriaalien mikrorakenteiden luomiseen ja
muokkaamiseen sekä sen selvittämiseen, miten mikrorakenteen muokkaus vaikuttaa
vaahtomateriaalin akustisiin makroskooppisiin parametreihin ja akustiseen suoritusky-
kyyn.

Tässä työssä arvioidaan GeoDict-ohjelmiston hyödynnettävyyttä vaahdon akustisten pa-
rametrien ennustamiseen sen mikrorakenteen perusteella. Lisäksi arvioidaan ohjelmiston
soveltuvuutta vaahdon mikrorakenteen sekä akustisten parametrien ja suorituskyvyn vä-
listen vuorovaikutussuhteiden selvittämiseen. Ohjelmiston validoimiseksi käydään läpi
kaksi esimerkkitapausta, jossa GeoDictiä käytetään akustisten parametrien määritykseen
todelliselle vaahtorakenteelle. Saatuja tuloksia verrataan mittauksiin. Esimerkkimateriaa-
liksi on valittu avosoluinen melamiinivaahto, jota käytetään yleisesti äänenabsorptioma-
teriaalina.

2  ESIMERKKITAPAUS 1

Esimerkissä 1 tarkastellaan GeoDict-ohjelmiston soveltuvuutta akustisten makroskoop-
pisten parametrien laskennalliseen määrittämiseen suoraan ohjelmistoon tuodusta mela-
miinivaahdon kolmiulotteisesta mikrotomografiakuvasta. Saatuja tuloksia verrataan me-
lamiinivaahdolle mittaamalla määritettyihin makroskooppisiin parametreihin sekä ab-
sorptiokäytöksen osalta impedanssiputkessa mitattuihin absorptiokertoimen arvoihin.

Äänen etenemiselle huokoisessa materiaalissa on kirjallisuudessa esitetty useampia mal-
leja. Johnson-Champoux-Allard (JCA) malli [6] kuvaa äänen makroskooppista etenemis-
tä huokoisessa jäykkärunkoisessa väliaineessa. JCA-malliin vaaditaan viisi makroskoop-
pista parametria dynaamisen tiheyden ja dynaamisen puristuskertoimen määrittämiseksi:
virtausvastus ( ), avoin huokoisuus ( ), korkean taajuuden tortuositeetti ( ), viskootti-
nen karakteristinen pituus ( ) ja terminen karakteristinen pituus ( ’).

Melamiinivaahdosta otettiin noin 3,6 mm × 3,6 mm × 5 mm näyte, joka kuvattiin rönt-
genmikrotomografialaitteistolla (Xradia Micro-XCT-400) pikselikoolla 2,8 µm. Kuva
tuotiin Geodict-ohjelmistoon, jossa kolmiulotteisesta kuvasta luotiin laskentageometria
vaahtorakenteelle. Laskenta-ajan kohtuullistamiseksi vaahtorakenteesta leikattiin pie-
nempiä paloja, joiden sijainti ja koko on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. GeoDict-ohjelmistoon tuodusta tomografiakuvasta leikatut palat.

Tunnus MEL_
tomo20

MEL_
tomo 25

MEL_
tomo 19

MEL_
tomo 18

MEL_
tomo 27

MEL_
tomo 16

MEL_
tomo 12

Palan si-
jainti [µm] 1, 1, 1 1, 1, 1 1, 1, 1 1, 1, 1 1, 1, 1 300, 300, 300 300, 300, 300

Palan koko
[µm] 3003 3252×450 4003 5003 5503 3003 4003
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Jokaiselle taulukossa 1 mainitulle palalle määritettiin ohjelmiston AcoustoDict-
laskentamodulilla JCA-malliin vaadittavat makroskooppiset parametrit, joiden arvot on
esitetty taulukossa 2. Lisäksi taulukossa 2 on esitetty vertailuarvot melamiinivaahdon
makroskooppisille parametreille (MEL_Foam-X). Näistä vertailuarvoista ominaisvirtaus-
vastus ja huokoisuus on määritetty mittaamalla. Virtausvastuksen mittaus perustuu Dar-
cyn lakiin mittaamalla paineroa näytteen eri pintojen välillä tunnetuilla ilmavirtauksilla.
Huokoisuuden määritys perustuu vertaamalla näytteen tiheyttä runkomateriaalin teoreet-
tiseen tiheyteen. Tortuositeetin sekä karakterististen pituuksien arvot on määritetty
FOAM-X-ohjelmiston käänteiskarakterisoinnilla (Esi Group). Käänteiskarakterisointime-
todi on tunnistusalgoritmi (identification algorithm), joka perustuu standardoituihin im-
pedanssiputkimittauksiin (ASTM E1050, ISO 10534-2, ASTM E2611). [7].

Taulukko 2. AcoustoDict-modulilla laskennallisesti määritetyt JCA-mallin makroskooppisten
parametrien arvot taulukossa 1 esitetyille paloille sekä vertailun vuoksi mittaamalla ja kään-

teiskarakterisoinnilla määritetyt (MEL_Foam-X) vastaavat parametrit.
MEL_

Foam-X
MEL_

tomo 20
MEL_

tomo 25
MEL_

tomo 19
MEL_

tomo 18
MEL_

tomo 27
MEL_

tomo 16
MEL_

tomo 12

Ominaisvirtaus-
vastus  [Ns/m4]

8 800
(mitattu) 16 189 21 721 18 085 16 909 16 697 21 811 22 988

Huokoisuus, 
0,98

(mitattu)
0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

Tortuositeetti, 1 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03

Viskoottinen
karakteristinen
pituus,  [µm]

86 308 261 281 279 276 247 249

Terminen karak-
teristinen pituus,

’ [µm]
125 289 247 267 266 264 237 240

Taulukosta 2 havaitaan, että GeoDict-ohjelmistolla laskennallisesti tomografiakuvan pe-
rusteella määritetyt virtausvastuksen arvot ovat korkeimmillaan lähes 2,5-kertaisia mit-
taamalla määritettyyn virtausvastuksen arvoon verrattuna. Lisäksi ohjelmistolla määritet-
ty virtausvastuksen arvo on riippuvainen näytepalan sijainnista sekä näytepalan koosta.
Tämä selittyy näytemateriaalin epähomogeenisuudella, mikä vaikuttaa herkästi virtaus-
vastuksen arvoon. Mikrotasolla näytemateriaalin epähomogeenisuuden vaikutus koros-
tuu, mikä saattaa osaltaan selittää myös havaittua eroa mitattuun virtausvastuksen arvoon.
Ohjelmistolla määritetyt arvot huokoisuudelle ja tortuositeetille ovat samaa luokkaa mit-
taamalla määritetyn huokoisuuden sekä FOAM-X-ohjelmiston käänteiskarakterisoinnilla
määritetyn tortuositeetin kanssa. Sen sijaan ohjelmistolla määritetyt arvot viskoottiselle
karakteristiselle pituudelle ovat 2,9 – 3,6 -kertaisia verrattuna FOAM-X-ohjelmiston
käänteiskarakterisoinnilla määritettyihin arvoihin. Myös termisen karakteristisen pituu-
den arvot ovat 1,9 – 2,3 -kertaisia. Lisäksi viskoottisen ja termisen karakteristisen pituu-
den arvot vaihtelevat korkeimmillaan 20 % riippuen näytepalan sijainnista ja koosta. Kir-
jallisuudessa [8, 9] on esitetty, että huokoiselle materiaalille viskoottinen karakteristinen
pituus on pienempi kuin terminen karakteristinen pituus. GeoDict-ohjelmistolla määrite-
tyt viskoottisen karakteristisen pituuden arvot ovat korkeampia kuin termisen karakteris-
tisen pituuden arvot, mikä herättää huomiota.

Kuvassa 1 on esitetty impedanssiputkessa mitattu melamiinivaahdon absorptiokerroin
taajuuden funktiona (MEL_mitattu) verrattuna JCA-mallilla laskettuun absorptiokertoi-
meen taulukon 2 makroskooppisilla parametreilla (MEL_Foam-X) ja (MEL_tomo20).
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Yhteenvetona kuvasta 1 voidaan todeta, että FOAM-X-ohjelmiston käänteiskarakterisoin-
nilla sekä mittaamalla määritetyt makroskooppiset parametrit tuottavat paremmin impe-
danssiputkessa mitattuun käyrään yhteensopivan käyrän. Käänteiskarakterisointimene-
telmässä makroskooppiset parametrit määritetään impedanssiputkimittaustuloksista, mikä
selittää käyrien hyvää sopivuutta. Myös GeoDict-ohjelmistossa määritettyjen makro-
skooppisten parametrien perusteella (MEL_tomo20) mallinnettu absorptiokertoimen ku-
vaaja ennustaa kohtuullisen hyvin melamiinivaahdon käytöstä.

Kuva 1. Impedanssiputkessa mitattu melamiinivaahdon absorptiokerroin (MEL_mitattu) ver-
rattuna JCA-mallin antamiin absorptiokertoimiin taulukon 2 makroskooppisilla parametreil-
la (MEL_Foam-X) ja (MEL_tomo20).

3 Esimerkkitapaus 2

Esimerkissä 2 GeoDict-ohjelmistolla mallinnetaan virtuaalinen melamiinivaahto ja sille
määritetään laskennallisesti akustiset makroskooppiset parametrit. Saatuja tuloksia verra-
taan mittaamalla sekä Foam-X-ohjelmiston käänteiskarakterisoinnilla määritettyihin mak-
roskooppisiin parametreihin. Virtuaalisen vaahdon generoimiseen hyödynnetään mela-
miinivaahdon pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) otetuista kuvista määritettyjä
geometrisia parametreja. Ohenevuustekijä kuvaa sitä, kuinka paljon rungon seinämä ohe-
nee huokoisen seinämän keskikohtaan. Ohenevuustekijän ollessa nolla seinämän paksuus
ei muutu. Kuvassa 2 on esitetty melamiinivaahdon SEM-kuvia suurennoksilla 100× ja
200×. Taulukkoon 3 on kerätty SEM-kuvista mitattuja arvoja huokoskoolle sekä rungon
seinämien paksuuksille (otos 100 huokosta).

Kuva 2. Melamiinivaahdon SEM-kuvia suurennoksilla (a) 100× ja (b) 200×.
(a) (b)
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Taulukko 3. SEM-kuvista määritetyt rakenneparametrit.
Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi

Huokoskoko [µm] 138 60 75 278

Rungon seinämän paksuus keskellä [µm] 6,3 0,4 6 7

Rungon seinämän paksuus reunoilla [µm] 10,8 1 10 12

GeoDict-ohjelmiston FoamGeo-modulissa vaahtorakenne mallinnettiin satunnaiseksi
vaahdoksi (random foam) perustuen Voronoi-tesselaatioihin. Taulukossa 4 on esitetty
FoamGeo-modulissa mallinnettujen virtuaalisten melamiinivaahtojen geometriset para-
metrit. Taulukossa 4 esitetyille virtuaalisille melamiinivaahdoille määritettiin Acousto-
Dict-laskentatyökalulla JCA-malliin vaadittavat makroskooppiset parametrit. Nämä tu-
lokset on esitetty taulukossa 5. Lisäksi taulukossa 5 on esitetty vastaavat mitatut sekä
käänteiskarakterisoinnilla melamiinivaahdolle määritetyt makroskooppisten parametrien
arvot (MEL_Foam-X) kuin taulukossa 2.

Taulukko 4. Virtuaalivaahtojen geometriset parametrit. Merkinnät µ ja  viittaavat kes-
kiarvoon ja keskihajontaan.

MEL_44 MEL_43 MEL_51 MEL_54 MEL_52 MEL_60

Alue [µm] 350×350×350 350×350×350 360×360×360 470×470×470 500×500×500 400×400×400

Pikselikoko
[µm] 3 2,2 2,2 2,4 2 2,8

Huokosen muo-
to pallo pallo pallo pallo pallo pallo

Huokoskoko-
jakauma

tasainen välil-
lä 80 µm –

250 µm

Log-normaali
välillä 70 µm-

180 µm,
µ=125 µm,

=55µm

Normaali,
µ=125 µm,

=55 µm,
vaihteluväli
µ:sta 70 µm

Log-normaali
välillä 75 µm-

280 µm,
µ=150 µm,

=60 µm

Normaali,
µ=150 µm,

=60 µm,
vaihteluväli

µ:sta 100 µm

todennäköi-
syys jakauma,
20%= 75 µm,

60%= 138
µm,20% 280

µm

Rungon muoto pyöreä pyöreä pyöreä pyöreä pyöreä pyöreä

Rungon hal-
kaisijajakauma

tasainen välil-
lä 6 µm –

8 µm

tasainen välil-
lä 6 µm –

8 µm

Normaali,
µ=10.8 µm,
=1 µm, ylä-
raja 1,5 µm

Normaali,
µ=10.8 µm,
=1 µm, ylä-
raja 1,5 µm

Normaali,
µ=10.8 µm,
=1 µm, ylä-
raja 1,5 µm

Normaali,
µ=10.8 µm,
=1 µm, ylä-
raja 1,5 µm

Ohenevuusteki-
jä 0,25 0,25 0,4 0,4 0,4 0,4

Taulukko 5. Virtuaalivaahtojen akustiset parametrit.
MEL_

Foam-X
MEL_

44
MEL_

43
MEL_

51
MEL_

54
MEL_

52
MEL_

60

Virtausvastus 
(Ns/m4) 8 800 9 297 18 304 18 377 12 403 12 244 8 636

Huokoisuus, 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Tortuositeetti, 1 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

Viskoottinen
karakteristinen
pituus,  [µm]

86 901 477 381 520 510 680

Terminen ka-
rakteristinen

pituus, ’ [µm]
125 788 441 368 497 500 634
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Kuvassa 3 on esitetty impedanssiputkessa mitattu sekä JCA-mallin antamat absorptioker-
toimet taulukon 4 virtuaalivaahdoille.

Kuva 3. Impedanssiputkessa mitattu absorptiokerroin sekä JCA-mallin antamat absorptiokertoimet
taulukon 5 parametreilla virtuaalivaahdoille.

4 YHTEENVETO

Taulukossa 6 on esitetty yhteenvetona edellisissä luvuissa esille tulleet päätulokset: me-
lamiinivaahdon makroskooppiset parametrit määritettynä (i) mittaamalla ja FOAM-X-
ohjelmiston käänteiskarakterisoinnilla (MEL_Foam-X), (ii) GeoDict-ohjelmistolla me-
lamiinivaahdon tomografiakuvasta luodulle vaahtogeometrialle (MEL_tomo20) sekä (iii)
GeoDict-ohjelmistolla luodulle virtuaaliselle melamiinivaahdolle (MEL_51).

Taulukko 6. Yhteenveto tuloksista.
MEL_Foam-X MEL_tomo_20 MEL_51

Ominaisvirtausvastus,  (Ns/m4) 8 800 16 189 18 377

Huokoisuus, 0,98 0,98 0,99

Tortuositeetti, 1 1,02 1,01

Viskoottinen karakteristinen pituus, 
[µm] 86 308 381

Terminen karakteristinen pituus, ’ [µm] 125 289 368

Yhteenvetona voidaan todeta, että GeoDict-ohjelmistolla laskennallisesti määritetyt vir-
tausvastuksen ja karakterististen pituuksien arvot eroavat mittaamalla ja FOAM-X-
ohjelmiston käänteiskarakterisoinnilla määritetyistä arvoista. Huomiota herättää erityises-
ti se, että GeoDict-ohjelmistolla määritetyt arvot viskoottiselle karakteristiselle pituudelle
ovat korkeampia kuin termiset karakteristiset pituudet. Tämä epäloogisuus GeoDictin
ennustamissa parametrien arvoissa kielii virheestä ohjelmistossa. Havainnoista on kes-
kusteltu ohjelmiston valmistajan kanssa ja he tarkastavat laskenta-algoritmia. Kuvassa 4
on esitetty yhteenvetona taulukon 6 makroskooppisilla parametreilla ja JCA-mallilla si-
muloidut absorptiokertoimet (MEL_Foam-X, MEL_tomo20, MEL_51) sekä impedanssi-
putkessa mitattu absorptiokerroin melamiinivaahdolle. Kuvasta 4 havaitaan, että GeoDic-
tin määrittämillä makroskooppisilla parametreilla JCA-mallilla simuloidut absorptioker-
toimet ennakoivat kohtuullisen hyvin impedanssiputkessa mitatun absorptiokertoimen
kanssa (5 % virhemarginaali mitattuun käyrään). Suurin ero tulee matalilla taajuuksilla.
Kumoavatko korkea virtausvastus ja epäloogisuus karakteristisissa pituuksissa toisensa
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niin, että GeoDict-ohjelmistolla määritetyillä parametreilla simuloitu absorptiokertoimen
kuvaaja ennustaa sattumalta kohtuullisen hyvin impedanssiputkessa mitatun absorp-
tiokertoimen kuvaajan kanssa? Herää epäilys siitä, kasvaako ero ohjelmiston parametreil-
la simuloidussa absorptiokertoimen kuvaajassa verrattuna mitattuun, jos laskenta-
algoritmin tarkastuksen jälkeen karakteristisissa pituuksissa havaittu epäloogisuus saa-
daan korjattua.

Kuva 4. Impedanssiputkessa mitattu absorptiokerroin taajuuden funktiona ja JCA-mallin antamat ab-
sorptiokertoimet taulukossa 6 esitetyillä parametrien arvoilla.
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	1Johdanto
	2Esimerkkitapaus 1
	4 Yhteenveto
	5 KIITOKSET
	Viitteet

