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Kandidaatintyössä selvitettiin aktiivisessa äänenvaimennuksessa käytössä olevia to-
pologioita niiden käyttökohteiden mukaan, sekä vertailtiin tutkittujen topologioiden
hyviä ja huonoja puolia eri käyttökohteissa. Kokeellisessa osassa suoritettiin melu-
mittauksia ja analysoitiin tuloksia liikuteltavan ilmanpuhdistimen meluspektristä
sekä tehtiin suosituksia, kuinka ilmanpuhdistimen ANC-toteutuksen kanssa tulisi
toimia. Tutkimuksessa selvitettiin mikä topologia sopii juuri tähän käyttökohteeseen
parhaiten, pystyykö ANC järjestelmä käyttämään muitakin signaalilähteitä kuin
vain mikrofoneja vastamelun tuottamiseen, kuinka paljon ilmanpuhdistimen melua
saadaan vaimennettua passiivisin keinoin sekä onko ilmanpuhdistimen suuntakuvio
tasainen vai vaihteleeko se kuuntelusuunnan perusteella. Myös tehdyt mittaukset
dokumentoitiin siten, että ne pystytään tarvittaessa toistamaan käyttäen tätä työtä
ohjeena.

Tutkimuksessa selvisi, että ilmanpuhdistin on erittäin hiljainen jo valmiiksi tehtaal-
ta tullessaan ja passiivisten vaimentimien asentaminen vaimensi huomattavasti yk-
sittäisiä mitattavia ääneksiä. Vaikka laitteen melu on pääsääntöisesti leveäkaistaista,
on tämä melu niin hiljaista että se alittaa ohjearvot yleisten tilojen sekä asuinhuo-
neistojen melutasoille. Mittausten perusteella aktiivisen melunvaimennuksen toteu-
tus kyseiseen laitteeseen on haastavaa, koska laite on jo lähtökohtaisesti hiljainen ja
äänenpaine sekä taajuussisältö on selvästi riippuvainen mittaussuunnasta ja -korkeu-
desta. Pahimmillaan ANC-järjestelmä voi siis lisätä melua toiseen suuntaan, vaikka
johonkin suuntaan saavutettaisiinkin vaimennusta.

Tulosten perusteella tutkimuksen kohteena olevan ilmanpuhdistimen melunvaimen-
nus onnistuu parhaiten passiivisella vaimennuksella ja sen järjestelmällisellä suun-
nittelulla. Jatkotutkimuksena moottorimelua pitää mitata vielä tarkemmin, sillä se
on hyvä melunlähde ANC-käyttöön.
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This study was carried out in two parts: literature study and noise measurements.
The literature study examines different topologies active noise cancellation can be
achieved with and the advantages and disadvantages of each system. In the second
part we perform noise measurements on the device under test and analyze the results.
In particular this study will aim to find an answer for which topology would be most
suitable for the device; can an ANC system use other sensors than microphones to
get a signal source; how much passive attenuation can be achieved with structural
design choices; is the radiation pattern of the device uniform all around or does it
radiate differently depending on the direction observations are being made from.

Based on my measurements the device is very silent straight out of the factory
and installation of passive dampeners improved the overall noise level when being
observed by ear. The noise produced by the device is mainly broadband with some
distinct frequencies that can be noticed and measured while still being well within
the regulations for indoor noise. The findings of this study conclude that while it’s
possible to design an ANC system inside a movable air filter, not only is it difficult
since the interior size is very limiting and the noise coming from the device radiates
differently based on the measuring direction and height but also the practical benefits
achieved with such system could be limited. In a worst-case scenario, an ANC-system
could achieve some attenuation in one direction while causing amplification to other
directions.

In conclusion of this study, the design of passive dampeners to the device is the best
solution to begin with. Once these dampeners have been carefully designed, a 2nd
set of measurements should be performed and analyzed. Main focal points for the
measurements should be the noise generated by the motor and fan since these are
most likely to produce noise suited for ANC applications.
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1 JOHDANTO

Jokapäiväisessä elämässä altistumme jatkuvasti melulle. Yleensä tarkastelun kohtee-
na on korkeaintensiteettinen melu, jonka vaikutukset ovat havaittavissa välittömästi.
Kovat ja äkilliset äänet sotkevat ajatuskulkumme tai saavat stressitasomme nouse-
maan hetkellisesti esimerkiksi pelästymisen takia. Tällainen melu kuitenkin harvoin
jättää pitkäaikaisia vaikutuksia, ellei kyseessä ole fyysiset vauriot esimerkiksi kuu-
lossa. On tärkeää huomata, että tämän tyyppiseen meluun on vaikea tottua. Melun
aiheuttamat vaikutukset ihmiskehossa tiedostetaan sekä vaikutusten aiheuttaja on
yleensä helposti selvitettävissä.

Matalaintensiteettinen melu jää helposti huomioimatta, koska se peittyy helposti
muun melun alle. Tutussa ympäristössä jatkuvaan ja hiljaiseen kuultavissa olevaan
meluun tottuu (Kryter, 1994; Pesonen, 2005), jolloin sitä ei enää tiedosta. Tällainen
melu voi kuitenkin aiheuttaa huomattavia muutoksia ihmisen kehossa. Matalain-
tensiteettinen jatkuva melu, joka johtuu esimerkiksi ilmanvaihdon tuulettimista ja
ilmanvaihtoputkissa kulkevan ilman huminasta, saattaa johtaa selkeään työtehon
laskuun sekä työntekijöiden stressitasojen nousuun (Evans and Johnson, 2000). Jat-
kuvan melualtistuksen pitkäaikaisia vaikutuksia toimistoympäristössä sekä esimer-
kiksi kouluissa voidaan vähentää pienentämällä altistusaikaa tai vähentämällä melun
määrää. Yksinkertaisin tapa on käyttää passiivisia keinoja, kuten ääntä vaimentavia
materiaaleja sekä akustiikkasuunnittelua. Tällöin epämieluinen melu saadaan joko
torjuttua tai ohjattua tilaan missä se ei aiheuta häiriötä. Jos passiiviset keinot eivät
riitä, voidaan käyttää myös aktiivista meluntorjuntaa (ANC, Active Noise Control)
pienentämään meluhaittaa suoraan melulähteellä.

Aktiivinen melunvaimennus perustuu häiritsevää ääntä vaimentavaan ANC-järjes-
telmään, joka tuottaa melulle sitä kumoavaa vastavaiheista ääntä. Perusperiaate
käyttää hyväkseen aaltojen superpositioperiaatetta, jota havainnollistetaan kuvas-
sa 1, ääniaaltojen kohdatessaan kumoavat ne toisensa ja tuloksena on hiljaisempi
äänentaso.

ANC-järjestelmä konseptina ei ole erityisen monimutkainen, vaan se koostuu yksin-
kertaisimmillaan kolmesta peruskomponentista: tulolähteestä, toisiolähteestä sekä
signaalikäsittelystä. Tulolähde mittaa kiinnostuksen kohteena olevaa melua, yleensä
akustisesti, tuottaen siitä informaatiota järjestelmän käyttöön. Toisiolähde, yleensä
kaiutin, toistaa vastamelun jonka tarkoituksena on vaimentaa melunlähdettä. Tulo-
ja toisiolähteen välissä on signaalikäsittelyä, jolla mitattu signaali saadaan muokat-
tua toisiolähdettä varten melun vaimentamiseksi. Tämä voidaan toteuttaa yksinker-
taisilla analogisilla piireillä, tai käyttäen digitaalista signaaliprosessoria (DSP, Digi-
tal Signal Processor). Tämän lisäksi ANC-kokonaisuudesta on myös primäärilähde,
joka tuottaa torjuttavan melun. Primäärilähde ei siis suoranaisesti ole osa ANC-
järjestelmää, mutta on tärkeä osa kokonaisuutta. Ilman primäärilähdettä ei oli-
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(a) Vaiheeltaan samanlaiset signaalit
kohdatessaan superpositioperiaat-
teen mukaan vahvistavat toisiaan
ja syntyy kaksinkertainen signaali.

(b) Vaiheeltaan vastakkaiset signaalit
kohdatessaan superpositioperiaat-
teen mukaan kumoavat toisensa ja
syntyy nollasignaali.

Kuva 1: Superpositioperiaate (Rossing, 1990)

si melua torjuttavaksi. Riippuen järjestelmän topologiasta, tulolähteenä voidaan
käyttää esimerkiksi referenssisignaalia primäärilähteeltä, sähköistä referenssiä, ku-
ten primäärilähteeltä saatavaa kierroslukumittausta, tai virhesignaalia. Järjestel-
mässä voi myös olla referenssisignaalin lisäksi yksi tai useampi virhesignaalia mit-
taavaa mikrofonia. Kun vaimennus halutaan paikallistaa tarkasti tietylle alueelle,
voidaan käyttää lisänä tarkkailumikrofoneja vaimennettavalla alueella, jotka tuot-
tavat omat virhesignaalinsa. Kuvassa 2 esitelty ANC-järjestelmän peruskomponen-
tit.

Kuva 2: ANC-järjestelmän eri osat ja kuinka ne sijoittuvat suhteessa toisiinsa. Ääniaalto
kulkee kaaviokuvassa primäärilähteeltä putken läpi oikealle päin.
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Järjestelmän fyysinen toteutus sekä käytetyn signaaliprosessoinnin algoritmin so-
veltuvuus käyttökohteeseen vaikuttavat huomattavasti lopputulokseen. Huonolla to-
teutuksella pystytään vaikuttamaan negatiivisesti haluttuun kokonaisuuteen, jolloin
kokonaisäänentaso voi olla huomattavasti suurempi kuin vaimennettava melu. Jos
yksikin ANC-järjestelmän perusosien mitoituksista on epäonnistunut, lopputulos-
ta ei voida muiden osakokonaisuuksien avulla korjata. Esimerkkinä kuva 3, jossa
on torjuttu kannettavan tietokoneen tuulettimen melua kahdella eri parametrein
säädetyllä algoritmilla. Ensimmäisessä kuvassa äänilähde on mallinnettu oikein, jol-
loin myös ANC-järjestelmä on säädetty oikein. Tällöin on saatu haluttu vaikutus,
eli vaimennusta 13 dB ympäristöön ja 22 dB suuntaavasti. Seuraavassa kuvassa lait-
teisto on ollut täsmälleen sama, ainoastaan äänilähteen malli, jonka perusteella al-
goritmin parametrit säädetään, on muuttunut. Huonon mallinnuksen takia vaikutus
on ollut päinvastainen halutusta. Vaimennuksen sijaan melu on kasvanut +10 dB
ympäristöön nähden ja +12 dB suuntaavasti.

Kuva 3: Musta verkko kuvaa tietokoneen tuulettimen kontrolloimatonta lähikenttää,
värillinen pinta kontrolloitua -kenttää. Vasemmalla säätöalgoritmissa käytetty
oikein tehtyä mallia äänilähteestä, oikealla huonosti tehtyä mallia. Äänenpaine-
eroja kuvaa värillisen pinnan erot, jotka on ilmoitettu yksikössä dB re 20 µPa
(Esplin et al., 2016, Fig. 15).

Sovelluskohteesta riippumatta passiivisin keinoin pystytään yleensä vaimentamaan
melunlähteitä huomattavasti. Tällöin melunvaimennusjärjestelmän rakentaminen on
aloitettava suunnittelemalla ensin passiivinen äänenvaimennus mahdollisimman hy-
vin ja vasta tämän jälkeen aloitettava aktiivisen äänenvaimennuksen suunnittelu.
Tällöin toteutettava ANC-järjestelmä on mahdollisesti paljon yksinkertaisempi to-
teuttaa sekä fyysisesti että signaalikäsittelyllisesti. Passiivisin keinoin voidaan vai-
kuttaa varsinkin erilaisiin tonaalisiin melunlähteisiin, joita syntyy esimerkiksi hel-
posti pyörivän tuulettimen lapojen ja paikallaan olevien seinämien vuorovaikutuk-
sesta (Paramasivam et al., 2015).



9

1.1 Tavoite ja tutkimuskysymykset

Työn tarkoituksena on selvittää minkälainen ANC-järjestelmä soveltuu tutkimus-
kohteeseen sekä sen mahdollinen toteutustapa. Lisäksi tavoitteena on meluanalyysin
mittausjärjestelyjen sekä mittausten dokumentointi. Tutkimuskohteesta selvitetään
melun taajuussisältö, sekä ajallinen vaihtelu ja kuinka melua voidaan torjua passii-
visin sekä aktiivisin keinoin.

Erilaisten ANC-järjestelmien hyötyjä, haittoja sekä mahdollisia sovelluskohteita sel-
vitetään kirjallisuusselvityksen keinoin. Työn kokeellisessa osassa tutkimuskohteesta
selvitetään melun lähteet ja melun taajuussisältö. Tutkimuskohteena on siirreltävä
ilmanpuhdistin, johon halutan toteuttaa aktiivinen melunvaimennus. Tehtyjen mit-
tausten analysoinnin ja kirjallisuusselvityksen perusteella pohditaan parhaiten käyt-
tökohteeseen sopivan ANC-järjestelmän rakennetta sekä sen vaikutusta meluun.
Fyysistä prototyyppiä ei suunnitella tai rakenneta tämän työn aikana.

Tärkeimmät tutkimuskysymykset perusteluineen:

1. Minkälainen ANC-topologia tutkimuskohteen tilanteeseen sopii?
Kun tiedetään miltä tutkimuskohteen melun taajuussisältö näyttää, voimme
kirjallisuuden perusteella perustella minkä ANC-topologian hyödyt ovat hait-
toja suuremmat juuri kyseiselle melulle.

2. Minkälaisia referenssilähteitä ANC-järjestelmä voi käyttää vastamelun tuot-
tamiseen?
Tutkimuskohde tuottaa melua ainakin ilmavirran vaikutuksesta. Laitteen sisällä
on myös pyörivä moottori sekä tuuletin. Pystyykö eri melunlähteistä saamaan
tietoa niiden tuottaman melun sisällöstä muutenkin kuin käyttämällä mikro-
foneja?

3. Kuinka paljon melua saadaan vaimennettua passiivisin keinoin?
Asiakas toimitti passiivisia vaimentimia asennettavaksi ilmanpuhdistimeen ja
näiden vaikutus dokumentoidaan mittauksin.

4. Onko ilmanpuhdistimen suuntakuvio tasainen, vai vaihteleeko se kuuntelusuun-
nan perusteella?
Korvakuulolla ilmanpuhdistimen melu muuttuu riippuen kuuntelupaikasta lait-
teen ympärillä. Työssä dokumentoidaan mahdollisen suuntakuvion epätasai-
suudet.
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2 ANC-TOPOLOGIATYYPIT

ANC-järjestelmän perusperiaate on ollut olemassa jo vuodesta 1934 (Lueg, 1936),
joka oli yksinkertainen myötäkytketty järjestelmä. Mikrofoni syöttää signaalia vah-
vistinpiirille, minkä tehtävänä on kääntää saadun signaalin vaihetta 180° sekä so-
vittaa ulos lähtevä signaalin amplitudi melua vastaavaksi. Sen aikainen tekniikka
ei kuitenkaan ollut vielä riittävän kehittynyt patentin toteutukseen. Ensimmäinen
toimiva ANC-järjestelmä valmistui vasta 1956 (Olson and May, 1956).

Primäärilähteeltä saatava melu määrittelee millainen ANC-topologia soveltuu koh-
teeseen, sillä systeemin on syytä olla mahdollisimman yksinkertainen ja sovitettu
käyttökohteen mukaan. Järjestelmää suunniteltaessa on otettava huomioon eri topo-
logioiden vahvuudet ja heikkoudet, jotta järjestelmä pysyy mahdollisimman tehok-
kaana ja yksinkertaisena. ANC-järjestelmän valintaan vaikuttaa käytännössä kol-
me suurta kokonaisuutta: melun laatu, äänikanava, jota pitkin ääni etenee, sekä
käytetyn algoritmin monimutkaisuus (Milani et al., 2010).

2.1 Kapeakaistaiselle melulle

Kapeakaistainen melu koostuu yhdestä tai muutamasta selkeästä taajuuspiikistä,
joihin vaimennus halutaan kohdentaa. Tällöin ei ole tarvetta saada vaimennusta
koko taajuusspektrin laajuudelta. Riittää, kun tietyt häiritsevät taajuudet saadaan
vaimennettua. Näiden kapeakaistaisten taajuuspiikkien toinen nimitys on äänes.

Yksinkertaisimmassa tapauksessa häiritsevä melu on kapeakaistaista, jolloin sen vai-
mentaminen on huomattavasti helpompaa kuin laajakaistaisen melun. Melua voi-
daan vaimentaa suhteellisen yksinkertaisella järjestelmällä sekä pienemmillä toisio-
melunlähteillä, jos verrataan vastaavan tehoiseen laajakaistaiseen meluun. Kapea-
kaistaiselle melulle, joka syntyy esimerkiksi pyörivistä moottoreista, voidaan taa-
juussisältö määrittää myös pyörimistaajuudesta. Tällöin moottorista aiheutuvan
metelin taajuussisältö on pääasiassa pyörimistaajuutta sekä sen harmonisia monin-
kertoja (Kuo et al., 1996).

2.1.1 Takaisinkytketty järjestelmä

Kuvassa 4 esitetyssä järjestelmässä mikrofoni asetetaan toisiolähteen taakse suh-
teessa primäärilähteeseen ja sitä käytetään virhesignaalin luomiseen. Mitattu virhe
syötetään säätöjärjestelmälle, joka pyrkii minimoimaan melun mikrofonin kohdalla.
Järjestelmä on taajuuskaistaltaan kuitenkin rajoittunut ja soveltuu lähinnä kapea-
kaistaisen tai jaksollisen melun vaimennukseen. Järjestelmän rajoitteena on hiljais-
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ten alueiden syntyminen pelkästään virhemikrofonien läheisyyteen, eli paikkoihin
mihin virhelähteitä ei pystytä asettamaan, vaimennuksen saaminen on käytännössä
mahdotonta. Virtuaalimikrofoneilla pystytään paikkaamaan tätä puutetta. Tällöin
virhelähde pysyy paikoillaan, mutta signaalikäsittelyn hoitavalle prosessorille on luo-
tu malli ympäristöstä, missä melua torjutaan. Tällöin fyysisellä mikrofonilla paikasta
A mitatulla melulla pystytään simuloimaan melua paikassa B (Kestell et al., 1999)
ja saamaan näin virhesignaali järjestelmälle. Takaisinkytketyissä järjestelmissä tu-
lee lähes poikkeuksetta joidenkin taajuuksien vahvistusta ja onkin tapauskohtaista
häiritsevätkö nämä vahvistukset enemmän kuin ANC-järjestelmästä saatu hyöty
(Antila et al., 2013).

Kuva 4: Yksinkertaisin takaisinkytketty järjestelmä sisältää toisiolähteen,
säätöjärjestelmän sekä virhemittauksen (Kuo et al., 1996, figure 4).

2.1.2 Myötäkytketty järjestelmä

Myötäkytketyssä järjestelmässä referenssilähde on primäärilähteen lähellä ennen toi-
siolähdettä. Tällöin säätöjärjestelmällä on vain sen verran aikaa reagoida saapuvaan
signaaliin ja toistaa se halutunlaisena toisiolähteeltä, kuin mitä äänellä kestää liik-
kua referenssilähteeltä toisiolähteelle. Järjestelmälle on ominaista saada referens-
silähde mahdollisimman lähelle primäärilähdettä sekä mitoittaa referenssilähteen ja
toisiolähteen etäisyys niin, että säätöjärjestelmällä on aikaa suorittaa tarvittavat las-
kutoimitukset ennen kuin mitattu signaali saapuu toisiolähteen kohdalle. Erittäin
pienissä sovelluskohteissa ongelmaksi muodostuu käytetyn säätöjärjestelmän vaati-
ma etäisyys referenssilähteen ja toisiolähteen välille (Minoguel et al., 2000).

Kuvan 5 myötäkytketty järjestelmä on kohdennettu juuri kapeakaistaiselle melulle,
sillä sen referenssisensori mittaa pyörivän melunlähteen taajuussisällön mekaanises-
ti ja tuottaa tästä referenssisignaalin säätöjärjestelmälle. Pyörivän koneen tapauk-
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sessa melulähde tuottaa melua, joka on sen pyörimistaajuutta sekä sen harmonisia
moninkertoja.

Kuva 5: Myötäkytketty järjestelmä, jossa referenssisignaalina toimii moottorilta mitat-
tu taajuus. Lisäksi toisiolähteen jälkeen mitataan vielä virhesignaalia, jolla hie-
nosäädetään vastamelua. (Kuo et al., 1996, figure 3)

2.2 Leveäkaistaiselle melulle

Toisin kuin kapeakaistaisen melun tilanteessa, leveäkaistaisen melun sisältö tulee
tuntea paljon tarkemmin. Yhden melunlähteen mittaus ei välttämättä paljasta ko-
ko totuutta, vaan melua täytyy tutkia kokonaisvaltaisesti esimerkiksi mikrofonilla.
Klassinen esimerkki leveäkaistaisesta melusta on ilmastointiputkessa kulkevan ilma-
virtauksen aiheuttama humina tai auton hytissä vallitseva ääni ajettaessa.

Leveäkaistaisella melulla takaisinkytkentä menettää tehokkuuttaan huomattavasti,
jolloin saatu hyöty toteutuksessa jää parhaimmillaankin huonoksi (Milani et al.,
2010, Table 1.). Tällöin konkreettisiksi vaihtoehdoiksi jää myötäkytketty, monika-
navainen tai hybridijärjestelmä. Leveäkaistaista melua torjuttaessa lopputuloksessa
näkyy sekä vaimennus halutuilla taajuusalueilla, mutta yleensä myös vahvistusta
suunnittelemattomilla alueilla.

2.2.1 Myötäkytketty järjestelmä

Leveäkaistaisen melun torjunnassa referenssilähteenä on leveäkaistaisuuden takia
melkeinpä pakko käyttää mikrofonia, kuten kuvassa 6. Myötäkytketyn järjestel-
män hyviä puolia on referenssilähteen sijoittaminen mahdollisimman lähelle pri-
määrilähdettä. Tällöin voidaan maksimoida aika, joka säätöjärjestelmällä on pro-
sessoida signaalia ja tuottaa haluttu signaali toisiolähteellä. Riippuen referenssi- ja
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toisiolähteen etäisyydestä, järjestelmän suunnittelussa tulee myös ottaa huomioon
äänikanavan vaikutus signaaliin. Jos primäärilähteen signaali muuttuu matkalla koh-
ti toisiolähdettä, liian aikaisin mitattu referenssisignaali tuottaa toisiosignaalin joka
ei enää vastaa melua toisiolähteen kohdalla. Tällöin tuotettu vastamelu pahimmil-
laan vahvistaa melua. Väärin suunniteltua mittausta ei pysty pelastamaan edes ah-
kera virhesignaalin mittaus toisiolähteen jälkeen. Jos vaimennettavaan tilanteeseen
on kunnolla mitoitettu ANC-järjestelmä, ei ole mitään syytä olla mittaamatta myös
virhesignaalia. Leveäkaistaisen melun torjunnassa virhesignaalin mittaus voi auttaa
hienovirittämään säätöjärjestelmän toimintaa entisestään. (Kuo et al., 1996)

Kuva 6: Myötäkytketty järjestelmä, jossa referenssisignaali mitataan mikrofonilla, mukana
myös valinnainen virhesignaalin mittaus. Matkan L tulee olla tarpeeksi suuri, jotta
äänen nopeudella etenevä aalto ei ehdi toisiolähteelle ennen kuin vastamelu on
muodostettu ja valmiina toistettavaksi. (Kuo et al., 1996, figure 2)

.

2.2.2 Hybridijärjestelmä

Vaikein käyttökohde on tilanne, missä vaimennettava melu sisältää sekä laaja- että
kapeakaistaista melua. Tällöin uhkana on ANC-järjestelmän tehon heikkeneminen
(Lopez et al., 2010), yleensä hybridijärjestelmässä yhdistetään takaisinkytkettyjä
ja myötäkytkettyjä ANC-järjestelmiä, tällöin saadaan molempien hyvät ominai-
suudet käyttöön, koska järjestelmät kompensoivat toistensa haittapuolia. Hybri-
dijärjestelmät ovat huomattavasti monimutkaisempia, jo pelkästään useiden signaa-
lireittien aiheuttamien viiveiden takia. Käytännössä kuitenkin hybridi-ANC (HANC,
Hybrid Active Noise Control) toimii huomattavasti paremmin kuin perinteiset ANC-
järjestelmät (Xiao and Wang, 2011), mutta tämä näkyy myös järjestelmän kus-
tannuksissa. Hybridijärjestelmä vaatii useampia sensoreita sekä enemmän laskenta-
tehoa. Myös komponenttien laatuvaatimukset nousevat helposti, kun käyttökohde
muuttuu haastavammaksi ja vaimennettavan melun taajuuskaista kasvaa.
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2.2.3 Monikanavaiset järjestelmät

Jos tila missä melunvaimennus tulisi toteuttaa on suuri tai akustisesti haastava, yh-
destä suunnasta toteutettu mittaus ja mahdollinen virhemittaus eivät enää riitä. Jos
ympärisäteilevää primäärilähdettä mitataan vain yhdestä suunnasta, tai äänen tu-
losuunta ANC-järjestelmään nähden muuttuu, mittaussuuntaan toteutettu vaimen-
nus saattaa näkyä vahvistuksena johonkin toiseen suuntaan. Järjestelmä ei myöskään
välttämättä ehdi tuottamaan vastaääntä tarpeeksi ajoissa (Hase et al., 2015). Tällöin
tarvitaan useita referenssilähteitä, toisiolähteitä sekä virhemittauksia ympäri tilaa,
jolloin muuttuviin tilanteisiin on tarpeeksi aikaa reagoida. Säätöjärjestelmän tehon-
tarve sekä käytössä olevan säätöalgoritmin monimutkaisuus kasvaa huomattavasti,
kun järjestelmän koko ja sensorien määrä suurenee.
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3 MITTAUSJÄRJESTELYT

Kuva 7: Ilmanpuhdistimen ja mikrofonin asemointi mittaustilanteessa.

Työn kokeellisessa osuudessa suunniteltiin, mitattiin ja analysoitiin tuloksia tutki-
muskohteesta. Mittaukset suoritettiin vuosina 2016-2018 ja datan määrän takia ana-
lyysissä kestikin hieman suunniteltua kauemmin. Mittausten tavoitteena oli löytää
mahdollisia taajuusalueita, jotka ovat muuta melua selvästi voimakkaampia.

Melumittaukset suoritettiin tutkimuskohteen kahdelta tasasivulta sekä yhdestä nur-
kasta. Mittauksilla pyrittiin todistamaan kuinka tutkimuskohde säteilee eri tavoin
eri suuntiin sekä eri korkeuksilta. Kaikki äänentasomittaukset suoritettiin LUTin
kaiuttomassa huoneessa käyttäen Norsonic Nor140 äänitasomittaria, jonka tarkem-
mat tekniset tiedot löytyvät kappaleesta 3.1. Alustavat mittaukset suoritettiin jo
vuonna 2016 ja näiden analyysin perusteella osataan sanoa varmasti tutkimuskoh-
teen tuottavan pääasiassa laajakaistaista melua. Tämä oli myös alkuoletus ennen
mittauksia, vaikka korvakuulolla laajakaistaisen melun seasta pystyttiin havaitse-
maan ajoittain kapeakaistaista melua.

Viimeiset mittaukset joihin tämän työn päätelmät perustuvat, suoritettiin tarkoi-
tuksen mukaisesti aikana, jolloin mittaustilan ympäristö on rauhallinen. Tällöin pys-
tymme minimoimaan häiriöääniä kuten puheensorinaa, ovien ja muiden kalusteiden
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kolinaa sekä suurinta matalataajuisen melun aiheuttajaa, eli mittaushuoneesta kat-
sottuna käytävän toisella puolella olevan hissin kolahteluja. Mittauksissa käytetty
huone on kaiuton, mutta ei äänieristetty. Empiiristen kokeiden perusteella huonees-
ta ei ovet suljettuna saanut kuuluvaa ääntä käytävään, mutta huoneeseen kuului
kahden oven läpi normaali puhe kohtuullisesti.

Mittauskohteen monimutkaisuuden vuoksi mittaustilanteet pyrittiin vakiomaan par-
haamme mukaan ja ulkoisia häiriölähteitä, kuten ihmisten ohikulkua ja hissin käyt-
töä, rajoitettiin mahdollisuuksien mukaan. Mittauksia uusittiin, jos ulkopuolisen
kolahduksen epäiltiin häirinneen mittausta. Näistä valmisteluista huolimatta mit-
tausdatassa näkyy ilmanpuhdistimen huminan lisäksi satunnaisia kolahduksia, miltä
ei voi välttyä mittaustilan sijaitsemassa rakennuksessa. Mittausdataa otettiin aina
puolen minuutin jaksoissa, millä pyrittiin torjumaan äkkinäisten kolahdusten vai-
kutusta mittaustulosten analysointiin. Tuloksista näkee selvästi mitkä äänet ovat
jaksollisia ja johtuvat ilmanpuhdistimesta ja mitkä äänet ovat ympäristöstä johtu-
via äkillisiä kolahduksia. Käytännön syitten takia mittatuloksia ei pystytty tarkis-
tamaan heti yksittäisen mittauksen jälkeen, vaan vasta kaikkien mittausten suori-
tuksen jälkeen. Mikrofonin päässä käytetystä tuulisuojasta huolimatta mittauksissa
matalilla taajuuksilla näkyy ilmanpuhdistimelta tulevan ilmavirtauksen aiheutta-
maa häiriötä sen osuessa suoraan mikrofoniin.

Tehdyistä mittauksissa otettiin talteen A- sekä Z-painotetut mittaukset ja mit-
taustilanteille suoritettiin spektrianalyysi käyttämällä mittalaitteen FFT-toimintoa.
Mittausdatan määrän maksimointi auttoi analysointivaihetta, sillä mittausvaihees-
sa ei ollut tiedossa tarkkaa tietoa tarvittavasta datasta. Tulosten analysoinnissa
käytetään lähinnä Z-painotettuja mittauksia, koska tätä dataa ei ole painotettu.
Tämä vastaa todellista tilannetta ottamatta huomioon ihmisen kuulon taajuusherk-
kyyttä. Tällöin datasta on helpompi löytää mahdollisia poikkeavia taajuusalueita.
Tulokset voidaan jälkikäteen skaalata A-painotetuiksi, jolloin ne vastaavat enemmän
ihmisen kuulemaa tilannetta.

Passiivisten vaimentimien toimivuus mitattiin asiakkaan ohjeiden mukaan kolmelta
korkeudelta: sisäänmenoaukkojen tasolta, puolivälistä laitetta sekä ulostuloaukko-
jen tasolta. Kussakin mittauksessa mikrofonin etäisyys oli 1.2 metriä mitattavan
kohteen keskipisteestä. Mittaukset toistettiin kahdelle sivulle sekä yhdelle kulmalle
mitattujen sivujen välistä. Näiden mittausten lisäksi suoritimme 360° säteilykuvion
mittaukset laitteen puolivälistä 22.5° resoluutiolla. Passiivisten vaimentimien mit-
tausten sekä säteilykuviomittauksen mittausjärjestelyiden havainnekuvat löytyvät
liitteestä 1. Mittaukset toteutettiin 1. ja 2. teholla.
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3.1 NOR140 äänitasomittari

Äänentasomittauksissa käytettiin 1/3-oktaavianalyysiä mahdollisimman hyvän taa-
juusresoluution takaamiseksi. 30 sekuntia kestävään näytteistykseen mahtui 1200
mittapistettä taajuusalueella 6.3 Hz - 20 kHz ja käytettäessä 1/3-oktaavianalyysiä
taajuusalueelta saatiin dataa 36 terssikaistalta. FFT-analyysi suoritettiin mittalait-
teen maksimitaajuuskaistalla 1.46 - 9596.19 Hz ja mittapisteitä otettiin 1.46 Hz
tasavälein. Mittaustulos muodostui 29 peräkkäisen mittauksen keskiarvosta, yksi
mittaus kokonaisuudessaan kesti noin 30 sekuntia.

Mikrofonina toimi Nor1225 vapaakenttämikrofoni, jonka nimellinen herkkyys 250 Hz
taajuudella on 50 mV/Pa ja taajuusvaste ± 3 dB 3.15 Hz - 20 kHz (Norsonic, 2015).
Mikrofonin päässä käytettiin Nor1451 tuulisuojaa vähentämään ilmapuhdistimen
ulostulolta tulevan ilmavirran aiheuttamia häiriötä. Tuulisuojan vaikutus mittauk-
siin taajuuksilla < 1 kHz on käytännössä 0 dB ja tätä suuremmilla taajuuksilla
vaikutus pysyy ± 1 dB sisällä (Norsonic, 2018). Aikaisemmin mainitun mikrofonin
kanssa Nor140 äänentasomittarin mittausherkkyys on 0.3 µV.

3.2 Kaiuton huone

Äänen heijastumat kovista pinnoista voivat vääristää mittaustuloksia, jonka ta-
kia päädyimme suorittamaan mittaukset LUTin kaiuttomassa huoneessa. Huoneen
seinät, katto sekä pohja on vuorattu ääntä absorboivalla materiaalilla. Tämän lisäksi
huoneen pohjan päälle on asennettu ritilästä valmistettu lattia, jotta yksikään hei-
jastava pinta ei ole liian lähellä tutkittavaa kohdetta. Mitattaessa lähinnä alle 500
Hz taajuuksia pienessä tilassa on hyvä tiedostaa lähi- ja kaukokentän erot ja mitä
rajoitteita tila sekä mittalaitteisto mitattaville taajuuksille asettaa. LUTin kaiut-
toman huoneen pienuudesta sekä vaimennusmateriaalin takia kokeilujen perusteella
huoneessa resonoi erityisesti taajuudet 40 - 55 Hz ja 240 - 250. Seisovia aaltoja
muodostuu muillakin taajuuksilla aina 270 Hz asti (Heino, 2018). 500 Hz taajuu-
della lähikenttä sijaitsee noin 70 cm päässä. Metrin mittausetäisyydellä, jota tämän
työn mittauksissa käytettiin, sijoitutaan vielä alle 350 Hz taajuuksien lähikenttään.
Oltaessa ääniaallon lähikentässä, ääniaalto interferoi itsensä kanssa muokaten mi-
tattavaa signaalia.

Tutkimuskohteen ollessa pois päältä, kaiuttoman huoneen melun spektri on kuvan
8 mukainen, LZeq = 38 dB. Taajuusalue on leikattu esittämään pelkästään oleelli-
nen tieto. Huoneessa taajuudet, jotka ylittävät 200 Hz ovat kaikki 10 dB tai alle.
Kuvasta huomataan kaksi selvää melukaistaa: taajuusalue 6.3 - 10 Hz sekä 50 Hz
ympäristö. Matalat taajuudet saattavat olla esimerkiksi rakenteista johtuvaa ilman-
vaihdon melua ja 50 Hz alue tulee todennäköisesti tilaa ympäröivästä sähköverkosta.
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Taustaäänet ovat kuitenkin niin hiljaisia, että ne ovat merkityksettömiä ilmanpuh-
distimen mittausten kannalta.

Kuva 8: Kaiuttoman huoneen melun spektri, kun taajuus on suurempi kuin 200 Hz
äänenpainetaso on 10 dB tai alle. Kuvassa näkyvä hetkellinen intensiteetin nousu
mittauksen puolessavälissä johtuu ympäristön kolahduksesta. Huomataan kaksi
melukaistaa, < 10 Hz ja 50 Hz. Tarkemmat mittaustulokset löytyvät liitteestä 2.

3.3 Tutkimuskohde

Tutkimuskohteena toimi UniqAirin toimittama ilmanpuhdistin kuvassa 7, jossa yl-
häällä on ilmanotto jokaiselta sivulta ja alhaalla ilman ulostulo. Äänikanava on mo-
nimutkainen ja sisältää useita erilaisia suodattimia sekä laitteen keskellä tuuletinta
pyörittävän moottorin. Laitteesta löytyy kaksi eri tehoa, joista molemmat tuottavat
korvakuulolta erilaista selkeästi havaittavaa kapeakaistaista melua laajakaistaisen
huminan lisäksi.

Karkeasti yksinkertaistettuna tutkimuskohteesta löytyy neljä erilaisesti säteilevää
pintaa tai kohtaa: ilman sisäänotto ylhäällä, ilman ulostulo alhaalla, kiinteä seinämä
ilman siihen kiinnittyviä rakenteita ja kiinteä seinämä, johon on kiinnitetty sisäisiä
rakenteita. Riippuen kohdasta, missä laitetta on oltu kuuntelemassa, nämä neljä
eri säteilijää summautuvat tietyllä tavalla suhteessa kuuntelijaan. Sisäänottoaukot
ovat keskenään akustisessa mielessä identtisiä, mutta kiinteiden seinien välillä on
paljonkin eroavaisuuksia riippuen kiinnittyneiden kiinteiden rakenteiden määrästä.
Varsinkin tutkimuskohteen irrotettava seinä toimii laitteen korkuisena akustisena
elementtinä. Laitteen sivuseinät puolestaan ovat huomattavasti pienempiä akustisia
elementtejä, koska kaikki laitteen sisäiset rakenteet on pultattu sivuseiniin kiinni.
Sivuseinien akustinen koko on vain 1/4 laitteen korkeudesta. Ulospuhallusaukot ovat
keskenään samanlaisia, mutta puhdistimelta tuleva ilmavirta ei kohdistu keskelle
laitteen pohjaa. Tällöin ilmavirtauksesta syntyvä melu säteilee kunkin ulostuloaukon
kohdalla eri tavalla.
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4 ÄÄNIMITTAUKSET

4.1 Passiivisen vaimennuksen vaikutus

Alustavien mittausten perusteella saatiin kuvan 9 mukaisia tuloksia. Tuloksista huo-
mataan laitteen säteilevän huomattavasti eri tavoin riippuen käytetystä tehotasosta
varsinkin mitattaessa laitteen ulostulon kohdalta. Tämän lisäksi laite tuottaa mata-
lataajuista melua laajemmalla spektrillä ulostulon läheltä. Melu on sen verran voi-
makasta, että voimme olettaa sen johtuvan mikrofoniin puhaltavasta ilmavirrasta.
Kuvassa nähdään myös hetkellisiä melupiikkejä, jotka johtuvat ympäristöstä tule-
vasta häiriöstä. Tällaisia piikkejä on havaittavissa ainakin kuvassa 9 taajuudella <
16 Hz ja 100 Hz. Nämä häiriöt on kuitenkin helppo suodattaa visuaalisesti pois
tulosten tulkinnasta.

Kuva 9: Ilmanpuhdistimen meluspektri toimitetussa kunnossa pintojen 1 ja 2 välisestä
kulmasta. Mittauspisteet ylhäältä alas: ilmanotto, laitteen keskikohta, ulostulo.
Teholla 1 korostunut taajuusalue 25 - 40 Hz, teholla 2 laajakaistaista melua,
korostunut taajuusalue 25 - 40 Hz.

Näiden havaintojen perusteella ja asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen aikana
kävi selväksi, että laitteen passiivinen vaimennus on syytä laittaa niin hyvään kun-
toon kuin vain mahdollista. Vaimennus toteutettiin kahdessa osassa: asentamalla
moottoritilaan paksua akustista mattoa sekä jäykistämällä laitteen seinämiä, jotta
niiden akustinen pinta-ala pienenee. Jäykistimien lomaan asennettiin myös lisää
akustista materiaalia, mutta ei yhtä paksua kuin mitä moottoritilaan laitettiin.
Moottoritilan akustisen materiaalin sekä seinien tukirautojen asennus tiputti ka-
peakaistaisen melun määrää huomattavasti kaikista kolmesta mittapisteestä tehol-
la 1 kuten kuvasta 10 nähdään. Laajakaistaiseen meluun passiivinen vaimennus ei
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kuitenkaan tehonnut. Sama ilmiö on havaittavissa sivuilta 1 ja 2 mitattaessa. Mit-
taustulokset löytyvät liitteistä 3 ja 4.

Kuva 10: Ilmanpuhdistimen meluspektri jäykistetyillä seinämille sekä akustisella matolla,
mitattu pintojen 1 ja 2 välisestä kulmasta teholla 1 ja 2. Kapeakaistainen melu
mitä havaittiin kuvassa 9 on vaimentunut varsinkin teholla 1.

4.2 Säteilykuvio

Kahden seinämän ja yhden kulman perusteella vaikutti siltä, että laite saattaa
säteillä huomattavastikin eri tavalla riippuen mittaussuunnasta. Tämän takia to-
teutettiin vielä säteilykuviomittaus, saadaksemme lisätietoa laitteen ympärisäteily-
vyydestä. Säteilykuviomittaus suoritettiin 1.2 metrin etäisyydeltä laitteen keskikoh-
dasta, mittauskorkeus laitteen puolivälistä. Tämän lisäksi kohdetta pyöritettiin pys-
tyakselinsa ympäri noin 22.5° verran per mittaus, kunnes saavutimme mittauksissa
täydet 360°. Pyörähdysakselinsa suhteen eri tavalla säteilevä kohde on huomatta-
vasti haastavampi vaimentaa ANC-järjestelmällä melun suuntaavuuden vuoksi. Jos
yhteen suuntaan saadaan aikaiseksi vaimennusta, voi se näkyä vahvistuksena toi-
seen suuntaan. Mittauksia tehtiin koko taajuusalueella ja näiden mittausten kaikki
taajuusalueet piirrettiin samaan kuvaan. Tehoilla 1 ja 2 laite säteilee ympäriinsä
yllättävän vähän, erot yksittäisien taajuusalueiden suuntaavuudessa on muutaman
desibelin luokkaa. Jos tulokset A-painottaa, suuntaavuutta näkyy jopa 10 dB verran
taajuuskaistan sisällä.

Mitatusta suuntakuvasta kuvassa 11 nähdään, että laite säteilee pyörähdysakselinsa
suhteen eri tavoin. Suuntaavia A-painotettuja taajuuksia löytyy väliltä 1600 - 4000
Hz ja niiden melutaso lähentelee sopivassa suunnassa laitteen yleismelutasoa, jo-
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Kuva 11: Suuntakuvio A-painotettuna teholla 2 terssikaistoittain. Merkityillä taajuuksilla
parhaimmillaan melkein 10 dB ero suuntaavuudessa. Isommat kuvat teholla 1 ja
2 liitteessä 5.

ten nämä taajuudet saattavat olla jopa korvalla erotettavissa. Kokonaismelutaso on
edelleen erittäin alhainen, joten näiden ääneksien vaimentaminen aktiivisin keinoin
saattaa olla haastavaa.

4.3 Mittausten analysointi

Saman mittaussarjan tuloksia on aikaisemmin tutkittu ja analysoitu hieman eri kan-
tilta kandidaatintyössä ”Aktiivisen melunvaimennuksen soveltuvuus siirreltäviin il-
mapuhallinjärjestelmiin”(Salervo, 2018). Tämän työn havainnot ovat lähtökohtaises-
ti linjassa aikaisemman työn kanssa. Tässä työssä on keskitytty esittelemään mit-
taustulokset laajemmin sekä tuloksia on tutkittu ensisijaisesti aikanäkökulmasta.
Kuten kerätystä datasta huomataan, tuloksissa näkyy ajoittain erinäisiä kolahduk-
sia ja kolinoita. Nämä jäävät helposti huomioimatta, jos dataa käsittelee keskiar-
voistamalla tuloksia.

Mittausten perusteella ilmanpuhdistimen Z-painotettu melu jää suurimmalta osalta
alle 1 kHz taajuuksiin niin laajakaistaisen melun kuin yksittäisten melupiikkien-
kin osalta. ANC toimii parhaiten kun vaimennettava taajuus tai taajuusalue on
alle 500 Hz (Hansen, 2001). Tällöin melun spektrin näkökulmasta ilmanpuhdistin
soveltuisi ANC-järjestelmää varten varsin hyvin. Passiivisilla vaimentimilla oli vai-
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kutusta yksittäisillä melukaistoilla, mutta kokonaismelutasoon niiden vaikutukset
hukkuvat mittausepätarkkuuksiin. Yksittäisten taajuuksien vaimeneminen saattaa
silti olla korvalla havaittavissa. Yksittäiset korostuneet taajuudet ovat yleensä niitä,
jotka eniten häiritsevät taustamelussa. Kokonaismelun muutokset löytyvät taulu-
kosta 1 eri vaimennuskonfiguraatioilla. Tuloksista huomataan, että muutokset ovat
korkeintaan muutaman desibelin luokkaa pois lukien yksi mittaus, missä mikrofo-
niin puhaltanut ilmavirta on sotkenut mittausta työntämällä melutasoa noin 20 dB
ylöspäin.

Taulukko 1: Keskiäänitasot LAeq ja LZeq mitattaessa sivujen 1 ja 2 kulmasta tehoilla 1
ja 2 eri passiivisen vaimennuksen konfiguraatioilla. Huomataan että ilmavirta
on puhaltanut suoraan mikrofoniin mitattaessa toimitettua kuntoa alhaalta
teholla 1 (Liite 3.3.1) vääristäen tulosta. Saavutettu kokonaismelutason vai-
mennus on muutaman desibelin luokkaa.

Passiivisin keinoin saatiin yksittäisiä ääneksiä vaimennettua merkittävästi, suurin
muutos mitattiin sivujen 1 ja 2 kulman alareunasta teholla 1, mikä näkyy myös liit-
teiden 3.3 ja 4.3 kuvista. Alkuperäisen ääneksen hetkellinen maksimi-intensiteetti
oli 51 dB (LZeq = 49 dB), vaimentimien asentamisen jälkeen sama taajuuskaista käy
hetkellisesti 43 dB samalla kun keskiäänitaso LZeq = 36 dB. Vaimennusta huippuar-
voissa on tapahtunut siis 8 dB ja keskiäänitasossa 13 dB verran.

Mittaustuloksiin vaikuttaneita virhelähteitä ovat ainakin olleet mittausjärjestelyjen
muuttuminen mittausten välillä, ilmanpuhdistimelta puhaltava ilmavirta mikrofo-
niin sekä tiettyjen taajuusalueiden lähikentässä mittaaminen mittaustilan pienuu-
den takia. Mittalaitteen Nor140 mittausepävarmuus on hyvä ainakin mainita yhtenä
epävarmuuden lähteenä, mutta edellä mainitut virhelähteet tuottavat huomattavas-
ti isommat virhemarginaalit. Mittausjärjestelyitä voisi parantaa ainakin tekemällä
mittaustilanteesta vakaamman käyttäen mittalaitteen etäkäyttöominaisuuksia. Täl-
löin vältyttäisiin mittarin turhalta liikuttelulta. Myös mikrofonin asemointi pitäisi
suunnitella siten, että ilmavirtauksen aiheuttamat häiriöt saadaan minimoitua. Isom-
pi tila helpottaisi mittauksia, jolloin mittalaite voitaisiin sijoittaa ilmanpuhdistimen
taajuusspektrin kaukokenttään kokonaisuudessaan. Tulosten melutasot vaikuttaisi-
vat menevän alaspäin, vaikka saadut tulokset menevätkin mittausepävarmuuksien
sisään. Tämän takia jatkotutkimukset olisi paikallaan tulosten varmistamiseksi.
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ANC-näkökulmasta katsottuna melun häiritsevyys on se mitä yleensä pyritään tor-
jumaan, ei niinkään melutaso itse. Tällöin tuloksia tulee tarkastella myös A-painote-
tusta näkökulmasta, missä on otettu huomioon, kuinka ihmisen kuuloaisti havaitsee
eri taajuuksia, eli A-painotetut tulokset havainnollistavat paremmin kuinka melu
häiritsee kuulijaa. Painotuskäyrä esitelty kuvassa 12, josta huomataan varsinkin al-
le 1000 Hz taajuuksien vaimenevan huomattavasti.

Kuva 12: A-painotuskäyrä, jonka mukaan jokaista terssikaistaa vahvistetaan tai vaimen-
netaan ennalta määrätyn verran. (IEC 61672-1, 2013)

Jos A-painotusta käytetään kuvan 10 tuloksiin, nähdään kuvasta 13 alataajuuksien
käytännössä katoavan kokonaan. Kuvaan ilmestyy uusi vaimea melukaista taajuusa-
lueelle 160 - 4000 Hz, jonka hetkellisiä maksimiarvoja ovat teholla 1 20 dB ja teholla
2 26 dB. Sosiaali- ja terveysministeriön päiväajan melutason ohjearvo asuinhuoneis-
toissa, potilashuoneissa, päiväkodeissa tai luokkatiloissa on 35 dB ja toimistohuo-
neissa 45 dB. Kaikki nämä ovat tiloja, jossa ilmanpuhdistin voisi potentiaalisesti
sijaita ja vaikka ohjearvo kertookin vain suurimman sallitun melutason, oletetaan
näiden tilojen olevan meluisuudeltaan ohjearvojen mukaisia. Tällöin huomataan ku-
van 13 tuloksien jäävän reilusti alle ohjearvomelun, eli laitteen häiritsevyys peittyy
ympäröivään meluun helposti. Vaikka ilmanpuhdistinta käyttäisi asuinhuoneistossa
yöaikaan nukkuvan henkilön vieressä, sen melutaso alittaa myös yöajan melutason
ohjearvon 30 dB varsinkin teholla 1. (Asumisterveysohje, 2005)

Kun sovellamme A-painotuskäyrää aikaisemmin mainittuun yhden ääneksen 13 dB
vaimentumiseen, voimme todeta tämän muutoksen äänentasossa olevan kuulijalle
täysin huomaamaton muutos. Tulosten valossa voimme todeta, että ilmanpuhdis-
tin on lähtökohtaisesti jo erittäin hiljainen laite eikä siihen välttämättä ole järkevää
suunnitella ANC-järjestelmää. Yksittäiset äänekset, joita mittaustuloksissa näkyy,
sijoittuvat erittäin matalille taajuuksille ja ovat keskimäärin hyvin hiljaisia jo alun
alkujaankin. ANC-järjestelmän haasteet erittäin matalilla taajuuksilla pienissä so-
velluskohteissa, kuten ilmanpuhdistimen sisällä, liittyvät ennen kaikkea tilanpuut-
teeseen. Matalilla taajuuksilla vaaditun toisiolähteen elementin koko kasvaa suurek-
si.
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Kuva 13: A-painotus käytettynä kuvan 10 tuloksiin. Tehon 1 hetkellinen maksi-
miäänentaso noin 20 dB, teholla 2 26 dB. Huomataan alataajuuksien vaimentu-
neen kokonaan. Melukaista taajuusalueella 160 - 4000 Hz.
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Työn kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin eri ANC-topologioiden olemassaoloa sekä
niiden toimintaperiaatteita. Jokaisesta topologiatyypistä esitettiin hyviä ja huonoja
puolia eri sovelluskohteissa. Asiakkaan kanssa yhteistyössä suunniteltiin, mitä ilman-
puhdistimesta halutaan mitata sekä ennen passiivisten vaimentimien asennusta että
asennuksen jälkeen. Tämän lisäksi kokeellisessa osassa mitattiin laitteen suuntaku-
vio. Mittauksiin ja kirjallisuuskatsaukseen pohjaten työn loppupäätelmä on, että
ANC-järjestelmän toteuttaminen kyseiseen liikuteltavaan ilmanpuhdistimeen ei ole
järkevä vaihtoehto. Laite on valmiiksi erittäin hiljainen ja se alittaa melun ohjearvot
sekä päivä- että yökäyttöön niin toimistoissa, päiväkodeissa, kouluissa kuin myös
asuinhuoneistoissa.

Suunnitellut äänentasomittaukset on dokumentoitu niin tarkasti kuin mahdollista
ja ne pystytään tarvittaessa toistamaan käyttäen työn selostusta mallina. Mittalait-
teiden asetuksista sekä mittaustilanteista tehtiin tarkat selostukset ja työn kuvissa
sekä liitteissä on kaikki hyödyllinen mittausdata, mitä työn aikana kerättiin.

Mittausdatan analyysissä osoitettiin, kuinka laite säteilee hieman eri tavoin eri suun-
tiin tietyillä taajuuskaistoilla, sekä testattiin passiivisten vaimentimien vaikutuk-
sia. Asennetut vaimentimet onnistuivat vaimentamaan yksittäisiä ääneksiä onnis-
tuneesti, vaikka laajakaistaiseen meluun niillä ei juurikaan ollut vaikutusta. Koko-
naisäänentasoon passiivinen vaimennus ei myöskään vaikuttanut merkittävästi. Mit-
tauksien perusteella äänentaso tippui, mutta vain muutamia desibelejä. Parin desibe-
lin heilahdukset voidaan katsoa johtuvan mittausepävarmuuksista. Spektrikuviois-
ta havaittiin Z-painotettuna muutama matalataajuinen äänes sekä A-painotettuna
vaimea laaja melukaista korkeammilta taajuuksilta.

Suuntakuviosta saatiin laitteen melun suuntaavuus näkymään vain, jos data A-
painotettiin. Tällöin laitteen melutaso on erittäin matala, tämän takia muutamat
suuntaavat taajuudet eivät vaikuta laitteen kokonaismelutasoon. Kun yksittäisten
taajuuksien suuntaavuus on huipussaan, ne jäävät kokonaismelutason alapuolelle
selkeästi.

Jos ilmanpuhdistimeen välttämättä pitäisi rakentaa ANC-järjestelmä, mittaustulos-
ten perusteella kannattavin järjestelmä keskittyisi A-painotuskaistalla näkyvään laa-
jakaistaiseen meluun. Toinen potentiaalinen kohde olisi moottorista ja tuulettimesta
johtuva melu, mitä tulisi tutkia lisää ja mahdollisesti keskittyä ANC-järjestelmällä
paikallisesti torjumaan näistä syntyvää melua. Moottorin melun taajuussisältö pys-
tytään mittaamaan esimerkiksi suoraan moottorin pyörimisnopeudesta. Moottoril-
ta syntyvä melu sisältää sen pyörimisnopeutta sekä sen harmonisia moninkerto-
ja. Toteutuksessa tulee ottaa huomioon ilmanpuhdistimen äänikanavan pieni koko,
sillä vastamelua synnyttävän prosessorin on pystyttävä suorittamaan laskunsa en-
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nen kuin melu on ohittanut toisiomelulähteen.
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Liite 1 Mittaussuunnitelmat

1.1 Passiivisten vaimentimien vaikutus

(a) Mittauksia tehtiin kolmelta puo-
lelta: Sivulta 1 ja 2 sekä näiden
välisestä kulmasta. Kaikissa mit-
tauksissa mikrofoni oli 1.2 met-
rin päässä ilmanpuhdistimen kes-
kikohdasta.

(b) Mittauksia tehtiin kolmelta kor-
keudelta: Sisäänottoaukon, lait-
teen keskikohdan ja ulostuloau-
kon keskikohdasta.

Liite 1.1.1: Yleiskuva miten mittaukset suoritettiin, sivu 1 on laitteen sivuista se jolla vir-
takytkin sijaitsee. Työn kuvasta 7 nähdään mittaustapahtuma myös todelli-
suudessa.

1.2 Säteilykuvion mittaus

Liite 1.2.1: Mittauksia tehtiin 22.5° välein ilmanpuhdistimen ympäriltä, mikrofoni oli kai-
kissa mittauksissa 1.2 m päässä laitteen keskikohdasta. Mittauskorkeus oli lait-
teen keskikohdan korkeudelta ja mittauskorkeutta ei vaihdeltu mittausten ai-
kana.



Liite 2 Kaiuttoman huoneen spektri

Liite 2.1 : Kaiuttoman huoneen melun spektri skaalattuna siten, että intensiteetin erot
ovat parhaiten havaittavissa. Intensiteetin skaala välillä -6.6 dB - 37 dB. Huoma-
taan melukaistat taajuusalueella 50 Hz sekä < 10 Hz. Liitteessä 2.2 intensiteetin
skaala on nostettu samaan tasoon missä muut mittaukset on tehty.



Liite 2.2 : Kaiuttoman huoneen melun spektri skaalattuna siten, että sen väriarvot ovat
suoraan vertailtavissa muiden mittaustulosten kanssa. Kuvasta voidaan todeta
huoneen taustamelun olevan niin hiljaista, että se ei vaikuta ilmanpuhdistimen
melumittauksiin.



Liite 3 Muokkaamaton lähtötilanne, mittaustulokset

Mittauksen kesto: 30 s
Mittauspisteet: Ilman sisäänotto, laitteen keskikohta, ilman ulostuloaukko.
Mitausetäisyys: 1.2 m keskikohdasta
Kuvan oikean laidan väripalkki kuvaa melun intensiteettiä desibeleissä, Z-painotus.

3.1 Virtakytkimen puoleinen sivu, sivu 1, teho 1

Liite 3.1.1: Kaikista kolmesta mittauspisteestä havaitaan selkeä melukaista taajuusalueel-
la 40 Hz. Ulostuloaukon mittauksessa matalataajuisin melu <16 Hz johtuu
mikrofoniin osuvasta ilmavirtauksesta.
Huom! Sisäänoton mittauksessa ympäristön kolahduksesta johtuva yksittäinen
melupiikki ajanhetkellä 18 s, sekä keskikohdan mittauksessa reilun viiden se-
kunnin mittainen ympäristöstä johtuva kolina taajuudella 100 Hz.



3.2 Virtakytkimen puoleinen sivu, sivu 1, teho 2

Liite 3.2.1: Kaikista kolmesta mittauspisteestä havaitaan selkeä melukaista taajuusalueel-
la 200 Hz. Sisäänoton korkeudelta mittaustuloksissa näkyy vain sivulla 1 ja
teholla 2 korkeaintensiteettistä matalataajuista melua. Tästä melusta ei ole
merkkiäkään kahdelta muulta sivulta mitattaessa. Mahdollisesti mikrofonin
asettelussa ongelma. Ulostuloaukon kohdalta löytyy melukaista taajuusalueel-
ta 40 Hz.



3.3 Sivujen 1 ja 2 kulma, teho 1, Z-painotus

Liite 3.3.1: Kaikista kolmesta mittauspisteestä havaitaan selkeä melukaista taajuusalueella
40 Hz mikä oli nähtävissä myös sivun 1 mittauksissa. Hetkellisiä ympäristöstä
aiheutuvia melupiikkejä havaittavissa sisäänoton mittauksessa taajuusalueella
100 Hz sekä keskikohdan mittauksessa ajanhetkellä 10 s. Ulostulon mittaukses-
sa havaitaan ilmavirtauksen kohinaa mikrofoniin taajuusalueella <16 Hz sekä
voimakasta melua taajuudella 40 Hz.



3.4 Sivujen 1 ja 2 kulma, teho 1, A-painotus

Liite 3.4.1: A-painotus kuvaa ensisijaisesti melun häiritsevyyttä ihmiskorvalle. Huomataan
että näkyvä melukaista siirtyy taajuusvälille 160 - 1600 Hz, mutta tällöinkin
suurin melutaso on 20 dB.



3.5 Sivujen 1 ja 2 kulma, teho 2, Z-painotus

Liite 3.5.1: Kaikista kolmesta mittauspisteestä havaitaan selkeä melukaista taajuusalueen
200 Hz ympärillä. Tämän lisäksi ulostulon kohdalta havaitaan voimakas melu-
kaista taajuusalueelta 40 Hz joka pystytään vaimeana havaitsemana myös kes-
kikohdan mittauksista. Mitattaessa 45 °kulmassa sivujen 1 ja 2 ulostuloaukkoi-
hin nähden havaitaan että matalataajuinen humina joka johtuu ilmavirtauk-
sesta mikrofoniin on täysin kadonnut.



3.6 Sivujen 1 ja 2 kulma, teho 2, A-painotus

Liite 3.6.1: A-painotus kuvaa ensisijaisesti melun häiritsevyyttä ihmiskorvalle. Huomataan
että näkyvä melukaista siirtyy taajuusvälille 125 - 4000 Hz, mutta tällöinkin
suurin melutaso on 25 dB.



3.7 Irtonainen sivu, sivu 2, teho 1

Liite 3.7.1: Mitattaessa sisääntulon ja ulostulon kohdalta havaitaan melukaista taajuusa-
lueella 40 Hz, melukaista on voimakkaimmillaan ulostulon kohdalla. Matala-
taajuiset hetkittäiset äänet johtuvat mikrofoniin satunnaisesti osuvasta ilma-
virtauksesta.



3.8 Irtonainen sivu, sivu 2, teho 2

Liite 3.8.1: Laitteen keskeltä ja ulostulon kohdalta mitattaessa havaitaan selkeä melukais-
tat taajuusalueen 200 Hz ympärillä sekä taajuusalueella 40 Hz. Matalataajui-
nen < 16 Hz melu johtuu mikrofoniin osuvasta ilmavirrasta.



Liite 4 Passiiviset vaimentimet, mittaustulokset

Mittauksen kesto: 30 s
Mittauspisteet: Ilman sisäänotto, laitteen keskikohta, ilman ulostuloaukko.
Mitausetäisyys: 1.2 m keskikohdasta
Kuvan oikean laidan väripalkki kuvaa melun intensiteettiä desibeleissä, Z-painotus.

4.1 Virtakytkimen puoleinen sivu, sivu 1, teho 1

Liite 4.1.1: Kaikista kolmesta mittauspisteestä havaitaan selkeä melukaista taajuusalueel-
la 40 Hz. Ulostuloaukon mittauksessa matalataajuisin melu <16 Hz johtu mik-
rofoniin osuvasta ilmavirtauksesta. Verrattuna toimitettuun kuntoon liitteessä
3.1.1, passiiviset vaimentimet ovat laskeneet melua huomattavasti taajuuskais-
talla 40 Hz



4.2 Virtakytkimen puoleinen sivu, sivu 1, teho 2

Liite 4.2.1: Kaikista kolmesta mittauspisteestä havaitaan selkeä melukaista taajuusalueel-
la 200 Hz. Sisäänoton ja ulostuloaukon kohdalta löytyy melukaista taajuusa-
lueelta 40 Hz. Melu näyttää samanlaiselta kuin liitteessä 3.2.1, eli passiivisilla
vaimentimilla ei ole ollut juurikaan vaikutusta.



4.3 Sivujen 1 ja 2 kulma, teho 1, Z-painotus

Liite 4.3.1: Keskikohdan ja ulostulon mittauksissa havaitaan vaimea melukaista taajuusa-
lueella 40 Hz. Passiiviset vaimentimet ovat toimineet erinomaisesti verrattaessa
liitteen 3.3.1 meluun.



4.4 Sivujen 1 ja 2 kulma, teho 1, A-painotus

Liite 4.4.1: A-painotus kuvaa ensisijaisesti melun häiritsevyyttä ihmiskorvalle. Huomataan
että näkyvä melukaista siirtyy taajuusvälille 160 - 1600 Hz, mutta tällöinkin
suurin melutaso on 20 dB. Spektri ei eroa juurikaan vaimentamattomasta ti-
lanteesta liitteessä 3.4.1



4.5 Sivujen 1 ja 2 kulma, teho 2, Z-painotus

Liite 4.5.1: Kaikista kolmesta mittauspisteestä havaitaan selkeä melukaista taajuusalueen
200 Hz ympärillä. Tämän lisäksi ulostulon kohdalta havaitaan voimakas melu-
kaista taajuusalueelta 40 Hz joka pystytään vaimeana havaitsemana myös kes-
kikohdan mittauksista. Mitattaessa 45 °kulmassa sivujen 1 ja 2 ulostuloaukkoi-
hin nähden havaitaan että matalataajuinen humina joka johtuu ilmavirtauk-
sesta mikrofoniin on täysin kadonnut. Passiivisilla vaimentimilla ei juurikaan
ole ollut vaikutusta mittauksiin. Melu on hiljentynyt hieman 40 Hz kaistalla,
mutta ei merkittävästi.



4.6 Sivujen 1 ja 2 kulma, teho 2, A-painotus

Liite 4.6.1: A-painotus kuvaa ensisijaisesti melun häiritsevyyttä ihmiskorvalle. Huomataan
että näkyvä melukaista siirtyy taajuusvälille 125 - 4000 Hz, mutta tällöinkin
suurin melutaso on 26 dB. Spektri ei eroa juurikaan vaimentamattomasta ti-
lanteesta liitteessä 3.6.1



4.7 Irtonainen sivu, sivu 2, teho 1

Liite 4.7.1: Mitattaessa ulostulon kohdalta havaitaan vaimea melukaista taajuusalueella
40 Hz, verrattaessa liitteen 3.7.1 meluun passiviset vaimentimet ovat toimineet
erinomaisesti 40 Hz melun vaimentamisessa.



4.8 Irtonainen sivu, sivu 2, teho 2

Liite 4.8.1: Laitteen keskeltä ja ulostulon kohdalta mitattaessa havaitaan selkeä melukais-
tat taajuusalueen 200 Hz ympärillä sekä taajuusalueella 40 Hz. Matalataa-
juinen < 16 Hz melu johtuu mikrofoniin osuvasta ilmavirrasta. Passiivisilla
vaimentimilla ei ole juurikaan ollut vaikutusta jos verrataan liitteen 3.8.1 me-
luun.



Liite 5 Säteilykuvio

Mittauksen kesto: 30 s
Mittauspiste: Laitteen keskikohta
Mitausetäisyys: 1.2 m keskikohdasta
Theta kertoo suunnan, R intensiteetin desibeleissä. Intensiteetti on esitetty muo-
dossa Leq joka on keskiarvoistettu 30 sekuntin ajalta.

5.1 Teho 1

Liite 5.1.1: Z-painotettu säteilykuvio, jokainen eri väri kuvaa yhtä terssikaistaa. Huoma-
taan laitteen säteilevän tasaisesti joka suuntaan muutamaa piikkiä lukuunot-
tamatta jotka sijoittuvat erittäin matalille taajuuksille. Nämä yksittäiset piikit
johtuvat jostain muusta kuin laitteesta itsestään.



Liite 5.1.2: A-painotettu säteilykuvio 1. teholla, jokainen väri kuvaa yhtä terssikaistaa.
Löydetään muutama mielenkiintoinen taajuus välillä 1 - 3 kHz joiden suun-
taavuus on useamman desibelin luokkaa.



5.2 Teho 2

Liite 5.2.1: Z-painotettu säteilykuvio 2. teholla, jokainen eri väri kuvaa yhtä terssikaistaa.
Havaitaan muutaman desibelin suuruista suuntaavuutta taajuusvälillä 1.6 - 4
kHz.



Liite 5.2.2: A-painotettu säteilykuvio 2. teholla, jokainen eri väri kuvaa yhtä terssikais-
taa. Havaitaan kohtuullista suuntaavuutta taajuusvälillä 1.6 - 4 kHz. Suurin
suuntaavuus on yli 5 dB luokkaa, mutta huomionarvoista on että suuntaavat
melukaistat ovat erittäin hiljaisia ja parhaimmilaankin ne ovat yhtä äänekkäitä
kuin laitteen yleismelutaso.


