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Vsebina predavanj
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaj je zvok in kako nastane?
Kako se širi in kako odbije?
Kako nastane stoječe valovanje?
Kaj je koeficient absorpcije zvoka?
Kako dobimo prehod iz 1D v 3D širjenje zvoka?
Kaj je odmevni čas prostorov?
Kako deluje zvočna izolacija?
Kako ocenjujemo udarni/pohodni/impulzni hrup?
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Kaj je zvok, kako nastane in kako se širi
v

v

• Delci zraka se gibljejo z enako
hitrostjo kot bat, v.
• Medij se upira gibanju delcev
s tlakom p.
• Višja kot je hitrost bata, večji
zvočni tlak se ustvari.

P [Pa] Lp [dB] v [m/s]
2
100 0,004859086
1
94 0,002429543
0,5
88 0,001214772
0,1
74 0,000242954
0,01
54 2,42954E-05
0,001 34 2,42954E-06
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Kaj je zvok, kako nastane in kako se širi

c = f = const
Hitrost širjenja zvoka je
lastnost medija!!!
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Kaj je zvok, kako nastane in kako se širi
v

c

v

c

F(t), v(t)
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Kaj je zvok, kako nastane in kako se širi
v

c

v

c

F(t), v(t)

• Kaj se zgodi ko tlačna motnja/valovna fronta/zvok s
hitrostjo c1 potuje po mediju ki ima gostoto 1 in
pripotuje do meje kjer se mediju po katerem se širi
spremeni lastnost.
• Ima drugo gostoto 2 in zvok se po njem širi z drugo
hitrostjo c2.
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Kaj je zvok, kako nastane in kako se širi
v

c

v

c

F(t), v(t)

• Kako veliko amplitudo tlačne motnje p povzroči gibanje
delcev zraka s hitrostjo v je odvisno od lastnosti medija.
To lastnost imenujemo Impedanca Z.
• Z je produkt med gostoto medija in hitrostjo s katero se
zvok širi po njem: Z= c
• Na meji dveh medijev se spremeni impedanca
Z1=1 c1  Z2=2 c2.
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Kaj je zvok, kako nastane in kako se širi
v

c1

c2

F(t), v(t)

v
𝑍1 =
Material

Zrak
Beton
Zidaki
Voda
Les
Jeklo

Impedanca
Z[kg/m2s]
414
8.00.0000
7.200.000
1.450.000
1.200.00
39.000.000

c1
𝑝1
= 1 𝑐1
𝑣1
𝑟=

c2
𝑝2
= 2 𝑐2
𝑣2

𝑍2 =

𝑝𝑣𝑝𝑎𝑑𝑛𝑜 𝑍1 − 𝑍2
=
𝑝𝑜𝑑𝑏𝑖𝑡𝑜
𝑍1 +𝑍2

Sedaj vemo kakšen delež zvočne energije
vstopi iz enega medija v drug medij.
Ne vemo pa še nič kaj je z absorpcijo.
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Kaj je zvok, kako nastane in kako se širi

•
•
•

Prehod valovanja iz redkejšega
medija na gostejši medij.
Z=c0
Z1<Z2

•
•
•

Prehod valovanja iz gostejšega
medija na redkejši medij.
Z=c0
Z1>Z2
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Kako nastane stoječe valovanje
• Zaradi odbojev zvoka se pojavi stoječe valovanje.


• Med vpadnim in odbitim valovanjem se formira
interferenca, in dobimo minimume in maksimume.
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Kako nastane stoječe valovanje
•
•

Hitrost delcev zraka na togi površini je 0
Zvočni tlak na togi površini je vsota
zvočnega tlaka vpadnega zvoka in odbitega zvoka


Na pot širjenja postavimo togo površino. Lahko si jo
predstavljamo kot železobeton debeline nekaj metrov
R=1
=0
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Kako nastane stoječe valovanje
2x

x

x


Na pot širjenja postavimo togo površino. Lahko si jo
predstavljamo kot železobeton debeline nekaj metrov
R=1
=0
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Kako nastane stoječe valovanje
•
•
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Kako nastane stoječe valovanje
•
•

Hitrost delcev zraka na togi površini je 0
Zvočni tlak na togi površini je vsota
zvočnega tlaka vpadnega zvoka in odbitega zvoka


•

Zvočno absorpcijski material =0,75

Na pot širjenja postavimo togo površino. Lahko si jo
predstavljamo kot železobeton debeline nekaj metrov
R=0,5
=0,75
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Kako nastane stoječe valovanje
•
•

Hitrost delcev zraka na togi površini je 0
Zvočni tlak na togi površini je vsota
zvočnega tlaka vpadnega zvoka in odbitega zvoka


•

Zvočno absorpcijski material =0,94

Na pot širjenja postavimo togo površino. Lahko si jo
predstavljamo kot železobeton debeline nekaj metrov
R=0,25
=0,94
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Kako nastane stoječe valovanje
•
•

Hitrost delcev zraka na togi površini je 0
Zvočni tlak na togi površini je vsota
zvočnega tlaka vpadnega zvoka in odbitega zvoka


•

Zvočno absorpcijski material =0,99

Na pot širjenja postavimo togo površino. Lahko si jo
predstavljamo kot železobeton debeline nekaj metrov
R=0,1
=0,99
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Kaj je absorpcija zvoka

R=1
=0

R=0.25
=0.94

R=0.5
=0.75

R=0.1
=0,99
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Kaj je absorpcija zvoka
• Akustična absorpcija se nanaša
na proces, pri katerem material,
prevzame vase zvočno energijo.
• Razmerje med hitrostjo delcev
in zvočnim tlakom na površini
definira koliko zvoka se bo
odbilo in koliko zvoka bo
material prevzel vase.
• Prevzeta zvočna energije ima
obliko zvoka, ki se širi skozi
material.
• Del zvočne energije v materialu
se pretvori v toploto, del pa se
prenese skozi material, na
drugo stran kjer se izseva.

24
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Kaj je absorpcija zvoka
• Akustična absorpcija se nanaša
na proces, pri katerem material,
prevzame vase zvočno energijo.
• Razmerje med hitrostjo delcev
in zvočnim tlakom na površini
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odbilo in koliko zvoka bo
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Z ( x = 0) =

p( x = 0)
v( x = 0)

Evpadno = Eodbito + Etransmisije + Eabsorpcije

Etransmisije = 0
Evpadno =  Eodbito +  Eabsorbirano

r=

Eodbita
Evpadna

E
 = absorbirana
Evpadna

 =1−

Z ( x = 0) −  0 c0
Z ( x = 0) +  0 c0

2
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Kaj je absorpcija zvoka
Zaprte pore

Slepe pore

Odprti kanali
Stranski kanali

Vlakna
Pol odprte pore
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Kaj je absorpcija zvoka
• Zvok se »absorbira« s pretvorbo zvočne energije v toploto znotraj
materiala, kar ima za posledico zmanjšanje zvočnega tlaka.
• Dva glavna mehanizma:
– Akustično vzbujene vibracije okostja materiala (lastno dušenje materiala je
pomembno za lahke materiale pri nizkih frekvencah)
– trenje tekočine na skeletu
(viskoznost zraka)
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Kaj je absorpcija zvoka
• Materiali z visoko vrednostjo
koeficienta absorpcije zvoka
morajo biti čim bolj porozni.
• Porozni absorpcijski material
je trdna snov, ki vsebuje
prazne celice, kanale ali
vmesne prostore, tako da
zvočni valovi lahko vstopijo v
material skozi množico
majhnih lukenj ali odprtin.
• Porozne absorpcijske
materiale lahko razvrstimo
med celične, vlaknaste ali
zrnate
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Kaj je absorpcija zvoka
• Poroznost je merljiva veličina
poroznega materiala in je določena
kot razmerje med prostornino zraka v
praznem prostoru (Vzraka) v vzorcu in
skupno prostornino vzorca (Vvzvorca).
• Upornost zračnemu toku si lahko
predstavljamo kot tlačno razlika. ki je
potrebna da steče tok zraka skozi
odprte pore v materialu.
• Vijugavost / Tortuoznost ali "faktor
oblike", je merilo oblike prehodov
zračne praznine. (Ali so skoraj ravne
ali zvite in vijugaste ter počasi ali hitro
spreminjajoče se območje preseka)
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Kaj je absorpcija zvoka
Delany Bazely model absorpcije zvoka
• Najpomembnejši parameter ki opisuje koeficient absorpcije
poroznih materialov je Upornost Pretoku zraka
(=Flow Resistivity).
• Delany-Bazely model upošteva samo
 f
ta parameter in velja v območju:
0,01  0  1
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Kaj je absorpcija zvoka
JCA model absorpcije zvoka
• Poleg Upornosti pretoku zraka ( =Flow Resistivity), Poroznosti
( = Open porosity) in Vijugavosti (a = Tortuosity)
• na absorpcijo zvoka v materialu vplivata še:
– Karakteristična dolžina viskoznosti
(Λ = viscous characteristic length)
– Toplotna značilna dolžina
(Λ‘ = thermal characteristic length)

34

Kaj je absorpcija zvoka
JCA model absorpcije zvoka
• Za opis viskoznih učinkov in toplotnih učinkov sta sprejeta
efektivna gostota ρe in efektivni volumski modul Ke.

• kjer je η viskoznost zraka, ρ0 je gostota zraka, γ je razmerje med
specifično toplotno zmogljivostjo, ω je kotna frekvenca, Npr je
Prandtlovo število, P0 je atmosferski tlak.

• Karakteristična impedanca Zc in valovno število k ter ustrezna
površinska impedanca Zs se določijo kot:
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Kaj je absorpcija zvoka
JCA model absorpcije zvoka
• Karakteristična impedanca Zc in valovno število k ter ustrezna
površinska impedanca Zs se za debelino vzorca d določijo kot:

• To je najpogosteje uporabljen parcialno fenomenološki (JCA)
model absorpcije zvoka imenovan po avtorjih JohnsonChampoux-Allard.
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Kaj je absorpcija zvoka
Kovinske, keramične pene in pene iz gela
• Poliuretanske in Melaminske pene so celični porozni materiali,
za absorpcijo zvoka ki se trenutno zelo pogosto uporabljajo v
praksi.
• Kovinske pene; aluminij, nikelj, jeklo, titan….
• Keramične pene;
• Aerogeli v granulirani obliki kot materiali za absorpiranje zvok;
• Mikro perforirani material, sestavljen iz kovinskih nanocevk, je
bil razvit za zmanjšanje hrupa v letalih.
• Porozen asfalt.
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Kaj je absorpcija zvoka
Poliuretanska in melaminska pena - Celično porozni material
Del energije delcev zraka se zaradi toplotnih in
viskoznih izgub na stenah notranjih por in tunelov
v materialu pretvori v toploto.
Menjava ciklov kompresije in ekspanzije je pri
nizkih frekvencah izotermične, pri visokih pa so
adiabatne.
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Kaj je absorpcija zvoka
Poliuretanske pene - Celično porozni material

• Pri izračunu absorpcije po modelu Delany Bazely smo
uporabili upornost pretoku zraka  = 14 [Pa s / m2].
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Kaj je absorpcija zvoka
Poliuretanske pene - Celično porozni material

2 plasti

2 plasti + zrak
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Kaj je absorpcija zvoka
Poliuretanske pene - Celično porozni material

4 plasti

4 plasti + zrak
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Kaj je absorpcija zvoka
Porozni vlaknasti materiali (netkani / tkani)

V vlakninastih materialih se velik del
zvočne energije absorbira (disipira v
toploto) tudi zaradi pretvorbe zvočne
energije v vibracije vlaken.
Vlakna materiala imajo notranje
dušenje vibracij, poleg tega pa se
drgnejo in s trenjem pretvarjajo
mehansko energijo v toploto.
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Kaj je absorpcija zvoka
Porozni vlaknasti materiali (netkani in tkani)
• Večina komercialno dostopnih poroznih materialov, ki
absorbirajo zvok, je vlaknastih; (avtomobilska industrija).
• Naravna vlakna
– Rastlinskega izvora; bombaž, bambus, konoplja, les ...
– Živalskega izvora; volna,...
– Mineralna vlakna; mineralna volna, steklena volna, grafit, keramika ...

• Sintetična vlakna
– Polimeri; poliester, polipropilen, ogljik, kevlar, ..
– Azbest
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Kaj je absorpcija zvoka
Porozni netkani vlaknasti materiali

d) Vpliv premera vlaken

e) Vpliv poroznosti

f) Debelina vzorca
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Kaj je absorpcija zvoka
Granular material
Pri pretakanju zraka skozi proste prostore med granulami se hitrosti
delcem zraka ves čas spreminjajo. Zaradi viskoznosti zraka prihaja do
trenja in posledično do pretvorbe kinetične energije plina v toploto.
Pri nizkih in srednjih frekvencah prihaja do vzbujanja granul ki pričnejo
vibrirati. Zaradi tega prihaja do trenja med granulami kar ponovno
pretvarja kinetično energijo v toploto. Lastna nihanja granul imajo lastno
dušenje

45
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Kaj je absorpcija zvoka
Mikro perforirane plošče/paneli in folije
• Perforirane plošče/panelni se že vrsto let uporabljajo za
zmanjševanje hrupa in kontrolo odmevnih časov, običajno imajo
nalogo da držijo obliko poroznim absorpcijskim materialom in da jih
zaščitijo pred prahom in vlago.
• Ko pa dimenzije odprtin postanejo zelo majhne in preidejo v
submilimetrsko območje, pa frekvenčni spekter absorpcije dobi širši
maksimum okoli resonančne frekvence, zaradi česar postane porozni
absorpcijski material skoraj nepotreben.
• To vodi k potencialnemu razvoju prozornih materialov, ki absorbirajo
zvok na osnovi mikroperforiranih plošč (MPP)
• Premeri perforacij so manjši od 0,3 mm, nadaljnje zmanjšanje
velikosti lukenj pod določeno vrednostjo pa ne zagotavlja več širše
absorpcijske pasovne širine.
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Kaj je absorpcija zvoka
Mikro perforirane plošče/paneli in folije
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Kaj je absorpcija zvoka
Mikro perforirane plošče/paneli in folije
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Kaj je absorpcija zvoka
Zaključki
• Visoke frekvence se relativno lahko absorbirajo
• Nizke frekvence se težko absorbirajo
• Na absorpcijo vpliva lastnost materiala, njegova debelina in
način kako se dodajo plasti absorpcijskega materiala.
• Z izbiro materiala in načina vgradnje torej lahko nastavljamo
samo frekvenčno mejo nad katero dosežemo željen koeficient
absorpcije.
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Prehod iz 1D v 3D
• Kako absorpcija materialov vpliva na zvok v prostoru?
• Zanima nas torej kako lahko na osnovi izbire
absorpcijskih materialov in njihove montaže določimo
potrebno površino v prostoru da prilagodimo
akustične lastnosti prostora našim željam.
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Prehod iz 1D v 3D
• Najprej moramo ugotoviti kako se zvok širi po prostoru in ne po
cevi / vodniku.
• Za ta namen moramo opazovati kaj se dogaja ko zvoku v cevi
dvigujemo frekvenco in mu s tem skrajšujemo valovno dolžino.
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Prehod iz 1D v 3D
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Prehod iz 1D v 3D
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Prehod iz 1D v 3D
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Prehod iz 1D v 3D

• Zvočni vir dimenzije d
seva zvok z valovno
dolžino .
• Če je >d seva zvok v
vse smeri enakomerno
in pravimo da je
sferični vir / monopol.
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Prehod iz 1D v 3D
a=2m

Razdalja

d=1m

Odboj od stene na kateri
ni absorpcije povzroči
pojav intereference z
zracalno sliko vira.

Sound pressure level [dB]

103
93
83
73

Distance 1 m
Distance 1,5 m

63

Distance 2 m
Distance 3 m

53

Distance 4 m

43
10

100

Frequency[Hz]

1000

10000
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Prehod iz 1D v 3D
V realnosti imamo na vsaki steni večje število zvočnih virov
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Prehod iz 1D v 3D
Zvok se različno širi v odvisnosti od razmerja med /D

D
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Kaj se zgodi ko zvočno valovanje deluje na steno
• Del valovanja se odbije nazaj v prostor, del valovanja vzbudi
stene da pričnejo nihati in s tem prenese zvok v sosednji
prostor.
• Zaradi odbojev dobimo stoječa valovanja, ki sčasoma preidejo
v difuzno polje. Med tem sočasno ob vsakem odboju poteka
absorpcija zvočne energije, oziroma njena disipacija v toploto
na absorpcijskih materialih. Posledica je da v različnih prostorih
odmeva različno dolgo.
• Do prenosa oz. transmisija zvoka pride ko del valovanja vzbudi
stene da prično vibrirati in s tem generirajo zvok v sosednjem
prostoru.
• Najprej bomo pogledali kako pride do odmevanja v prostoru in
definirali odmevni čas T60, nato pa opisali še kako se prenaša
zvok skozi stene, stropove in tla.
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Prehod iz 1D v 3D
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Prehod iz 1D v 3D
Vizualizacija širjenja zvočnega impulza med dvema prostoroma
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Prehod iz 1D v 3D
Vizualizacija širjenja zvočnega impulza med dvema prostoroma
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Prehod iz 1D v 3D
Zvočno polje v oddajni in sprejemni sobi kjer je ≈D
Lp [dB]

f=200Hz
=1,72 m
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Žarkovna akustika – visoke frekvence kjer je <D
Sledenje poti virtualnih delcev zvoka

•
•
•
•
•

Direktni zvok
1. odboj
2. odboj
3. odboj
4. in vsi ostali
odboji
• ....
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Amplituda zvočnega impulza [dB]

Žarkovna akustika – visoke frekvence kjer je <D
Sledenje poti virtualnih delcev zvoka

•
•
•
•
•

Direktni zvok
1. odboj
2. odboj
3. odboj
4. in vsi ostali
odboji
• ....
Čas [sec]

• Pot od vira do točke opazovanja se s številom odbojev podaljšuje,
zato amplitude padajo. Oddaljene vire slišimo tišje.
• Če je na stenah absorpcija se del energije pretvori v toploto in
amplituda zvočnega impulza se dodatno zniža.
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Žarkovna akustika – visoke frekvence kjer je <D
Sledenje poti virtualnih delcev zvoka

•
•
•
•
•

Direktni zvok
1. odboj
2. odboj
3. odboj
4. in vsi ostali
odboji
• ....
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•
•
•
•
•

Direktni zvok
1. odboj
2. odboj
3. odboj
4. in vsi ostali
odboji
• ....

60 dB

Amplituda zvočnega impulza [dB]

Žarkovna akustika – visoke frekvence kjer je <D
Sledenje poti virtualnih delcev zvoka

T60
Čas [sec]

• Pot od vira do točke opazovanja se s številom odbojev podaljšuje,
zato amplitude padajo. Oddaljene vire slišimo tišje.
• Če je na stenah absorpcija se del energije pretvori v toploto in
amplituda zvočnega impulza se dodatno zniža.
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Odmevni čas T60
definiciji po Sabinu in Eyeringu
• Odmevni čas je odvisen od:
–
–
–
–

•

V = Volumna prostora
S = Površin v prostoru
αpov = Absorpcije na površinah v prostoru
m = Absorpcije v zraku pri širjenju zvoka (lahko jo zanemarimo za prostore V<2000 m2)

Enačba za izračun odmevnega časa
po SABINE-u:
T60 = 0,163

V
S pov

 pov =

1S1 +  2 S 2 + .... n S n
n

S
i =1

•

i

Enačba za izračun odmevnega časa
po EYERINGu:
T60 =

55,3V
− cS ln(1 −  pov )
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Odmevni čas T60
Absorpcija na stenah

•
•
•
•
•

Direktni zvok
1. odboj
2. odboj
3. odboj
4. in vsi ostali
odboji
• ....
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Odmevni čas T60
Absorpcija na elementih

•
•
•
•
•

Direktni zvok
1. odboj
2. odboj
3. odboj
4. in vsi ostali
odboji
• ....
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Odmevni čas T60
Absorpcija na stenah

• Ker je absorpcija odvisna od frekvenc so tudi odboji.
•
•
•
•
•

Direktni zvok
1. odboj
2. odboj
3. odboj
4. in vsi ostali
odboji
• ....
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Odmevni čas T60
Absorpcija na stenah
 avg =

1S1 +  2 S 2 + .... n S n
n

S
i =1

i

1S1

 3 S3

 2 S2
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Odmevni čas T60
Absorpcija na stenah
2

 avg =

1S1 +  2 S 2 + .... n S n
n

S
i =1

i

1S1

 3 S3

•

1

 2 S2

3

Vse elemente v prostoru ki imamjo različne koeficiente absorpcije nadomestimo
s povprečno absorpcijo ki jo pripišemo vsem stenam v prostoru.
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Odmevni čas T60
Absorpcija na stenah
 avg =

1S1 +  2 S 2 + .... n S n
n

S
i =1

i

 avg

•

Vse elemente v prostoru ki imamjo različne koeficiente absorpcije nadomestimo
s povprečno absorpcijo ki jo pripišemo vsem stenam v prostoru.
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Odmevni čas T60
Absorpcija na elementih – efektivna absorpcijska površina
•

V primeru da nimamo absorpcijske površine ampak element za absorpcijo zvoka,
je primerneje od meritev koeficenta absorpcije površine uporabljati efektivno
absorpcijsko površino. Sabs.
S abs =  S

•

Efektivna absorpcijska površina ima idealen koeficient absorpcije (=1), njen
vpliv na akustiko prostora pa je opisan s površino v m2.

76

Odmevni čas T60
Absorpcija na stenah

Noise level [dB]

Lp(r) = const
T60 > 7 sec

Log®

log(r)
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Odmevni čas T60
Absorpcija na stenah

Noise level [dB]

Lp(r) = -6 dB / 2r
T60 < 0,1 sec

Log®
-6 dB/2r

log(r)
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4
3,5

Oddaljenost od vira [m ]

Čas odmeva predavalnice s
prostornino 670 m3 smo skrajšali
iz 1,6 na 0,8 sekunde
Zmanjšanje ravni hrupa s
skrajšanjem časa odmeva je
odvisno od oddaljenosti od vira
do poslušalca v predavalnici V/2.

1
0,5

15,5

14,5

9,5

13,5

12,5

8,5

11,5

7,5

0

10,5

9,5

11,5

8,5

10,5

7,5

6,5

5,5

4,5

3,5

2,5

1,5

0

6,5

0,5

2
1,5

5,5

1

4,5

1,5

3
2,5

3,5

2

2,5

2,5

1,5

3

0,5

Padec ravni zvočnega tlaka zaradi
skrajšanja odmevnega časa [dB]

4
3,5

0,5

Padec ravni zvočnega tlaka zaradi
skrajšanja odmevnega časa [dB]

Odmevni čas T60
Zmanjševanje ravni hrupa

Oddaljenost od vira [m ]

Čas odmeva predavalnice s
prostornino 980 m3 smo skrajšali iz
1,0 na 0,8 sekunde
Zmanjšanje ravni hrupa s
skrajšanjem časa odmeva je odvisno
od oddaljenosti od vira do poslušalca
v predavalnici V/8.
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Odmevni čas T60
Priporočila
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Odmevni čas T60
Priporočila
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Odmevni čas T60
Priporočila
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Odmevni čas T60
Meritve
• Lastnosti materialov na stenah poljubne sobe ali dvorane so
običajno neznane in ne moremo izračunati njihovega odmevnega
časa, razen če sobo ali dvorano ne oblikujemo akustično od
samega začetka.
• Lahko pa izmerimo odmevni čas v kateri koli sobi ali dvorani in
izračunamo povprečni koeficient absorpcije zvoka na njeni površini.

EYERING
 avg = 1 − e

−55, 3V
cST60 ,measurd

SABINE
 avg =

0,161 V
T60,measured S
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Odmevni čas T60
Meritve
• V sobi, predavalnici ali dvorani vzbudimo zvočno valovanje
– Zvočni impulz (plosk, petarda, pok balona, pištola, Razelektritev z iskro)
– Širokopasovni zvok z omnidirekcionalnim zvočnikom (dodekaeder)
– Uporabimo algoritme (LMS) za identifikacijo impulznega odziva.

• Naredimo časovno/frekvenčno analizo
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Odmevni čas T60
Meritve
• V sobi, predavalnici ali dvorani vzbudimo zvočno valovanje
– Zvočni impulz (plosk, petarda, pok balona, pištola, Razelektritev z iskro)
– Širokopasovni zvok z omnidirekcionalnim zvočnikom (dodekaeder)
– Uporabimo algoritme (LMS) za identifikacijo impulznega odziva.

• Naredimo časovno/frekvenčno analizo
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Odmevni čas T60
Meritve
• V sobi, predavalnici ali dvorani vzbudimo zvočno valovanje
– Zvočni impulz (plosk, petarda, pok balona, pištola, Razelektritev z iskro)
– Širokopasovni zvok z omnidirekcionalnim zvočnikom (dodekaeder)
– Uporabimo algoritme (LMS) za identifikacijo impulznega odziva.

• Naredimo časovno/frekvenčno analizo
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Odmevni čas T60
Meritve
• V sobi, predavalnici ali dvorani vzbudimo zvočno valovanje
– Zvočni impulz (plosk, petarda, pok balona, pištola, Razelektritev z iskro)
– Širokopasovni zvok z omnidirekcionalnim zvočnikom (dodekaeder)
– Uporabimo algoritme (LMS) za identifikacijo impulznega odziva.

• Naredimo časovno/frekvenčno analizo
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Odmevni čas T60
Meritve
• V sobi, predavalnici ali dvorani vzbudimo zvočno valovanje
– Zvočni impulz (plosk, petarda, pok balona, pištola, Razelektritev z iskro)
– Širokopasovni zvok z omnidirekcionalnim zvočnikom (dodekaeder)
– Uporabimo algoritme (LMS) za identifikacijo impulznega odziva.

• Naredimo časovno/frekvenčno analizo
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Odmevni čas T60
Meritve
• V sobi, predavalnici ali dvorani vzbudimo zvočno valovanje
– Zvočni impulz (plosk, petarda, pok balona, pištola, Razelektritev z iskro)
– Širokopasovni zvok z omnidirekcionalnim zvočnikom (dodekaeder)
– Uporabimo algoritme (LMS) za identifikacijo impulznega odziva.

• Naredimo časovno/frekvenčno analizo
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Odmevni čas T60
Meritve
• V sobi, predavalnici ali dvorani vzbudimo zvočno valovanje
– Zvočni impulz (plosk, petarda, pok balona, pištola, Razelektritev z iskro)
– Širokopasovni zvok z omnidirekcionalnim zvočnikom (dodekaeder)
– Uporabimo algoritme (LMS) za identifikacijo impulznega odziva.

• Naredimo časovno/frekvenčno analizo
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Odmevni čas T60
Meritve
• V sobi, predavalnici ali dvorani vzbudimo zvočno valovanje
– Zvočni impulz (plosk, petarda, pok balona, pištola, Razelektritev z iskro)
– Širokopasovni zvok z omnidirekcionalnim zvočnikom (dodekaeder)
– Uporabimo algoritme (LMS) za identifikacijo impulznega odziva.

• Naredimo časovno/frekvenčno analizo

T 60 = −

60
60
=
= 1,646 sec
k 36,455
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Odmevni čas T60
Meritve
•

Ko interpoliramo stopnjo padca ravni hrupa impulza (ali raven hrupa po
tem, ko vir neha oddajati hrup), v vseh frekvenčnih območjih, dobimo
spekter časa odmeva.

Reverberation time [sec]

Reverberation time spectrum

Frequency [Hz]
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Odmevni čas T60
Meritve - Posnetek impulznega odziva v prostoru z 200 m3

IMPULZ

GOVOR
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Odmevni čas T60
Meritve - Posnetek impulznega odziva v prostoru z 200 m3

IMPULZ

GOVOR
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Odmevni čas T60
Zaključki
• Odmevni čas je navadno daljši pri nižjih frekvencah
ker je absorpcija zvoka pri nižjih frekvencah slabša.
• Odmevni čas vpliva na raven hrupa v prostoru.
• Odmevni čas vpliva na razumljivost govora. Daljši
odmevni časi naredijo govor nerazumljiv.
• Reprodukcija glasbe je bistveno boljša v prostorih s
kratkim odmevnim časom.
_________________________________________
Stremimo torej k čim krajšim odmevnim časom.
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ZVOČNA IZOLIRNOST
• Generiranje zvoka iz vibracij sten, stropov in tal v
prostorih.
• Prenos zvoka skozi stene in medetažne konstrukcije.
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Vizualizacija odziv stene na vzbujanje z zvokom
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Stena deluje kot mreža med seboj povezanih zvočnih virov
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Zvočno polje v oddajni in sprejemni sobi

100 Hz

Lp [dB]

x [m]

a [m/s2]
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Zvočno polje v oddajni in sprejemni sobi

200Hz

Lp [dB]

x [m]

a [m/s2]

100

ZVOČNA IZOLIRNOST
Zvočno polje v oddajni in sprejemni sobi

400Hz

Lp [dB]

x [m]

a [m/s2]
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Zvočno polje v oddajni in sprejemni sobi

800Hz

Lp [dB] x [m]

a [m/s2]
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Vzbujanje vibracij stene z zvokom
• Razlika v tlakih, ki delujejo na
površino A povzroči da se
prične masa gibati s
pospeškom a.
• Hitrost delcev vpadnega
valovanja vv in odbitega
valovanja vo je različna za toliko
kolikor se premika stena vm.

Apv

Apo

ma

Apt
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Vzbujanje vibracij stene z zvokom

Apv
Apo

ma

Apt

• Razlika v tlakih, ki delujejo na
površino A povzroči da se prične
masa gibati s pospeškom a.
• Hitrost delcev vpadnega valovanja vv
in odbitega valovanja vo je različna za
toliko kolikor se premika stena vm.

104

ZVOČNA IZOLIRNOST
Vzbujanje vibracij stene z zvokom

Apv
Apo

ma

• Iz tega sledi da stena na eni strani
deluje kot sprejemnik na drugi pa kot
zvočni vir.
• Iz razmerij dobimo koeficient
transmisije zvoka t in zvočno izolirnost
R ki upošteva samo masni zakon.

Apt

t=

1
m
1+ i
2Z 0

  m  2 
 
R = 10 log 1 + 
  2  zrak c0  

TL = 20 log fm − 42
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Vzbujanje vibracij stene z zvokom
90
m“=360 kg/m2
m“=360 kg/m2
m“=360 kg/m2
m“=360 kg/m2
m“=360 kg/m2
m“=360 kg/m2

Apv

Apo

ma

Apt

Zvočna izolirnost [dB]
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25

0
Frekvenca [Hz]
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Vzbujanje vibracij stene z zvokom - Realna pregradna stena
• Je na robovih vpeta
(nosilna, pregradna,…)
• Niha z lastnimi frekvencami
• Lahko je dvo ali več slojna
• Zvočno polje vzbujanja je
odvisno od akustičnih lastnosti
prostorov T60 in dušenja na
sami steni →
• Zvočno polje v sprejemnem
prostoru povratno vpliva na
steno.

Apv
ma

Apt

Apo

107

ZVOČNA IZOLIRNOST
Vzbujanje vibracij stene z zvokom - Realna pregradna stena
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Realna pregradna stena – Vpliv Koincidence
•

Upogibanje stene je odvisno od
upogibne togosti stene B, ki je odvisna
od modula elastičnosti E, debeline h in
Poissonovega števila .
B=

•

Eh 3
12(1 −  2 )

Do koincidence prihaja v širšem
frekvenčnem območju saj je koincidenca
odvisna od vpadne smeri zvoka. Začne
pa se pojavljati pri kritični frekvenci ki jo
izračunamo z enačbo:

kriticna = c0
•
•
•

m
B

240 mm Beton: fkritična = 65 Hz
120mm Zidaki: fkritična = 180 Hz
80 mm gips : fkritična = 370 Hz
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Vpliv difuznosti zvočnega polja vzbujanja plošče

• Za difuzno zvočno polje se izkaže da je zvočna izolacija 3 dB
manjša od teoretičnega primera ko zvok vpade na steno zgolj
pravokotno.
• Zvočna izolacija še vedno narašča s frekvenco. +6dB na oktavo,
skladno z masnim zakonom
• 10 cm debela zidana stena z m“=180 kg/m2 ima pri 500 Hz
R⊥=56,6 dB za pravokotno zvočno valovanje in Rd=53,6 dB za
difuzno zvočno polje

110

ZVOČNA IZOLIRNOST
Vpliv lastnih frekvenc pregradnih sten
A

B

•

C

•
Spekter zvoka v oddajnem prostoru

Razlika

Ločimo 4 območja
– Območje A kjer zvočno izolirnost definira upogibna togost
stene
– Območje B kjer prihaja do resonanc sten ki so sklopljene
s stoječim valovanjem v oddajni in sprejemni sobi
– Območje C kjer prevladuje Masni zakon – rdeča krivulja
– Območje D nad kritično koincidenčno frekvenco

D

Z metodo končnih elementov lahko opišemo vsa
štiri območja
– V območju resonanc vidimo izrazito stoječe valovanje, ki
se pojavi v sprejemnem prostoru, in se lahko ujame z
lastnimi frekvencami stene.
– Pri meritvah se praviloma uporablja terčno frekvenčno
resolucijo (1/3 oktave) kar pomeni da se rezultati
povprečijo preko širokega frekvenčenga območja.
– Zaradi logaritemskega povprečenje imajo višje ravni večji
doprinos, in posledično se upoštevajo slabši rezultati
izolacije.

Spekter zvoka v sprejemnem prostoru
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Vpliv vpetja pregradnih sten
•

V realnosti moramo pri izračunih
zvočne izolirnosti upoštevati še
prenos strukturalnega hrupa
(vibracij) preko stičišč med
nosilnimi elementi in
pregradnimi stenami.
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Vpliv vpetja pregradnih sten

113

Dvo slojne pregrade
m2 “
k2

m1 “
k1

kz

• Enoslojna stena ima lastne frekvence ki so
nižje od frekvenc govora.
• Dvoslojne stene pa imajo lahko resonanco
v frekvenčnem območju govora.
• Imamo dve plošči in sklopljen sistem, ko
zrak med ploščama deluje kot vzmet
m1 “

k1

k2

m2 “
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Dvo slojne pregrade

m2 “
k2

m1 “
k1

f 0 = 60

m1" + m2"
hm1"m2"

 m" + m2" 
 
R = 20 log  1
  + 20 log  
 2Z 0

 0 

kz

2

• Če ni dušenja bo pri frekvence resonance vsa
zvočna energija prenesena skozi pregradno
steno
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Dodatni sloj

m2 “
k2

m1 “
k1

f 0 = 60

m1" + m2"
hm1"m2"

0 = 2f o

 2 
R = R0 + 10 log 1 − 2 
 0 

kz

2

• Dodatni sloj je neučinkovit pri
lastnih frekvencah plošče
dodatnega sloja.
• Pri višjih frekvencah pa z dodatnim
slojem izboljšamo zvočno
izolativnost tako da le ta znaša 12
dB/oktavo
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Dodatni sloj

m2 “
k2

m1 “
k1

h

m1" = 260 kg/m 2

m1" = 60 kg/m 2

m1" = 260 kg/m 2

m2" = 0 kg/m 2

m2" = 30 kg/m 2

m2" = 10 kg/m 2

h = 0 cm

h = 5 cm

h = 5 cm
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Odprtine v steni – (Okna vrata)

Aokna
1,44 m2
Rw=20dB

Aokna
1.144 m2
Rw=20dB

Afasade
Afasade
Rw = 50 dB

=

Apolnila
0,048 m2
Rw = 10dB

Ptransmisije
Pvzbujanja

1
R = 10 log  
 

 skupni =

 = 10

−

R
10

A1 1 + A2 2 + A3 3 + A4 4
A1 + A2 + A3 + A4
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Impulzni/strukturalni/udarni/pohodni hrup
IMPULZ sile F(t)
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Impulzni/strukturalni/udarni/pohodni hrup
• 5 kladivc vsako ima 500g
• Vsako kladivce pade iz predpisane
višine na tla.
• Naprava mora zagotoviti pet udarcev
na sekundo.
• S tem je zagotovljena ponovljivost
dovajanja Energije v sistem.
• V spodnjih / sosednjih prostorij
neposredno merimo raven hrupa LE.
• Raven hrupa je odvisna tako od odziva
strukture in in odmevnega časa T60.
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ZVOČNA IZOLIRNOST
Impulzni/strukturalni/udarni/pohodni hrup
•
•
•
•

Impulzni / strukturalni / udarni / pohodni hrup
Je posledica neposrednega vzbujanja sten, stropov tal s silami.
Udarci petk, tapkanje žoge, trda hoja,…
Z mehansko energijo vzbudimo strukturo da zaniha/zavibrira.
Pri tem pride do generiranja zvoka ki ga slišimo.
• Raven je odvisna od količine mehanske energije, ki jo vnesemo
v sistem.
• Za primerjavo med različnimi strukturami zato uporabljamo
standardizirano obliko mehanske energije za njeno vzbujanje,
in opazujemo ravni hrupa.
A 
Ln = Lizmerjeni + 10 log  E 
 A0 
• A0 = 10m2
• AE= efektivna absorpcijska površina
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Zvočnik na več
pozicijah

Mikrofon na več
pozicijah

D = Loddajni prostor − Lsprejemni prostor
 T 60 
DnT = D + 10 log 

 T 600 
S 
R = D + 10 log  
 A

A=

0,163V
T 60

• T60 = odmsveni čas [sec] v
sprejemnem prostoru
• S =površina predelne stene oz.
skupna površina med prostori
• A = ekvivalentna absorpcijska
površina v sprejemnem
prostoru
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ZAKLJUČEK
• Vsi elementi gradbene akustike imajo lastnosti ki so
frekvenčno odvisne.
• Enoštevilčno podajanje vrednosti zvočne izolativnosti,
koeficientov absorpcije, odmevnih časov,… je torej
zavajajoče.
• Vsi elementi delujejo kot filtri. Zelo uspešni so pri
visokih frekvencah in skoraj neuspešni pri nizkih
frkvencah.
• Primer: Zamenjava oken.
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