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1 JOHDANTO 2

1 Johdanto

Ääni on meille tavallinen ja jokapäiväinen ilmiö. Yleensä käsitämme sen
kiinteiden kappaleiden värähtelyiden synnyttämänä. Äänirauta ja kaiuttimet
tuottavat mekaanisesti pieniä ilmanpaineen ja -tiheyden vaihteluja, jotka ais-
timme äänenä. Emme usein kuitenkaan tule miettineeksi, miten ääni syntyy
tällaisten kappaleiden puuttuessa. Kaikki puhallinsoittimien äänestä ja tuu-
len huminasta aina suihkumoottorin jylinään ja yliäänipamauksiin on tällais-
ta ääntä. Yleisesti sitä kutsutaan aerodynaamiseksi ääneksi.

Tässä työssä tarkastelen aerodynaamista ääntä. Käyn läpi teoriaa virtauk-
sesta ja sen käyttäytymisestä, äänestä ja sen etenemisestä sekä näiden yh-
distelmästä eli virtausherätteisestä äänen synnystä. Virtausherätteistä ääntä
tarkastellessa esille nousee erittäin tärkeinä niin sanotut aeroakustiset analo-
giat, jotka muodostavat matemaattisen yhteyden virtauksen ja siitä syntyvän
äänen välille. Ensimmäinen ja keskeisin tällaisista analogioista on englantilai-
sen matemaatikon M.J. Lighthillin kehittämä Lighthillin analogia, jonka hän
esitteli 1950-luvun alussa teoksissaan On Sound Generated Aerodynamical-

ly 1&2 [1, 2]. Käyn läpi Lighthillin analogian perusteet sekä sen ennustamia
ilmiöitä keskittyen turbulenssin tuottamaan ääneen. Pääsemme käsiksi ää-
nen intensiteettiin ja voimakkuuteen dimensioanalyysin avulla ja huomaam-
me, että äänen voimakkuus riippuu virtausnopeudesta jopa kahdeksanteen
potenssiin verrannollisena. Lopuksi tarkastelen aerodynaamisen äänen syn-
tyä ilmailussa keskittyen lentokoneiden suihkuturbiinimoottoreista ja muista
rakenteista aiheutuvaan meluun. Pohdin, mitkä asiat vaikuttavat äänen syn-
tyyn ja onko olemassa keinoja sen vähentämiseksi.

Aiheen merkitys perustuu sen ympäristövaikutuksiin. Ilmailusta ja erityi-
sesti kaupallisesta liikenneilmailusta johtuva melu on merkittävä osa ympä-
ristön kokonaismelusaastetta. Se korostuu erityisesti suurien lentokenttien
läheisyydessä. Meluhaitoilla on sekä suoria että välillisiä vaikutuksia aina
ihmisten terveyshaitoista kaupunkisuunnitteluun. Lentoyhtiöt, ilmailuviran-
omaiset sekä erityisesti lentokonevalmistajat pyrkivät aktiivisesti vähentä-
mään lentomelua.

"Lentokone on paljastanut meille maan todelliset kasvot."

-Antoine de Saint-Exupéry
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2 Virtaus

Nesteiden ja kaasujen eli �uidien dynamiikkaa käsittelevää fysiikan osa-aluetta
kutsutaan virtausmekaniikaksi tai virtausdynamiikaksi. Yleisesti virtaus jae-
taan laminaariseen ja turbulenttiseen virtaukseen. Näillä on oleellinen ero
sekä virtauksen itsensä että siitä syntyvän äänen kannalta kuten myöhem-
min osoitetaan.

2.1 Navier-Stokesin yhtälöt

Yksi tärkeimmistä työkaluista virtausdynamiikassa ovat Navier-Stokesin yh-
tälöt. Nämä mielletään ikään kuin Newtonin toisena lakina virtausmekanii-
kassa. Ne kertovat, miten pieni tilavuus V �uidia käyttäytyy, kun tiedetään
siihen vaikuttavat voimat. Tässä tutkielmassa �uidilla tarkoitetaan kaasua.
Kokoonpuristuvalle kaasulle nämä yhtälöt ovat [3]

∂ρ

∂t
+ uj

∂ρ

∂xj
+ ρ

∂uj
∂xj

= 0 (2.1)

sekä

ρ

(
∂ui
∂t

+ uj
∂ui
∂xj

)
+
∂p

∂xi
− ∂τij
∂xj

= 0, (2.2)

joissa xi ja ui ovat paikka- ja nopeusvektorien komponentit, ρ on tiheys, p
on hydrostaattinen paine ja τij on jännitystensori. Newtonilaisille �uideille
jännitys τij on

τij = µ

(
∂ui
∂xj

+
∂uj
∂xi
− 2

3

∂uk
∂xk

δij

)
, (2.3)

jossa µ on �uidin sisäistä kitkaa kuvaava dynaaminen viskositeetti ja δij on
Kroneckerin delta. Yhtälöstä (2.2) on jätetty pois ulkoisia voimia (gravitaa-
tio, sähkömagneettiset voimat) kuvaava termi, sillä se on tämän tutkielman
puitteissa kaasuille merkityksetön.

On tärkeää huomata, että yhtälöissä on käytetty tensorinotaatiota sekä Eins-
teinin summaussääntöä. Jokainen i saa arvot yhdestä kolmeen ja jokainen ter-
mi, jossa esiintyy sama indeksi kahdesti summataan implisiittisesti yli sum-
mausindeksin (aibi = a1b1 + a2b2 + a3b3). Täten siis yhtälö (2.2) on 3 eril-
listä yhtälöä, kun i saa arvot yhdestä kolmeen karteesisen koordinaatiston
(x1, x2, x3) mukaan, τij on 3x3 -matriisi ja esimerkiksi yhtälö (2.1) on auki-
kirjoitettuna
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∂ρ

∂t
+ u1

∂ρ

∂x1
+ u2

∂ρ

∂x2
+ u3

∂ρ

∂x3
+ ρ

(
∂u1
∂x1

+
∂u2
∂x2

+
∂u3
∂x3

)
= 0.

On siis perusteltua käyttää yhtälöitä lyhentäviä edellä mainittuja merkintä-
tapoja.

Yhtälöä (2.1) kutsutaan jatkuvuusyhtälöksi tai massan säilymisen yhtälöksi.
Yhtälö (2.2) on liikemääräyhtälö. Jos oletetaan tilavuusyksikköön V nestet-
tä, jonka massa on m ja nopeus suuntaan i on ui = u(x1, x2, x3, t), niin sen
i -suuntaisen liikemäärän muutos ajan suhteen tilavuusyksikköä kohden on

1

V

dmui
dt

=
m

V

dui
dt

= ρ

(
∂ui
∂t

+
∂ui
∂xj

∂xj
∂t

)
= ρ

(
∂ui
∂t

+ uj
∂ui
∂xj

)
.

Tämä on yhtälön (2.2) inertiatermi, jossa ensimmäinen osittaisderivaatta on
paikallinen kiihtyvyys ja toinen konvektiivinen kiihtyvyys. Yhtälön (2.2) kak-
si muuta termiä muodostavat voimien summan eli puristus- ja leikkausjänni-
tykset. Tavallisesti mekaniikan liikeyhtälöistä saadaan ratkaisuna kappaleen
liikerata, kun taas Navier-Stokesin yhtälöistä saadaan ratkaisuna nopeus-
kenttä.

2.2 Reynoldsin luku

Saadaksemme jotain käyttökelpoista virtauksien tarkastelemista sekä jaotte-
lemista varten, otamme käyttöön Reynoldsin luvun. Yksi tapa määritellä se,
on tehdä liikemääräyhtälöstä (2.2) dimensioton. Tätä varten otetaan käyt-
töön referenssisuureet [3]: pituus L, nopeus U0, tiheys ρ0, viskositeetti µ0 ja
paine p0. Näistä saadaan dimensiottomat muuttujat

x∗i =
xi
L
, t∗ =

tU0

L
, u∗i =

ui
U0

, µ∗ =
µ

µ0

, sekä p∗ =
p− p0
ρ0U2

0

.

Näiden avulla yhtälö (2.3) voidaan kirjoittaa

τij = µ0µ
∗
(
∂U0u

∗
i

∂Lx∗j
+
∂U0u

∗
j

∂Lx∗i
− 2

3

∂U0u
∗
k

∂Lx∗k
δij

)

=
µ0U0

L
µ∗
(
∂u∗i
∂x∗j

+
∂u∗j
∂x∗i
− 2

3

∂u∗k
∂x∗k

δij

)
=
µ0U0

L
τ ∗ij,
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kuten myös
∂τij
∂xj

=
µ0U0

L

∂τ ∗ij
∂Lx∗j

=
µ0U0

L2

∂τ ∗ij
∂x∗j

.

Suorittamalla sama yhtälön (2.2) muille termeille, saadaan

ρ∗
ρ0U

2
0

L

(
∂u∗i
∂t∗

+ u∗j
∂u∗i
∂x∗j

)
+
ρ0U

2
0

L

∂p∗

∂x∗i
− µ0U0

L2

∂τ ∗ij
∂x∗j

= 0.

Tästä saamme lopulta dimensiottoman liikemääräyhtälön [3]

ρ∗
(
∂u∗i
∂t∗

+ u∗j
∂u∗i
∂x∗j

)
+
∂p∗

∂x∗i
− 1

Re

∂τ ∗ij
∂x∗j

= 0, (2.4)

jossa

Re =
ρ0U0L

µ0

on Reynoldsin luku. Se on dimensioton luku, joka kuvaa virtauksen turbu-
lenttisuutta. Se esitetään usein myös muodossa [4]

Re =
uL

ν
, (2.5)

jossa ν on kinemaattinen viskositeetti ν = µ/ρ, u on virtausnopeus ja L on
virtausta luonnehtiva pituus (esimerkiksi putken halkaisija).

Reynoldsin luvun hyödyllisyys konkretisoituu yhtälöä (2.4) tarkastelemalla.
Suurilla Reynoldsin luvuilla yhtälön viimeinen termi häviää, jolloin virtausta
vastustavat viskosiittiset voimat ovat inertiatermiin verrattuna pieniä, eivät-
kä ne vaimenna virtauksessa syntyviä pyörteitä tarpeeksi. Tällöin virtaus on
turbulenttista. Pienillä Reynoldsin luvuilla tämä termi taas on merkitsevä ja
viskosiittiset voimat ovat suuria inertiatermiin verrattuna, jolloin ne vaimen-
tavat virtaukseessa syntyvät epätasaisuudet. Tällöin virtaus on laminaarista.
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2.3 Laminaarinen ja turbulenttinen virtaus

Laminaarinen virtaus on yksinkertaisinta virtausta. Siinä eri virtauskerrok-
set kulkevat toisiinsa nähden samansuuntaisesti sekoittumatta keskenään.
Turbulenttinen virtaus taas on satunnaista ja siinä olevat virtauskerrokset
sekoittuvat keskenään. Siinä esiintyy satunnaisia nopeus-, tiheys- ja paine-
vaihteluita, mikä tekee sen mallintamisesta hankalaa. Reynoldsin luku on yksi
tapa jaotella virtaus laminaariseen ja turbulenttiseen. Laminaarista virtausta
esiintyy pienillä Reynoldsin luvuilla, kun taas turbulenttista virtausta esiin-
tyy suurilla Reynoldsin luvuilla. Virtaus siirtyy täysin laminaarisesta täysin
turbulentiksi kriittisellä Reynoldsin luvulla Rec. Tämä luku määritetään käy-
tännössä kokeellisesti ja se vaihtelee suuresti tilanteesta riippuen. Esimerkiksi
kapeasta sylinteriputkesta virtaavalle �uidille Rec ≈ 103, kun taas siipipro�i-
lille Rec ≈ 105 [4]. Käytännössä virtauksella on myös transitioalue kriittisen
Reynoldsin luvun ympäristössä, jossa se ei ole täysin laminaarista eikä täysin
turbulenttista.

Esimerkiksi (kuva 1), jos putkessa virtaavalla �uidilla on pieni nopeus, se on
käytännössä laminaarista. Kun sen nopeutta kasvatetaan, siinä alkaa esiin-
tyä pyörteitä ja se muuttuu turbulentiksi. Samoin, jos verrataan esimerkiksi
vettä ja ilmaa. Vesi pysyy vielä laminaarisena sellaisella nopeudella, jolla il-
ma on jo turbulenttista, koska sen viskositeetti on ilmaa suurempi.

Kuva 1: Turbulenttista (ylempi) sekä laminaarista (alempi) virtausta putkes-
sa. [5]
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2.4 Turbulenssin mallintaminen

Turbulenssi on yksi virtausdynamiikan suurimmista mysteereistä ja satunnai-
sen luonteensa vuoksi se on erittäin hankala mallintaa [3]. Tämän ongelman
ratkaisemiseksi on kuitenkin kehitetty erilaisia menetelmiä. Yksi sellainen
on Reynoldsin erittelymenetelmä, jossa käytetään hyväksi satunnaisten pro-
sessien statistisia piirteitä. Menetelmän mukaan turbulentin virtauksen eri
suureet voidaan jakaa aikakeskiarvotettuihin ja �uktuoiviin komponentteihin
[4]. Siis

ui = ui + u
′

i, p = p+ p
′
. (2.6)

Näissä aikakeskiarvotettuja osia merkitään viivalla ja �uktuoivia osia pilkul-
la. On syytä huomata, että �uktuoivien komponenttien aikakeskiarvot ovat
nollia.

Olettamalla, että virtaus on oleellisesti kokoonpuristumatonta, jatkuvuus-
ja liikemääräyhtälöt (2.1, 2.2) saadaan muotoon [3]

∂uj
∂xj

= 0 (2.7)

sekä

ρ

(
∂ui
∂t

+ uj
∂ui
∂xj

)
+
∂p

∂xi
− µ ∂2ui

∂xj∂xj
= 0. (2.8)

Sijoittamalla komponentteihin jaetut nopeudet ja paineet (2.6) sekä pois-
tamalla kokoonpuristumattomuuden vuoksi häviävät termit, yhtälöstä (2.7)
saadaan

∂uj
∂xj

= 0 ja
∂u

′
j

∂xj
= 0. (2.9)

Tämä tarkoittaa, että keskimääräinen virtaus ja �uktuaatiot ovat siis kum-
matkin kokoonpuristumattomia. Edelleen sijoittamalla (2.6) ja (2.9) yhtä-
löön (2.8) ja aikakeskiarvottamalla se, saadaan [3]

ρ

(
∂ui
∂t

+ uj
∂ui
∂xj

+
∂u

′
iu

′
j

∂xj

)
+
∂p

∂xi
− µ ∂ui

∂xj∂xj
= 0.

Siirtämällä intertiatermiin ilmestynyt uusi termi osaksi jännitystensoria, saa-
daan

ρ

(
∂ui
∂t

+ uj
∂ui
∂xj

)
+
∂p

∂xi
− ∂

∂xj

(
µ
∂ui
∂xj
− ρu′

iu
′
j

)
= 0. (2.10)
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On tärkeää huomata yhtälöön ilmestynyt uusi termi −ρu′
iu

′
j. Sitä kutsutaan

Reynoldsin jännitykseksi, vaikka se ei tarkkaan ottaen ole jännitystä. Nimi
on kuitenkin kuvaava, koska se vaikuttaa virtaukseen samalla tavalla kuin
jännitys [3]. Se kuvaa turbulenssista johtuvia hiukkasnopeuksien ja liikemää-
rän spatiaalisia vaihteluja sekä sitä, miten ne vaikuttavat keskimääräiseen
virtaukseen. Tämä termi tulee osoittautumaan tärkeäksi turbulenssin tuot-
taman äänen tarkastelussa.

Yhtälön (2.10) jännitystensorin voi kirjoittaa

τ = µ
∂ui
∂xj
− ρu′

iu
′
j = τlam + τturb,

missä τlam on laminaarisen osan leikkausjännitys ja τturb on turbulenssin lii-
kemäärä�uktuaatioista johtuva Reynoldsin jännitys. On syytä huomata, että
aikakeskiarvotettu jännitys −ρu′

iu
′
j eroaa �uktuoivasta jännityksestä ρu

′
iu

′
j,

tai niin sanotusta �uktuoivasta Reynoldsin jännityksestä. Se tulee osoittau-
tumaan tärkeäksi, kun tarkastelemme turbulenssin tuottamaa ääntä.
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3 Ääni

Ääni tarvitsee syntyäkseen jonkin lähteen. Tämä voi olla jokin kiinteä kap-
pale kuten äänirauta tai soitin, joka värähtelee jaksollisesti ja tuottaa paine-
eli ääniaaltoja. Ääni voi kuitenkin syntyä yhtä lailla pelkästä epätasaisesta
virtauksesta. Yleisesti ääni voi syntyä massan, liikemäärän, lämmön tai voi-
man tuotosta väliaineeseen [6].

3.1 Äänen eteneminen väliaineessa

Ääni kuten muutkin mekaaniset aallot, tarvitsee edetäkseen jonkin väliai-
neen. Tässä yhteydessä väliaineella tarkoitetaan levossa olevaa ilmaa. Akus-
tisten aaltojen etenemistä väliaineessa voidaan käsitellä jo tutuilla jatkuvuus-
ja liikemääräyhtälöillä (2.1, 2.2). Ääniaallot ovat amplitudiltaan vain pieniä
häiriöitä väliaineen staattiseen paineeseen ja tiheyteen verrattuna, mutta ne
kulkevat hyvin pitkille etäisyyksille. Täten viskositeetin sisältävä termi on
häviävän pieni paineeseen verrattuna ja voimme jättää sen huomiotta [3].
Jatkuvuus- ja liikemääräyhtälöt voidaan siis kirjoittaa muodossa(

∂ρ

∂t
+ uj

∂ρ

∂xj

)
+ ρ

∂uj
∂xj

= 0

sekä

ρ

(
∂ui
∂t

+ uj
∂ui
∂xj

)
+
∂p

∂xi
= 0.

Kuten todettua, suureet koostuvat pienistä �uktuaatioista keskiarvon ym-
päristössä eli ρ = ρ + ρ

′
, ui = u

′
ja p = p + p

′
. Sijoittamalla nämä edellä

kirjoitettuihin yhtälöihin, saadaan

∂2ρ
′

∂t2
− ∂2p

′

∂xi∂xi
= 0,

josta saamme edelleen akustiikan aaltoyhtälön

1

a20

∂2p
′

∂t2
−∇2p

′
= 0. (3.1)

Siinä ∇2 = ∂2/∂xi∂xi, a0 =
√
γRT on äänen nopeus ja p

′
on paikallinen

poikkeama väliaineen staattisesta paineesta, jota sanotaan akustiseksi pai-

neeksi tai äänenpaineeksi. On syytä huomata, että äänenpaine on yleensä
vain murto-osa väliaineen staattisesta paineesta.
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Yhtälö (3.1) on akustiikalle fundamentaali yhtälö, sillä se kertoo kuinka akus-
tinen aalto käyttäytyy paikan ja ajan suhteen. On huomattavissa, että se on
samaa muotoa kuin yleinen yksi- tai kolmiulotteinen aaltoyhtälö ja sillä on
myös samaa muotoa olevat ratkaisut. Esimerkiksi yksiulotteisessa tilanteessa
yhtälö (3.1) on

1

a20

∂2p
′

∂t2
− ∂2p

′

∂x21
= 0

ja sillä on ratkaisuna [7]

p
′
= F

(
t− x1

a0

)
+ G

(
t+

x1
a0

)
,

jossa F ja G ovat päinvastaisiin suuntiin eteneviä tasoaaltoja.

3.2 Äänen vaimeneminen

Väliaineella, jossa ääniaallot etenevät, on aina jokin viskositeetti, eli sisäi-
nen kitka. Tämän viskositeetin takia etenevä ääniaalto menettää aina ener-
giaa käytännössä väliaineen lämmöksi, jolloin sen intensiteetti pienenenee ja
se vaimenee edetessään. Tätä kutsutaan attenuaatioksi. Käytännössä ilman
viskositeetti on niin pieni, että attenuaatio on suhteellisen pientä. Äniaal-
lot kokevat myös re�ektoitumista sekä absorptiota. Nämä ilmenevät esimer-
kiksi niiden osuessa kiinteisiin kappaleisiin, jotka heijastavat ja vaimentavat
niitä. Absorbtiossa osa äänen energiasta muuttuu lämmöksi, kuten attenu-
aatiossa. Lisäksi ne kokevat refraktiota kuten esimerkiksi ääniaaltojen tait-
tuessa maanpinnan läheisyydestä ylemmäs ilmakehään. Tämä johtuu siitä,
että normaaliolosuhteissa ilman lämpötila on maanpinnan läheisyydessä suu-
rin ja se kylmenee ylöspäin mentäessä, jolloin myös äänen nopeus pienenee.
Tämä aiheuttaa myös mielenkiintoisia ilmiöitä, kuten esimerkiksi lämpöti-

lainversiossa, jossa lämpötila nousee hetkellisesti korkeuden mukana. Tällöin
ääniaallot refraktoituvat takaisin kohti maanpintaa ja tämä on havaittavis-
sa normaalia kauempaa kuuluvana äänenä. Vaimenemisekanismit ilmenevät
usealla eri tavalla. Mikäli äänen halutaan kuuluvan ja kantautuvan pitkälle,
ne ovat pääasiassa haitaksi. Toisaalta, niiden avulla ääntä voidaan vähentää
merkittävästi, kuten esimerkiksi lentomelun suhteen on usein toivottavaa.
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4 Aeroakustiikka

Käsiteltyämme virtausta ja ääntä pohdimme seuraavaksi niiden yhdistel-
mää, eli virtauksen tuottamaa ääntä. Virtausherätteisen äänen suora en-
nustaminen ja analyyttinen kuvaus olisi mahdollista ratkaisemalla akusti-
set hiukkasnopeus- ja tiheyspertubaatiot Navier-Stokesin yhtälöistä. Tämä
ei kuitenkaan käytännössä ole mahdollista niiden epälineaarisuuden ja mo-
nimutkaisuuden vuoksi. Lisäksi turbulenttisessa systeemissä on yleensä huo-
mattavasti enemmän tuntemattomia muuttujia, kuin itse yhtälöitä. Tästä
syystä turbulenteille systeemeille on vain yksinkertaisia numeerisia ratkai-
suja ja simulaatioita. Itse asiassa pelkästään yhtälöiden yleisten ratkaisujen
olemassaolon osoittamisen on äärimmäisen hankalaa [3]. Tämän ongelman
ratkaisemiseksi on kehitetty useita akustisia analogioita.

4.1 Akustiset analogiat

Akustisissa analogioissa virtausherätteisiä akustisia kenttiä hallitsevat yhtä-
löt järjestetään uudelleen siten, että vasemmalla puolella on aalto-operaattori-
osa ja oikealla puolella kaikki muu, jonka oletetaan muodostavan akustisen
kentän lähdesuureet (lähdeosa). Ne ovat muotoa [6]

Lf = g, (4.1)

missä L on aalto-operaattori, f on laskettava kenttäsuure ja g on lähdesuu-
re kentälle f . Nämä akustiset lähteet jakautuvat niiden luonteen perusteella
massa- ja lämpölähteisiin eli monopoleihin, voimalähteisiin eli dipoleihin se-
kä liikemäärälähteisiin eli kvadrupoleihin. Pääperiaatteena on, että akustinen
kenttä jakautuu lähdealueeseen, jossa lähdeosa g hallitsee, sekä lähdealueen
ulkopuoliseen alueeseen, jossa lähdeosa häviää ja etenevät akustiset aallot L
ovat pääosassa. Tällaisia analogioita on kehitetty useita ja ne jaotellaan pää-
asiassa sen perusteella, mitä ne käyttävät akustisena kenttäsuureena. Näitä
ovat tiheyspohjaiset, pi-pohjaiset, sekä entalpiapohjaiset analogiat. Tiheys-
pohjaisissa analogioissa käytetään akustisen kentän tiheyspertubaatioita tai
äänenpainetta, pi-pohjaiset analogiat käyttävät skaalattua logaritmista pai-
netta ja entalpiapohjaisissa analogioissa käytetään niin sanottua stagnaatio-
entalpiaa [6]. Näistä analogioista ensimmäistä ja perustavanlaatuisinta kut-
sutaan Lighthillin analogiaksi, johon perehdymme seuraavaksi.
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4.2 Lighthillin analogia

Matemaatikko Michael James Lighthill julkaisi vuonna 1952 teorian aeroa-
kustisesta analogiasta. Samalla hän loi perustan virtausmekaniikan osa-alueelle,
joka nykyisin tunnetaan aeroakustiikkana.

Lighthill päätteli [1], että liikkuvasta virtauksesta syntyvä ääni on mate-
maattisesti analoginen sellaiseen ääneen, joka syntyy levossa olevaan väliai-

neeseen vaikuttavasta ekvivalentista jännityksestä. Tämän jännityksen voi-
makkuus kuvaa lähdealueen voimakkuutta. Hän kirjoitti virtausyhtälöt (2.1,
2.2) muodossa

∂ρ

∂t
+

∂

∂xi
(ρui) = 0

sekä
∂

∂t
(ρui) +

∂

∂xj
(ρuiuj + pij) = 0,

missä pij on yhtälössä (2.2) esiintyvä paine p ja jännitystensori τij yhdistet-
tynä samaan termiin. Siis

pij = pδij − µ
(
∂ui
∂xj

+
∂uj
∂xi
− 2

3

∂uk
∂xk

δij

)
. (4.2)

Lisäksi hän kirjoitti akustiikan aaltoyhtälön käyttämällä tiheyttä kenttäsuu-
reena

∂2ρ

∂t2
− a20∇2ρ = 0.

Näiden avulla hän johti virtausta kuvaavat yhtälöt sellaiseen muotoon, jo-
ka kuvaa äänen tuottoa ja etenemistä "ulkoisen" jännityksen vaikutuksen
alaisena. Hänen muodostamaansa yhtälöä

∂2ρ

∂t2
− a20∇2ρ =

∂2Tij
∂xi∂xj

(4.3)

kutsutaan Lighthillin yhtälöksi. Sitä voidaan pitää aerodynaamisen äänen
perusyhtälönä. Kuten nähdään, se on samaa muotoa kuin yleinen analo-
gioiden muoto (4.1). Sen vasemmalla puolella on selvästi nähtävissä aalto-
operaattoriosa ja oikealla puolella on ekvivalentti jännitystensori, joka kuvaa
äänilähdettä. Tätä tensoria

Tij = ρuiuj + pij − a20ρδij (4.4)

kutsutaan Lighthillin tensoriksi. Siinä ρuiuj ovat �uktuoivat Reynoldsin jän-
nitykset, pij muodostaa yhtälön (4.2) mukaisesti paine- sekä viskosiittiset



4 AEROAKUSTIIKKA 13

jännitykset ja a20ρδij on lähdettä "vaimentava" termi. Lighthillin tensori on
kvadrupolityyppinen jakauma ja se kuvaa lähteen hetkellistä voimakkuutta
missä tahansa tarkasteltavan kentän pisteessä.

Lighthillin analogia on tiheyspohjainen, sillä se käyttää kenttäsuureena ti-
heyttä ρ. Analogiassa oletetaan, että ääni syntyy rajatussa lähdealueessa, jos-
sa lähteen voimakkuutta kuvaa kvadrupolityyppisen jakauman intensiteetti.
Lähdealueen ulkopuolelle oletetaan ideaalinen väliaine, jossa ei ole staattista
virtausta eikä viskositeetista johtuvia lämpöhäviöitä. Analogiassa oletetaan,
että lähdealueessa syntyneet akustiset aallot eivät itse vaikuta lähdealuee-
seen, eli niillä ei ole takaisinkytkentää. Se ei myöskään ota huomioon äänen
taittumista. On kuitenkin tärkeää huomata, että matemaattisesti analogia
on eksakti eikä siinä tehdä approksimaatioita. Se kuvaa analogisesti täsmäl-
leen samanlaisen äänen synnyn kuin ratkaisemalla Navier-Stokesin yhtälöt
[3].

Lighthillin yhtälön (4.3) hyödyllisyys Navier-Stokesin yhtälöihin verrattuna
konkretisoituu siinä, että siitä voidaan ratkaista tiheyspertubaatiot kentän
jokaisessa pisteessä integroimalla yli lähdetilavuuden

ρ
′
= ρ− ρ0 =

1

4πa20

∂2

∂xi∂xj

∫
Tij

(
y, t− | x− y |

a0

)
dy

| x− y |
. (4.5)

Tässä x ja y ovat havaitsijan ja lähteen paikkavektorit. Käytännössä tämä
ratkaisu on monimutkainen ja tiheyspertubaatiot ovat myös osa lähdeter-
miä. Tämä on kuitenkin ratkaistavissa kirjoittamalla se yksinkertaisemmas-
sa muodossa. Yhtälössä (4.5) tarkastellaan lähdejakauman voimakkuutta pai-
kasta riippuvana koko kentässä. Kuten todettua, lähteen ulkopuolella staatti-
sessa väliaineessa lähdetermi häviää, jolloin selvästi kauempana lähdealueesta
tiheyspertubaatiot liittyvät vain akustisiin aaltoihin ja niiden etenemiseen.
Olettamalla lähde pistemäisenä, ratkaisu voidaan kirjoittaa tulevaa varten
kätevämmässä muodossa aikaderivaatan avulla

ρ
′ ∼ 1

4πa20

∫
(xi − yi)(xj − yj)
| x− y |3

1

a20

∂2

∂t2
Tij

(
y, t− | x− y |

a0

)
dy. (4.6)

Voimme edelleen rajoittaa äänen tarkastelun suurille etäisyyksille verrattuna
lähdealueen virtauksen dimensioihin. Tämä tarkoittaa siis, että olemme ää-
nen havaitsijana huomattavan kaukana lähdealueen virtauksesta ja voimme
tehdä approksimaation

xi − yi ∼ xi.
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Näin pääsemme ratkaisusta (4.6) edelleen yksinkertaisempaan muotoon

ρ
′ ∼ 1

4πa20

xixj
x3

∫
1

a20

∂2

∂t2
Tij

(
y, t− | x− y |

a0

)
dy. (4.7)

Olemme siis saaneet ratkaisun Lighthillin yhtälölle (4.3). Sen avulla saam-
me teoriassa laskettua tiheyspertubaatiot lähdealueen ulkopuolella jokaisessa
pisteessä. Tämä edellyttää kuitenkin tensorin Tij voimakkuuden tuntemis-
ta yli tarkasteltavan aikavälin. On kuitenkin tärkeää huomata, että olemme
päässeet ratkaisun (4.5) lähdetensorin spatiaalisista vaihteluista ratkaisun
(4.7) aikariippuvuuteen. Tätä voimme hyödyntää myöhemmässä tarkastelus-
sa, arvioituamme ensin tensoria Tij turbulenttiselle lähteelle.

4.3 Turbulenssi äänilähteenä

Erityisesti ilmailussa aerodynaaminen ääni syntyy ennen kaikkea turbulens-
sista. Esimerkiksi suihkumoottoreissa suurnopeuksinen virtaus kohtaa suih-
kuputkesta poistuessaan suhteellisen levossa olevan ympäröivän ilman, jol-
loin niiden voimakas sekoittuminen aiheuttaa pyörteitä ja ääntä [1, 2]. Tämän
huomion avulla saamme yksinkertaistettua yhtälön (4.3) lähdetermiä. Light-
hill päätteli [2], että tarkastelemalla turbulenttista virtausta ilman merkit-
täviä lämpö- tai voimalähteitä, ääntä syntyy pääasiassa suurilla nopeuksilla
eli suurilla Reynoldsin luvuilla. Tämä tarkoittaa siis turbulenttista virtaus-
ta. Kuten tiedämme kappaleesta 2, suurilla Reynoldsin luvuilla viskosiittiset
voimat ovat häviävän pieniä virtausnopeuteen ja nopeus�uktuaatioihin ver-
rattuna. Tällöin voidaan approksimoida viskosiittisten jännitysten suhdetta
Reynoldsin jännityksiin [7]

τij << ρuiuj. (4.8)

Kuten yhtälöstä (4.2) nähdään, τij sisältyy tensoriin pij, jolloin (4.8) perus-
teella myös

pij << ρuiuj.

Lisäksi isentrooppiselle virtaukselle paineen ja tiheyden välinen relaatio on

p ≈ a20ρ,

jolloin voimme approksimoida jännitystensoria (4.4)

Tij ≈ ρuiuj. (4.9)
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Täten Lighthillin yhtälö (4.3) on

∂2ρ

∂t2
− a20∇2ρ ≈ ∂2(ρuiuj)

∂xi∂xj
. (4.10)

Tämän tärkeän tuloksen myötä huomaamme, että suurilla Reynoldsin luvuil-
la ilman huomattavia lämpö- tai voimalähteitä, äänen synty johtuu pääasias-
sa �uktuoivista Reynoldsin jännityksistä [2].

4.4 Ääniteho ja intensiteetti

Pelkästään tiheyspertubaatioiden tunteminen akustisessa kentässä ei ole käy-
tännössä erityisen hyödyllistä tai tehokasta. Haluamme luonnollisesti tietää
jotain myös virtauksesta syntyvän äänen intensiteetistä ja tehosta. Tiedäm-
me, että äänen intensiteetti on [1]

I ∼ a30
ρ0
| ρ′ |2, (4.11)

jossa ρ0 on staattisen ilman tiheys. Yhtälöstä (4.7) saamme ratkaisuna ti-
heyspertubaation ρ

′
, mutta sille ei ole yleisiä ratkaisuja, mikä tekee käytän-

nön laskemisesta hankalaa.

Voimme kuitenkin hyödyntää dimensioanalyysiä. Lighthill päätteli [1], et-
tä approksimoidun tensorin (4.9) voi skaalata virtausnopeuden U avulla

Tij ∼ ρ0U
2.

Silloin lähteen �uktuaatiot skaalautuvat

∂2Tij
∂t2

∼ U2

L2
ρ0U

2,

jolloin tiheyspertubaatioiden suuruudeksi saadaan yhtälöstä (4.7)

| ρ′ | ∼ ρ0
U4

a40

L

x
. (4.12)

Tässä U on virtausta luonnehtiva nopeus, L pituus ja x on etäisyys virtauk-
sesta.
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Sijoittamalla yhtälö (4.12) yhtälöön (4.11), saamme intensiteetiksi

I ∼ ρ0
U8

a50

L2

x2
. (4.13)

Intensiteetistä saamme akustisen kokonaistehon P integroimalla se x-säteisen
pallopinnan yli. Tällöin

P ∼ ρo
U8

a50
L2. (4.14)

Näistä tärkeistä intensiteetin sekä tehon yhtälöistä huomataan, että äänen
voimakkuus kasvaa suhteessa virtausnopeuden U kahdeksanteen potenssiin.
Niitä kutsutaankin Lighthillin kahdeksannen potenssin laiksi tai Lighthillin
laiksi ääniteholle. Tämän lain ansiosta Lighthill oli ensimmäinen, joka pys-
tyi ennustamaan virtauksesta syntyvän äänen intensiteetin ja voimakkuuden
käyttäytymisen. Laki vahvistettiin pian teorian julkaisemisen jälkeen myös
kokeellisesti [2].

Olemme siis saaneet jotain konkreettista ja yksinkertaista virtauksesta synty-
vän äänen ennustamiseksi. Kyseessä on vain approksimaatio, mutta se on hel-
pompi ja käytännöllisempi kuin eksakti ratkaisu. Sillä voi tehdä suuruusluokka-
arvioita äänen voimakkuudesta ja siitä, mistä muuttujista voimakkuus riip-
puu. Seuraavaksi pohdin tätä käytännön näkökulmasta.
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5 Aerodynaaminen melu ilmailussa

Tässä kappaleessa pohdin aeroakustiikan käytännön sovelluksia lentokoneis-
ta syntyvän melun tutkimisessa. Suurin tekijä melun synnyttämisessä len-
tokoneissa on moottorit, mutta myös muut rakenteet kuten siivet ja runko,
tuottavat osansa kokonaismelusta.

5.1 Suihkumoottori

Suihkumoottorit tai tarkemmin suihkuturbiinimoottorit, ovat toimintaperi-
aatteeltaan yksinkertaisia ja hyvin tehokkaita. Niitä käytetäänkin nykyään
huomattavasti eniten lentokoneiden voimalähteinä. Niiden toiminta perustuu
moottorin sisään tulevan ilman energian lisäämiseen, jolloin sillä on moot-
torin takaa ulos tullessa suurempi nopeus kuin sisään tullessa. Käytännössä
siis moottorin läpi virtaavan ilman liikemäärä aikayksikköä kohden lisään-
tyy. Tämä ilma työntää samansuuruisella ja vastakkaissuuntaisella voimalla
moottoria sekä itse lentokonetta. Tätä nettotyöntövoimaa FN voidaan kuvata
yhtälöllä

FN =

(
dmi

dt
+
dmp

dt

)
Us −

dmi

dt
Ui + pA,

jossa dmi/dt sekä dmp/dt ovat ilman ja polttoaineen massavirrat, Us on moot-
torista purkautuvan kaasun nopeus, Ui on lentokoneen ilmanopeus, eli sama
nopeus, jolla ilma tulee moottoriin ja pA on virtauksen paineen ja suihku-
putken pinta-alan tulo. Varsinkin nykyaikaisissa moottoreissa polttoaineen
massavirta on huomattavasti pienempi kuin ilman massavirta, jolloin

FN =
dmi

dt
(Us − Ui) + pA.

Työntövoima riippuu siis ilman massavirrasta moottorin läpi sekä sen ulos-
ja sisääntulonopeuksien erotuksesta. Massavirta on käytännöllistä kirjoittaa
tilavuusyksikköä kohden kuten aiemmatkin virtausyhtälöt. Voimme yksin-
kertaistaen todeta, että työntövoima on verrannollinen [3]

F ∼ ρU2L2, (5.1)

jossa ρ on virtauksen tiheys, U on sen ulostulonopeus ja L on suihkuputken
halkaisija.
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Tiedämme, että mekaaninen teho voidaan esittää voiman ja nopeuden tu-
lona, jolloin yhtälön (5.1) perusteella saamme moottorin mekaaniseksi te-
hoksi

P ∼ ρU3L2. (5.2)

Laskemalla äänitehon (4.14) suhde moottorin työntötehoon (5.2), saadaan

Pakustinen

Pmoottori

∼ U5

a50
= M5, (5.3)

jossa M on Machin luku U/a0. Yhtälö (5.3) on voimassa vain selvästi äänen-
nopeutta pienemmille eli alisoonisille Machin luvuille. Huomaamme kuiten-
kin keskeisen tuloksen. Virtausta voidaan pitää erittäin tehottomana ääni-

lähteenä. Tämä vahvistaa käsitystämme siitä, että vain pieni osa virtauksen
energiasta karkaa sen ulkopuolelle akustisina aaltoina. Esimerkiksi alisooni-
selle suihkumoottorin virtaukselle suhde (5.3) on ∼ 1% [2].

On myös syytä pohtia väistämättä heräävää kysymystä. Kuinka mahdolli-
nen työntövoiman lisääminen suihkumoottorissa kannattaa toteuttaa, jot-
ta siitä aiheutuva lisäys äänenvoimakkuuteen olisi mahdollisimman pieni?
Tässä rajoitamme tarkastelun moottorin suihkuputkesta purkautuvan kaa-
sun rajoittamattomaan virtaukseen eli pidämme lähdealueena moottorin ta-
kana olevaa virtausta. Olettakaamme, että haluamme 10% lisäyksen koko-
naistyöntövoimaan. Pitäen muut muuttujat vakioina, voimme yhtälön (5.1)
perusteella tehdä sen joko kasvattamalla virtauksen ulostulonopeutta U tai
suihkuputken halkaisijaa L. Tällöin tarvittava nopeuslisä tai putken halkai-
sijan kasvattaminen olisivat siis ∆U ≈ 4, 8% tai ∆L ≈ 4, 8%. Toteuttamal-
la kyseinen työntövoimalisäys nopeutta kasvattamalla, aiheuttaisi se yhtälön
(4.14) perusteella jopa 45% kasvun äänitehossa. Toisaalta, putken pinta-alaa
kasvattamalla sama työntövoimalisäys aiheuttaisi vain noin 10% kasvun ää-
nitehossa. Tämä yksinkertaiselta vaikuttava tulos on suuntaa antava, mutta
selittää monta seikkaa. Suihkumoottorien kehityksen suunta on todellakin
ollut niiden muuttuminen pitkistä ja kapeista lyhyemmiksi ja leveiksi. It-
seasiassa, suureen osaan moottorin läpi kulkevasta ilmasta ei sekoiteta polt-
toainetta, jolloin se ei laajene ja kiihdy räjähdysmäisesti. Tämän ansiosta
moottorin takaa purkautuvan ilman nopeus ei ole niin suuri ja tällä on mer-
kittävä osa äänen vähentämisessä. Työntövoiman tuottaminen toteutetaan
siis rakenteellisten rajoitusten puitteissa kasvattamalla moottorin pinta-alaa
ja siten massavirtaa, jolloin kaasun purkautumisnopeus ja siten ääni, piene-
nevät.
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Toinen ilmeinen kehityksen suunta on ollut moottorien määrän vähentymi-
nen. Aiemmin yleiset kolme- ja nelimoottoriset lentokoneet ovat väistyneet
uusien saman kokoluokan kaksimoottoristen koneiden tieltä. Tämän on mah-
dollistanut ennen kaikkea tekniikan kehitys. Moottorien määrän vähentämi-
nen myös pienentää polttoaineen kulutusta samasta kokonaistyöntövoimas-
ta huolimatta. Jälleen herää kysymys, liittyykö tämä myös äänen vähentä-
miseen? Lasketaan esimerkiksi kolme- ja kaksimoottoristen koneiden äänien
suhde. Oletetaan, että kummassakin tapauksessa kokonaistyöntövoima (5.1)
on sama, siis

F = 3ρU2
3L

2
3 = 2ρU2

2L
2
2.

Näin saamme kokonaisäänitehoiksi (4.14)

P3 = 3ρ0
U8
3

a50
, P2 = 2ρ0

U8
2

a50
.

Lisäksi saamme yksittäisten moottorien nopeuksien suhteet

F3/3

F2/2
=

(
U3

U2

)2(
L3

L2

)2

⇒ U2 =
√

2
L3

L2

U3.

Olettamalla esimerkiksi, että L2 = 2L3, saadaan täten äänitehojen suhteeksi

P2

P3

=
2

3

(
U2

U3

)8(
L2

L3

)2

=
2

3

(√
2

2

)8

(2)2 ≈ 1

6
,

mikä vastaa noin 7 desibelin eroa. Suorittamalla sama vertailu neli- ja kak-
simoottorisille koneille, saadaan eroksi noin 9 desibeliä.

Vertailemalla laskennallisesti ennustettuja sekä kokeellisesti mitattuja äänen-
voimakkuuksia (kuva 2) voidaan todeta, että approksimaatioista huolimat-
ta, laki ääniteholle antaa hyviä ennusteita virtausnopeuden vaikutuksesta
äänenvoimakkuuteen.
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Kuva 2: Ennustettu sekä kokeellisesti todettu äänen intensiteettitason riip-
puvuus suihkumoottorin virtausnopeudesta eri taajuusalueilla. [8]

Kuvasta nähdään myös, että mitatut arvot ovat systemaattisesti hieman en-
nustettuja suurempia. Tämä viittaa siihen, ettei mittauksissa ole pystytty
poissulkemaan muita äänilähteitä itse moottorin sisältä, siinä missä ennus-
teet eivät varsinaisesti ota niitä huomioon.

5.2 Muut rakenteet

Moottoreiden lisäksi myös muut rakenteet lentokoneissa synnyttävät ääntä.
Runko, siivet, laskutelineet sekä muut vastaavat rakenteet häiritsevät vapaa-
ta virtausta. Virtauksen kulkiessa kiinteän pinnan kuten siiven tai rungon
ohi, syntyy virtauskerrosten välille leikkausjännityksiä ja nopeuseroja. Ku-
ten tiedämme, tällöin syntyy myös turbulenssia. Toisaalta esimerkiksi las-
kutelineissä, virtaus joutuu kiertämään kiinteän kappaleen, mikä aiheuttaa
epätasaisuuksia virtauskerrosten välille, jolloin syntyy pyörteisyyttä ja turbu-
lenssia. Tähänastisen perusteella voidaan todeta, että tämä turbulenssi syn-
nyttää myös ääntä vaikkakin edelleen hyvin tehottomasti. Erityisesti jokaisen
lennon lähestymisvaiheessa, jossa moottorit ovat pääasiassa tyhjäkäynnillä,
tämä muiden rakenteiden tuottaman äänen osuus kokonaismelusta korostuu.
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Turbulenssin "voimakkuutta" voi ennustaa Reynoldsin luvulla, jonka voim-
me laskea esimerkiksi laskutelineelle. Telinettä voi approksimoida sylinteril-
lä, jonka leveys on telineen ja renkaiden keskimääräinen leveys (∼ 1m). Esi-
merkiksi lähestymisvaiheessa olevan lentokoneen tyypillisellä nopeusalueella
70−100 m/s, Reynoldsin luku (2.5) on laskutelineelle ∼ 6×106. Tämä on sel-
keästi täysin kehittyneen turbulenssin alueella. Tutkiessa ääntä, joka syntyy
virtauksen vuorovaikutuksesta kiinteiden pintojen kanssa, täytyisi tarkalleen
ottaen huomioida myös viskosiittiset jännitykset analogian lähdetermissä ja
sitä skaalatessa. Voimme kuitenkin yksinkertaistaen tutkia jälleen vain lasku-
telineen perässä kulkevan turbulenssin tuottamaa ääntä, sillä tiedämme läh-
dealuetta luonnehtivan nopeus- ja pituusskaalan. Käyttämällä lakia äänite-
holle (4.14) nopeuksilla 70 m/s sekä 100 m/s, saamme äänenvoimakkuudeksi
vastaavasti 21 sekä 34 desibeliä. Nämä ovat edelleen suuntaa antavia arvioi-
ta, mutta jälleen esille nousee nopeuden suuri vaikutus äänenvoimakkuuteen.

Voimme tehdä vastaavaa tarkastelua ja vertailua myös rungolle, siiville ja
muille virtausta häiritseville kappaleille. Tässä vaiheessa on jo kuitenkin il-
meistä, että virtausnopeuden vähentäminen on yksi tehokkaimmista keinois-
ta äänen vähentämiseksi. Pelkästään lentonopeuden pienikin hidastaminen
esimerkiksi ennen laskutelineiden pudottamista ilmavirtaan, vähentää ääntä
huomattavasti. On syytä huomata, että tämä ei kuitenkaan aina ole paras
mahdollinen ratkaisu. Esimerkiksi eräät laitteet ovat suunniteltu nimeno-
maan lentokoneiden hidastamiseksi ilmassa. Näihin lukeutuvat lentojarrut,
yksinkertaistaen sileät levyt, jotka nousevat tarvittaessa siipien yläpinnalta
ilmavirtaa vasten. Tämä aiheuttaa voimakasta turbulenssia niiden taakse ja
siten myös suuren vastuksen. Käytännössä lentokoneen liike-energiaa muute-
taan siis ilman turbulenttisuudeksi sekä kuten jo aavistamme, ääneksi. Täl-
löin pienempi nopeus ei ole varsinainen ratkaisu äänen vähentämiseksi, jos
itse laitteen tarkoituksena on nopeuden hidastaminen. Tämä viittaa osal-
taan siihen, että mahdolliset ratkaisut äänen vähentämiseksi lienevät aina
kompromisseja.
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6 Johtopäätöksiä

Olemme suhteellisen vaativan teoreettisen tarkastelun jälkeen saaneet käyt-
tökelpoisen lain virtausherätteisen äänen ennustamiselle. Voimme sen avulla
vertailla äänen intensiteetin ja voimakkuuden riippuvuutta virtausta luon-
nehtivista lineaarisista suureista. Huomaamme, että suurnopeuksisesta tur-
bulenttisesta virtauksesta syntyvä ääni riippuu pääasiallisesti nopeudesta jo-
pa kahdeksanteen potenssiin verrannollisena. Voimme jo sen perusteella päät-
tellä, että virtausnopeuden hillitseminen on yksi tehokkaimmista keinoista
äänen vähentämiseksi. Tämä osoittautui oikeaksi päätelmäksi, kun tarkas-
telimme muutamaa ilmailun käytännön sovellusta. Yleisesti voidaan todeta,
että virtauksen turbulenttisuutta vähentämällä saadaan vähennettyä myös
siitä syntyvää ääntä. Tämän voi toteuttaa monella eri tavalla, mutta vir-
tausnopeuden muuttaminen vaikuttaisi tämän tutkielman puitteissa olevan
tehokkain tapa.

Tässä tutkielmassa tarkastelu rajoitettiin koskemaan virtauksia, joissa äänen
tuottamisen pääroolissa on suurten nopeuksien aiheuttama turbulenttisuus
ja �uktuoivat Reynoldsin jännitykset. Aerodynaamista ääntä syntyy kaik-
kialla, mutta monessa tapauksessa on otettava huomioon myös virtauksen
vuorovaikutus kiinteiden pintojen kanssa. Esimerkiksi pienemmillä virtaus-
nopeuksilla lämpö- tai voimalähteiden läsnäollessa, emme voi tehdä kappa-
leessa 4 tekemiämme oletuksia viskosiittisten jännitysten pienestä merkityk-
sestä �uktuoiviin Reynoldsin jännityksiin verrattuna. Lisäksi äänilähde ole-
tettiin käytännössä pistemäiseksi, mikä rajoittaa tarkasteltavan lähdealueen
lineaarisia dimensioita eli käytännössä tarkasteltavan nopeusalueen laajuut-
ta.

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin vain yhtä useista akustisista analogioista ja
niiden käytännön sovelluksista. Aihe tarjoaakin useita mahdollisuuksia jatko-
tutkimukselle. Mielenkiintoista olisi tarkastella äänen syntyä kiinteiden pin-
tojen vaikutuksesta virtaukseen. Toisaalta olisi myös aiheellista huomioida
suurten lämpötila- ja entropiaerojen sekä ylisoonisten nopeuksien vaikutus
analogioissa. Tämä edellyttäisi Lighthillin analogian laajennusta tai koko-
naan toisen analogian käyttöönottoa. Mahdollisten ilmiöiden tutkiminen laa-
jenisi kuitenkin esimerkiksi tuuliturbiinien huminasta aina rakettien jylinään
ja yliäänipamauksiin.
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