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GİRİŞ
Novosim Mühendislik, ana ve yan sanayide faaliyet gösteren müşterilerinin ürünlerini geliştirmesi
için tasarım, tasarım doğrulama, kalite iyileştirme ve sistem ve alt sistem seviyesi hedeflerin
tutturulması için mühendislik desteği vermektedir.
Bu rapor, akustik performans (Ses Yutum katsayısı, Ses İletim Kaybı Değeri) gerektiren ürünlerin
geliştirilmesi için malzeme seçimi ve seçilen malzemelerin akustik performans testleri ile ilgili genel
bilgiler içermektedir.
MALZEME SEÇİMİ
Akustik performans istenen malzemelerin seçimleri genellikle kulaktan dolma bilgiler ile
yapılmaktadır. Çoğunlukla yoğunluğu ve kalınlığı fazla olan numunelerin sesi daha iyi yuttuğu
düşünülür. Oysa ki diğer faktörler göz ardı edildiğinde, istenilen ses yutum performanslarına
ulaşılamaz. Çünkü sadece yoğunluk ve kalınlık artışı sağlandığında malzemelerin yüzey empedans
değerleri de artmaktadır.
Bir malzemenin akustik performansının belirlenmesinde aşağıdaki tabloda bulunan bütün maddeler
etkindir.
Özellik

Sembol

φ,Ф

Gözeneklilik, toplam gözenek hacminin toplam yutum malzemesine oranıdır.

Flow Resistivity

σ

Spesifik hava akış direnci, havanın gözenekli bir yapı içersine ne kadar kolay
girebildiğini ve bu sırada maruz kaldığı direnci gösteren bir özelliktir

Pore Tortuosity

α∞

Ses dalgalarının yarattığı basınçla ilerleyen hava partiküllerinin yapı içersinde
karmaşık bir yol izlemesinden kasıt malzemenin iç yapı dağınıklığıdır

Viscous Characteristic
Length

Λ

Gözeneklerin şekline göre sürtünme kayıpları ile oluşan enerji yutumu

Thermal Characteristic
Length

Λ'

Gözeneklerin şekline göre termal kayıplar ile oluşan enerji yutumu

Density

ρ

Yoğunluk

Young's Modulus

E

Elastise modülü, Gerilmenin birim şekil değiştirmeye oranıdır.

Akışkan Faz

Porosity (Gözeneklilik)

Katı Faz

Tanım

Poisson's ratio

e

Loss factor

η

Uygulanan gerilme yönündeki deformasyonun, gerilmeye dik eksendeki
deformasyona oranı poisson oranını verir. kabaca; dışarıdan gelen bir kuvvet
yüzünden boyu 1 birim uzayan (veya kısalan) bir silindirin veya herhangi
düzgün bir kati cismin çapının ne kadar küçüleceğini (veya büyüyeceğini)
veren orandır
Yapısal sönüm kayıp oranıdır. Bu oran, yapı içinde sönüm söz konusu
olduğunda; viskoz dampingte kullanılan kritik sönüm oranının yerine geçer.
Yapısal Sönüm frekansa bağlı olarak değişen bir orandır. Frekans arttıkça
yapısal sönüm değerleri düşer.

Tablo.1 Malzemede Akustik Performansı Belirleyen Özellikler
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Yukarida görülen malzeme özelliklerinden akustik performansı belirleyen en önemlilerinden biri de
“porosity” (Gözeneklilik)dir.
Malzeme özellikleri, Akışkan faz ve Katı Faz olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Akışkan Faz hava olarak
belirlenen bölge, akışkanın malzeme içerisine nüfuzu sırasında malzemenin akışkana karşı olan
davranışını tanımlarken, katı faz malzemenin yapısal özelliklerini vermektedir.
Ses Yutum Performansının belirlenmesinde “Akışkan Faz” ve “Katı Faz” birlikte etkinken, ses iletim
kaybında havanın malzeme içerisine nüfuz etmesi istenmediğinden “Katı Faz” etkin olmaktadır.
Numune seçimlerinde genellikle yanlış bilinen bir uygulama da, ses yutum performansı yüksek olan
bir malzemelerin ses iletim kaybında da etkin olacağının düşünülmesidir. Aksine, ses yutum
performansı yüksek olan malzemeler ses iletim kaybı ölçümlerinde hemen hemen hiç performans
göstermezler. Bu sebeple ses iletim kaybı performansı için ayrıca malzeme seçimi yapılması gerekir.
TEST SİSTEMLERİ
Test Sistemleri sektörün ihtiyaçlarına ve test zamanı sürelerine göre belirlenmektedir.
Aşağıda listelenen test sistemleri test zamanları göz önüne alınarak listelenmiştir.
Empedans Tüpü
Empedans Tüpü Ölçüm Yöntemi; testte kullanılan numunelerin kolay üretilebilmesi, numune
boyutlarının küçük olması ve test sürelerinin kısa olması bakımından oldukça kullanışlı sistemlerdir.
-

Ses Yutum Katsayısı Ölçümleri:

Empedans tüpü ölçüm metodu, test numunesinin yüzeyinde oluşan akustik empadansının etkiyen ve
yansıyan ses dalgalarının ölçülmesi ile bulunması ve elde edilen yüzey empedansı değerinden ses
yutum katsayısı değerinin hesaplanması prensibine göre çalışır.
Standartlara girmiş ve “Transfer Function” (Transfer Fonksiyon) metodu olarak adlandırılmış yöntem
yeni sistem empedans tüplerinde kullanılmaktadır. Bu yöntemin avantajı, yüzey empedansı ve ses
yutum katsayısı değerlerinin bütün frekanslar için tek bir ölçümde elde edilmesidir.
Şekil 1’de bu yöntemi içeren ölçüm sisteminin şeması verilmektedir. Transfer fonksiyonu şekilde
görülen iki mikrofon arasında ölçülmektedir.
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Şekil.1 Empedans Tüpü Ses Yutum Ölçüm Düzeneği [1]
Şekilde gösterilen ölçüm mantığı kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•

•
•

•

Sesin karakteristiğini belirleyen sinyal, test sisteminin kullandığı yazılım vasıtası ile üretilir.
Daha sonra yükselticiden geçen sinyal, hoparlör aracılığı ile tüpün içerisinde düzlemsel
ilerleyen ses dalgasına dönüşür. Empedans tüplerinde testler için kullanılan gürültü beyaz
gürültüdür.
Transfer fonksiyonun sadece basınçların bir oranı olduğu hatırlanırsa; iki mikrofon arasındaki
transfer fonksiyonu, iki mikrofondan ayrı ayrı ölçülen basınç değerlerinin bir oranıdır.
Bu oran transfer fonksiyonu verir, transfer fonksiyonu değeri yansıma çarpanı ile
ilişkilendirilerek, elde edilen yansıma çarpanından (R) o frekansa ait ses yutum katsayısı
değeri bulunur.
Eğer hazır bir test kiti kullanılıyorsa bütün bu hesaplar yazılımın içerisinde halledilir.

Kararlı dalga metodu tüp içerisinde oluşan en yüksek basınç seviyesi ve en düşük basınç seviyelerinin
yakalanması prensibine dayanır. Tüp içerisinde maksimum basınç, etkiyen ve yansıyan dalgaların aynı
fazda olması durumunda; minimum basınç ise bu dalgaların ters fazda olması halinde oluşur. Bu
ölçüm yönteminde tek bir mikrofon kullanılır ve her defasında bir frekansa karşılık gelen ses yutum
katsayısı değeri bulunabilir. Bu yöntem Transfer Fonksiyon Metoduna göre daha güvenilir sonuçlar
verse de; test sürelerinin uzunluğu sebebi ile yeni tip empedans tüplerinde kullanılmamaktadır.
İki yöntemde de tüp içerisinde düzlemsel dalga oluşması gerekmektedir. Bu sebeple testlerde daha
yüksek frekanslara çıkıldıkça tüp çapları küçülmektedir. Düşük frekanslarda çapı büyük tüplerde
düzlemsel dalga oluşurken; küçük çaplı tüplerde ise yüksek frekanslarda düzlemsel dalga
oluşabilmektedir.
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Şekil 2’de büyük ve küçük çaplı tüp örnekleri bulunmaktadır.

Şekil 2. Empedans Tüplerinde Kullanılan Farklı Çaplardaki Tüpler [2]
-

Ses İletim Kaybı Değeri Ölçümleri

Ses iletim kaybı değeri (Tranmission Loss: TL [dB]) ölçümleri için empedans tüpünde ek apartların
kullanılması gerekmektedir.
Şekil 3’te görüldüğü gibi test numunesi tüplerin arasına konularak iki adet ölçüm ortamı oluşuturulur.
Hesapların yapılabilmesi için ikinci ölçüm ortamında bulunan yansıyan ses dalgasının denklemden
kaldırılması gerekmektedir. Bu sebeple ölçümler sonlandırıcı kullanılarak ve tüpün ucu açık şekilde iki
kere yapılır. Sonlandırıc,ı önünde kalın bir sünger tabakası bulunan ve Şekil 3’te C olarak ifade edilen
etkiyen dalganın dalganın tamamen sönümlenmesini sağlayan (yansımasız-anechoic şart) böylelikle
denklemlerden şekilde D ile gösterilen yansıyan dalganın 0 değerini almasını sağlayan bir aparattır.

Şekil 3. Empedans Tüpü Ses İletim Kaybı Ölçüm Düzeneği [1]
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Empedans tüplerinde çok katmanlı numunelerin ses iletim kaybı değerleri ölçümleri doğru değerler
vermez. Bu sebeple literatürde bu tarz numunelerin ölçülebilmesi için geliştirilmeye çalışan
yöntemler bulunmaktadır.
Empedans Tüpü Ses yutum ve ses iletim kaybı düzenekleri örnekleri Şekil 4’te görülmektedir.

a

b

Şekil 4 a. Tek Tüplü Empedans Tüpü Kiti

b. İki Tüplü Empedans Tüpü Kiti [3]

Şekil 5’te ise empedans tüpünde kullanılmak üzere üretilmiş numuneler görülmektedir.

Şekil 5. Empedans Tüpü İçin Hazırlanan Numune Örnekleri [8]
Numunelerin üretiminde oluşabilecek şekil bozuklukları veya tüpün içerisine düzgün
yerleştirlememesi gibi durumlarda yapılan testler doğru değeri verememektedir. Bu sebeple üretim
sırasında şekil bozuklukları oluşmaması için ek önlemler alınmalı ve tüp içerisine numune
yerleştirirken gerekirse ek önlemler alınmalıdır [9,10].
Empedans tüpünde ses yutum katsayısını bulmak için uluslararası standartlar belirlenmiştir. Bunlar,
“Kararlı Dalga Metodu” için ISO 10534-1 ve “Transfer Fonksiyon Metodu” için ISO 10534-2’dir. Ayrıca

Novosim Mühendislik Hizmetleri

Tarih: 30.08.2011

6

uluslararası standartlara benzerlik gösteren Amerikan standartları da kullanılmaktadır (ASTM E1050).
Ses iletim kaybı katsayısı hesabı için ise daha önce belirtildiği gibi belirli bir standart
bulunmamaktadır.
Tüp içerisinde oluşan düzlemsel ses dalgası test numunesine sadece dik yönden etkidiği için
malzemenin gerçek akustik performansının test edilmesinde yetersiz kalır. Doğal ortamda akustik
dalgalar malzemeye pek çok açıdan etkir. Bu sebeple empedans tüpünden elde edilen sonuçlar
malzemelerin akustik performanslarını karşılaştırmak ve malzeme seçimi yapmak için kullanılmalıdır.
Seçilen malzemelerin akustik performansını belirlemek için dağınık alanı oluşturabilen çınlanım
odaları kullanılmalıdır.
Empedans Tüpleri ile yapılan testler oldukça kontrollü bir ortamda yapıldığı için; elde edilen
sonuçlardan yola çıkarak analiz programları yardımı ile malzeme özellikleri hesaplanabilir [11].
Şekil 6’da a,b,c numunelerinin çınlanım odası ve empedans tüpünde yapılmış ölçümlerin sonuçları
verilmiştir.

Şekil 6. Literatürden Elde Edilen Çınlanım Odası-Empedans Tüpü Ses Yutum Katsayılarının
Karşılaştırılması [12]
Şekilden de görüldüğü gibi empedans tüpü ölçümleri ve alfa kabin ölçümleri karşılaştırılabilir
sonuçlar vermemektedir.
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ALFA KABİN TEST SİSTEMİ
Alfa Kabinler adlarını alfa ses yutum katsayısından almaktadırlar. Yapıları itibari ile küçük birer
çınlanım odalarıdırlar.
Alfa Kabin çalışma prensibini gösteren şema Şekil’7 deki gibidir.

Şekil 7. Alfa Kabinde Ses Yutum Katsayısı Ölçümleri [13]
Kabin’de testlere başlamadan önce öncelikli olarak hoparlörler çalışır durumda iken, kabin içinde
oluşan gürültü seviyeleri ile dış ortamdan gelen (step motor gürültüsü, elektriksel gürültü) arka plan
gürültü sevilerini karşılaştırmak gerekir. Bu seviyeler arasındaki farkın en az 45 dB olması gerekir [14].
Alfa kabinlerin çalışma şekli çınlanım odalarına oldukça benzerlik gösterir. Ses Yutum katsayısı hesabı
için Sabin formulü kullanılır. Sabin formulü aşağıdaki denklemde verilmiştir.
ߙ=

0,163 × ܸ 1
1
൬ −
൰×ܥ
ܵ
ܴܶ ܴܶ0

Burada;
ܸ

=Kabin Hacmi,

ܵ

=Numune Alanı,

ܴܶ

=Numune kabin içerisindeyken oluşan çınlanım süreleri,

ܴܶ0

=Kabin boş iken elde edilen referans çınlanım süreleri,

ܥ

=Kabin düzeltme katsayısıdır.

Formülden’de görüldüğü üzere kabin içerisinde numuneli ve numunesiz ölçümlerde çınlanım
sürelerinde oluşan farktan yola çıkılarak ses yutum katsayısı hesaplanır.
Burada kabin düzeltme katsayısı olarak gösterilen “ ;”ܥreferans olarak seçilen numunelerin çınlanım
odası ile yapılan ölçümler ile alfa kabin de yapılan ölçümler karşılaştırılarak bulunur.
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“ ”ܥkatsayısının hassas bir şekilde elde edilebilmesi için alfa kabin ile Çınlanım odası ölçüm
ortamlarının aynı olması (Sıcaklık, nem, basınç) ve çok sayıda numune kullanılması gerekmektedir.
Ayrıca düzeltme katsayısı belirlenmesi amacı ile seçilen laboratuvarın, ölçümler için uluslararası
uygunluk belgesine de sahip olması gerekmektedir. Karşılaştırma için ne kadar çeşitli laboratuvar
bulunup testler yapılırsa o kadar iyi netice alınacaktır. Çok sayıda laboratuvar ile yapılan bu testler
için “Round Robin Test Metodu” önerilmektedir [15].
Alfa kabinlerin uluslar arası bir standardı bulunmamaktadır. Uluslar arası standartlar daha büyük
ebatlı olan çınlanım odaları için mevcut olup, bu standartlar ses yutum katsayısı tayini için ASTM
C423 ve ISO 354 standartları; ses iletim katsayısı tayini içinse ASTM E90 ve ISO 10140 standartları
kullanılmaktadır. Yukarıda bahsi geçen standartlar daha çok mimari akustik uygulamalarına yönelik
olup, bu ihtiyaca göre şekillenmişlerdir. Bu sebeple otomotiv sektörü için geliştirilen alfa kabinler
daha küçük ebatlarda olup (genellikle 6.44 m3), henüz bir standartları bulunmamaktadır.
Alfa Kabin Tasarımları genellikle birbirine benzer olup, otomotiv sektöründeki firmaların kendi özel
üretimleri ile yapılmaktadır. Alfa kabin üretiminde Rieter öncü rolü üstlendiği için; diğer firmaların
kabinlerinin tasarımı da Rieter’in kabinine benzemektedir. Ölçülebilir alt frekansı, odanın iç hacmi
belirler. Bu sebeple otomotiv sektörünün ölçüm aralığı olan 400Hz-10000Hz frekans aralığını
tutturabilmek için, kabin tasarımı yapılırken alt frekans olan 400Hz frekans bantında ölçüm yapılabilir
olması dikkate alınmalıdır. Sonuç olarak 400Hz’de düzgün bir dağınık alan oluşabilmesi için hemen
hemen bütün kabinlerin iç hacmi 6.44m3 olarak belirlenmiştir.
Piyasada bulunan kabin örneklerinden bazıları aşağıdaki gibidir.
•

Rieter Alpha Cabin Instructions; Technical note no 591,

•

Toyota engineering standart; Test Method for Acoustic Materials, no TSL0600G,

•

Renault Test method; Fibrous and Cellular Materials Sound Absorption in Diffuser Field, D49
1977,
The Design of Small Reverberation Chambers For Transmission Loss Measurements, ”, Chung

•

Y. Tsui, Carl R. Voorhees and Jackson C S. Yang University of Maryland.
Alfa kabinlerin Ses İletim Kaybı Değerini ölçebilmesi için ikinci bir kabinin kullanımı gerekmektedir.
Şekil 8’de Rieter Isokell’in şemasında ses iletim kaybı ölçümleri yapabilen bir kabinin çalışma prensibi
görülmektedir.
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Şekil 8. Ses iletim Kaybı için Rieter Isokell Alfa Kabin Tasarımı [16]
Alfa kabinler ölçüm süresi göz önüne alındığında oldukça hızlı sürelerde testler yapılabilmektedir.
Fakat numune hazırlama süreci, empedans tüplerine göre genellikle daha uzun sürmektedir.
ÇINLANIM ODASI
Çınlama odalarında yapılan testler uluslararası standartlar dahilinde yapılan ölçümlerdir. Dolayısı ile
çınlanım odalarında yapılan testler diğer ölçüm yöntemlerine göre daha güvenilir kabul edilir.
Çınlanım odaları kullanım olarak çok büyük alanlara ihtiyaç duyar. Genellikle titreşim ve
gürültülerden en az etkilenmek için zemini ayrı bir yerde binadan bağımsız bir şekilde kullanılması
gerekir. Odanın kalibre edilmesi zahmetlidir ve uzman kişiler tarafından yapılmadığı taktirde test
sonuçları başka çınlanım odalarında yapılan testlerin sonuçlarına göre oldukça farklılık gösterebilir.
Ayrıca test numuneleri ASTM C423 standartına göre en az 6,69 m2 ve ISO 10140 10m2 ve üzerinde
olmalıdır.
Çınlanım odaları uzun test süreleri ve yüksek ilk kurulum maaliyetlerine karşın, bu odalarda yapılan
testlerden elde edilen sonuçlar bütün kurumlar tarafından kabul görürler.
Çınlanım odalarıda ses iletim kaybı ölçümleri yapabilmek için odanın içerisine duvar örmek gerekir.
Şekil 9’da çınlanım odalarında ses yutum katsayısı ölçümleri için hazırlanmış düzenek görülmektedir.
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Çınlama Odasında Test Yapılırken [17]
ÖRNEK UYGULAMALAR
Novosim alanındaki uzmanlığı ile, kulllanılması gereken malzemelerin seçimi, projenin aşamalarına
göre kullanılacak test ortamının belirlenmesi, testlere hazırlık aşamalarının denetlenmesi ve
sonuçların değerlendirilmesi konusunda tam destek vermektedir.
Ayrıca müşterilerimizin talebi üzerine testlerle ilgili temel eğitimler ve uygulama eğitimleri de
verilmektedir.
Novosim istenildiği taktirde test ortamını firmalara kurmaktadır.
Örnek Uygulama:
Jeep sınıfındaki bir aracın akustik paketinin geliştirilmesi
Çalışma kapsamında, aracın hangi bölgesinde ne tip bir akustik malzeme seçilmesi gerekliliği, akustik
malzemenin türü, yoğunlu ve kalınlığı gibi parametreler bilgi birikimı ile tavsiye edilmiş, araca
uygulanmış ve araç rakipleri arasında hedeflenen seviyeye 8 dB/ye varan bir iyileşme sonrasında
gelmiştir.
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