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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
aO = Συντελεστής εξασθένησης της δονητικής χαλάρωσης οξυγόνου σε Neper/m
aN = Συντελεστής εξασθένησης της δονητικής χαλαρωτικής αζώτου σε Neper/m
aNP = Συντελεστής εξασθένησης σε Neper/m
adB = Συντελεστής εξασθένησης σε dB/m
ANpr = Συντελεστής εξασθένησης σε Neper σε απόσταση, r μέτρα
AdBr = Απώλεια σε dB σε r μέτρα
FRO = Συχνότητα δονητικής χαλάρωσης οξυγόνου σε Hz
FRN = Η συχνότητα δονητικής χαλάρωσης αζώτου σε Hz
f = Συχνότητα σε Hz
h = Μοριακή συγκέντρωση υδρατμών σε %
H = Σχετική υγρασία σε %
P = Ατμοσφαιρική πίεση σε Pascal
Po = Ατμοσφαιρική πίεση αναφοράς (στάθμη της θάλασσας, 101.325 Pa) σε Pascal
r = απόσταση που διανύεται από το ηχητικό κύμα σε μέτρα
TC = Θερμοκρασία σε °C
T = Θερμοκρασία σε °Kelvin = Tc + 273,15
T20 = 273,15 + 20 = 293,15 = Θερμοκρασία αναφοράς °Kelvin
TT = 273,15 + 0,01 = Θερμοκρασία νερού τριπλού σημείου σε °Kelvin (όπου δηλώνει ότι το
στερεό, υγρό και αέριο μπορεί να συνυπάρχουν σε σταθερή θερμοδυναμική ισορροπία.
Η ατμοσφαιρική πίεση πρέπει να είναι ίση με 611,73 Pa, η οποία ισοδυναμεί με 6 mb).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ατμοσφαιρικές παράμετροι ασκούν ισχυρή επίδραση στην εξωτερική διάδοση και
εξασθένηση του θορύβου μέσω της διάθλασης, της σκέδασης και της απορρόφησης των
ακουστικών κυμάτων.
Οι απώλειες απορρόφησης, αντικείμενο της παρούσας εργασίας, γενικά αμελητέες σε
χαμηλές συχνότητες, κατέστησαν σημαντικές κατά την τελευταία οκτάβα του ακουστικού
φάσματος.
Εκτός από την εξάρτηση από την απόσταση, την συχνότητα και τη θερμοκρασία, η
εξασθένηση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την υγρασία. Εξαιρετικά χαμηλές τιμές
σχετικής υγρασίας (10-20%) προκαλούν σημαντική απόκλιση στην εξασθένηση.
Για ένα επίπεδο κύμα, η πίεση, P σε απόσταση S (m) με συνολικό συντελεστή
εξασθένησης α (dB) από την επιφάνεια της θάλασσας όπου η πίεση είναι (PO=101.325 Pa),
δίνεται από τη σχέση,
𝑃 = 𝑃𝑂 . 𝑒 −𝑎.𝑆.𝑋
X, είναι ο συντελεστής E. Desart ίσος με 0,1151.

sKaudio.gr

Σ ε λ ί δ α 5 | 22

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
To Γράφημα Z1 παριστάνει τα αποτελέσματα του συντελεστή εξασθένησης ως
συνάρτηση της σχετικής υγρασίας για
διαφορετικές τιμές συχνοτήτων.
Η

θερμοκρασία

διατηρήθηκε

σταθερή στους 20 °C και η πίεση στα 1013
mb. Φαίνεται ότι τα κύματα στις υψηλές
συχνότητες εξασθενούν περισσότερο από
τα κύματα χαμηλών συχνοτήτων.
Ο συντελεστής εξασθένησης είναι
πιθανό να αυξηθεί γρήγορα σε τιμές
σχετικής

υγρασίας

10%-20%

και

στη

συνέχεια να μειωθεί σταδιακά φθάνοντας
σε σχεδόν σταθερές τιμές σε υψηλές τιμές
σχετικής υγρασίας.
Αυτή η τάση είναι ίδια για όλες τις
συχνότητες, αλλά η μέγιστη τιμή του συντελεστή εξασθένησης μετατοπίζεται προς
μεγαλύτερες τιμές σχετικής υγρασίας καθώς αυξάνεται η συχνότητα.
Το Γράφημα Ζ2 απεικονίζει την επίδραση της θερμοκρασίας στον συντελεστή
εξασθένησης ως συνάρτηση της σχετικής
υγρασίας.
Διαπιστώνεται ότι για θερμοκρασίες
ίσες ή χαμηλότερες από το 0 °C ο συντελεστής
εξασθένησης

αυξάνεται

γρήγορα

για

χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας και έπειτα
τείνει να είναι σταθερός όταν η σχετική
υγρασία πλησιάζει στο 100%.
Σε σχετική υγρασία μικρότερη από
30%, ο συντελεστής εξασθένησης αυξάνει
πολύ γρήγορα και φτάνει σε μια μέγιστη τιμή
και στη συνέχεια αρχίζει να μειώνεται.
Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, η
μέγιστη τιμή φαίνεται να μετατοπίζεται προς
χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας, πράγμα που σημαίνει ότι η αύξηση της θερμοκρασίας
προκαλεί την ταχύτερη αύξηση του συντελεστή εξασθένησης σε αυτή την περιοχή σχετικής
υγρασίας.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
Οι εξισώσεις που χρησιμοποιήθηκαν, ελήφθησαν από την αναφορά [1-6] και
αναλύονται εκτενέστερα παρακάτω.
Η μοριακή συγκέντρωση των υδρατμών h είναι σημαντική για τον υπολογισμό των
συχνοτήτων χαλάρωσης οξυγόνου και αζώτου. Δίνεται από την εξίσωση (1.2), η οποία
εξαρτάται από τη σχετική υγρασία RH%, το πηλίκο μεταξύ της πίεσης αναφοράς PO (ίση με
101.325 Pa) και της ατμοσφαιρικής πίεσης P, σε Pascal.
𝑋 = 10,79586. (1 −

𝑇𝑇
𝑇
) − 5,02808. 𝑙𝑜𝑔10 ( ) +
𝑇
𝑇𝑇
+1,50474. 10−4 . [1 − 10

−8,29692.(

𝑇
−1)
𝑇𝑇

]+
𝑇𝑇

+0,42873. 10−3 . [−1 + 104,76955.(1− 𝑇 ) ] − 2,2195983

(1.1)

Η παραπάνω σχέση δίνεται στο πρότυπο ISO-9613-1 και η ακρίβεια είναι καλύτερη από
0,02%,
𝑋 = −6,8346. (

𝑇01 1,261
)
+ 4,6151
𝑇

Το Γράφημα 1 δείχνει τη συμπεριφορά ως προς τη θερμοκρασία της ποσότητας 1-TΤ / T
η οποία καθορίζει την εμφάνιση του εκθέτη X, ο οποίος δίνεται από την εξίσωση (1.1) και είναι
μια συνάρτηση της θερμοκρασίας Τ του αέρα και της θερμοκρασίας του τριπλού σημείου του
νερού ΤΤ.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
Στο Γράφημα 2, διαπιστώνουμε ότι αυτή η μεταβλητή αυξάνεται με τη θερμοκρασία, αν
και έχει αρνητικές τιμές ως προς την επιλεγμένη περιοχή θερμοκρασιών, από 0 έως 50 °C.
ℎ = 𝑅𝐻.

𝑃𝑂
𝑃

. 10 𝑋

(1.2)

Όπως μπορούμε να δούμε, το h είναι άμεσα ανάλογο με τη σχετική υγρασία του αέρα
RH%, αντιστρόφως ανάλογο με την ατμοσφαιρική πίεση P και μεταβάλλεται εκθετικά με το Χ.
Οι εξαρτήσεις του h με την θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική πίεση, φαίνονται αντίστοιχα,
στα Γραφήματα 3 και 4.

Καθώς ένα ηχητικό κύμα προκαλεί μεταβολή της πίεσης του αέρα, το μέσο συμπιέζεται και
αραιώνεται κατά τη διάδοση, διαδικασία που εισάγει απώλεια ηχητικής ενέργειας, καθώς ο
αέρας δεν είναι ένα τέλειο ελαστικό μέσο.
Το ιξώδες και η αγωγιμότητα της θερμότητας είναι τα κυρίαρχα αποτελέσματα στον
μηχανισμό απορρόφησης μόνο στα μονοατομικά αέρια. Στα διατομικά και πολυατομικά αέρια
ο κύριος μηχανισμός είναι γνωστός ως μοριακή θερμική χαλάρωση.
Έτσι, η ηχοαπορρόφηση στον αέρα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά
των μορίων οξυγόνου και αζώτου, που εκφράζονται από τις συχνότητες χαλάρωσης που
δίδονται αντιστοίχως από τις εξισώσεις (1.3) και (1.4), παρακάτω.
𝑃

0,05+ℎ

𝐹𝑅𝑂 = 𝑃 . {24 + 4,41. 104 . ℎ. 0,391+ℎ }

(1.3)

𝑂

𝑃

𝐹𝑅𝑁 = 𝑃 . √
𝑂

𝑇20
𝑇

. {9 + 350. ℎ. 𝑒

3 𝑇
−6,142.[ √ 20 −1]
𝑇

} (1.4)
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
Η συμπεριφορά των συχνοτήτων χαλάρωσης τόσο του οξυγόνου όσο και του αζώτου
είναι παρόμοιες ως προς την επίδραση της θερμοκρασίας, της πίεσης, της υγρασίας και της
συγκέντρωσης των υδρατμών.
Οι συχνότητες χαλάρωσης του αζώτου είναι σχεδόν 100 φορές μικρότερες από αυτές του
οξυγόνου για συνθήκες υγρασίας πάνω από 30%.
Το Γράφημα 5 δείχνει, ότι οι συχνότητες χαλάρωσης του οξυγόνου αυξάνονται με τη
γραμμομοριακή συγκέντρωση των υδρατμών h. Αυξάνονται επίσης με τη θερμοκρασία και
μειώνεται ελαφρά με την αύξηση της πίεσης.
Τα αντίστοιχα γραφήματα για το άζωτο θα ήταν παρόμοια, με μόνη διαφορά ότι με την
αύξηση της πίεσης οι συχνότητες παραμένουν αμετάβλητες.
Στο Γράφημα 6 μπορούμε να δούμε ότι οι συχνότητες χαλάρωσης του οξυγόνου
αυξάνονται με τη θερμοκρασία και το οξυγόνο μειώνεται ελαφρά με την αυξανόμενη πίεση,
(τόσο πολύ ώστε η κλίμακα θερμοκρασίας έπρεπε να επεκταθεί έτσι ώστε οι καμπύλες πίεσης
να μην αλληλεπικαλύπτονται).
Οι αντίστοιχες καμπύλες του αζώτου είναι ακόμη πιο κοντά.

Παρόλο που οι δύο συχνότητες χαλάρωσης ποικίλουν άμεσα με την ατμοσφαιρική πίεση
(λόγω του όρου P/PO), υπάρχει μια έμμεση εξάρτηση από την πίεση μέσω της h, η τιμή της
οποίας μειώνεται με την αύξηση της πίεσης. Αντίστοιχα, οι συχνότητες FRO και FRN αυξάνονται
με τη θερμοκρασία.
Η FRO υφίσταται ελαφρά μείωση με την ατμοσφαιρική πίεση, φαίνεται στο Γράφημα 7,
ενώ η FRN δείχνει ελαφρά αύξηση με την πίεση. Οι συχνότητες FRO και FRN αυξάνονται με τη
σχετική υγρασία και τη θερμοκρασία.
Στο Γράφημα 8, αυτό παριστάνεται για την συχνότητα FRO.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
Οι συντελεστές εξασθένησης του αέρα που οφείλονται στο οξυγόνο και το άζωτο
δίνονται, αντίστοιχα, σε Neper/m, στις εξισώσεις (1.5) και (1.6).

𝑎𝑂 = 0,01275. 𝑓 2 . (

2

𝑎𝑁 = 0,1068. 𝑓 . (

𝑇20 2,5
𝑇

)

𝑇20 2,5
𝑇

)

.{

2239,1
−
𝑇
𝑓2
𝐹𝑅𝑂 +
𝐹𝑅𝑂

𝑒

3352
−
𝑇
𝑓2
𝐹𝑅𝑁 +
𝐹𝑅𝑁

.{

𝑒

}

}

(1.5)

(1.6)

Εξετάζοντας τις εξισώσεις (1.5) και (1.6), βλέπουμε ότι οι συντελεστές εξασθένησης που
οφείλονται στο οξυγόνο και το άζωτο εξαρτώνται έντονα από την συχνότητα, (καθώς υψώνεται
στο τετράγωνο) αλλά, όπως θα δούμε παρακάτω, για συχνότητες υψηλότερες από τις
αντίστοιχες συχνότητες χαλάρωσης, αυτοί οι συντελεστές γίνονται σταθεροί με τη συχνότητα.

Στα Γραφήματα 9 έως 12 έχουμε την
αναπαράσταση του συντελεστή εξασθένησης
του ήχου στον αέρα aO, λόγω της συχνότητας χαλάρωσης του οξυγόνου. Η συχνότητα
διατηρήθηκε σταθερή στα 10 kHz και η υγρασίας στο 50%.
Το Γράφημα 10 δείχνει ότι το aO μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με τη θερμοκρασία και
να υποστεί μικρές αυξήσεις ή μειώσεις με την ατμοσφαιρική πίεση.
Το Γράφημα 11 έχει διευρυνθεί για να παρατηρηθεί ευκολότερα ώστε να δούμε ότι ο aO
περνάει από τα μέγιστα σημεία μεταξύ 5 και 7 °C για τιμές ατμοσφαιρικής πίεσης που
κυμαίνονται από 700 έως 1100 mb.
Και στις δύο περιπτώσεις, η σχετική υγρασία ήταν 50%. Υπό αυτές τις συνθήκες, γύρω
στους 3 °C η τιμή του aO μεταβάλλεται πολύ λίγο με την πίεση.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
Το Γράφημα 12 δείχνει μια αξιοσημείωτη εξάρτηση από την ελάττωση της υγρασίας, η
2239,1
𝑇

οποία οφείλεται στον όρο, (𝑒 −

) / (𝐹𝑅𝑂 +

𝑓2
𝐹𝑅𝑂

) ο οποίος περιέχει τη συχνότητα χαλάρωσης

του οξυγόνου και είναι υπεύθυνος για τις κορυφώσεις, όπως φαίνεται στο Γράφημα 13.

Στο Γράφημα 14 βλέπουμε ότι ο αντίστοιχος όρος στο aΝ δεν προκαλεί παρόμοιο
αποτέλεσμα.
Στο Γράφημα 15 έχουμε την αναπαράσταση του συντελεστή εξασθένησης του ήχου στον
αέρα, aN, λόγω της συχνότητας χαλάρωσης του αζώτου, η οποία αυξάνεται με τη θερμοκρασία
και αυξάνεται ασήμαντα με την ατμοσφαιρική πίεση. Επιβεβαιώνεται στο Γράφημα 16 όπου οι
επτά καμπύλες για διαφορετικές τιμές πίεσης που κυμαίνονται από 700 έως 1013 mb
αλληλεπικαλύπτονται, πράγμα που μπορεί να επιβεβαιωθεί στην εκτεταμένη όψη (0,1 °C) που
φαίνεται στο Γράφημα 17.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
Όσον αφορά την υγρασία, ο aN αυξήθηκε με αυτή τη μεταβλητή και αυξήθηκε με τη
θερμοκρασία, όπως φαίνεται στο Γράφημα 18, χωρίς τα μέγιστα σημεία που συνέβησαν στον
aΟ.

Στο Γράφημα 19 βλέπουμε τη συμπεριφορά του aΟ ως προς τη συχνότητα, ως συνάρτηση
της σχετικής υγρασίας, για σταθερή θερμοκρασία και ατμοσφαιρική πίεση. Ο συντελεστής aO
αυξάνεται με τη συχνότητα.
Για σχετική υγρασία ίση με 0% (ξηρός αέρας), η τιμή του aO θα είναι μηδενική, χωρίς να
συμβάλλει στην εξασθένηση του σήματος.
Στα Γραφήματα 20 και 21 έχουμε τη συμπεριφορά του aO ως προς τη συχνότητα, ως
συνάρτηση της θερμοκρασίας, για σταθερή υγρασία και ατμοσφαιρική πίεση.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
Αρχικά, το aO αυξάνει με το τετράγωνο της συχνότητας και στη συνέχεια γίνεται
πρακτικά σταθερό. Αυτό συμβαίνει όταν f>FRO όπου η εξίσωση (1.5) μετατρέπεται στην εξίσωση
(1.7), η οποία είναι ανεξάρτητη από τη συχνότητα.
𝑎𝑂 = 0,01275. (

𝑇20 2,5
𝑇

)

. 𝐹𝑅𝑂 . 𝑒 −

2239,1
𝑇

𝛾𝜄𝛼 𝑓 ≫ 𝐹𝑅𝑂 (1.7)

Παρόμοιο γεγονός θα συμβεί με το aN, που δίνεται από την εξίσωση (1.6), η οποία θα
μετατραπεί στην εξίσωση (1.8), όπως φαίνεται στα Γραφήματα 22, 23 και 24.
𝛼𝛮 = 0,1068. (

𝛵20 2,5
𝛵

)

3352
𝑇

. 𝐹𝑅𝑁 . 𝑒 −

𝛾𝜄𝛼 𝑓 ≫ 𝐹𝑅𝑁

(1.8)

Οι συντελεστές ολικής εξασθένησης,
σε Neper/m και dB/meter, αναπαρίστανται στις
εξισώσεις (1.9) και (1.11) αντίστοιχα και
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της
εξασθένησης του ήχου στον αέρα σε κάποια
απόσταση από την πηγή.
𝑎𝑁𝑝 = 𝑎𝐹 + 𝑎𝑂 + 𝑎𝑁

(1.9)

Το συστατικό του συντελεστή απορρόφησης,
aF δίνεται από την εξίσωση (1.10) και δεν
εξαρτάται από την υγρασία του αέρα.
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𝑃

𝑇

𝑎𝐹 = 1,84. 10−11 . 𝑓 2 . ( 𝑃𝑂 ) . √𝑇

20

(1.10)

𝑎𝑑𝐵 = 20. 𝑙𝑜𝑔10 (𝑒). 𝑎𝑁𝑝 ∶= 8,6859. 𝑎𝑁𝑝 (1.11)

Στο Γράφημα 25 βλέπουμε ότι ο aF αυξάνεται σημαντικά με συχνότητα, ελάχιστα με τη
θερμοκρασία και παραμένει αμετάβλητος με την υγρασία, όπως φαίνεται στο Γράφημα 26.
Το Γράφημα 27 δείχνει τη συμπεριφορά του συντελεστή εξασθένησης, aNp, σε Neper/m,
ως συνάρτηση της θερμοκρασίας και των συνιστωσών aO, aF και aN, για 50% σχετική υγρασία,
συχνότητα 10 kHz και ατμοσφαιρική πίεση ίση με 101 mb. Όπως μπορούμε να δούμε, το
κυρίαρχο στοιχείο είναι το aO, ακολουθούμενο από τα aF και aN.
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Στο Γράφημα 28 έχουμε την αναπαράσταση του aNp, και των συστατικών του, σε
κλίμακα loglog, ως συνάρτηση της συχνότητας. Ο συντελεστής εξασθένησης aNp σε Neper/m
είναι πρακτικά ίσος με aN μέχρι λίγο πριν τη συχνότητα χαλάρωσης του αζώτου, FRN =177 Hz.
Στη συνέχεια, το aNp τείνει να γίνει ίσο με το aO έως τη συχνότητα χαλάρωσης του
οξυγόνου FRO =12511 Hz.
Για να ληφθεί η συνολική εξασθένηση σε μια δεδομένη απόσταση r (σε μέτρα), απλά
πολλαπλασιάζουμε τον συντελεστή εξασθένησης με την επιθυμητή απόσταση, σύμφωνα με
τις εξισώσεις (1.12) και (1.13).
𝐴𝑁𝑃𝑟 = 𝑟. 𝑎𝑁𝑝

(1.12)

𝐴𝑑𝐵𝑟 = 𝑟. 𝑎𝑑𝐵

(1.13)
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Η ηχοαπορρόφηση επηρεάζει τον χρόνο αντήχησης σε δωμάτια μεγάλου όγκου (ή σε
υψηλές συχνότητες ακόμη και σε μικρά περιβάλλοντα), σύμφωνα με την εξίσωση (1.14).
𝑇𝑅 =

0,161.𝑉

(1.14)

𝐴+8.𝑎𝑁𝑃 .𝑉

TR = Χρόνος αντήχησης σε sec
V = Όγκος του δωματίου, σε m3
A = Επιφάνεια του δωματίου σε m2
Παράδειγμα: Η εξασθένηση με απορρόφηση αέρα σε απόσταση 50 μέτρων σε συχνότητα
10 kHz, ατμοσφαιρική πίεση 1006 hPa, θερμοκρασία 40 °C με σχετική υγρασία 60% δίνει τα
ακόλουθα αποτελέσματα.
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

r=

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

freq =

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ RH% =

1 m
10000 Hz
15 %

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ °CELCIUS

t=

25 °C

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ °ΚELVIN

T=

298,15 °K

ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

P=

101300 Pa

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΙΔ. ΑΕΡΙΩΝ

R=

759,81 mmHg
8,314475 J/K*mol

ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Mv =

18,01528

ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ ΞΗΡΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Mo =

28,96546 Kg/mol

Neper to Db

A = 8,6858896
Mo/R= 3,4837389 Kg*K/J

CO2 molar fraction

400 ppm
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Lindsay eq.26.8

X=

ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ %

h=

-1,5048

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

FRO =

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ

FRN =

ΣΥΝΤ. ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ ΔΟΝΗΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΟΞ.

aO =

0,032642 Np/m

ΣΥΝΤ. ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ ΔΟΝΗΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ Ο2

aN =

0,000238 Np/m

ΣΥΝΤ. ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ ΔΟΝΗΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ Ν2

aNP =

0,034736 Np/m

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

adB =

0,301709 dB/m

0,4692 %
12511 Hz
177 Hz

aF =

0,016122 Neper/r

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ AΝpr =

0,034736 Neper/r

ΑΠΩΛΕΙΑ ΗΧΟΥ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ AdBr =

0,301709 dB/r

Lindsay eq.26.3

C=

346,6451 m/sec

R. Davis

ρ=

1,181909 Kg/m3

ΓΡΑΦΙΚΑ
Στο Γράφημα 29 βλέπουμε την συμπεριφορά του συντελεστή εξασθένησης adB, σε dB/m
ως συνάρτηση της σχετικής υγρασίας του αέρα, για διάφορες τιμές συχνότητας που
κυμαίνονται από 1 kHz έως 21 kHz.
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Σε αυτά τα γραφήματα, όπου η ατμοσφαιρική πίεση διατηρήθηκε ίση με 1013 mb και η
θερμοκρασία ήταν 40 °C, δείχνουν την υψηλή εξασθένηση που συμβαίνει σε μια περιοχή τιμών
χαμηλής υγρασίας. Γενικά, η εξασθένηση αυξάνεται με τη συχνότητα.
Το ίδιο Γράφημα σε Neper/m έχει την ίδια συμπεριφορά με το Γράφημα 29, αλλά οι τιμές
θα είναι κατά 8,6859 φορές μικρότερες.

Το Γράφημα 30, παρόμοιο με το Γράφημα 29, παριστάνει τον συντελεστή adB σε
θερμοκρασίες 0, 10, 20 και 30 °C όπου διαπιστώνεται ότι η κορυφή εξασθένησης γίνεται
εντονότερη με την αύξηση της θερμοκρασίας.
Τα Γραφήματα 31 και 32 αντιπροσωπεύουν τη συμπεριφορά του συντελεστή
εξασθένησης adB, σε dB/m, ως συνάρτηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας σε δυο περιοχές,
για ατμοσφαιρική πίεση 1013 mb και συχνότητα 10 kHz.
Στο Γράφημα 32 παρατηρούμε ότι, μια μεταβολή της υγρασίας του αέρα από 0% σε 5%,σε
θερμοκρασία 45°C, άλλαξε σημαντικά τον συντελεστή εξασθένησης. Ωστόσο, αυτές οι χαμηλές
τιμές υγρασίας δύσκολα θα βρεθούν σε πραγματικές συνθήκες.
Στο Γράφημα 33 βλέπουμε τη συμπεριφορά του συντελεστή adB, γως προς την
συχνότητα για διάφορες τιμές σχετικής υγρασίας σε ατμοσφαιρική πίεση 1013 mb και
θερμοκρασία 40 °C.
Το Γράφημα 34 δείχνει τη συμπεριφορά του adB ως συνάρτηση της συχνότητας και της
θερμοκρασίας, σε σχετική υγρασία 40%, και πίεση 1013 mb.
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ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΣΕ [Db]
Η απορρόφηση του αέρα μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στην εξίσωση του
σήματος ως συνάρτηση με τη συχνότητα του αέρα, την απόσταση, τη θερμοκρασία και την
υγρασία.
Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα και η απόσταση, τόσο ισχυρότερη είναι η
εξασθένηση.
Στο Γράφημα 35 βλέπουμε τι θα συμβεί σε σήματα από 2-20 kHz που διαδίδονται σε
αποστάσεις μεταξύ 1 και 100 μέτρων, για υγρασία 50%, θερμοκρασία 30 °C και 1013 mb
ατμοσφαιρική πίεση.
Σε απόσταση 20 μ. θα έχουμε μια εξασθένιση λόγω απορρόφησης περίπου 3dB και στα
13 kHz, θα ανέλθει στα 15dB στην ίδια συχνότητα όταν η απόσταση γίνει 100 μ.
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Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, εκτός από την εξασθένηση, από την απορρόφηση
του ήχου στον αέρα, υπάρχει και η εξασθένηση από την απόκλιση, δηλαδή από την αραίωση
της ενέργειας που κατανέμεται από ένα αυξανόμενο κύμα.
Για σφαιρικές και κυλινδρικές πηγές αυτές οι εξασθενίσεις, ως συνάρτηση της
απόστασης και της συχνότητας, παριστάνονται με ευθείες γραμμές και οι σφαιρικές έχουν
2/πλάσια εξασθένηση από τις κυλινδρικές όπως δείχνουν και οι εξισώσεις (1.15) και (1.16),
𝐴𝑑𝐵 = 20. 𝑙𝑜𝑔10 (𝑟) (1.15) σφαιρικό κύμα
𝐴𝑑𝐵 = 10. 𝑙𝑜𝑔10 (𝑟) (1.16)

κυλινδρικό κύμα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εξασθένηση του ήχου λόγω απορρόφησης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε πολλές
περιπτώσεις για την πρόβλεψη και τη διόρθωση της εξισορρόπησης που πρέπει να εφαρμοστεί
στο σήμα σε ορισμένη απόσταση. Έτσι, τα ηχεία που κατευθύνονται προς το πίσω μέρος της
αρένας μπορεί να έχουν διαφορετική εξίσωση για να αντισταθμίσουν τη μεγαλύτερη
εξασθένηση των υψηλών συχνοτήτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να προστεθεί στην
εξασθένηση η επίδραση της απόκλισης (ενεργειακή αραίωση στο κύμα) ώστε να καθοριστεί
σωστά το επίπεδο ηχητικής πίεσης που πρέπει να επιτευχθεί στο συγκεκριμένο σημείο.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
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Το λογισμικό που συνοδεύει αυτή την εργασία διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό. Είναι
γραμμένο σε VB6 enterprise και διατίθεται στη σελίδα www.sKaudio.gr δωρεάν. Διατίθεται
επίσης η έκδοση σε excel 2016 καθώς και ο κώδικας

script για matLab 2017 που επίσης

διατίθενται δωρεάν στο www.sKaudio.gr.
O παρακάτω κώδικας στο maltlab υπολογίζει σε απόσταση 1m, ως προς την συχνότητα,
την απορρόφηση για θερμοκρασία 40°C και πίεση P=1013 mb. Μπορείτε να βάλετε τις δικές σας
τιμές θερμοκρασίας ή πίεσης (στις κόκκινες γραμμές).

%matlab code script #35
clear all;
clc ;
close all;
T_0 = 293.15;
T_01 = 273.16 ;
p_s0 = 1013.25;

%[mb or hPa]

t = 40;

%[°]

p_s = 1013;

%[mb or hPa]

T = t + 273.15;
F = logspace(1,5);
ler=length(F)
hrar=[0 2 3 5 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100]
a_ps_ar=zeros(20,ler);

sKaudio.gr

Σ ε λ ί δ α 20 | 22

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
for k=1:20
hr=hrar(k);
X = -6.8346*(T_01/T)^1.261 + 4.6151;
h = (hr)*(p_s/p_s0)*10^X;
F_rO = p_s/p_s0*(24 + 4.04*10^4*h*(0.02+h)/(0.391+h));
F_rN = p_s/p_s0*(T_0/T)^(1/2)*( 9 + 280*h*exp(-4.17*((T_0/T)^(1/3)-1)));
aN= (0.1068*F.^2*(T/T_0)^(-5/2)).*(exp(-3352/T)./(F_rN + F.^2/F_rN));
aO= (0.01275*F.^2*(T/T_0)^(-5/2)).*(exp(-2239.1/T)./(F_rO + F.^2/F_rO));
aF= 1.84*10^(-11)*(T/T_0)^(1/2).*F.^2*(p_s/p_s0);
alpha_ps= (aN + aO + aF)
a_ps_ar(k,:) = -alpha_ps*20/log(10);
end
psvg = figure (1);
semilogx(F,a_ps_ar(2,:), F,a_ps_ar(4,:), F,a_ps_ar(6,:), F,a_ps_ar(8,:),...
F,a_ps_ar(12,:), F,a_ps_ar(16,:), F,a_ps_ar(18,:), F,a_ps_ar(20,:),'LineWidth',2);
xlabel('Frequency f [Hz]','FontSize',12,...
'FontWeight','normal','FontName','Times New Roman');
ylabel('Absorption coefficient [dB/m]',...
'FontSize',10,'FontWeight','normal','FontName','Times New Roman');
title({'Sound absorption coefficient per atmosphere for air at 40°C ';...
'in 1013 hPa, according to relative humidity per atmosphere'},...
'FontSize',12,'FontWeight','bold','FontName','Times New Roman')
hleg = legend('

2','

5',' 10',' 20',' 40',' 60',' 80',' 100');

v = get(hleg,'title');
set(v,'string',{'H [%]'},'FontName','Times New Roman','FontSize',10);
set(hleg,'Location','Best');
hold on
grid on
axis([1e3 2*1e4 -0.8 0]);
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