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Összefoglaló 
 

 

A diplomamunka legfőbb célkitűzése a hangsebesség és az elnyelési tényező 

mérése volt Kundt-csöves módszerrel. Az előbbit úgy határoztam meg, hogy 

egy légmentesen lezárt légoszlopban, a hangszóróval szemben (annak 

középvonalában megtartva) elhelyezett mikrofont a lezárástól a gerjesztés felé 

toltam. Az adott frekvencián történő gerjesztés során keltett hanghullám és a 

szilárd lezárásról reflektált komponens interferenciájának eredményeképpen 

létrejött az úgynevezett állóhullám. Több nyomásmaximum (vagy minimum) 

közötti távolság alapján a hangsebesség meghatározásra került. 

 

Egy tetszőleges elnyelő anyag akusztikai viselkedését megadó elnyelési tényező 

meghatározására, amint az irodalomkutatás során számos tudományos cikk 

tartalmából kiderült, több módszer is rendelkezésre áll. Ezek közel azonos 

pontosságú mérési eredményeket biztosítanak.A legelsőként számon tartott 

Kundt-csöves módszer, mely során elnyelési tényezőt határoztak meg, az 

„állóhullám módszere” (ISO 10534-1). Ennek a módszernek a kivitelezésében a 

legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy a mérőmikrofont a hangszórón 

keresztül kell átvezetni és a cső középvonalában kellmegtartani. 

 

A legnépszerűbbeljárást átviteli függvény módszerének nevezik, ami az „ISO 

10534-2” szabványban került rögzítésre. Ennél a módszernél a Kundt-cső egyik 

végét hangszóróval, másik végét a vizsgálni kívánt elnyelő anyaggal és egy 

akusztikailag szilárd fallal kell lezárni. A légoszlopon merőlegesen megfúrt két 

nyílásba egy-egy mikrofont helyezve meghatározható azok egymáshoz 

viszonyított komplex átviteli függvénye. A mérés során a mikrofonok amplitúdó 

és fázis eltérésére vonatkozó kalibrálást végeztem, mely eredményeket a 

későbbi számítások során figyelembe vettem. 

 

Az „átviteli függvény módszer” előnye, hogy egyszerre egy kiterjedt frekvencia 

tartományban, viszonylag gyors méréssel végezhető el a már említett elnyelési 

tényező és kiegészítésképpen a terhelő impedancia (specifikus akusztikai 

impedancia) meghatározása. 



 
 

Summary 
 

 

The main purpose of diploma is to measure the sound velocity and the 

absorption coefficient with a Kundt-tube. For the former part it was enough 

one microphone which was moved in a hermetically closed duct from one end 

to the other side the sound source was connected. Owing to excitation of 

source on a single frequency, in the tube a standing wave pattern is established 

as a result of the forward and backward travelling waves. Moving microphone 

the maximum and minimum values of the pressure can be found. The distence 

between (at least) two maximum (or minimum) define half wave length. From 

the applied frequency and measured distance the sound velocity was obtained. 

 

The absorption coefficient of an arbitrary absorbing porous material can be 

obtained from many different measuring methods.  Many articles (based on 

standards) can be found wherein the measurement set-up and the 

mathematical calculations are specified. The first released technique (using a 

standwave tube) is known as the „standing wave ratio method”.  It was 

standardized in ISO 10534-1.  

 

In the following years there had been released many other methods. Among 

them the most favourite procedure’s name is „transfer function method” 

(presented by Chung and Blazerin 1980).The standing wave pattern can be built 

up from a broadband stationary noise or a sweep signal. In the measurement 

process the complex transfer function was determined from two microphone’s 

output signal. The sensors were positioned in the Kundt-tube wall and 

excitated by a sound source. The measured transfer function mathematically 

leads to reflection factor what helps to derive the absorption coefficient and 

the normal impedance. First of all it was required to measure the amplitude 

and phase sensitivity diferrencies of microphones. These results were used in 

calculation to calibrate these deviations.                   .
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1. Bevezetés 

A diploma megírásának főbb célkitűzései közt szerepelt a Kundt-csöves módszerrel 

történő mérések kiterjesztése a hangsebesség és egy anyag akusztikai tulajdonságai 

közül az elnyelési tényező meghatározása. 

A feladat teljesítésének fontos része volt a szükséges mennyiségű megbízható 

irodalom felkutatása, ezek összehasonlítása.Ezután következett a különböző mérési 

módszerek áttanulmányozása, melyek közül néhány ismertetésre kerül. 

A megfelelő módszer kiválasztása után következett a Kundt-cső átalakítása. Fontos 

szempont volt a légmenetes lezárás, az átalakíthatóság és a tartóelemek megfelelő 

illeszkedése. A szoftveres segítséggel rögzített mérési eredményeket végső lépésben 

(a megfelelő matematikai számítások alapján) további feldolgozásnak vetettem alá. A 

mérési eredmények grafikusmegrajzolása és értékelése az iromány vége felé 

található. 

 

1.1. Hangterjedés 

Az ideális gázban (amely kifejezés az elméleti fizikában használt absztrakció) a 

részecskék folytonos mozgást végeznek és „tökéletesen rugalmasan” ütköznek 

egymással, tehát nem vész el energia az ütközéseknél. 

A hangterjedést szemléltetésképpen a következő példával modellezhetjük: az anyag 

molekuláit gömbökként, illetve a közöttük lévő levegőt rugóként elképzelve a hang a 

rugók összenyomásával és elernyesztésével közvetíti az energiát az egymás 

szomszédságában lévő gömbök között. A több golyó mozgatása lassítja, míg az 

erősebb rugó növeli a hangsebességet. 

A valóságban a sűrűség és arugalmassági modulus helyettesíti az előző példában 

említett két tényezőt (gömbszám és rugókeménység). Sűrűbb anyagban lassúbb, 

keményebb/merevebb anyagban (amelyben erősebb belső kötések vannak) gyorsabb 

mozgás figyelhető meg. 
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Szilárd anyagokban transzverzális és longitudinális hullámok egyaránt terjednek, 

továbbá elmondható, hogy ezek terjedési sebessége alapvetően eltérő. Folyadékban 

és gáz halmazállapotú anyagban számottevő nyírófeszültség hiányában bennük csak 

longitudinális hullámok terjednek. 

 

1.1.1. Hangsebesség ideális gázban 

Kiindulásképpen vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor a levegőben egy tárgy v 

sebességgel előremozdulva p+∆p nyomást idéz elő, amely nyomás hullámszerűen 

tovább terjed. Ha ezt a hullámotegy rezgő test folyamatosan élteteti, úgy a gáz 

részecskéinek állandó rezgése által létrejövő sűrűség- és 

nyomásingadozásbanperiodikus változás lesz megfigyelhető. 

Most pedig képzeljünk el egy A keresztmetszetű zárt csövet, belsejében ρ sűrűségű 

gázzal.Az alsó ábra bal oldalán látható dugattyú állandó v sebességgel történő 

benyomásával állandóc sebességgel haladó hullámot idéz elő. A p+∆p nyomáshullám 

l=c∆t utat tesz meg ∆t idő alatt, míg a dugattyú ∆l=v∆t távolságot. 

A folyamat során fellépő relatív térfogatcsökkenés a nyomásnövekedéssel arányos: 

     
  

 
   

  

 
                                         (1.1) 

ahol   a kompressziómodulus.Eközben a dugattyú által kifejtett erő nagysága: 

        ( 
  

 
)    ( 

  

 
)    ( 

   

   
)    

 

 
    (1.2) 

Az m tömegű gáz impulzusváltozása (impulzustétel szerint): 

                                                 (1.3) 

                                                       (1.4) 
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Az(1.2) és (1.4) sorok összeolvasása, majd egyenletrendezés után megkapjuk a 

longitudinális hullám sebességét: 

  
 

 
                                              (1.5) 

  √
 

 
                                              (1.6) 

A gáz összenyomódásának és ezzel együtt a sűrűségnövekedésnek következtében 

hőmérsékletnövekedés lép fel. Mivel a nyomáskeltő gyorsan, állandó jelleggel idézi 

elő a nyomáskülönbséget a szomszédos tartományok között, így nem marad idő a hő 

átadására. Az ilyen adiabatikus változás esetében a relatív térfogatváltozás mértéke a 

relatív nyomásváltozáséval nem azonos. Az egyenlőség megteremtéséhez be kell 

vezetni egy úgynevezett  fajhőviszonyt,amely (      ⁄ )a gázok kétfajta fajhőjének 

hányadosából adódik: 

  

 
   

  

 
                                           (1.7) 

Az (1.1) és (1.7) egyenleteket felhasználva       kifejezést kapjuk, s ebből jutunk 

el a következő, ideális gázokra vonatkozó hangsebesség számításának képletéhez: 

  √ 
 

 
                                              (1.8) 

Az ideális gázokra vonatkozó       állapotegyenletet (k a Boltzmann állandó, N a 

molekulák száma), továbbáa    ⁄ összefüggést felhasználva a következőt kapjuk: 

  √ 
  

  
                                            (1.9) 

aholm0 egyetlen molekula tömege. Ebből az egyenletből az olvasható ki, hogy a 

hangsebesség az anyagi minőségtől és hőmérséklettől függ, míg a nyomás és sűrűség 

nem szól bele ennek alakulásába. 
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(Figyelem! Az egyenletek rendezése során három hasonló szimbólumú, de eltérő 

jelentésű jelölés került alkalmazásra: K,ĸ,k) 

A levegőben (amely jól megközelíti az ideális gáz fogalmát) történő hangterjedés 

sebessége, az alábbi egyszerűsített képlet alapján is számolható: 

     (     ) [
 

 
]                                           (1.10) 

ahol T a hőmérséklet Celsius fokban,             pedig a hangterjedés sebessége 

nulla Celsius fokon. 

1.2. Interferencia 

A hullámok térbeli találkozásakor bizonyos szabályok szerinti szuperponálódás 

figyelhető meg, melyet interferenciának nevezünk. Nézzünk erre egy példát, 

amelyben két azonos frekvenciájú hanghullámot feltételezünk! 

Két haladó hullám a találkozásuk pontjától r1 és r2 távolságra elhelyezkedve a távolság 

és idő függvényében az alábbi kifejezésekkel modellezhetők: 

  (    )        (      ) 

  (    )        (        ) 

       és          

 

A találkozás P pontjábana (   )eredő hullám a behelyettesítésekkel levezethető: 

 (   )       (     )       (     )      (    ) 

  √  
    

          (     ) 

       (
               

               

) 
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A felírt egyenletekből kiolvashatjuk, hogy akkor lesz a P pontban a 

szuperponálódásból maximális amplitúdó, ha a két beérkező szinuszos hullám 

közötti fáziseltérés: 

                

ahol             pozitív egész szám. 

Minimális amplitúdó az alábbi esetekben keletkezik: 

             (    ) 

A két interferáló hullám kiindulási és a P találkozási pont közötti távolságokkal is ki 

lehet fejezni a max/min amplitúdó eseteit: 

            maximális amplitúdó ott alakul ki, ahol a két hullám 

        útkülönbsége: 

         
 

  
  

 A minimális            amplitúdó pedig azokon a helyeken jön létre, ahol 

      (    )
 

 
 

 

 

 

 
 

(           ) 

1.2.1. Állóhullám 

Egy zárt térben a forrás által kisugárzott haladó és a határfelületről visszavert 

hullámok az összetalálkozás során szuperponálódnak. Ennek az interferencia 

jelenségnek következményeként kialakul egy időben változó hullámforma. 

Amennyiben a tér egészében egyállandósult hullámforma alakul ki, melyben az időtől 

függetlenül azonos távolságokra amplitúdó-maximumok és minimumok figyelhetők 

meg, állóhullámról beszélünk. 
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1.3. Impedanciák 

Az akusztikai és a mechanikai rendszereket elektromos megfelelőjükkel tudjuk 

helyettesíteni, ezáltal ezek a rendszerek egyszerű eszközökkel számolhatóak. Ha nem 

általában a hangtérről van szó, hanem egy akusztikai elemről, akkor akusztikai 

impedanciáról beszélünk a specifikus impedancia helyett és térfogatsebességről 

részecskesebesség helyett[10]. 

- Specifikusakusztikai impedancia:           ⁄  

- Mechanikai impedancia:      ⁄  

- Akusztikai impedancia:         

ahol a felszínt,    a térfogatsebességet adja meg. 

Az egyes impedanciákat a következőképpen számolhatjuk át: 

               

2. Mikrofon 

A mikrofont egy elektromechanikai átalakítóként lehet elképzelni, melynek 

membránja az időben változó p(t) hangnyomástF(t) erővé alakítja, amely bemeneti jel 

az átalakító kimeneténu(t) feszültéséget hoz létre. 

A membránra ható F erő a membránfelület (A) és a 

hangnyomás szorzataként adódik: 

     

Ezen erő és a mechanikai impedancia hányadosa 

meghatározza a membrán sebességét: 

  
 

  

 

2.1.ábra: Négypólusként értelmezett elektromechanikai átalakító 
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2.1. Típusok 

A hangtérben keletkező/keltett hangok analíziséhez első lépésként át kell alakítanunk 

a hang energiáját elektromos jellé. Ehhez nyújtanak megoldást a különböző elveken 

működő mikrofonok, amelyek különböző változatai eltérő felhasználási területek 

igényeinekhivatottak megfelelni. A gyakorlatban leginkább előforduló típusok a 

dinamikus mikrofon, a kondenzátor mikrofon és a puskamikrofon.  

A teljesség igénye nélkül nézzük meg a mérés során alkalmazott mikrofon típus rövid 

jellemzését. 

2.1.1. Kondenzátor mikrofon 

A néhány pF kapacitással rendelkező kondenzátor-mikrofon egyik fegyverzete a 

membrán szerepét betöltve, a hangnyomás hatására rezgő mozgást végez, miközben 

a kondenzátor két fegyverzete közötti távolság változásával kapacitásváltozás lép fel. 

Az eközben keletkező feszültségváltozás a hanghullámok keltette nyomásváltozást 

szimbolizálja. A membrán alumínium, arany vagy réz bevonatú műanyag fólia, a másik 

fegyverzet pedig egy fémmel gőzölt fém vagy kerámiadarab. A kondenzátor 

működéséhez egyenáramú táplálás kell. A mikrofonból „kijövő” rendkívül alacsony 

feszültségszint miatt szükséges az előerősítő használata. 

A dinamikus mikrofonokkal szemben nyújtott jobb hangminőség a jobb 

impulzusátvitelnek köszönhető. Ennek oka, hogy a membrán funkcióját betöltő egyik 

fegyverzetnek nem kell mozgatnia a lengőtekercs tömegét. A kondenzátor további 

előnye a nagyobb érzékenység, ami lehetővé teszi akár a nagyobb terek 

kihangosítását is. 

A kondenzátor-mikrofon hátrányaként megemlíthető az ütődésekkel és egyéb 

környezeti jellemzőkkel (pl.: hőmérséklet) szembeni nagyobb érzékenység. 
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2.1.2. Elektret mikrofon 

Az elektret mikrofonok annyiban különböznek az előzőleg tárgyalt típustól, hogy itt 

nincs szükség a fegyverzetek előfeszítésére, mert a membránt a gyártás során 

polarizálják (magas hőmérsékleten töltéseket vonnak el vagy adnak hozzá az 

anyaghoz és lehűtés után „befagyasztják” azokat). Az előerősítőre itt is szükség van. 

Ez a megoldás az egyszerűbb kialakításnak és az elérhető kisebb méretnek 

köszönhetően szélesebb körben alkalmazható. 

2.2. Jellemzők 

2.2.1. Irányérzékenység 

A mikrofonok felhasználhatósága szempontjából fontos szerepet tölt be a frekvencia 

szerinti irányérzékenység, amit úgynevezett iránykarakterisztikával szokás jellemezni 

polárdiagramon. A mikrofon fő irányától való eltérést a kördiagramon a 

referenciavonaltól való elfordulás szögével, míg az érzékenység mértékét a kör 

középpontjától való távolsággal adjuk meg. 

Általánosan elmondható, hogy a magasabb frekvenciákon vizsgált karakterisztikában 

kisebb nyalábolási szög figyelhető meg. Továbbá a hangforrás mikrofontól mért 

távolsága is meghatározó. Amennyiben az említett hossz lecsökken néhány 

centiméterre, közeltéri hatás alakulhat ki, s ezzel mélykiemelést eredményezve. 

2.2.2. Frekvenciamenet 

A mikrofon frekvenciamenetét(általában 20Hz és 20kHz közötti tartományban) leíró 

görbe egy adott sávszélességre kiterjedő érzékenységet határozza meg. Másképpen 

fogalmazva azokat a frekvenciahatárokat adja meg, amik között a mikrofon egy adott 

hibahatáron belül képes a hangnyomást feszültséggé átalakítani. 
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2.2.3. Közeltéri hatás 

A hangforrás és a mikrofon közötti távolság egy bizonyos határon belül könnyen 

túlvezérelheti az előerősítőt, amit a hirtelen megnövekedett mélyhang kiemelés okoz. 

Ennek a viselkedésnek a kiküszöbölésére vagy csökkentésére alkalmazhatunk 

mélyvágó szűrőt, amely egyben a lépésekből, szélfúvásból és mikrofonhoz való 

hozzáérintésből származó zajok kiszűrésére is alkalmas. 

2.2.4. Kimeneti impedancia 

A kimeneti impedancia széles határok között mozoghat. Az alacsony impedancia 

előnyösebb, ha a kimeneti jel nagyobb távolságra való eljuttatása a cél. A 

kondenzátormikrofonok kimenete (a gyakran beépített előerősítőnek köszönhetően) 

tipikusan 50 és 200 Ohm között mozog. 

A nagy kimeneti impedancia hátrányai: 

o ha a nagy kimeneti impedancia egy hosszú kábelhez csatlakozik, akkor a 

hasznos jel magas frekvenciás komponensei jelentős csillapítást fognak 

elszenvedni, ami a kábel kapacitásából kiindulva annak alul-áteresztő 

viselkedésével magyarázható. 

o a hosszú, nagy impedanciájúkábel jelentős mértékűzajt szedhet össze. 

2.2.5. Fantomtáplálás 

Jellemzően a kondenzátor mikrofonoknál szükséges a mikrofonkapszula előfeszítése 

és az előerősítő megtáplálása, ami általában 9 és 48 V közötti egyenfeszültséggel 

történik. 

A kondenzátormikrofon speciális változata az elektret mikrofon, melynek membránját 

előre polarizálják, s így előfeszítésre nincs szükség. 
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2.2.6. Mikrofon érzékenysége 

Az érzékenység azt a kimeneti feszültségértéket adja meg, ami a mikrofon 

membránjára kerülő (általánosan 1kHz frekvenciájú) 1 Pa hangnyomás hatására jön 

létre. Dimenziója [V/Pa].A gyakorlatban az érzékenységet dB-ben is szokás megadni, 

ilyenkor a gyártónak a viszonyszám alapját is fel kell tüntetnie.  

A mikrofon magas frekvenciás érzékenysége a membrán elé helyezett lyukacsos 

fémfedéllel, az alacsony frekvenciás átvitel pedig a mágneskör megfúrásával 

javítható. 

2.3. Szabad-, diffúz és kiegyenlített nyomású hangtér 

A szabad tér (free-field) elméletben egy hangtér, ahol a hanghullámok szabadon 

terjeszkedhetnek a forrásból kifelé. Továbbá feltételezzük, hogy nincs 

visszaverődés/reflektálás. Gyakorlatban ilyen térnek számít az elnyelő-szoba 

(anechoic chamber), vagy a földtől megfelelő távolságra lévő, épületen kívüli térrész. 

Diffúznak (diffuse-field), vagy másképp fogalmazva véletlen ütközésűnek számít az 

hangtér, amelyben a hanghullám tetszőleges irányból visszavert komponensei azonos 

időben, időeltolódás nélkül érkeznek vissza. Egy ilyen esetet szimbolizál az, amikor az 

emberi fül egy ilyen speciális térben nem tudja eldönteni, hogy milyen irányból 

érkeznek a hangok. 

Egy harmadik speciális esetet képvisel a kiegyenlített nyomású tér (pressure-field), 

amelyben a hangnyomás nagysága és fázisa a tér minden pontjában megegyezik. 

 

2.3.1. Mérőmikrofonok 

A három különböző hangtérre tervezett mérő mikrofonok alapvetően megegyeznek, 

azaz a levegő nyomás-szintjeit érzékelik. A különbség abban áll, hogy más a 

mikrofonfej kialakítása. Ezeket a gyártó ellátja kalibrációs adatlappal, amelyből 

kiolvasható a frekvencia-átvitel és összehasonlítható a mikrofon háromféle speciális 

hangtérre vonatkozó viselkedése. A különbség a magasabb frekvenciáknál mutatkozik 
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meg, a 10-16 kHz alatti tartományban közelítőleg hasonlóan viselkedik a háromféle 

mikrofon. 

 

Az úgynevezett szabadtéri mikrofon arra lett tervezve, hogy a térben önmaga által 

keltett hatást kompenzálja. Ugyan hatással van a hanghullámok terjedésére, azonban 

a tervezésnek köszönhetően a végeredményben (mikrofon kimeneti jelében) ez nem 

mutatkozik meg, mintha a mérés során a mikrofon ott se lenne a térben. A szabadtéri 

mikrofont a hangforrással szemben kell elhelyezni. 

 

A diffúz hangtérhez készített mikrofont úgy tervezik meg, hogy azonos módon 

reagáljon a mérőfelületről tetszőleges irányból visszaverődő hullámokra. 

 

A nyomásmikrofonokat úgy tervezik, hogy egy adott hangszint mellett egyenletes 

frekvencia átvitellel „válaszoljon”. Abban az esetben, ha elnyelő kamrában használjuk 

ezt a típust, úgy a mikrofont a hanghullám haladási irányára merőlegesen kell 

elhelyezni. 

 

A 2.2. ábrán láthatjuk, hogy a különböző mérési mikrofonokat a hangforrással milyen 

elhelyezésben ajánlott alkalmazni: 

 

2.2.ábra.:a.) Szabad hangterű-, b.) Nyomás érzékeny-, c.) Diffúz hangterekhez 

készített mikrofon 
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2.3.2. Mikrofon kalibráció 

Egy mikrofon kalibrálása során egy adott frekvenciához, ritkább esetben egy 

frekvenciatartományhoz tartozó nyomásérzékenység kerül meghatározásra. 

Figyelembe véve, hogy a mikrofon öregedésével megváltozhat az érzékenység,a 

precíziós mérésekhez szükségessé válik a rendszeres kalibrálás. 

A gyakorlatban többféle megoldással is találkozhatunk, melyek közül három, 

általánosan elfogadott módszer az összehasonlító, a transzfer és a reciprocitás elvére 

építő eljárás. 

3. Kundt-csöves hangsebesség mérés 

3.1. Egy irányba haladó hullámok interferenciája 

A levegőben terjedő longitudinális hanghullámok a közeg egy pontjában felváltva 

besűrítik, majd kitágítják a levegőt. Amennyiben egyszerre kettő vagy több hullám 

terjed a térben, találkozásuk során ezek együttes kombinációjaként (algebrai 

összegződés eredményeképpen) kialakul egy eredő állapot. Vegyünk példaként két 

„egymással utazó” szinuszos jelet, melyek frekvenciája, amplitúdója és hullámhossza 

legyen megegyező, de a fázisuk eltérő: 

       (     )           (       )                   (3.1) 

Ezek összegeként adódó hullám frekvenciája is értelemszerűen azonos lesz: 

       (
 

 
)    (       )                                  (3.2) 

Amennyiben a ϑ szög a π páros egész számú többszöröse vagy nulla, abban az 

esetben konstruktív interferencia jön létre és az új amplitúdó az eredetinek 

kétszeresére nő meg. Amikor a ϑ szög a π páratlan egész számú többszörösével 

egyezik meg, az eredő hullám minden pontja zérus, amit destruktív interferenciának 

nevezhetünk. Az említett eseteken kívüli ϑ értékeknél az amplitúdó valahol a nulla és 

2A közötti értéket veszi fel. 
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3.2. Egymással ellentétes irányba haladó hullámok interferenciája 

Vegyük azt az esetet, amikor két hullám azonos közegben, egymással ellentétes 

irányban halad és közöttük nincs fázis eltérés: 

       (     )           (     )                        (3.3) 

Ekkor az algebrai összegzés eredménye: 

       (  )    (  )                                          (3.4.) 

Ahol teljesül az a feltétel, hogy    (  )   , azaz       vagy       , ott 

található a zérus csomópont. A maximum pontokat ott találjuk, amire teljesül a 

   (  )     vagy       . A szomszédos zérus vagy maximum csomópontok 

közötti távolság a hullámhossz felével egyezik meg. 

3.3. Longitudinális állóhullám a légoszlopban 

Vizsgáljunk meg egy üveg (vagy plexi) csőben egymással szemben haladó 

longitudinális hullámok interferenciájaként létrejövő állóhullámot.Függetlenül attól, 

hogy milyen a lezárás a Kundt-cső végén, a cső mentén kialakulnak úgynevezett (D) 

duzzadó-helyek (ahol a részecskék maximális amplitúdóval rezegnek) és (Cs) 

csomópontok (itt a részecskék nem végeznek mozgást). Általánosan kijelenthető, 

hogy a lezárás helyén csomópont, míg a nyílásnál duzzadó-hely alakul ki.

 

3.1. ábra: Duzzadóhelyek és nyugalmi csomópontok kialakulása különböző lezárások 

esetén 
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A 3.1. ábra(a) és(c) esetében állóhullám akkor alakulhat ki, ha a cső L hossza a 

kisugárzott hullámhossz felének egész számú többszöröse: 

  
  

 
                                                         (3.5) 

  
  

  
                                                         (3.6) 

  
   

 
                                                       (3.7) 

aholn egész szám, f a rezonanciafrekvencia, v a hangsebesség. 

A(b) esetben szintén kialakul az állóhullám, amennyiben a légoszlop hossza a negyed 

hullámhossz páratlan egész szám többszöröse (a rezonancia frekvencia ebből 

származtatható): 

  
(    ) 

 
                                                   (3.8) 

  
(    ) 

  
                                                   (3.9) 

  
   

(    )
                                                (3.10) 

 

3.2.ábra.:Légoszlop nyílt végéről történő hullám visszaverődés. 
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3.3.ábra.:Légoszlop lezárt végéről történő hullám visszaverődés. 

 

Az 3.3.ábra közepén található fekete függőleges egyenes szimbolizálja a gázoszlop 

végén a lezárást. Azt a t pillanatot, amikor a haladó (piros) hullám először éri el a cső 

végét, nullaként definiáljuk, ez lesz a referencia.A jobb oldali (kék) reflektált hullám, 

mely t=0 pillanat előtt nem létezik, ellentétes irányú mozgást végezve idővel meg fog 

jelenni a csőben és interferál a haladó hullámmal. A szuperponálódás eredményeként 

(3.4.ábra) a duzzadó helyeken        (ahol n egész szám és T a periódusidő) 

időpillanatokban maximális amplitúdójú hullám keletkezik. Továbbá az is 

megfigyelhető, hogy   (    )      időközönként az amplitúdó a henger 

egészében zérus. 

3.4.ábra:A szilárd lezárásról reflektált és a haladó hullám interferenciája során 

kialakuló duzzadó helyek és csomópontok elhelyezkedése. 
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3.4. Hangsebesség mérése 

3.4.1. Hangsebesség mérése parafareszelék felhasználásával 

A Kundt-csöves mérések legegyszerűbben kivitelezhető változata az, amikor egy közel 

1m-es üvegcső mindkét oldalát az átmérővel megegyező sugarú, fémrúddal felszerelt 

dugattyúval lezárjuk és a csőben parafareszeléket helyezünk el. Az egyik rudat 

papírral vagy gyantaporos ruhadarabbal dörzsölve, a rúdban keletkező longitudinális 

hullám a dugattyúra kerül, amely membránként viselkedve tovább adja a rezgéseket 

a csőben lévő gáznak. A másik dugattyú elmozdításával beállítjuk az állóhullám 

kialakulásához szükséges távolságot, azaz esetünkben a zárt gázoszlop hosszának meg 

kell egyeznie a kialakított rezgés fél hullámhosszának egész számú többszörösével. 

Azokról a részekről, ahol maximális amplitúdó alakul ki (duzzadó helyek), a 

reszelékmozgásba lendül és kiszorul a nyugalmi csomópontokba, ahol a 

hullámmozgás amplitúdója időben változatlanul zérus. Két szomszédos nyugalmi 

csomópont közötti távolság mindig a hullámhossz felével egyezik meg. 

 

3.4.2. Hangsebesség mérése a nyugalmi csomópontok beazonosításával 

Az üvegcsőegyik végére hangszórót rögzítünk, a másik végéhez pedig egy visszaverő 

lemezbe épített, betolható mikrofont illesztünk. 

 

3.5. ábra: Mérési összeállítás 
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Fontos tisztázni, hogy az állóhullám során kialakuló nyugalmi csomópontokban a 

nyomás maximális lesz, amely maximális feszültséget fog indukálni a mikrofonban, 

amennyiben az érzékelő eszköz egy lezárást képvisel. 

 

3.6.ábra: Légnyomás és a részecskesebesség kapcsolata 

A 3.6.ábra jobb szélén lévő nyílás akusztikailag lágy falat képvisel és  visszaveria 

merőlegesen érkező hullám egy részét. A határfelületen, ami egy duzzadó-helyet 

képvisel állóhullám kialakulásakor, a nyomáskülönbség kiegyenlítődik(nulla), a 

részecskesebesség viszont maximális lesz. 

Amennyiben lemérjük azoknak a szomszédos nyugalmi csomópontoknak egymáshoz 

viszonyított távolságát, ahol maximális nyomást érzékeltünk, megkapjuk a fél 

hullámhossz értékét. Ebből pedig a sebesség a       alapján már könnyen 

számolható. 

 

3.4.3. Hangsebesség mérése a hanghullám fázisa alapján 

A hullámhossz meghatározását másképpen is megközelíthetjük. Az oszcilloszkóp X és 

Y bemenetére kötve a kisugárzott és a vett jelet, az úgynevezett Lissajous-görbe fog 

kirajzolódni, ami két egymásra merőleges, azonos frekvenciájú rezgés összegeként 

adódó ellipszis. Amennyiben a fáziskülönbség nulla vagy π (180 fok), az ellipszisből 

egyenes lesz. Két ilyen egymást követő egyenes megkeresésével és az eközben 

végzett elmozdulás leolvasásával megtudjuk a hullámhossz felét, ami már elegendő 

információ a hangsebesség számításához. 
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3.7.ábra: Az oszcilloszkópon kirajzolt Lissajous görbék két speciális esete 

 

3.4.4. Mérési pontosság 

A részletezett mérési módszerek mindegyike közel azonos megbízhatóságú. 

Pontosabb mérési eredményekhez a következő esetekben: 

 Ha a 3.4.1 és 3.4.2. fejezetben tárgyalt mérésnél kettőnél több nyugalmi 

csomópontot magába foglaló távolságot mérünk le és abból származtatjuk a 

hullámhosszt. 

 Ha a 3.4.3. módszernél több speciális Lissajous görbét keresünk ki, és az 

időközben összegzett fáziseltolódáshozrendelem a mikrofon teljes 

elmozdulását. 

3.5. Mérési összeállítás és kivitelezés a gyakorlatban 

A Kundt-cső egyik végébe hangszórót csatlakoztattam. A másik bemeneten keresztül 

egy lezáró henger (és egyben tartó elem) középvonalában rögzített mikrofont 

csúsztattam be. Az így létrehozott rendszer, köszönhetően a tartó elemek precíz 

illeszkedésének, zárt teret alkot. 

Felhasznált eszközök: 

- Kundt-cső + és tartó elemek 

- Hangszóró 

- Mikrofon (B&K4188) + Előerősítő (Type:2695) 
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- Notebook + Spektrumanalizátor/Jelgenerátor funkciókat ellátó SpectraPro 

szoftver 

A számítógépes spektrumanalizáló szoftverben a következő beállításokat 

alkalmaztam: 

Mintavételi frekvencia: 22050 

FFT méret (minták száma): 4096 

Ablakolás típusa: Hannning 

Mintavétel formátuma: 16 bit, Mono 

Mode: Real Time (Valós idejű analízis) 

Fontos megjegyezni, hogy a mintavételi frekvencia meghatározza azt a 

sávszélességet, amin belül a számított eredmények még valósak maradnak. Az erre 

vonatkozó Shannon-tétele alapjáán: 

  
            

 
 

ahol B a sávszélesség. 

 Az FFT (gyors Fourier transzformáció) mintaszámának növelése a spektrum 

felbontásán javít. 

A mérés megkezdése előtt kalibrálást végeztem, hogy a későbbiek során a hangkártya 

túlvezérlését és az ebből származó torzításokat elkerüljem. Ehhez visszahurkoltam a 

hangkártya két (mikrofon és hang) bemenetét, a kimeneten 1kHz-es jelet generáltam 

a SpectraPro beépített jelgenerátor funkciójával. A számítógép alap hangbeállításai 

közt addig csökkentettem a „fő hangerőt”, amíg a spektrumban kirajzolt 1kHz-es 

szinusz jel és annak páratlan számú felharmonikusai alapján számított teljes 

harmonikus torzítás (THD) értéke 1% alá nem esett.  

    
√  
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3.5.1. Mérés menete, mérési eredmények 

Kalibrálást követően a hangszóró bemenetét a szoftveresen létrehozott, tiszta 

szinuszos jellel gerjesztettem.  A mikrofont egy tolókar segítségével a hangforrás felé 

tolva, megkerestem több olyan nyugalmi csomópontot, amelyeken a mikrofon 

kimenetén maximális feszültség keletkezett. A mikrofont mozgatva jól meg lehetett 

figyelni, ahogyan a hallható szinuszos hang felerősödött, majd pedig elhalkult. Két 

ilyen szomszédos nyugalmi csomópont közötti távolság lemérésével megkaptam a 

hullámhossz felét. 

Ezután a       egyenletből kifejeztem a hangsebességet. A mérést összesen 

három frekvencián végeztem ismételtem meg. Értelemszerűen mindegyiknél (mérési 

pontatlanságot leszámítva) megegyező hangsebesség adódott. A méréseket 

szobahőmérsékleten (   ) végeztem 

Frekvencia [Hz] 
5 szomszédos nyugalmi 

csomópont távolsága (2λ) 
λ [m] Hangsebesség 

      

1000 68,4 cm 0,342 344 

1500 45,9 cm 0,2295 344 

3000 22,8 cm 0,114 342 

 

Kiegészítő mérés 

Érdekesnek találtam a zaj vizsgálatát, amiből hasznos következtetéseket tudtam 

levonni. Az alábbi ábrán piros és lila színnel jelzett jelleggörbe a Kundt-cső két 

különböző pozíciójában készült zajkarakterisztikát mutatja be, kék színnel pedig az 

oszlopon kívüli zajt láthatjuk.  
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3.8. ábra: Zaj felerősödése a Kundt-csőben 

Az ábra jól bizonyítja, hogy (a hulláminterferencia-jelenség által) minden olyan 

frekvencián tapasztalható felerősödés, amelynek (felével vagy annak egész számú 

többszörösével megegyező) hullámhossza összemérhető a zárt oszlop két vége 

közötti távolsággal. Ahogyan csökkentem (vagy növelem) a Kundt-cső hosszát, úgy a 

rezonanciafrekvenciák is megváltoznak. 

 

4. Hangelnyelés 

Egy anyag hangelnyelési tényezője a tesztanyag felületén áthaladó és a beeső 

hangteljesítmény arányaként van definiálva. Agyakorlatban több megoldást is 

találhatunk, melyek közül a legáltalánosabban alkalmazott eljárásaz átviteli függvény 

módszere. A csőben az akusztikai jelenség egy dimenzióssá válik, és egy 

határfrekvenciáig a hanghullámok csak egy irányban tudnak terjeszkedni. Ennek 

köszönhetően a kísérleti összeállítás is relatíve egyszerűnek számít. 
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4.1. Zengőtéri módszer 

A zengőtéri módszernél a hangelnyelési tényezőt a random irányból érkező hullámok 

alapján számolják. A mérés egy úgynevezett zengő szobában történik, amelyben 

diffúz hangteret hoznak létre. A teszt kamra geometriájával és kiterjedésével 

kapcsolatos előírásokat számos szabvány tesz utalást. Általában a mérések egy olyan 

környezetben zajlanak, amelyben az energiasűrűség a tér minden részletében azonos 

mértékű.  Az ehhez szükséges hangnyomást a kamra sarkaiban elhelyezett 

hangszórók biztosítják. Az állóhullámok kialakulásának megakadályozása céljából 

számos diffúzort is alkalmazni kell. Egy nagyobb méretű hangelnyelő anyagot (amely 

elérheti a néhány négyzetméteres felületet) a kamrában elhelyezve, egy adott 

frekvenciasávban megmérésre kerül az utózengési idő, ami a hangforrás kikapcsolása 

után a hangnyomás szintjének 60 decibeles esése alapján határozható meg (ISO 

354:2006 szabványban javasolt Sabine-formula alapján)): 

    
      

 
 

    ̅ 

aholV a szoba térfogata, Aa felhasznált teljes elnyelő felület, S a szoba teljes felszíne, 

 ̅ pedig a hangelnyelési együttható középértéke: 

 ̅  
                

 
 

Amennyiben ismerjük az üres és az elnyelő anyagokkal kiegészítet mérőszobára 

vonatkozó    és    terjedési sebességet, továbbá a két esethez tartozó utózengési 

időt (        ), akkor kifejezhetjük az elnyelési tényezőre (  ) vonatkozó 

egyenletet[3]: 

         (
 

    

 
 

    

)    (     ) 
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ahol   és   a teljesítménycsillapítási együtthatók, melyeket az atmoszférikus 

feltételekből lehet számítani az elnyelőkkel kiegészített és üres zengőtérben. Erre 

vonatkozó utalásokat találhatunk azISO 9613-1 szabványban. 

A jelentős elnyelési tulajdonsággal rendelkező anyagok elnyelési tényezője 

meghaladhatja az egyet, ami elsőre nehezen érthető, hiszen az elnyelt és a teljes 

beeső energia hányadosából nem erre lehet következtetni. 

Cox és D’Antonio [3] 2004-es összegzésében felsorolták a lehetséges okokat, ezek a 

következők: 

- A határok menti diffrakció az alacsony frekvenciákon megakadályozhatja a 

síkhullámok terjedését, ami (főleg az elnyelő anyag határain) jelentősen 

megnövekedett elnyelést eredményezhet. 

- A Sabine formula nem alkalmazható, amennyiben az átlag elnyelési tényező 

meghaladja a 0.4 értéket. Ehelyett néhány szerző a Norris-Eyring vagy a 

Millington formula használatát javasolja. 

4.2. Szabadtéri módszer 

A szabadtéri méréseknél kikötésként szerepel, hogy a hullámok csak közvetlenül a 

hangforrásból terjeszkedhetnek. Ez a feltétel az úgynevezett süketszobában biztosítva 

van. Hasonló környezetet teremt a szabadtéri környezet a reflektáló síkfelület (talaj) 

felett egy bizonyos magasságban, vagy egy közel reflexiómentes (semi-anechoic) 

szoba, melyben a padló az egyedüli reflektáló felület. 

Találhatunk olyan javaslatokat, amelyekben a hangelnyelő anyagok akusztikai 

tulajdonságait ferdén haladó hullámokkal kell megmérni, szabadtéri feltételek 

mellett. Ezt impulzus-módszernek szokás nevezni, mely során egy rövid ideig generált 

jellel, a haladó és visszavert hullámokat szétválasztva, a reflexiós tényező 
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meghatározható. Amennyiben a hangforráshoz közeli térrészen kívül helyezzük el a 

mérni kívánt mintát, úgy a vizsgálható frekvenciatartomány határa lejjebb tolódik. 

A szabadtéri módszer nagy előnye, hogy ferdén beeső hullámok környezetében 

vizsgálódva mérhetjük meg az elnyelő anyagok akusztikai viselkedését. 

4.3. Impedancia-csöves módszerek 

Az impedancia-csöves módszer szintén alkalmas akusztikai jellemzők mérésére, amire 

számos megoldás született az évek során. 

Alapvetően három különböző kísérleti összeállítással találkozhatunk. Ezek a 

hagyományos középen betolható egymikrofonos, a sok pozíciót használó 

egymikrofonos és végül a kétmikrofonos elrendezés. Emellett olyan megoldással is 

találkozhatunk, amelyben részecskesebesség mérőt alkalmaznak. 

Időrendi sorrendben az állóhullámarány módszere tekinthető a legrégebbinek, 

amelyet az „ISO 10534-1” szabványban rögzítettek. Megjelenését követően számos 

egyéb alternatív mérési eljárás született. 

Az elnyelési tényező a mérési összeállítástól függően levezethető a mikrofonok 

átviteli függvényéből, vagy a maximum és minimum teljesítmények hányadosából, 

vagy a keresztteljesítménysűrűség-spektrumból. Az utóbbi eset az úgynevezett 

hangintenzitásos technikára vonatkozik. Mindemellett ezen módszerek más-más 

gerjesztést alkalmaznak (tiszta szinuszos jel; fehér zaj; sweep jel; pseudo-random 

Maximum LengthSequence (MLS)). 
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4.3.1. Állóhullámarány módszere (ISO 10534-1) 

Az állóhullámarány módszerében a mérés egyszerre csak egy frekvencián történik. 

Egy mozgatható mikrofon áthelyezésével megmérjük a maximum és minimum 

nyomásértéket, melyek hányadosából kifejezzük az állóhullámarányt, majd pedig ezt 

felhasználva az elnyelési tényező isfelírható. 

A 4.1. ábra bal oldalán a szilárd lezárás esetét látjuk. Amennyiben a fal közelében 

oda-vissza haladó hanghullám által elszenvedett elnyelési veszteségtől 

eltekinthetünk, a teljes hangenergia megegyező hullámalakkal a lezárásról 

visszaverődik. Az 4.1. ábra jobb oldalánaz oszlop végében valamilyen elnyelő anyag 

van elhelyezve, amely az energia egy részét elnyeli, így a visszavert hullám 

amplitúdója nem egyezik meg a haladóéval. Ezen kívül a reflektált komponens 

valamekkora fázistolást is elszenved. 

 

4.1. ábra: [a és b]: Állóhullám az impedancia-csőben 

A hangnyomás amplitúdója a duzzadó helyeken maximális, a nyugalmi 

csomópontokban minimális. A haladó és a reflektált hullámkomponens közvetlenül 

nem mérhető, csak azok összege vagy különbsége határozható meg. 

A hangnyomás maximum és minimum értékének hányadosát állóhullámaránynak 

(SWR) nevezzük: 

    
    

    

 
  | |

  | |
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ahol| | a reflexiós tényező abszolút értéke (vektor hossza).  

A hangelnyelési tényezőt a következő egyenlettel fejezhetjük ki: 

       | |    (
     

     
)

 

 
    

(     ) 
 

Mérési összeállítás és menete 

A jelgenerátort rákötjük a Kundt-csőhőz erősített hangszóróra és tiszta szinuszos 

hangot szólaltatunk meg (mérésenként más-más frekvencián). A mikrofon kapszulát 

előerősítőhöz, majd pedig az erősítő áramkörhöz csatlakoztatva rákötjük az 

oszcilloszkópra és leolvassuk a feszültségértéket. 

A Kundt-csőben lévő hangfal közepén átvezetett betolható mikrofonnal a 

hangnyomás maximumát és minimumát kell megkeresni és feljegyezni. Megfelelő 

csúszkával a cső középvonalában tartható a mikrofon.  A mikrofont a mintától a 

hangszóró felé mozgatva, az első hangnyomás-minimum ponton leolvasom a 

mikrofonerősítő kimeneti feszültségét. Ez után következő feszültség-maximumot úgy 

találjuk meg, hogy a vizsgálandó mintától a hangszóró felé húzzuk a mikrofont, amint 

azt a 4.2.ábra illusztrálja.  

 

4.2.ábra: Állóhullámarány módszerének vázlatrajza 

Ennél az eljárásnál is az átviteli függvény módszerénél ismertetett egyenletekkel kell 

meghatározni azokat a frekvenciahatárokat, amiken a mérés végezhető. 
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A módszer előnye, hogy nem szükséges a mikrofon kalibrálása[4]. Hátránya, hogy 

komplikált lehet a mikrofon mozgathatóságának biztosítása, illetve időigényes az 

egyszerre csak egy frekvencián történő vizsgálódás. 

 

4.3.2. Intenzitásos technika 

Ennél a módszernél az elnyelési tényező az átlagnyomás (MP – MeanPressure), a 

részecskesebesség (PV-ParticleVelocity) és az intenzitás (AI – ActiveIntensity) 

figyelembevételével kerül meghatározásra: 

    
            

        

   
                 

   

    
   

                 
   

    
   

 

 

4.3.3. Fujimori módszere 

A többpontos átviteli függvény módszerénél egy mikrofont helyezünk át a Kundt-cső 

falán fúrt sok, egymástól azonos távolságokra elhelyezkedő résekbe [7]. 

 

 

4.3. ábra: Fujimori módszer elvi rajza 

A hangszóró és az áthelyezhető mikrofon közötti átviteli függvény az MLS (Maximum 

LengthSequence)ál véletlen jel dekonvolválásával határozható meg. Az N pontokban 
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mért átviteli függvények felhasználásával az alábbi módon fejezhető ki az elnyelési 

tényező: 

    |
∑         

  ∑          
 

∑         
  ∑          

 

|

 

 

4.3.4. Farina (koherencia számításos módszer) 

A többpontos mérési összeállítást felhasználva létezik egy ötödik módszer is, mely 

során párosával vesszük figyelembe a mikrofon pozíciókban mért átviteli 

függvényeket és ebből kerül számításra a koherencia függvény. 

Az összes lehetséges páros méréssel átviteli függvényeket, majd pedig az elnyelési 

tényezőket határozzuk meg („2p” technikában részletezettek alapján) közül azokat 

átlagoljuk (minden egyes frekvenciára vonatkozóan), melyekre 0.85-nél nagyobb 

koherencia érték adódik, illetve az alkalmazott pozíció-párosok távolsága a 

hullámhossznak 0.088- és 0.353-szoros értékén belül van. Ezen eljárás erősen 

érzékeny a mérési körülményekre (jel-zaj viszony, cső rezonanciája, mikrofonok 

távolsága túl közel vagy távol van az éppen vizsgált hullámhosszhoz). 

A koherencia számításos módszer megbízhatóbb eredményeket szolgáltat. Ez annak 

köszönhető, hogy kiszűri azokat a hibaforrásokat, amik a cső bizonyos frekvenciákon 

történő nem kívánt berezonálásából adódnak. 

 

4.3.5. Részecskesebesség érzékelőt alkalmazó módszerek (2u, p/u) 

Alternatív mérési módszernek számítanak azok a megoldások, amelyekben akusztikai 

részecskesebesség érzékelőt („microflown”) alkalmaznak, melyek közül a 2u, u/p  

ésp u módszerek a legismertebbek. A két legutóbb említettben egy mikrofont és egy 

részecskesebesség érzékelőt alkalmaznak a hangelnyelő minta akusztikai 

viselkedésének meghatározására.  A p u eljárás során a hangintenzitás és a 

hangenergia-sűrűség hányadosa is meghatározható. 



31 
 

Az úgynevezett részecskesebesség mérő két rezisztív szenzor közötti hőmérséklet 

különbségén alapul, melyek egyenként közel 800 µm hosszúsággal és 40 µm 

szélességgel rendelkeznek. Képzeljünk el egy haladó hanghullámot, amely mozgást 

idéz elő a levegőben, melynek eredményeképpen valamekkora felmelegedés lesz 

tapasztalható hol az egyik, hol a másik érzékelőben. A két szenzor között így kialakuló 

hőmérsékletkülönbség eltérő elektromos rezisztenciát hoz létre, ami alapján eltérő 

feszültségszintek keletkeznek az érzékelők kimenetén. 

Egy kisebb csőben a hullámterjedésre hatással van a közeg termikus vezetőképessége 

és a viszkozitás. Ennek az esetnek a különböző megoldásaival foglalkozó teljes 

áttekintést találhatunk Tijdeman [14] és Beltman[15] írásaiban. Az említett hatások a 

hullámterjedési együtthatóban ( ) jelennek meg. Az úgynevezett alacsony 

frekvenciás modellben négy dimenzió nélküli paraméter jellemzi a hullám terjedését. 

Ezek a nyíróhullám szám (   √      ), ahol   a cső keresztmetszetének sugara, µ a 

dinamikus viszkozitás), leredukált frekvenciaszám (       ⁄ ), a Prandtl-szám 

négyzetgyöke (   √    ⁄  ), és a fajhőviszony (      ⁄ ). A nyíróhullám szám ( ) 

az inerciális és viszkózus erők hányadosaként értelmezhető, amit Reynolds számnak is 

szokás hívni: 

   √    ⁄  

Amennyiben ez az érték egynél kisebb, akkor a viszkozitás a domináló. Ebben az 

esetben szűknek nevezhető az alkalmazott cső, máskülönben szélesnek, ha    . A 

már említett hullámterjedési együttható a következőképpen írható fel [17]: 

    
   

√ 
(
     

  
) 

Abban az esetben, ha figyelembe vesszük a viszkózus és termikus hatásokat, a 

terjedési közeg általánosan ismert        karakterisztikus impedancia a következő 

alakra módosul: 

 ( )  
 

     

  ( )  
 

     

 ( )

 ( )
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Ekkor a reflexiós tényező az alábbi alakokkal adható meg: 

 ( )  
      

       
 

 ( )   

 ( )   
 

 

2u módszer: 

Ennél a módszernél a két egymáshoz nagyon közel elhelyezkedő részecskesebesség 

érzékelőt a cső falába betolva (      pozíciókat alkalmazva), meghatározzuk az 

átviteli függvényt a két kimeneti feszültségszint alapján: 

    
  

  
 

Ezt felhasználva a reflexiós tényező felírható: 

 (   )  
         

        

    

     
 

 

4.4.ábra: 2u, p/u, pu módszerek mérési kialakításának összesített rajza. 

 

p/u módszer: 

Egy mikrofont és egy részecskesebesség érzékelőt egymással szemben elhelyezkedő 

résbe (p2 és p3) kell helyezni. Ez alapján meghatározott átviteli függvény az alábbi 

alakban írható fel: 

     
 

 
 

   

   

 

amelyben    és     az úgynevezett keresztspektrum és autospektrum. A 

karakterisztikus impedancia L távolságban (p2 a referenciapont): 
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 (   )  
        (   )           (   )

        (   )           (   )
 

 

4.3.6. 3 mikrofonos módszer (nem akusztikai jellemzők meghatározása) 

Akusztikai jellemzők meghatározására létezik egy három mikrofonos mérési 

összeállítás is, ami Y. Salissou nevéhez fűződő technika.  Egy indirekt módszeren 

alapuló három mikrofonos impedancia csöves összeállítást alkalmazva kifejezhető egy 

porózus anyag nem akusztikai jellemzői is. Ehhez először néhány akusztikai jellemző 

(hangelnyelési tényező, a hangterjedési veszteség, kompresszió modulus) 

meghatározására van szükség, melyek az anyag hangelnyelésének hatékonyságát 

fejezi ki. A Kundt-csöves módszer jól jellemezhető az úgynevezett folyadék-modellel 

[13], amit felhasználva kifejezhető a statikus légáram-ellenállás ( ), porozitás ( ), 

nyírás (  ), viszkózus- ( ) és termikus (  ) karakterisztikus hossz. 

Az alábbi ábrán látható összeállításban a porózus anyag a lezárás végében van 

elhelyezve, amiről feltételezzük, hogy homogén, szimmetrikus és izotróp. 

 

4.5. ábra.: Három mikrofonos összeállítás 

 

A számított kétféle     és     átviteli függvény a 2-es és 1-es, illetve a 3-as és 2-es 

mikrofonok jelének hányadosából adódik. Ezeket felhasználva levezethető az x=0 és 

x=d távolságokban mért teljesítmények hányadosa: 
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A reflexiós tényező: 

   
         

         
       

Amennyiben a vizsgált véges hosszúságú minta homogén, izotróp és szimmetrikus, 

akkor az átviteli mátrix megközelítéssel [8] és a lezárási szakaszban a 

részecskesebesség figyelembevételével (ekkor nulla) a     megegyezik a normál 

terjedés átviteli mátrixának első komponensével (   ). Ezután már kifejezhető a 

terjedési hullámszám és az elnyelő anyag karakterisztikus impedanciája: 

  
 

 
     (   ) 

          (  ) 

ahol  a terjedési hullámszám,    a specifikus akusztikai impedancia. Az effektív 

sűrűség ( ) és a (K) kompresszió modulus az alábbi módon írható fel: 

         

         

 

Ezen értékek birtokábana nem akusztikai jellemzőkmár kifejezhetők [8]. 

 

4.3.7. Átviteli függvény módszer (ISO 10534-2) 

Az átviteli függvényen alapuló eljárást, melyet 2p módszernek is szokás nevezni, 

Chung és Blaser 1980-ban ismertették. A mérés során két mikrofont használtak és 

azokat az impedancia-cső falán fúrt két különböző üregébe helyezték (ábra). A 

légoszlopot fehér zajjal gerjesztették.  A két mikrofon jeléből meghatározták az 

átviteli függvényt, a reflexiós és az ( ) elnyelési tényezőt. 
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Ez az eljárás megbízhatónak és gyorsnak bizonyult, továbbá „ISO 10534-2” 

szabványban rögzítésre került. 

 

4.6. ábra.: Kétmikrofonos mérés elvi rajza 

A Kundt-cső egyik végébe a hangszórót, a másikba a vizsgálni kívánt mintát kell 

elhelyezni. A hangforrás által generált hang haladó hullámként megindul előre, 

melynek egy része a cső másik végéről reflektálódva visszafelé haladó komponenst 

eredményez. A reflexiós tényezőt az említett kétféle hullámmal lehet kifejezni. 

A minta felszínéhez érkező hullám a beesése alapján három kategóriába sorolható: a 

normál, a ferde és a véletlen beesés csoportjába. A normál beeséshez (minta 

felszínére merőleges irányban) képesti szöget megnövelve, egy bizonyos mértékig 

növekedést, majd azon túl csökkenést eredményez az elnyelési tényezőben. Ez az 

úgynevezett nyíró hullámokkal magyarázható, amelyek a rugalmas porózus anyagban 

terjednek. 

Az impedancia-csöves módszernél az elnyelési tényezőt erősen befolyásolja a minta 

vastagsága, mivel a hanghullámok a végső lezárásról visszaverődnek. Ezért néhány 

szerző azon akusztikai tulajdonságok használatát javasolja, melyek függetlenek a 

mérés összeállításától, mint például a karakterisztikus impedancia és a terjedési 

együttható. Létezik olyan módszer, amelyben ezen paraméterekből származtatható a 

vizsgált minta specifikus impedanciája. 
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A Kundt-csöves mérésnél az oszlop légmenetes lezárásának hiánya vagy a minta 

szabad rezgésében való akadályozása az alacsony frekvenciákon pontatlanságot 

eredményez. A magasabb frekvenciákon ugyanúgy elváltozást okozhat az, ha 

rétegesen illesztett vagy egy lyukacsos réteggel bevont anyagot használunk. Továbbá 

egy nullától eltérő nagyságú transzverzális alakváltozási viszonynál (Poisson 

együttható) a kisméretű minta nem feltétlenül tükrözi az anyag nagy terekben való 

viselkedését.  

Fontos észben tartani, hogy a mintára merőleges irányú beesés alapján számolt 

akusztikai jellemzők nem adják meg a ferde beesésre vonatkozó anyag viselkedését. 

Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatban a csillapítási tényezőt a megbízható eredmények 

érdekében minden irányból szükséges megvizsgálni[4]. 

Az oszlop átmérője, továbbá a mikrofonok közötti távolság meghatározza a 

vizsgálhatófrekvenciatartományt, melyet a mikrofonok közötti távolság 

megváltoztatásával, illetve egy szélesebb Kundt-csővelkiterjeszthetjük. 

Normál beesésnél a reflexiós tényező ( ) a két mikrofon által meghatározott átviteli 

függvényből (   ) adódik.Az oszlopban haladó és reflektált nyomást (4.2. ábra) az 

alábbi módon írhatjuk fel: 

    ̂                                                              (4.1) 

    ̂  
                                                            (4.2) 

ahol ̂  a haladó és  ̂ a reflektált hullám csúcsértéke,        pedig a hullámszám. 

A haladó és a reflektált hullámok közötti kapcsolat: 

 ̂     ̂                                                            (4.3) 

A mikrofonok pozíciójában az alábbi hangnyomások mérhetők: 

    ̂          ̂                                             (4.4) 
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    ̂          ̂                                           (4.5) 

A haladó komponensre vonatkozó átvitel függvény (  ): 

  ( )  
   

   
      (     )                               (4.6) 

amelyben a     a kettes pozícióban és    az egyes pozícióban mért hullám 

haladó komponense, továbbá        . 

A reflektált hullámhoz tartozó    átviteli függvény: 

  ( )  
   

   
     (     )                                (4.7) 

amelyben a     a kettes pozícióban és    az egyes pozícióban mért hullám 

reflektált komponense.A két mikrofon teljesítményének hányadosaként kifejezett 

komplex átviteli függvény: 

   ( )  
  

  
 

               

               
                              (4.8) 

amit átrendezve megkapjuk a komplex reflexiós tényezőt: 

 ( )  
      

      
                                             (4.9) 

ahol   a minta és tőle legtávolabbi (használatban lévő) mikrofon közötti távolság. 

Normál beesési szög esetén az elnyelési tényező: 

    | ( )|                                             (4.10) 
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Specifikus akusztikai impedancia meghatározása: 

A csőben a terjedési közeg akusztikai impedanciájának levezetéséhez először írjuk fel 

az időtől-, a távolságtól- és a körfrekvenciától függő akusztikai impedancia komplex 

pillanatértékét: 

 ̅(     )    ̅̅ ̅(     )    ̅̅̅(     )   ̂
 
 (  (     )   ( )    (     ))   (4.11) 

A részecskesebesség komplex pillanatértékét úgy kapjuk, hogy a közegsűrűség 

reciprokát a nyomás hely szerinti deriváltjának az idő szerinti integráljával 

összeszorozzuk [9]: 

 ̅(     )  
 

  
∫

  ̅(     )

  
   

 ̂ 

   
(  (     )   ( )    (     ))  (4.12) 

A specifikus akusztikai impedanciát egy adott pontban a nyomás és a 

részecskesebesség hányadosaként definiáljuk: 

 (   )  
 ̅(     )

 ̅(     )
    

      ( )     

      ( )                         (4.13) 

Ebből kifejezve a reflexió tényezőt: 

 ( )        (   )    

 (   )    
                                     (4.14) 

Amennyiben az    referencia távolságot a vizsgált minta (pl.szivacs) felszínének 

pontjában definiálom, akkor a minta specifikus akusztika impedanciája az alábbi 

leegyszerűsödött képlet alapján számítható: 

         (   )     
   ( )

   ( )
                               (4.15) 

A Kundt-csőben az „egydimenziós” síkhullám-terjedés következtében az akusztikai 

impedancia komplex érték helyett a terjedési közeg sűrűségének és a hullámterjedés 
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sebességnek szorzataként előálló valós résszé fogleredukálódni. Amennyiben a 

levegő sűrűségét használjuk fel, azzal a közeg karakterisztikus (más néven fajlagos 

akusztikai) impedanciáját kapjuk: 

                             [
  

   
]                   (4.16) 

A normalizált (  -hoz viszonyított) specifikus akusztikai impedancia a csőben [2]: 

       

  
 

   

   
                                               (4.17) 

4.3.8. Működési frekvenciatartomány 

Az elméleti frekvenciatartományra, amelyen belül megbízható méréseket 

végezhetünk, a cső átmérője és hossza befolyással van [11]: 

   
  

     
                                                  (4.18) 

ahol    a felső határérték . 

Az alsó frekvenciahatárt az alábbi formulával számolhatjuk: 

   
  

    (    )
                                            (4.19) 

ahol    az alsó határérték. 

A    hangsebesség meghatározásához az alábbi általános megoldást alkalmazhatjuk: 

         (     )  
 

 
                                   (4.20) 
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4.3.9. A mikrofonok közötti távolság és a frekvencia határok kapcsolata 

A vizsgálni kívánt frekvenciaszempontjából fontos, hogy a cső hossza mentén 

legalább egy, de inkább két, hangnyomásra vonatkozó minimum (vagy maximum) 

hellyel rendelkezzen. 

4.7.ábra: A kétmikrofonos impedancia-cső elvi rajza. (1-es mikrofon 1-es pozícióban, 

2-es mikrofon 2-es pozícióban). 

A két mikrofon közötti távolság (       ) az elméleti határfrekvenciákon belül 

további feltételeket szab arra vonatkozóan, hogy milyen frekvenciatartományban 

végezhetjük el a kísérletet végső soron. Az alábbi kétrelációs kapcsolatból egy adott   

távolsághoz tartozó felső és alsó frekvenciát fejezhetjük ki: 

  
       

  

 
                                                        (4.21) 

  
       

  

 
                                                         (4.22) 

ahol     a mérni kívánt frekvenciák felső határa,     pedig az alsó határ.Amennyiben 

több frekvenciatartományra is ki akarjuk terjeszteni a mérést, több pozícióra van 

szükség. 

4.4. Átviteli függvény módszere a gyakorlatban 

Kísérleti összeállítás 

Az alkalmazott Kundt-cső anyaga plexi, hossza 114 cm, belső átmérője 4.1 cm. A 

vizsgált minta szorosan a csőhöz illesztve lett behelyezve. A mikrofonok által generált 

feszültségszintek számítógéppel kerültek feldolgozásra és tárolásra (a további 
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számítások céljából). A Kundt-cső belső átmérőjével közel azonos méretű 

(műanyagdobozba épített) hangszórót az oszlophoz rögzítettem.  

Az alkalmazott légoszloppal szembeni elvárások közül a következők a legfontosabbak: 

 egyenletes keresztmetszet 

 merev szerkezet 

 sima felület 

 a fal ne legyen áteresztő (résektől és repedésektől mentes) 

A vastag és masszív falszerkezet nem gerjed be a hanghullámok hatására, továbbá 

nem fog berezonálni azokon a frekvenciákon sem, amiken a mérést végezzük. 

Amennyiben a cső fémfalból készült, akkor annak javasolt vastagsága el kell, hogy 

érje az átmérő öt százalékát. A megfelelő keménység szükséges, amennyiben el 

akarjuk kerülni a kintről érkező zajok beszivárgását, illetve a rezgésekkel való 

gerjedést.A szabványos kívánalmaknak megfelelően az alkalmazott cső közel 

egyenletes és merev anyagú.  

 

A 4.18. és 4.19. egyenlet alapján számított elméleti frekvenciatartomány szélső 

határai250Hz és 4900Hz.A vizsgálni kívánt frekvenciatartományhoz igazodva legyen a 

4.7.ábra szerinti         . Az 1 és 2 számú pozíciókat alkalmazva a mérés az 

alábbi tartományban történhet: 

  
       

   

     
         

  
       

   

     
        

A reflexiós tényező számolásához szükséges távolságok: 

 A vizsgált minta felszíne és a tőle legtávolabbi mikrofon távolsága: 

           

 A minta nélküli szilárd lezárás távolsága a tőle legtávolabbi mikrofontól: 
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Felhasznált eszközök: 

- Kundt-cső és tartó elemek 

- Hangszóró 

- 2 azonos free-field típusú mikrofon (B&K 4188) – (1-es pozícióban alkalmazott 

mikrofon azonosítója: 2682151; 2-es pozícióban alkalmazott mikrofon 

azonosítója:2658906) 

- 2 mikrofon előerősítő (Type:2695) és ezeket tápláló 2 áramgenerátor 

- Notebook, SpectraPro szoftver, Matlab szoftver 

 

4.4.1. Kalibrálás 

A mérés megkezdése előtt hangkártya kalibrálást végeztem aspectrapro programban, 

hogy a későbbiek során a hangkártya túlvezérlését és az ebből származó torzíásokat 

elkerüljem. Ehhez visszahurkoltam a hangkártya két (mikrofon és hang) bemenetét, a 

kimeneten 1kHz-es jelet generáltam a SpectraPro beépített jelgenerátor funkciójával. 

A számítógép alap hangbeállításai közt addig csökkentettem a „fő hangerőt”, amíg a 

spektrumban kirajzolt 1kHz-es szinusz jel és annak páratlan számú felharmonikusai 

alapján számított teljes harmonikus torzítás (THD) értéke 1% alá nem esett.  

Emellett azt is leellenőriztem, hogy az alkalmazott hangkártya a kimenete és a két 

bemenete között végez-e fázistolást, vagy az amplitúdóban bármiféle elváltozást. 

Ahogy azt elvártam, az átviteli karakterisztikák tökéletesen egyenletesek a referencia 

0dB vonalában. 

Ezek után a mikrofonokra vonatkozó kalibrálás is megtörtént, méghozzá két 

módszerrel. Az úgynevezett transzfer módszer során egypisztofon által gerjesztett 

1kHz frekvencián és közel 1000hPa nyomáson mért érzékenység a „2658906” 

azonosítójú mikrofonra -29,86 dB re. 1V/Pa, míg a „2682151” azonosítójúra -31.3 dB 
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re. 1V/Pa adódott. A két mikrofon közötti érzékenység különbsége 1kHz 1,44 dB. A 

gyártó által megadott specifikáció alapján (4.3.ábra) lehet tudni, hogy az érzékenység 

merőleges beesésnél közel lineáris 100Hz és közel 10kHz közötti tartományban. 

 

4.8. ábra.: B&K 4188 típusú mikrofon érzékenysége a frekvencia függvényében 

merőleges beesési szög esetén, tolerancia határokkal. 

A másik módszer lényegi kiinduló pontja az, hogy amennyiben azonos pozícióban 

egyszerre lenne a két mikrofon, akkor azok egymáshoz képesti eltérése az átviteli 

függvény segítéségével mind a spektrumban, mind pedig a fáziskarakterisztikában 

vizsgálható lenne. Több ilyen, közel azonos eredményeket produkáló megoldás van: 

 Azonos pozícióban a cső falának egymással szembeni mindkét oldalát 

merőlegesen átfúrva létrehozható két rés, amelyekben azonos időben végzett 

mérések alapján pontos képet kaphatunk a mikrofonok közötti különbségekre. 

 A 4.7. ábra szerinti elrendezésben az 1-es és 2-es pozícióban mért értékek 

hányadosaként definiált átviteli karakterisztikát két esetre is rögzítjük. Először 

az első pozícióban a „2682151” azonosítójú, a második esetben a „2658906” 

számmal ellátott mikrofont használjuk. Az így kapott, amplitúdó-

karakterisztikában kirajzolt két görbe közötti távolság adott frekvencián 

megadja a két mikrofon közötti érzékenység-különbség kétszeresét. Így ennek 

az értéknek a felével kell kalibrálni. Az alábbi ábrán látható ezen módszer 

mérési eredménye: 
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4.9.ábra.: 2-es és 1-es pozícióban mért teljesítmények hányadosa különböző 

mikrofon elhelyezkedések mellet. 

 A cső nyitott végében egymás mellett (vagy felett) megtartott (4.10.ábra), 

továbbá a hangszórófelé irányított mikrofonok átviteli függvényét megmérve, 

szintén kiolvasható a kalibrálandó különbség. 

Az utóbbi módszert különböző mikrofon elrendezések alapján teszteltem, fehér zajjal 

és sweep jellel egyaránt, és ezen belül hasonló eredményeket kaptam. 

 

4.10.ábra.: A Kundt-cső nyitott végében megtartott mikrofonok (barna vonal) kétféle 

elhelyezkedése. 

A spectrapro beépített jelgenerátor funkciójának segítségével legenerált fehérzajjal 

gerjesztettem a mikrofonokat. A programmal átlagolva a kirajzolt eredmények 

görbéje néhány másodperc alatt „kisimult”. Az alacsonyabb frekvenciákon (600Hz 

alatt) jól látható a megnövekedett mérési bizonytalanság. 

A transzfer kalibrációs módszer és az utóbb részletezett technika eredménye 1kHz-en 

0.4 dB-es eltérést mutatott. 
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4.11.ábra.: A cső végéna hang terjedésének  merőleges irányára, 

egymássalszemben megtartott két mikrofon közötti átviteli függvény 

amplitúdó- és fáziskarakterisztikája. 

Ezután a spectrapro beépített kalibrációs menüpontjában beállítottam, hogy a jobb 

csatornához kapcsolódó, nagyobb érzékenységű mikrofon 1.44dB-el nagyobb értéket 

produkál, mint a másik. Tehát a spectrapro „Calibration” menüpontjában be kell 

állítani, hogy a jobb oldali mikrofon vett jelszintje      (      ⁄ )      -szor 

nagyobb a másik csatorna szintjénél: 

 

4.12.ábra.:Bal és jobb oldali mikrofon-csatorna relatív jelszintjei 
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250Hz és 2kHz között ötven hertzenként feljegyeztem a kapott eredményeket a 

későbbi számítások felhasználásához. 

4.4.2. Mérés menete, mérési eredmények 

 Szivaccsal a lezárás előtt 

A mérések során egy hagyományos mosogató szivacs elnyelési tényezőjét és 

specifikus akusztikai impedanciáját számítottam ki a reflexiós tényező ismeretében.  

A spectrapro „SignalGenerator” funkciójával létrehozott sweep-jellel és fehérzajjal 

egyaránt végeztem mérést, melyek eredményei megegyeztek. A mintavételi 

frekvenciát a szükségesnél nagyobbra választottam meg, hogy a még vizsgálni kívánt 

felső határfrekvenciában ne történjen program szűrője okozta levágás. 

 

4.13.ábra.: SpectraPro legfontosabb beállításai 

Sweep jellel 250Hz és 2000Hz közötti tartományban „végigszaladtam” az egyes 

frekvenciákon és a Kundt-cső falának1-es és 2-es pozíciójában elhelyezett mikrofonok 

kimeneti jelét (4.9.ábra) rögzítettem és a felvételt későbbi felhasználás céljából 

hangfájlba lementettem. 



47 
 

 

4.14.ábra: Sweep jellel gerjesztett mikrofonok kimeneti jelénekspektruma (kalibrált) 

A 2-es és 1-es mikrofon jelének spektrumából számított átviteli függvény amplitúdó- 

és fáziskarakterisztikája látható az alábbi 4.15. és 4.16. ábrán. 

A 4.11. ábrán látható fázisinformációt a 4.6. ábrán szereplő fáziskarakterisztika 

eredményeivel még kalibrálnom kellett (4.12. ábra), mielőtt a reflexiós tényező 

számításához felhasználtam volna. 

 

4.15.ábra.: Átviteli függvény amplitúdó karakterisztikája(kalibrált) 
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4.16.ábra.:Átviteli függvény fáziskarakterisztikája(kalibrálatlan) 

A szivacs elnyelési tényezőjénél (4.18. ábra) fontos figyelembe venni, hogy a haladó 

hullám nem tökéletesen verődik vissza a végső szilárd lezárásról, ami olyan formában 

másíthatja meg az eredményeket, hogy megnöveli azokat minden frekvencián. A 400 

és 600 Hz közötti ilyen csúcs is ennek a hatásnak tudható be. Mérések során vastag 

műanyag lezárást alkalmaztam. Ehelyett egy fémlezárást használva megbízhatóbb 

eredményekhez juthatunk. 

 

4.17.ábra:Átviteli függvény kalibrált fáziskarakterisztikája 
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4.18.ábra: Szivacs elnyelési tényezője 

 

4.19.ábra:Normalizált specifikus akusztikai impedancia 

 Szivacs nélküli szilárd lezárás (ellenőrzés) 

Ahhoz, hogy a mérési eredmények helyességét leellenőrizhessem, a mérést egy 

speciális esetre is kiterjesztettem. Amennyiben a cső végét szivacs nélkül zárom le, 

ideális esetben a reflexiós tényező abszolút értéke (a vektor hossza) minden vizsgált 

frekvencián egyet kell, hogy adjon. 
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4.20.ábra: Szilárd lezárás reflexiós tényezője 

A 4.20. ábrán látható eredmény közelítőleg az elvárt értékeket mutatja. Az 

alacsonyabb frekvenciákon (600 Hz alatt) megfigyelhetőnagyobb ingadozás a mérési 

bizonytalanságnak és a mérési összeállítás alsó frekvenciás korlátozottságának 

tudható be. A gyakorlatban számolni kell a lezárás illesztettlensége miatt fennálló 

rések okozta nem kívánt hatásokkal, továbbá a fal és a lezárás (jelen esetben 

műanyag) valamekkora elnyelésével. Emellett az is befolyásolhatja a mérést, hogy a 

két mikrofon a két pozícióban mennyire stabilan van rögzítve. 
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Befejezés 

A diplomamunka legfőbb célkitűzése a hangsebesség és az elnyelési tényező 

mérése volt Kundt-csöves módszerrel. Az előbbit meghatározva a számított 

értékek a vártnak megfelelően alakultak. 

 

Az első kitűzött feladatot teljesítve a Kundt-cső átalakításra került. Egy 

tetszőleges elnyelő anyag akusztikai viselkedését megadó elnyelési tényező 

meghatározására, amint az irodalomkutatás során számos tudományos cikk 

tartalmából kiderült, több módszer is rendelkezésre áll. Ezek közül a viszonylag 

egyszerűen kivitelezhető „átviteli függvény módszert” választottam. A módszer 

használata során eltekintettem a viszkozitás és a termikus hatás okozta 

veszteségektől és az ideális állapotra vonatkozó egyenleteket alkalmaztam. 

A eredmények bizonytalanságát tovább növeli a mikrofonok elhelyezkedésének 

esetleges pontatlansága és az alkalmazott műanyag lezáró fedél valamekkora 

elnyelése is. 

Amennyiben a mérést magasabb frekvenciákra is ki akarjuk terjeszteni a mérési 

összeállítást az ISO10534-2 szabvány szerinti speciális kalibrációs eljárással kell 

kiterjeszteni. Ekkor szükségtelenné válik a hangsebesség ismerete, továbbá a 

mikrofonok pozíciójának meghatározásában maximális pontosságot érhetünk 

el[6]. 
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Függelék 

 

A mikrofon-előerősítőket tápláló áramkör elvi rajza és munkapont beállítás: 

A Brüel&Kjaer típusú mikrofon előerősítő áramigénye a gyártó honlapján közölt 

specifikáció szerint 2-20mA (nominális érték 4mA). Az alábbi elektronikai 

kapcsolás a középen elhelyezkedő, összességében közel        feszültséget 

biztosító, 3 darab sorba kötött korona elem annak bal ás jobb oldalán 

elhelyezkedő, két megegyező felépítésű kapcsolást táplál egyszerre. 

 

 

A pnp-típusú bipoláris tranzisztor (BC213B)     emitter-bázis feszültsége közel 

0.6 V, továbbá a Zener dióda záró irányú          feszültsége miatt az 

emitter ellenálláson (huroktörvénnyel kifejezve) közel 3 V fog esni. Ebből az 
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következik, hogy az emitteren (és ezzel együtt a kollektoron) folyó áram 3mA. 

Az    ellenálláson folyó áram (      )   ⁄         . 

Mivel a belső felépítésének köszönhetően az előerősítő közel 12V-ra áll be 

(függetlenül az áram nagyságától 2 és 20 mA határokon belül), ezért a 

kapcsolás csak addig képes működtetni a mikrofonokat, amíg ez a szükséges 

feszültség biztosítva van. Tehát közelítőleg amikor (               ) 

17V-ra csökken le a tápfeszültség, akkor szükséges elemet cserélni. 

 

Matlab szoftverben megírt számítások 

%% ADATOK: frekvencia (f), H12_amplitúdó_értékek (U2perU1), Fáziskülönbség 
(Phase_UNcalibrated), Kalibrációs fázis adatok (Calibration_phase), hangsebesség (c), 
mikrofon távolságok (X1, X2) 
f=[]; 
U2perU1=[]; 
Phase_UNcalibrated=[]; 
Calibration_phase=[]; 
 
c=342; 
X2=0.373; 
X1=0.068+X2; 
S=X1-X2; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
L1=length(Phase_UNcalibrated); 
L2=length(Calibration_phase); 
 
if L1==L2 
for k=1:L1 
    Phase_calibrated(k,1)=Phase_UNcalibrated(k,1)-Calibration_phase(k,1); 
end 
else 
fprintf('Sorvektorok hossza nem egyezik meg! \n') 
end 
 
Phase_calibrated=Phase_calibrated./(360/(2*pi)); 
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iflength(U2perU1)==length(Phase_calibrated) 
    n=length(U2perU1); 
for k=1:n 
H12(k,1)=(U2perU1(k,1)*exp(1i*Phase_calibrated(k,1))); 
end 
elsefprintf(' Amplitúdó- és fázis sorvektorok hossza nem egyezik meg! \n'); 
end 
 
y=length(f); 
 
for q=1:y 
w(q,1)=2*pi*f(q,1); 
k(q,1)=w(q,1)/c; 
Hh(q,1)=exp((-1i*k(q,1)*S)); 
Hr(q,1)=exp((1i*k(q,1)*S)); 
 
R(q,1)=(H12(q,1)-Hh(q,1))/(Hr(q,1)-H12(q,1))*exp(1i*2*k(q,1)*X1); 
end 
 
Rabs=abs(R); 
n=length(Rabs); 
 
for p=1:n 
Alfa(p,1)=1-Rabs(p,1)^2; 
end 
 
%% Elnyelési tényező   
figure(1); 
plot(f,Alfa); 
formatlong; 
zoomon; 
gridon; 
title('Szivacs elnyelési tényezője'); 
xlabel('Frequency [Hz]'); 
ylabel('Elnyelési tényező'); 
 
%% Normalizált specifikus akusztikai impedancia 
for p=1:n 
Z(p,1)=(1+R(p,1))/(1-R(p,1)); 
end 
 
figure(2); 
plot(f,abs(Z)); 
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formatlong; 
zoomon; 
gridon; 
title('Szivacs normalizált specifikus akusztikai impedanciája'); 
xlabel('Frequency [Hz]'); 
ylabel('Normalspecificacousticimpedance'); 
 
%% Reflexiós tényező 
figure(4); 
plot(f,abs(R)); 
formatlong; 
zoomon; 
gridon; 
title('Szivacs reflexiós tényezője'); 
xlabel('Frequency [Hz]'); 
ylabel('Reflectioncoefficient'); 
 
figure(8); 
plot(f,phase(R)); 


