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Lista symboli

%ALcons współczynnik procentowej straty wyrazistości spółgłosek

α współczynnik pochłaniania dźwięku

ᾱ średni współczynnik pochłaniania dźwięku

λ długość fali

A chłonność akustyczna powierzchni

BEM metoda elementów brzegowych (ang. Boundary Element Method)

BR stosunek basów (ang. Bass Ratio)

c prędkość dźwięku w powietrzu

C50 przejrzystość (w odniesieniu do mowy)

C80 przejrzystość (w odniesieniu do muzyki)

D wyrazistość

D0 odległość mówcy od najdalszego słuchacza

D1 odległość głośnika od mikrofonu

D1 odległość głośnika od najdalszego słuchacza

Dc odległość krytyczna

DS odległość mówcy od mikrofonu

EAD równoważna odległość akustyczna (ang. Equivalent Acoustic Distance)

EDT czas wczesnego zaniku (ang. Early Decay Time)

EPR wymagana moc elektryczna głośnika (ang. Electrical Power Required)

f częstotliwość



FEM metoda elementów skończonych (ang. Finite Element Method)

G siła źródła

H margines systemu (ang. Headroom)

IACC współczynnik wzajemnej korelacji międzyusznej

ITDG opóźnienie dojścia pierwszego odbicia (ang. Initial Time Delay Gap)

LAMB poziom tła akustycznego

LSPL poziom ciśnienia akustycznego

LEF współczynnik odbić bocznych (ang. Lateral Early Fractions)

m współczynnik tłumienia dźwięku w powietrzu

MFP średnia droga swobodna (ang. Mean Free Path)

MLS Maximum Length Sequence

NAG wymagane wzmocnienie akustyczne (ang. Needed Acoustic Gain)

NOM liczba włączonych mikrofonów

p wartość ciśnienia akustycznego

p0 wartość ciśnienia odniesienia, równa 20 µPa

PAG potencjalne wzmocnienie akustyczne (ang. Potential Acoustic Gain)

Q współczynnik kierunkowości źródła

RASTI szybki wskaźnik transmisji mowy (ang. Rapid STI )

RT czas pogłosu (ang. Reverberation Time)

S pole powierzchni

SENS efektywność głośnika

STI wskaźnik transmisji mowy (ang. Speech Transmission Index )

ts czasowy środek ciężkości

T60 czas pogłosu

V objętość



Rozdział 1

Wprowadzenie

Prawidłowy proces projektowania pomieszczeń, w szczególności przeznaczonych
do emisji słowno-muzycznej, wymaga współpracy architekta z akustykiem. Dzięki
uwagom i radom specjalisty już na etapie projektowania można uniknąć wielu błę-
dów, które mogą skutkować efektem końcowym niespełniającym wymagań akustycz-
nych. Również ważnym aspektem pracy akustyka jest adaptacja istniejących po-
mieszczeń w celu poprawienia ich własności.

Niniejsza praca dotyczy obu zagadnień składających się na główny zakres prak-
tyki inżyniera akustyka. Pierwsza, teoretyczna część pracy została ujęta w rozdzia-
łach 2–6. Przedstawiony w nich został przegląd literatury dotyczącej projektowania
akustycznego pomieszczeń wraz z omówieniem wybranych metod i systemów pro-
jektowania wnętrz.

Rozdział 2 zawiera omówienie podstawowych sposobów modelowania pola aku-
stycznego wraz z ich podziałem na metody fizyczne i abstrakcyjne. Podano wyma-
gania obliczeniowe i dokładność poszczególnych metod oraz ograniczenia ich zasto-
sowania w projektowaniu akustyki wnętrz.

Rozdział 3 dotyczy podstawowych metod projektowania akustyki pomieszczeń.
Zawarto w nim zarówno omówienie znaczenia wykonania takiego projektu przy
uwzględnieniu odpowiedniego przeznaczenia docelowego wnętrza, jak również przed-
stawienie podstawowych elementów architektonicznych i akustycznych wykorzysty-
wanych do adaptacji akustycznej pomieszczeń.

W rozdziale 4 zawarto opis oceny akustyki pomieszczeń. Szeroko omówiono pa-
rametry obiektywne i subiektywne służące do opisu własności akustycznych sal ra-
zem z poszczególnymi zależnościami występującymi między nimi. Pokazano również
różne metody oceny akustyki pomieszczeń, wśród których omówione zostaną dwie
najczęściej wykorzystywane: metoda Beranka i metoda Ando.

Rozdział 5 zawiera przegląd dostępnych programów wspomagających projek-
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towanie akustyczne (ang. Computer Aided Design, CAD). W przypadku każdej
z dostępnych aplikacji podano opis działania, w szczególności zaimplementowanych
metod modelowania, parametrów udostępnianych do obliczania w programie oraz
wizualizacji wyznaczonych informacji.

W rozdziale 6 części teoretycznej szczegółowo omówiono trzy podstawowe sys-
temy nagłośnieniowe stosowane w pomieszczeniach: liniowy, rozproszony oraz cen-
tralny. Podano charakterystykę każdego układu oraz przedstawiono ich zalety i wady
w zależności od docelowego przeznaczenia pomieszczenia.

Drugą częścią niniejszej pracy jest praktyczna realizacja projektu adaptacji aku-
stycznej oraz systemu nagłośnienia Audytorium na Wydziale Elektroniki, Teleko-
munikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W pierwszej kolejności zaprezen-
towano założenia projektowe uwzględniające charakterystykę wybranego audyto-
rium, a także sformułowano cele stawiane przed projektem akustycznym wnętrza.
Następnie wykonano symulację stanu obecnego audytorium w wybranych CADach
akustycznych: Odeonie i CATT-Acoustic. Przedstawiono weryfikację pomiarową au-
dytorium wraz z określeniem zgodności modeli wirtualnych między sobą i z rzeczy-
wistymi warunkami oraz wykonano adaptację akustyczną pomieszczenia. Ponadto
została dokonana ocena korzyści płynących z zaproponowanego sposobu adaptacji
akustycznej.

Następnie wykonano projekt systemu nagłośnieniowego w programie Odeon oraz
oceniono zmiany wprowadzone przez ten system. Otrzymane wyniki zestawiono ze
stanem bez nagłośnienia, a także z innymi zaproponowanymi rozwiązaniami. Sformu-
łowano wnioski odnośnie koncepcji, przebiegu prac projektowych oraz ich wyników.

Przygotowano również prezentację przedstawiającą zarówno podstawowe zagad-
nienia teoretyczne akustyki architektonicznej: opis metod modelowania i parametrów
akustycznych oraz opisującą kolejne zagadnienia praktyczne realizowane podczas
wykonywania części projektowej pracy.



Rozdział 2

Modelowanie pola akustycznego

Zagadnienia związane z rozchodzeniem się dźwięku w pomieszczeniu badano
już w czasach starożytnych. Imponujące dzieło Witruwiusza (rzymskiego architekta
z I w. p.n.e.) O architekturze ksiąg dziesięć zawiera uwagi i rady dotyczące poszu-
kiwania miejsc, w których głos, zamiast gwałtownie się załamywać, łagodnie się za-
trzymuje [36]. Również od czasów starożytnych, pomimo braku znajomości pełnego
fizycznego opisu zachodzących zjawisk, stosowano metody projektowania i wykorzy-
stywano ustroje poprawiające właściwości akustyczne obiektów. Brak szczegółowych
wytycznych projektowania akustyki nie przeszkodził w powstaniu – do dziś uznawa-
nych za jedne z najlepszych – sal, takich jak wiedeńska Musikvereinsaal lub paryska
Opéra Garnier.

Dopiero prace Wallace’a Sabine’a (1868 – 1919) z początku dwudziestego stu-
lecia pozwoliły określić akustykę jako wyodrębniony obszar wiedzy. Od tego czasu
też datuje się intensywny i wszechstronny rozwój tej dziedziny: począwszy od badań
zachowania fal dźwiękowych we wnętrzach, konstrukcji materiałów dźwiękochłon-
nych, poprzez propozycje nowych metod predykcji i oceny właściwości akustycznych
wnętrz, aż do wykonywania modernizacji i adaptacji akustyki wnętrz. Nie zawsze wy-
magane są duże nakłady środków lub pracy: przykładowo Boston Symphony Hall,
sala koncertowa znakomita pod względem akustycznym, w projektowaniu której
duży udział miał Sabine, powstała bez wykonywania modeli lub zaawansowanych
obliczeń.

Rozwój akustyki architektonicznej umożliwił nie tylko empiryczne badania ist-
niejących wnętrz budynków, ale również modelowanie zmian i badanie pomieszczeń
na etapie projektowania. Pierwsze, prymitywne modele fizyczne służyły do analizy
rozkładu wczesnych odbić w pomieszczeniu. Obecnie, wraz z rozwojem metod mo-
delowania komputerowego, ich wykorzystanie w projektowaniu stało się powszechne.
Zalety wynikające ze stosowania modeli są znaczne: przede wszystkim umożliwiają
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prognozę oceny akustycznej pomieszczenia i wskazują problemy związane z rozkła-
dem pola akustycznego w pomieszczeniu. Testowanie zmian i rozpatrywanie różnych
koncepcji rozwiązania problemów bez konieczności rzeczywistego ich wprowadzania
pozwala na duże oszczędności czasu i kosztów. Mając do dyspozycji model wnętrza,
akustyk może zbadać proponowane projekty adaptacji akustycznej, umiejscowienia
źródeł dźwięku, odbiorników oraz elementów akustycznych zanim zostaną one wy-
konane lub zakupione w rzeczywistości. Również czas badań modelu jest krótszy
niż analogicznych testów dla rzeczywistego obiektu. Trzeba jednak pamiętać, że mo-
del nie jest idealnym odzwierciedleniem rzeczywistości, a uproszczenia są niezbędne
w celu osiągnięcia wyników racjonalnym nakładem obliczeń. Wraz z rozwojem tech-
nik modelowania i zwiększaniem mocy obliczeniowej komputerów, również możliwo-
ści modeli się zwiększają.

Powszechnie przyjęty podział metod modelowania został przedstawiony na ry-
sunku 2.1, [17].

Rys. 2.1. Podział metod modelowania akustycznego [17]
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2.1. Modele fizyczne

Pierwszą grupę metod modelowania stanowią modele fizyczne, które bazują na
rzeczywistych modelach pomieszczeń i doświadczalnej symulacji zachowania takiego
modelu. Wykorzystywane były przede wszystkim w celu analizy rozkładu pierw-
szych odbić fali dźwiękowej w pomieszczeniu. Ta grupa metod ma obecnie znaczenie
czysto edukacyjne i została wyparta przez dokładniejsze i mające większe możliwości
metody abstrakcyjne.

2.1.1. Modele pseudoakustyczne

Modelowanie wodne

Jedną z pierwszych technik modelowania zachowania fali w pomieszczeniu, znaną
już od połowy XIX wieku, było modelowanie wodne. Metoda ta polegała na umiesz-
czeniu modelu budynku w wodzie, tworzeniu fal w określonym punkcie i obserwacji
wzorów powstałych na powierzchni wody. Głębokość wody zależy od rozmiarów
modelu: dla skali 1:50 powinna wynosić według zaleceń 10 mm. Badania wykonane
przez A. Davisa i W. Kaye’a w 1926 roku dla brytyjskiego National Physical Labo-
ratory polegały na generowaniu zaburzeń przy użyciu małego, wibrującego wiosła,
co powodowało powstanie określonej sekwencji fal. Dobierając szybkość działania
urządzenia, możliwe było sterowanie długością fali, odpowiadającej badanej często-
tliwości dźwięku. Poza odwzorowaniem rozkładu wczesnych odbić można było za-
obserwować efekt występowania zjawisk rozproszenia i ugięcia fal na przeszkodach
w pomieszczeniu.

Metoda nie pozwalała jednak w żaden sposób symulować zjawiska pochłania-
nia dźwięku, przez co jej przydatność jest znacznie ograniczona. Co więcej, nie jest
możliwe badanie zjawisk dla wysokich częstotliwości, gdyż występuje ograniczenie
długości fali – zależne od maksymalnej szybkości mechanizmu napędzającego. Ko-
lejnym ograniczeniem jest ograniczenie zakresu badania tylko do powierzchni wody,
przez co obserwacja zjawisk przestrzennych jest niewykonalna [30].

Modelowanie świetlne

W 1932 roku opracowano metodę testowania modeli za pomocą wiązki światła
(ang. Light Beam Method), którą wykorzystano m.in. podczas projektowania sali
Schoenberg Hall, również w Uniwersytecie Kalifornijskim. Źródłem sygnału był pod-
świetlany od wewnątrz cylinder z pewną liczbą otworów lub zestaw małych żarówek,
w celu uzyskania kierunkowości częściowo oklejonych nieprzezroczystą taśmą. Dla
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modelu o ścianach odbijających światło możliwe była uzyskanie dwuwymiarowego
obrazu wiązek światła oraz ich odbić pierwszego rzędu.

Kolejna metoda świetlna (ang. Light Distribution Method), opracowana także
w latach 30. ubiegłego wieku, służyła do badania rozkładu energii w obszarze pu-
bliczności badanego pomieszczenia. Była ona wykorzystywana m.in. przez R. Ver-
meulena podczas projektowania Eindhoven Philips Theater w 1936 roku. Źródłem
sygnału jest, tak jak w metodzie poprzedniej, podświetlany od wewnątrz cylin-
der z wieloma otworami. Odbiornikiem była nieprzezroczysta powierzchnia szklana,
przykładowo wykonane ze szkła mlecznego, na których obserwowane były wzory two-
rzone przez odbijające się światło. Ściany modelu pokrywane były folią aluminiową,
dzięki czemu ich współczynnik odbicia światła był równy ok. 50%. Powierzchnie ab-
sorbujące należało uprzednio pomalować na czarno w celu zapewnienia braku odbić.
Otrzymany rozkład jasności obszaru publiczności odpowiadał rozkładowi ciśnienia
dźwięku w stanie ustalonym.

Naukowcy z Nagata Acoustics opracowali w 1986 roku metodę wiązki laserowej
(Laser Beam Method), analogicznej metody badania pierwszych odbić w modelu
trójwymiarowym. Różniła się ona jedynie źródłem sygnału: zamiast wiązki zwykłego
światła wykorzystywana była wiązka laserowa. Ponieważ laser, w przeciwieństwie do
światła białego, jest sygnałem o bardzo wąskim zakresie częstotliwości, możliwe stało
się odwzorowania w pewnym stopniu zjawisk falowych.

Modelowanie świetlne pozwalało uzyskać, w zależności od wybranej metody, roz-
kład pierwszych odbić lub ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu w stanie ustalo-
nym. Możliwe było częściowe odwzorowanie współczynników pochłaniania poszcze-
gólnych ścian wnętrza. Nowsze techniki, w przeciwieństwie do np. Light Beam Me-
thod, umożliwiały przestrzenne obrazowanie wyników symulacji. Ponieważ jednak
były to metody wysokoczęstotliwościowe i śledzonymi obiektami są wiązki światła
reprezentujące fronty fal, nie można obserwować zjawisk charakterystycznych dla fal
długich, takich jak rozproszenie i ugięcie [30].

2.1.2. Modele akustyczne

Modelowanie smugowe

Wykorzystanie sygnału dźwiękowego w modelowaniu akustycznym pojawiło się
za sprawą W. Sabine’a, kiedy pracował jako konsultant akustyczny i badał modele
projektów architektonicznych. W publikacji, wydanej w 1913 roku, opisał wykorzy-
stanie fotografii smugowej (ang. Schlieren photography) do badania propagacji fal
w salach teatralnych. Model pomieszczenia był wypełniany dymem, natomiast źró-
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dłem sygnału – impulsu dźwiękowego – była iskra, generowana przykładowo w wy-
niku rozładowania się kondensatora. Odpowiednio zadymione powietrze pozwalało
zarejestrować na materiale światłoczułym fronty fal wygenerowane przez źródło oraz
ich odbicia od ścian pomieszczenia [32]. Metoda ta była następnie wykorzystywana
i ulepszana przez innych akustyków m.in. V. Knudsena w 1928 roku podczas pracy
nad projektem Royce Hall w Uniwersytecie Kalifornijskim.

Opisywana metoda obrazowała rozkład wczesnych odbić wraz ze zjawiskami roz-
proszenia i ugięcia fali dźwiękowej na nierównościach pomieszczenia. Możliwa jest
obserwacja nie tylko czoła, ale całego kształtu fali oraz symulacja pochłaniania sy-
gnału przez poszczególne powierzchnie. Wadą było otrzymywanie jedynie obrazów
w dwóch wymiarach, odpowiadających wybranym do zdjęć rzutom pomieszczenia
[30].

Modelowanie ultradźwiękowe

Podstawowym prawem, wykorzystywanym przy tworzeniu modeli w skali, jest
fakt, że wszystkie wymiary w modelu zostają zmniejszone o czynnik skali. Dotyczy
to również długości wszystkich badanych fal. Możliwy jest zatem pomiar parametrów
akustycznych sal przy użyciu fal dźwiękowych o odpowiednio wyższej częstotliwo-
ści. Poprzednio omówione modele fizyczne umożliwiały tylko obserwację wczesnych
odbić, ewentualnie wraz ze zjawiskami pochłaniania i rozproszenia, natomiast nie
uwzględniały pomiarów parametrów ilościowych pola akustycznego: np. poziomu
dźwięku lub czasu pogłosu. Głównym kierunkiem rozwoju było opracowanie metody,
która pozwalałaby obliczyć więcej istotnych informacji o jakości wnętrza. Pierwsza
taka metoda została zaproponowana w 1934 roku przez F. Spandöcka dla modeli
pomieszczeń w skali 1:5. Były one pobudzane dźwiękami o częstotliwościach z prze-
działu 2,5–4 kHz, co odpowiadało zakresowi 500–800 Hz w pomieszczeniach pełno-
wymiarowych. Otrzymane wyniki były poddawane subiektywnej analizie porównaw-
czej [7].

Następne badania wykorzystywały modele w skali 1:10. Odtwarzano w nich dzie-
sięciokrotnie szybciej przygotowane uprzednio nagrania mowy. Przy użyciu bardzo
małego mikrofonu nagrano dźwięk w pomieszczeniu i, odtwarzając odpowiednio wol-
niej, przywrócono go do oryginalnego pasma częstotliwości. Była to historycznie
pierwsza – choć bardzo prymitywna – próba umożliwienia usłyszenia dźwięku w po-
mieszczeniu docelowym, czyli auralizacji wnętrza. W ten sposób możliwe stało się
przewidywanie zrozumiałości mowy w zależnosci od wystroju i chłonności akustycz-
nej wnętrza. Oprócz odbiornika punktowego (mikrofonu), powszechnie stosowany
jest również model sztucznej głowy w odpowiedniej skali, służący do pomiarów sły-
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szenia dwuusznego.
W ramach rozwoju badań nad tą techniką modelowania możliwe stało się zmniej-

szenie proporcji modelu do pomieszczenia projektowanego: początkowo były nie
mniejsze niż 1:5, stopniowo osiągnięto nawet 1:20. Zwiększało to użyteczność i skra-
cało czas budowy modelu, jednak równocześnie powodowało problem. W modelach
skali współczynniki pochłaniania ścian pozostają bez zmian – uwzględniając prze-
sunięcie badanego zakresu częstotliwości. Z drugiej strony, materiały używane do
pokrycia powierzchni mają odpowiednio przeskalowane wymiary – co oznacza wy-
magania grubości rzędu setnych części milimetra. Są to warunki trudne do uzyskania
i z reguły skutkują modelami o ścianach bardziej odbijających niż ich pełnowymia-
rowe odpowiedniki. Wówczas pomieszczenie jest nadmiernie “nasycone” dźwiękiem,
stąd zaproponowano nazwę Technicolor Model właśnie dla modeli możliwie dokład-
nie odwzorowujących właściwości akustyczne pomieszczenia [30].

Głównym problemem w modelowaniu ultradźwiękowym jest rozpraszanie dźwięku
na cząsteczkach powietrza. Testy są przeprowadzane dla częstotliwości nawet do
100 kHz, zatem wpływ tego zjawiska jest zauważalny. Opracowano kilka możliwych
rozwiązań tego problemu, przykładowo K. Yamamoto i S. Wakuri zaproponowali
przeprowadzenie badań w przygotowanym specjalnie środowisku z powietrzem o ma-
łej wilgotności, nieprzekraczającej 2%. Innym sposobem jest użycie atmosfery skła-
dającej się z czystego azotu, ponieważ ma ona mniejszy współczynnik tłumienia wy-
sokich częstotliwości niż powietrze, które również w niemal 80% składa się z azotu
[7].

Testy odsłuchowe nie są najlepszą metodą oceny jakości akustycznej: szybsze
i bardziej powtarzalne są wyniki badania parametrów obiektywnych. W latach 50.
i 60. ubiegłego wieku, wraz z rozwojem metod oceny opartych o odpowiedź impul-
sową pomieszczenia, rozpoczęto badania modeli pomieszczeń z użyciem iskry jako
źródła sygnału impulsowego. Ponadto okazało się, że konstrukcja dokładnego mo-
delu jest z reguły zbyt czasochłonna lub niepraktyczna. Pojawiły się uproszczone
modele pomieszczeń (tzw. Half-Tone Model), które tylko szacunkowo modelowały
współczynniki pochłaniania poszczególnych powierzchni oraz ignorowały wpływ tłu-
mienia dźwięku w powietrzu. Oprócz pomiaru odpowiedzi impulsowej, możliwa była
przybliżona auralizacja wnętrza poprzez obliczenie splotu zadanego sygnału testo-
wego z dwukanałową odpowiedzią impulsową pomieszczenia (ang. Binaural Room
Impulse Response), zmierzoną przy użyciu sztucznej głowy.

W celu dalszego skrócenia czasu testowania modelu konieczne stało się zmniej-
szanie skali modeli. W 1979 roku zaproponowano metodę dla modeli w skali 1:50.
Ponieważ przy takich rozmiarach pomieszczenia niezwykle trudne stało się kształ-
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towanie pochłaniania dźwięku we wnętrzu, często modele miały powierzchnie tylko
dwóch rodzajów: całkowicie odbijające lub całkowicie pochłaniające. Takie podej-
ście, zwane Black & White Model, pozwala skrócić czas projektowania z 8–20 tygodni
do 3 tygodni, a czas pomiarów z 4–8 tygodni do kilku dni [30].

Powyższe metody modelowania pozwalają wyznaczyć odpowiedź impulsową, czas
pogłosu, a także inne parametry określone w normie ISO 3382–1 [3]. Wyniki czę-
ściowo uwzględniają zjawiska rozproszenia i ugięcia fal dźwiękowych. Badania bar-
dziej skomplikowanych modeli pozwalają wykonać dokładniejsze przewidywania wła-
sności akustycznych oraz wiernie zasymulować brzmienie dźwięku w projektowanym
pomieszczeniu. Wymaga to jednak większej złożoności obliczeń oraz dłuższego czasu
zarówno pomiarów, jak i budowy modelu.

2.2. Modele abstrakcyjne

Druga grupa metod modelowania zawiera wszystkie modele, które powstały jako
pewna abstrakcja matematyczna, służąca do opisu rzeczywistości. Pierwsze pro-
gramy komputerowe realizujące te metody pojawiły się w 1967 roku [14]. Od tego
czasu, modele abstrakcyjne są powszechnie wykorzystywane, z uwagi na szybkość
i dokładność, a także duże możliwości i wygodę symulacji. Pozwalają zbadać szereg
różnych aspektów pomieszczenia: odpowiedź impulsową, zrozumiałość mowy, a także
zależność właściwości akustycznych pomieszczenia od ilości, ustawienia, kierunkowo-
ści oraz kształtu źródeł. Programy symulacyjne korzystają najczęściej z kilku metod
modelowania. Są również zazwyczaj uzupełnione o moduły automatycznego oblicza-
nia parametrów pomieszczenia na podstawie odpowiedzi impulsowej, wizualizacji
zachowania się fal dźwiękowych w pomieszczeniu oraz auralizacji.

2.2.1. Metoda statystyczna

Historycznie, pierwszą metodą abstrakcyjną była metoda statystyczna, opraco-
wana przez W. Sabine’a około 1895 roku [32]. Głównym jej założeniem jest istnienie
izotropowego i stacjonarnego pola akustycznego w pomieszczeniu, czyli przyjęcie, że
cechy pola nie ulegają zmianie w czasie, a właściwości akustyczne w każdym punk-
cie są identyczne. W metodzie statystycznej, w odróżnieniu do np. metody falowej
czy geometrycznej, pole akustyczne jest traktowane jako obiekt o stałych skupio-
nych. Przyjęcie założenia o izotropowości pola jest uzasadnione, gdy współczynniki
pochłaniania powierzchni nie różnią się znacznie, a wymiary pomieszczenia są zbli-
żone do siebie. Sama izotropowość pola jest zjawiskiem pożądanym, dlatego projek-
tanci pomieszczeń często dążą do zwiększenia rozproszenia dźwięku w pomieszczeniu
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m.in. poprzez stosowanie kolumn, balkonów oraz kasetonów.
Uproszczenia umożliwiają szybkie szacowanie właściwości akustycznych wnętrz

przy użyciu elementarnych obliczeń. Przykładem wzorów pozwalających obliczyć pa-
rametry akustyczne są formuły na czas pogłosu, omówione w punkcie 4.1.3 niniejszej
pracy. Dodatkowo, z uwagi na swoją prostotę, metoda jest bardzo często wykorzysty-
wana przy formułowaniu wytycznych akustycznych. Pozwala określić wpływ użytych
materiałów wykończeniowych na akustykę pomieszczenia: jego czas pogłosu lub za-
kres dobrej zrozumiałości mowy. Można wyznaczyć szacunkową zależność poziomu
dźwięku od wytłumienia projektowanego pomieszczenia.

Poniżej pewnej częstotliwości zjawiska falowe w pomieszczeniu zaczynają domi-
nować energetycznie nad zjawiskami statystycznymi i stosowalność metody staty-
stycznej jest ograniczona. Warunek Schrödera opisuje częstotliwość graniczną wzo-
rem:

f = 2000

√
T60
V

[Hz] (2.1)

gdzie:
T60 – czas pogłosu,
V – objętość pomieszczenia.

Zamiast czynnika 2000 we wzorze 2.1 czasami w literaturze pojawia się współ-
czynnik 4000. Wynika to z przyjęcia innego kryterium rozgraniczenia między energią
pola związaną z rezonansem akustycznym oraz rozproszeniem dźwięku [22].

2.2.2. Modele falowe

Metoda statystyczna zawodzi w przypadkach, gdy długość fali jest rzędu wymia-
rów pomieszczenia. Założenie o izotropowości pola akustycznego jest równoważne
równomiernemu rozkładowi kierunków promieniowania energii w kącie bryłowym
dla każdego punktu pomieszczenia. Jest ono fałszywe dla pola charakteryzującego
się pewną regularnością fal i ich faz. Przejawem obecności zjawisk falowych w po-
mieszczeniu jest interferencja i powstawanie fal stojących, przede wszystkim dla czę-
stotliwości poniżej warunku granicznego Schrödera, wyrażonej wzorem 2.1. Modele
falowe zakładają falową strukturę pola i sprężystość ośrodka, w którym rozchodzi
się fala.

Metoda falowa

Możliwe jest opisanie pola akustycznego przy pomocy równania różniczkowego
cząstkowego, tzw. równania falowego. Warunki brzegowe tego równania zawierają
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kształt pomieszczenia oraz układ i parametry materiałów wykończeniowych. Roz-
wiązania równania falowego w stanie rezonansu przedstawiają fale stojące kolejnych
rzędów, powstałe w pomieszczeniu: ich amplitudy, częstotliwości oraz położenie wę-
złów i strzałek.

Dla pomieszczeń o prostych kształtach – przykładowo prostopadłościennych –
oraz o jednorodnych właściwościach akustycznych możliwe jest rozwiązanie równania
falowego metodami analitycznymi [33]. Przykładowo dla pomieszczenia w kształcie
prostopadłościanu częstotliwości fal stojących kolejnych rzędów określone są zależ-
nością 2.2:

fK,L,M =
c

2

√(
K

X

)2

+

(
L

Y

)2

+

(
M

Z

)2

[Hz] (2.2)

gdzie:
K, L, M – liczby naturalne określające numer modu (rząd fali),
X, Y , Z [m] – wymiary pomieszczenia,
c – prędkość dźwięku w powietrzu (w warunkach normalnych równa 343 m/s).

Ponieważ fale stojące różnych rzędów nakładają się na siebie, można zaobserwo-
wać powstanie tzw. formantów – wypukłości obecnych w widmie dźwięku, zależnych
od kształtu pomieszczenia. Formanty powstają w sytuacji, gdy kiedy kilka modów
fali ma identyczną lub zbliżoną do siebie częstotliwość. Spowodowana przez nierów-
nomierność widma niekorzystna zmiana barwy dźwięku jest najbardziej odczuwalna
w niewielkich pomieszczeniach, gdzie częstotliwości niższych modów mieszczą się
w zakresie słyszalności człowieka. Dla większych pomieszczeń odczuwalne są tylko
fale wyższych rzędów, które zwykle rozłożone są bardziej równomiernie, wskutek
czego nierównomierności widma są mniej zauważalne.

Dobrym sposobem na zróżnicowanie częstotliwości modów niskich rzędów jest
przyjęcie proporcji długości boków w taki sposób, aby nie wyrażały się one liczbami
naturalnymi. Oprócz tego należy również unikać kształtów pomieszczeń, w których
pojawiają się fale stojące o dużej amplitudzie, przykładowo półkula lub walec. Ponie-
waż są to formy szczególnie atrakcyjne pod względem estetycznym dla architektów,
powstają projekty takich budynków – ale należy wówczas pamiętać o konieczności
poprawy ich właściwości akustycznych np. poprzez odpowiednie profilowanie ścian
lub użycie elementów akustycznych.

Metoda falowa charakteryzuje się dokładnymi rezultatami dla pojedynczych wy-
branych częstotliwości, może także uwzględniać zjawiska ugięcia fali oraz obecność
pomieszczeń sprzężonych. Ponieważ jednak liczba częstotliwości własnych wnętrza
rośnie proporcjonalnie do trzeciej potęgi częstotliwości [30], wyższe pasma często-
tliwości wymagają dłuższych i bardziej złożonych obliczeń. W praktyce, metoda
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służy do badania zachowania niskich częstotliwości w pomieszczeniu, w szczegól-
ności unikania formantów, a dokładniejsze rezultaty otrzymywane są dla wnętrz
małych i regularnych.

Z reguły jednak równanie falowe nie posiada prostego rozwiązania analitycznego
i konieczne jest rozwiązanie komputerowe z wykorzystaniem metod numerycznych.
Gwarantuje to uzyskanie przybliżonego rozwiązania, którego dokładnością można
sterować poprzez odpowiednie dobranie parametrów aproksymacji. Dwiema głów-
nymi metody rozwiązywania równań falowych są: metoda elementów skończonych
i metoda elementów brzegowych.

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych (ang. Finite Element Method, FEM) jest ogólną
metoda wyznaczania przybliżonych rozwiązań równań różniczkowych. Pozwala na
bardzo dokładne rozwiązywanie wielu problemów z różnych dziedzin, między innymi
badanie wytrzymałości konstrukcji, rozpatrywanie zagadnień mechaniki płynów, sy-
mulację pól elektromagnetycznych – oraz wyznaczanie rozkładu fal stojących we
wnętrzu, czyli wszędzie, gdzie prawa fizyczne wyrażone są równaniami różniczko-
wymi.

Pierwszym krokiem metody jest wykonanie dyskretyzacji, czyli wyznaczenie siatki
punktów, w których mają być uzyskane główne rozwiązania problemu. Przykładowo
wyznaczoną siatkę przedstawiono na rysunku 2.2. Następnie równanie różniczkowe
jest przekształcane do pewnego algebraicznego układu równań, stosując tzw. funkcje
wagowe. Rozwiązując ten układ równań z podanymi warunkami brzegowymi otrzy-
mywane jest rozwiązanie w punktach węzłowych. Wartości w pozostałych punktach
są obliczane przy użyciu rozwiązań otrzymanych dla sąsiadujących węzłów siatki
oraz specjalnie dobranej rodziny funkcji kształtu.

Dużą zaletą jest możliwość wykorzystania metody do symulacji pomieszczeń
o dowolnym kształcie. Zwiększając liczbę punktów węzłowych i dzieląc powierzchnię
na mniejsze fragmenty można uzyskać dokładniejsze rozwiązanie kosztem zwiększe-
nia czasu obliczeń. Ponadto dla badanych modeli o symetrycznym kształcie można
pominąć pomiar jednej strony symetrii, co pozwala na szybsze uzyskanie wyników.

Główną wadą metody jest długi czas modelowania i obliczeń. Wynika to z po-
działu badanego obszaru na dużą liczbę fragmentów i potrzeby zapewnienia algoryt-
mowi stabilności numerycznej wobec konieczności wielokrotnego zaokrąglania wy-
ników w trakcie wykonywania algorytmu. W celu możliwej minimalizacji różnicy
błędów, np. dla dwóch różnych propozycji wystroju jednego pomieszczenia, należy
przyjąć identycznie dobraną siatkę węzłów. Dokładność rozwiązania jest w dużym
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stopniu uzależniona od dokładności założeń problemu: podanych kształtów sali oraz
szczegółów jej wykończenia.

Rys. 2.2. Metoda elementów skończonych

Metoda elementów brzegowych

Metoda elementów brzegowych (ang. Boundary Element Method, BEM) jest ko-
lejną metodą, służącą do aproksymacji rozwiązań równań różniczkowych. W przeci-
wieństwie do poprzedniej metody, dyskretyzacja odbywa się tylko na brzegu zada-
nego obszaru (rys. 2.3), co oznacza dużo mniejszy rozmiar układu równań niż w przy-
padku metody FEM. W rezultacie obliczeń otrzymywany jest układ brzegowych
równań całkowych, który służy do wyznaczania wartości w zadanych punktach. Wa-
runkiem otrzymania rozwiązania jest istnienie rozwiązania fundamentalnego: układ
równań całkowych, skonstruowany na podstawie zadanego równania różniczkowego,
musi być liniowo niezależny.

Metoda pozwala na obliczenie rozwiązania z dużą dokładnością dla punktów we
wnętrzu obszaru, przy czym nie jest koniecznie zagęszczania siatki na brzegu. Ana-
logicznie do metody FEM, dokładność rozwiązania zależy od dokładności podanych
warunków brzegowych, wyznaczonych dla pomieszczenia. Metoda znajduje również
bardzo duże zastosowanie dla rozpatrywania otwartych pól akustycznych [21].

2.2.3. Modele geometryczne

Modele geometryczne były wykorzystywane już w starożytności, przykładowo
przez budowniczych teatrów antycznych. Korzystali oni z prawa o zwierciadlanym
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Rys. 2.3. Metoda elementów brzegowych

odbiciu fali (równość kąta padania i kąta odbicia) na wiele lat przed sformułowa-
niem go przez W. Snelliusa. Każda metoda geometryczna polega na śledzeniu drogi
czoła fali kulistej, rozchodzącej się w pomieszczeniu. Z reguły pomijane są zjawiska
o charakterze falowym, takie jak: rozproszenie (dyfrakcja), ugięcie (refrakcja) i na-
kładanie się (interferencja) fal dźwiękowych. Uproszczenia te mają swoje uzasadnie-
nie, ale zarazem ograniczają stosowalność metody do zakresu średnich i wysokich
częstotliwości.

Wszystkie przedstawione poniżej metody: metoda źródeł pozornych i metody
śledzenia, wymagają opracowania geometrycznego modelu pomieszczenia, w któ-
rym rozchodzą się promienie dźwiękowe oraz określenia kształtu i położenia źródła
dźwięku i odbiornika. Wymagane jest również, by wymiary pomieszczenia były zna-
cząco większe od badanej długości fali, aby nie występowały zjawiska o charakterze
rezonansowym, gdyż są one pomijane przez te metody. Obecność rezonansu wpro-
wadza znaczny błąd między modelem a rzeczywistym obiektem. Problem dotyczy
również częstotliwości wysokich: gdy fala dźwiękowa ma długość rzędu wymiaru
struktur zewnętrznych powierzchni odbijającej, aproksymacja jej przy użyciu teorii
prostoliniowej propagacji również zawodzi. Jednak główną wadą modeli geometrycz-
nych jest pominięcie zależności fazowych – każda fala reprezentowana jest tylko przez
swoją energię. To uproszczenie powoduje, że jedynym efektem nakładania się fal jest
zwykłe dodanie ich energii [30].

Wraz z powszechną komputeryzacją postępowanie wykreślne, wykorzystywane
od czasów starożytnych, zostało zastąpione obliczeniami numerycznymi. Pozwoliło
to na znaczne zwiększenie precyzji wyników poprzez m.in. dokładniejsze odtworzenie
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kierunku biegu fal oraz uwzględnienie większej liczby odbić oraz badanie propagacji
fal w trzech wymiarach. W ten sposób stało się możliwe badanie części zjawisk
falowych: rozproszenia dźwięku przy odbiciu, zmiany kierunku frontu przy ugięciu.
Również skorygowano obliczanie zjawisk związanych z nakładaniem się fal.

Modele geometryczne mają szerokie zastosowanie projektowe. Wszystkie pro-
gramy przeznaczone do symulacji akustyki pomieszczeń implementują co najmniej
jedną z poniższych metod. Dzięki ich wykorzystaniu możliwe jest skorygowanie rów-
nomierności nagłośnienia na widowni przez kierowanie fali odbitej w obszar niedo-
głośniony za pomocą powierzchni silnie odbijających, takich jak profilowany sufit
lub ekrany akustyczne.

Metoda źródeł pozornych

W metodzie źródeł pozornych (ang. Image Source Method) rzeczywiste źródło
dźwięku oraz ustawienie ścian pomieszczenia zastępowane są układem pozornych
źródeł dźwięku, odpowiednio rozmieszczonych w przestrzeni. Źródła pozorne two-
rzone są według zwykłych zasad optycznych tworzenia obrazów pozornych: każdemu
odbiciu źródła niższego rzędu od płaszczyzny można przyporządkować nowe źródło
pozorne o mocy równej mocy tego źródła przemnożonej przez współczynnik odbicia
danej ściany. Na rysunku 2.4 przedstawione są pierwsze dwa rzędy źródeł pozornych
w płaszczyźnie poziomej.

Głównym wynikiem obliczeń metodą źródeł pozornych jest kierunek i czas doj-
ścia fal odbitych do dowolnie zadanego punktu odbiornika. W ten sposób możliwe
staje się wyznaczenie echogramów, czyli zależności energii akustycznej w odniesieniu
do czasu mierzonego od chwili pobudzenia impulsowym sygnałem dźwiękowym.

Dla pomieszczenia prostopadłościennego konstrukcja źródeł pozornych, nawet
bardzo wysokich rzędów, jest bardzo prosta. Niestety, dla bardziej skomplikowanych
wnętrz ilość źródeł rośnie wykładniczo wraz z rzędem [29]. Z tego powodu ta metoda
nie jest zbyt użyteczna, np. dla sal koncertowych, gdzie odbicia rzędu kilkuset są sły-
szalne w sygnale pogłosowym, podczas gdy typowe audytorium wymaga obliczenia
30-50 rzędów [22].

Dodatkowo, pomieszczenia o kształcie nieregularnym wymagają przeprowadze-
nia testu widoczności, czyli sprawdzenia, czy promień po odbiciu od danej ściany
może dotrzeć do zadanego punktu. Oznacza to znaczne wydłużenie czasu obliczeń,
co jest szczególnie zauważalne przy małej liczbie ścian oraz dla pomieszczeń o ma-
łych współczynnikach pochłaniania [14]. W obu wymienionych wypadkach należy
wykonać test widoczności dla wielu rzędów źródeł pozornych. Proste pominięcie nie-
widocznych źródeł nie jest zawsze możliwe, ponieważ w modelu są obecne nie tylko



16 Modelowanie pola akustycznego

źródła pozorne o bardzo małej energii – powstałe z odbicia od ścian silnie pochłania-
jących – ale również źródła, które powstają w wyniku odbić od przedłużenia ścian
(przykładowo źródło pozorne Sc na rys. 2.4). Pierwszy typ źródeł można pominąć,
natomiast dla źródeł drugiego typu może się okazać, że jest ono jest niewidoczne,
ale odpowiadające mu źródła-dzieci należą do zbioru widocznych [16].

Rys. 2.4. Metoda źródeł pozornych

Metoda śledzenia promieni

Metoda śledzenia promieni (ang. Ray Tracing Method) jest pierwszą metodą mo-
delowania przy użyciu komputera wykorzystaną w praktyce. Polega ona na rozpa-
trywaniu zbioru promieni dźwiękowych, niosących jednakową energię i rozprzestrze-
niających się z prędkością propagacji dźwięku. Przykładowy bieg promieni został
przedstawiony na rysunku 2.5. Promienie odbijają się od ścian zgodnie z prawem
Snelliusa, zatem można wyznaczyć rozkład odbić w pomieszczeniu dla zadanego
przedziału czasowego, co odpowiada przestrzenno-czasowemu rozkładowi dźwięku.
Wpływ odbicia do ścian pomieszczenia na utratę energii niesionej przez falę może
być przedstawiony dwojako: albo energia każdego promienia zmienia się wraz z od-
biciem od kolejnych ścian, albo też wraz z każdym odbiciem od ściany maleje liczba
promieni odbitych, przy czym energia pozostałych pozostaje bez zmian. W pierw-
szym przypadku strata energii jest proporcjonalna do współczynnika pochłaniania
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dźwięku danej powierzchni ograniczającej, w drugim – liczba promieni odbitych jest
mniejsza proporcjonalnie do wartości α [14].

W celu uzyskania dokładniejszych rezultatów punktowych zachodzi potrzeba
wprowadzenia odbiornika. Ponieważ prawdopodobieństwo trafienia promienia w punkt
jest równe 0, odbiornik jest przedstawiany jako sfera o niezerowym promieniu, prze-
zroczysta dla fal dźwiękowych. Obliczenia polegają wtedy na przechowywaniu bie-
żącej energii poszczególnych promieni oraz wyznaczaniu chwil, w których trafiają
one w otoczenie odbiornika.

Zaletą metody jest możliwość wyznaczenia wielu parametrów badanego wnętrza
oraz możliwość uniezależnienia się od pozycji obserwatora. Pozwala ona na symulo-
wanie pola dla pomieszczeń, których nie można zbadać metodą źródeł pozornych.
Możliwe jest wprowadzenie tłumienia ośrodka poprzez uzależnienie wartości energii
od przebytej drogi promienia, a także uwzględnienie zjawisk rozproszenia i ugięcia
fali. Symulacja tych zjawisk jest jednak w pewnym stopniu utrudniona z powodu
zastąpienia ciągłej struktury pola jej dyskretnym odpowiednikiem [29].

Metoda śledzenia promieni umożliwia bieżące śledzenie statystycznego rozrzutu
wyniku, jednak wraz z upływem czasu rozrzut krzywej zaniku dźwięku jest coraz
mniejszy. Ponieważ promienie są emitowane punktowo ze źródła, co oznacza ist-
nienie dużego podpróbkowania początkowych kierunków promieni, zatem ich dobór
w pewnym stopniu może wpływać na wynik obliczeń (problem artefaktów próbkowa-
nia) – np. poprzez pominięcie istotnych ścieżek propagacji dźwięku [16]. Sposobem
redukcji tego problemu jest emisja dużej liczby promieni, co znacząco wydłuża czas
obliczeń, aczkolwiek dla zastosowań praktycznych i tak jest on krótszy niż dla metod
falowych oraz metody źródeł pozornych.

Rys. 2.5. Metoda śledzenia promieni
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Metoda śledzenia wiązki

Aby usunąć niedogodności związane z metodą śledzenia promieni, opracowano
metodę śledzenia wiązki (ang. Beam Tracing Method). Każda wiązka ma określony
kształt wokół swojej osi, utożsamianej z promieniem dźwiękowym, i jest propago-
wana w przestrzeni podobnie do promienia dźwiękowego, wliczając w to lustrzane
odbicie od przeszkód. Tworzona jest wówczas odpowiednia wiązka odbicia (jak na
rys. 2.6) dla obszaru zasłoniętego przez przeszkodę. Obliczany jest czas dojścia
wiązki do punktowego odbiornika oraz powierzchniowa gęstość energii fali, male-
jąca proporcjonalnie do kwadratu przebytej przez wiązkę drogi.

Kluczową sprawą jest dobór kształtu wiązek, gdyż wymagane jest, aby wiązki
rekonstruowały czoło fali. Pierwotnie były wykorzystywane kształty stożków, co pro-
wadziło do problemów z nakładaniem się sąsiednich wiązek. Proponowane rozwiąza-
nia problemu sugerowały śledzenie dróg stożków od odbiornika do źródła i usuwanie
duplikatów lub zastosowanie funkcji wagowej na przekroju każdego stożka w taki
sposób, aby ich superpozycja odpowiadała rzeczywistemu kształtowi czoła fali. In-
nym rozwiązaniem jest wykorzystanie wiązek w kształcie ostrosłupów o podstawie
trójkątnej. Korygowanie kształtu superpozycji wiązek dowolną metodą eliminuje ten
problem, przez co pozwala uzyskać dokładniejsze wyniki. Ta operacja wymaga jed-
nak znacznie większej mocy obliczeniowej niż podstawowa metoda śledzenia stożków
[14].

Zaletą metody śledzenia wiązki jest wykorzystanie geometrycznych spójności,
gdyż każda wiązka reprezentuje potencjalnie nieskończoną liczbę promieni wycho-
dzących ze źródła. Dodatkowo unika się w ten sposób problemu artefaktów próbko-
wania, występujących w metodzie śledzenia promieni, gdyż cały zakres kierunków
wychodzących ze źródła jest dokładnie pokryty przez wychodzące wiązki. W porów-
naniu do metody źródeł pozornych korzyścią wynikającą ze śledzenia wiązek jest
potrzeba konstrukcji mniejszej liczby źródeł pozornych w zadanym pomieszczeniu:
dla każdego fragmentu wiązki wyznaczyć trzeba tylko źródła pozorne względem ścian
przecinających wiązkę. W konsekwencji obliczenia są szybsze.

Wadą tej metody jest jej stosunkowo duża złożoność obliczeniowa, większa niż
dla metody śledzenia promieni. W szczególności czasochłonne jest obliczanie prze-
cięć i przycięć wiązek w modelu trójwymiarowym, gdyż każda z nich może być
odbijana lub rozpraszana równocześnie przez kilka różnych powierzchni. Aby tego
uniknąć, niektóre systemy śledzą tylko aproksymację wiązki – reprezentowaną przez
jej promień centralny – i dla niego dokonują geometrycznego wyznaczenia przecięć
i odbić, czasami tylko rozszczepiając promienie wraz ze wzrostem odległości od źró-
dła [16]. Podejście to jest z kolei wrażliwe na odbicia w narożach, gdyż kierunek
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i oś propagacji wiązki zależy tylko od powierzchni, od której odbija się jej promień
centralny.

Rys. 2.6. Metoda śledzenia wiązki



Rozdział 3

Zasady projektowania akustyki pomieszczeń

3.1. Zasady projektowania akustyki dla różnych

typów pomieszczeń

Sztuka wystroju akustycznego polega zarówno na rozważaniach teoretycznych,
jak i rzeczywistym doświadczeniu praktycznym. Brak teorii prowadzić może do nie-
bezpiecznych uproszczeń. Praca konsultanta akustycznego zaczyna się od przedsta-
wienia mu projektu pomieszczenia wraz z przeznaczeniem i zakresem użyteczności,
ponadto potrzebne są informacje o docelowym rozkładzie pola i parametry wnę-
trza. Kluczowym zadaniem jest wypracowanie propozycji zmian, które mają na celu
poprawienie akustyki pomieszczenia. Przy ich wprowadzaniu konieczne jest zwróce-
nie uwagi na zgodność z wizją architekta oraz na wysokość wymaganych nakładów
finansowych.

Brakuje jednej, powszechnej procedury projektowania akustycznego budynków,
również z uwagi na fakt, że wielu architektom i właścicielom zależy na oryginal-
ności projektu. W każdym przypadku tworzenia poprawek wymagana jest bliska
współpraca z architektem i pewna doza szczęścia. Istnieje jednak kilka standar-
dów projektowania, które można próbować zaadaptować. Rezultaty zależne są od
preferencji optymalizacji: czas pogłosu czy geometria pomieszczenia. Parametrami
wpływającymi na akustykę sali są przede wszystkim: siła sygnału bezpośredniego,
czasowo-przestrzenny rozkład wczesnych odbić sygnału, czas pogłosu. Zależą one
od kształtu pomieszczenia, rozkładu miejsc na widowni, użytych materiałów przy
wykonywaniu ścian, sufitu, foteli etc. Choć kształt pomieszczenia nie determinuje
czasu pogłosu, to w zamian wpływa na liczbę, kierunek oraz opóźnienia wczesnych
odbić docierających do słuchacza.

Tendencje architektów do wznoszenia budynków na planie okręgu lub elipsy,
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z pewnością bardzo fascynujące z punktu widzenia artystycznego i estetycznego,
niestety nie skutkują dobrymi właściwościami akustycznymi. Powodują powstawanie
lokalnych ognisk fali, trudnego do zlikwidowania echa oraz dużych nierównomierności
rozkładu pola, co utrudnia zapewnienie dobrego odbioru mowy lub muzyki na dosta-
tecznie dużym obszarze. Jednak w ogólności, prawidłowo uformowane układy krzy-
wopowierzchniowe mogą być użyteczne przy projektowaniu sal. Istotne jest jednak
usytuowanie ich względem powierzchni użytkowej oraz systemu nagłośnieniowego,
czego udanym przykładem jest aula Uniwersytetu Poznańskiego, wykorzystywana
do Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych im. H. Wieniawskiego.

Częstym zjawiskiem jest sytuacja, w której wizja architekta okazuje się skut-
kować złą akustyką lub też proponowane ustroje nie pasują do wystroju wnętrza.
Konsultant akustyczny musi mieć na uwadze, że jego działania nadają sali określony
wyraz architektoniczny, tworząc jej nastrój. W takiej sytuacji często stosowane są
systemy nagłośnieniowe lub lokalne korekty akustyczne, które nie są w stanie usu-
nąć wszystkich znaczących błędów powstałych na etapie projektowania. Dlatego,
pomimo odpowiedzialności architekta za cały projekt budynku, warto zasięgać kon-
sultacji akustycznych już od najwcześniejszego etapu.

W zależności od wymagań akustycznych wobec pomieszczenia można wprowa-
dzić rozróżnienie między wnętrzami o akustyce kwalifikowanej i niekwalifikowanej.
Do grupy pomieszczeń niekwalifikowanych zaliczane są miejsca, których funkcjo-
nalność nie jest związana z akustyką, a jedynie jest to element składowy ogólnego
komfortu użytkowania. Przykładami takich pomieszczeń są pokoje biurowe i miesz-
kalne, sale szkolne, sale prób, pomieszczenia przemysłowe itp. Również zaliczają się
do nich budynki o większej kubaturze, przykładowo terminale lotniskowe, dworce
kolejowe oraz hale sportowe i handlowe. W przypadku tego typu pomieszczeń, pro-
ces adaptacji akustycznej sprowadza się do eliminacji echa i hałasu oraz redukcji
nadmiernej pogłosowości pomieszczenia poprzez wskazanie odpowiednich materia-
łów budowlanych oraz wykończeniowych.

Grupą zdecydowanie ważniejszą z punktu widzenia konsultanta akustycznego
są pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej, wśród których można wyróżnić teatry,
sale operowe, kina, studia nagrań, a także świątynie i sale wielofunkcyjne. Są to po-
mieszczenia z reguły wykorzystywane do działalności muzycznej lub słownej, czyli
tam, gdzie szczególnie ważna jest akustyka pomieszczenia. Istotne jest nie tylko
wykonanie adaptacji w zakresie przewidzianym dla pomieszczeń akustycznie nie-
kwalifikowanych. Również ma znaczenie szczegółowe określenie parametrów aku-
stycznych, kształtu pomieszczenia i profilu powierzchni. Także podział budynku na
strefy akustyczne wraz z przystosowaniem akustyki do systemów nagłośnieniowych
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determinuje jakość pomieszczenia [22]. Zaproponowany podział na audytoria, sale
koncertowe, sale wielofunkcyjne oraz kościoły orientacyjnie odpowiada klasyfikacji
pomieszczeń w zależności od tego, czy we wnętrzu dominuje przekaz słowny czy
muzyczny, bądź też czy wnętrze przeznaczone jest do użytku sakralnego.

3.1.1. Ogólne zasady projektowania akustyki

Najważniejszym pojedynczym parametrem oceny jakości pomieszczenia jest czas
pogłosu, opisany w punkcie 4.1.3 niniejszej pracy. W literaturze istnieje wiele opra-
cowań, dotyczących sugerowanych zależności między czasem pogłosu a kubaturą lub
funkcją pomieszczenia. F. Brückmayer zaproponował zestawienie zalecanego czasu
pogłosu zależnego od konkretnego przeznaczenia sali koncertowej wraz z dopusz-
czalnym zakresem błędu, przedstawione w tabeli 3.1, a zależność kubatury i czasu
pogłosu od gatunku muzyki wykonywanej w pomieszczeniu przedstawiła P. Kühl
(tabela 3.2). Należy pamiętać, że wszystkie zalecenia czasu pogłosu dotyczą zakresu
częstotliwości średnich, 500–1000 Hz.

Tabela 3.1. Czas pogłosu zalecany dla sal o różnej funkcjonalności [33]

Funkcja pomieszczenia
Czas pogłosu [s]

Wartość zalecana Dopuszczalny zakres
sale chóru 1,2 1,0 – 1,3

teatry 1,4 1,2 – 1,5

sale wielofunkcyjne 1,5 1,3 – 1,6

sale operowe 1,6 1,4 – 1,7

sale koncertowe 1,9 1,7 – 2,0

Tabela 3.2. Czas pogłosu oraz kubatura sali zalecane dla różnych rodzajów muzyki [33]

Rodzaj muzyki Czas pogłosu [s] Kubatura [m3]
muzyka klasyczna i nowoczesna 1,5 2000 – 14000

muzyka romantyczna 2,1 3000 – 14000

uśredniona wartość dla różnych rodzajów 1,7 3000 – 14000

Ważne, nie tylko z punktu widzenia akustyki pomieszczenia, ale także z uwagi na
wymogi bezpieczeństwa, jest zapewnienie odpowiedniej kubatury wnętrza w prze-
liczeniu na jedno miejsce na widowni. Związane to jest nie tylko z wymaganiami
dotyczącymi czasu pogłosu (m.in. opisanym zależnością 4.4), ale również z koniecz-
nością zapewnienia odpowiedniej wentylacji oraz dróg ewakuacji. Zależność objętości
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przypadającej na jedno miejsce dla pomieszczeń o różnym przeznaczeniu jest przed-
stawiona w tabeli 3.3.

Niezależnie od objętości sali, bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej in-
tymności sali poprzez dostarczenie do słuchacza wielu wczesnych odbić, przychodzą-
cych z odpowiednich kierunków. W tym celu wykorzystywany jest sufit oraz ściany
boczne, które mogą znacząco skrócić opóźnienie między falą bezpośrednią a odbitą.
Poprzez ich ukształtowanie możliwa jest również kontrola pokrycia widowni dźwię-
kiem jednokrotnie odbitym, a także kierowanie fal dźwiękowych w odpowiednie re-
jony widowni. Zastąpienie płaskich ścian licem o zróżnicowanej geometrii (łamanym
lub zdobionym) skutkuje lepszym rozproszeniem pola w pomieszczeniu.

Elementem wystroju, pomagającym skrócić czas dojścia pierwszego odbicia, są
sufity podwieszane, wykonane z materiału odbijającego dźwięk. Te ekrany aku-
styczne mają z reguły kształt płaskich lub lekko wygiętych płyt, często wykony-
wanych np. ze szkła hartowanego lub płyt poliwęglanowych. Ich łączna powierzch-
nia nie powinna przekraczać 40–50% powierzchni estrady [22]. Powstałe odbicie jest
częściowo zwierciadlane, częściowo rozpraszane, przy czym proporcje zależą od wy-
miarów płyty i długości fali: im większe wymiary płyt, tym wyraźniejszy jest efekt
zwierciadlany.

W przeciwieństwie do zabiegu profilowania ścian i sufitu, obecność ekranów aku-
stycznych nie oznacza modyfikacji kubatury, ani też wyrazu architektonicznego po-
mieszczenia. Przezroczyste ekrany, oprócz efektu akustycznego, pomagają również
wyeksponować detale sufitu lub podkreślić neutralność wizualną ekranów. Ekrany
szklane odbijają również światło, nie tylko dźwięk, co stwarza możliwość manipu-
lacji efektem wizualnym i uzyskanie lepszego oświetlenia wykonawców i scenografii,
natomiast trzeba pamiętać, że może to działać rozpraszająco na widzów.

Ważnym wymaganiem dotyczącym pomieszczeń jest zapewnienie dobrej izola-
cji akustycznej. W tym pojęciu zawarta jest przede wszystkim separacja budynku
od hałasu wewnętrznego i zewnętrznego. Wymagana jest dobra izolacyjność ścian
oraz drzwi pomieszczenia. Studia radiowe lub nagraniowe (w tym również studio
Radia Gdańsk) bardzo często wykorzystują specjalną masę wylewaną na funda-
menty pomieszczenia. Substancja ta jest skutecznie amortyzuje drgania przenoszone
po powierzchni ziemi, pochodzące np. od ruchu ulicznego oraz środków komunika-
cji miejskiej. Innym sposobem jest izolacja pojedynczego pomieszczenia studyjnego
wewnątrz budynku poprzez umieszczenie podłóg pływających w taki sposób, aby
nie było bezpośredniego kontaktu między studiem, a pozostałą częścią budynku.
Ochrona przed zakłóceniami zewnętrznymi obejmuje również utworzenie śluz aku-
stycznych przy wejściach do pomieszczeń.
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Tabela 3.3. Optymalna kubatura pomieszczenia w przeliczeniu na jednego widza

Przeznaczenie pomieszczenia Kubatura w m3 na osobę
wg J. Sadowskiego [33]

sale kinowe 3 – 4

audytoria, sale teatralne 4 – 7

sale koncertowe 7 – 10

wg E. Neuferta [28]

sale teatralne 3 – 5

sale wielofunkcyjne 4 – 7

sale operowe 5 – 8

muzyka kameralna 6 – 10

muzyka symfoniczna 8 – 12

muzyka organowa 10 – 14

Zakłócenia wewnętrzne mogą pochodzić przede wszystkim od systemu wentyla-
cyjnego pomieszczenia, niezbędnego dla wnętrz gromadzących znaczne ilości osób.
Dobrym rozwiązaniem jest jak największa separacja akustyczna urządzeń klimaty-
zacji od ścian pomieszczenia. Możliwe jest również wyprowadzenie części systemu
generującej duży poziom hałasu na zewnątrz budynku. Warta uwagi jest współpraca
z projektantami oraz odpowiedni dobór instalacji pod kątem jej zabezpieczenia prze-
ciwhałasowego i przeciwdrganiowego.

3.1.2. Audytoria

Audytoria są podstawowym, z punktu widzenia akustyka, typem projektowanych
pomieszczeń. Głównym zaleceniem dla audytoriów jest zapewnienie czasu pogłosu
równego 1,0 s z dopuszczalną tolerancją 20%. Akceptowalne są zarazem większe
czasy pogłosu dla częstotliwości niskich (do 1,5 s dla 125 Hz) oraz mniejsze dla
częstotliwości wysokich (od 0,5 s dla 8 kHz) [22]. Żeby spełnić to wymaganie, nie-
zbędne jest równomierne nagłośnienie całego obszaru publiczności oraz dobranie
odpowiednich proporcji między dźwiękiem bezpośrednim a pogłosowym. Ponieważ
dominującym typem sygnału dźwiękowego jest przekaz słowny, głównym wymaga-
niem stawianym audytoriom jest zapewnienie zrozumiałości mowy w pomieszczeniu
na poziomie co najmniej 80%.

Dobrym rozwiązaniem jest konstrukcja sufitu i ścian w pobliżu mówcy tak, aby
promieniowały bezpośrednio w stronę publiczności. W salach konferencyjnych, lek-
cyjnych, wykładowych co najmniej przednia i środkowa część sali powinna być odbi-
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jająca, gdyż sufity są wystarczająco niskie (a ściany dostatecznie bliskie), aby wspo-
móc dźwięk bezpośredni. Materiały pochłaniające powinny wobec tego być z reguły
tylko montowane na ścianie tylnej i dalszych obszarach sufitu [24].

3.1.3. Sale koncertowe

Oprócz pomieszczeń przeznaczonych do emisji sygnału mowy, drugą ważną ka-
tegorią są sale koncertowe i operowe. Powinny one eksponować walory brzmieniowe
muzyki, pełność i jasność brzmienia. Wymagana jest dobra wyrazistość dźwięku
oraz równomierne nagłośnienie obszaru widowni. Ponadto powinna być zapewniona
dobra słyszalność między muzykami, co ma na celu poprawę interakcji muzycznej
między nimi i zwiększenie zespołowości. Sale koncertowe z reguły nie potrzebują do-
datkowych materiałów dźwiękochłonnych, gdyż wystarczające tłumienie w sali za-
pewnia publiczność. Ewentualna korekcja klimatu akustycznego sali, w przypadku
gdy jest ona zbytnio wytłumiona, może wymagać zmniejszenia liczebności i obszaru
widowni.

Szczególnie istotne jest zapewnienie małego opóźnienia między falą bezpośrednią
a wczesnymi falami odbitymi, docierającymi do słuchacza – zwłaszcza dla wnętrz
o dużej kubaturze. Zalecenia uzależniają bliskość źródła dźwięku od opóźnienia,
które optymalnie powinno być krótsze niż 20 ms. Wartość większa od 50 ms oznacza
bardzo niekorzystne pojawienie się echa. Przy korekcji tego zjawiska pomocne jest
profilowanie sufitu oraz ścian, a także wykorzystanie ekranów akustycznych zmniej-
szających drogę dźwięku odbitego do słuchacza.

Konieczne jest także zapewnienie słuchaczom wrażenia przestrzenności, czyli po-
prawnego rozkładu wczesnych odbić. Korzystne jest, aby docierały do słuchacza
z kierunków bocznych. Dodatkowo sugerowane jest zróżnicowanie struktury odbić
odbieranych przez lewe i prawe ucho [4]. Dla sal o dużej szerokości słuchacz odbiera
podobny sygnał za pomocą obydwu uszu, gdyż na wczesne odbicia składają się głów-
nie fale odbite od sufitu. Z tego powodu należy na etapie projektowania odpowiednio
dobrać kształt oraz proporcje sali, w szczególności jej szerokość i wysokość.

Typowe sale koncertowe, znajdujące się w powszechnym użyciu, są wzniesione na
rzucie prostokątnym, podkowiastym lub wachlarzowym. Najwięcej zaleceń projekto-
wych w literaturze dotyczy rzutów prostokątnych. Określają one przede wszystkim
optymalne proporcje pomieszczeń (długość : szerokość : wysokość):
• wg W. Sabine’a – 2:3:5
• wg V. Knudsena – 8:15:20
• wg J. Volkmana – 10:16:25
• proporcje europejskie – 3:5:8



26 Zasady projektowania akustyki pomieszczeń

• złoty podział – (
√

5− 1):2:(
√

5 + 1)

Przestrzeganie powyższych zaleceń pozwala poprawnie projektować sale o wi-
downi do 1200 miejsc [22]. W przypadku większych sal trzeba pamiętać o wpływie
tłumienia fali bezpośredniej wraz z odległością od źródła, wobec czego do tylnych
rzędów może docierać zbyt mała ilość energii. Również dystans między ścianami
bocznymi może stać się na tyle znaczący, że powstanie echo trzepoczące oraz zjawi-
ska rezonansowe, niepożądane z punktu widzenia właściwości akustycznych wnętrza.
Istnieją procedury pozwalające na przeciwdziałanie problemom związanym z tymi
zagadnieniami, na przykład poprzez odpowiednie kształtowanie kąta między sceną
a ścianą w przedniej części sali. W ogólności, należy unikać proporcji wyrażonych
bardzo małymi liczbami naturalnymi np. 1:1:1 lub 1:2:3, gdyż powoduje to nieko-
rzystne nakładanie się modów własnych pomieszczenia (zagadnienie szerzej omó-
wiono w punkcie 2.2.2 pracy).

Według zaleceń dla sal koncertowych, kształt pomieszczenia powinien być taki,
aby możliwie duża część widowni była skoncentrowana wokół osi akustycznej sali
– kierunku najlepszego odbioru dźwięku. Widownia nie powinna być zbyt szeroka,
gdyż w przypadku obecności źródła o dużej kierunkowości istnieje niebezpieczeństwo
niedogłośnienia bocznych sektorów widowni. Ponieważ instrumenty mają określone
charakterystyki kierunkowe oraz ustawienie orkiestry jest uzasadnione uzyskaniem
jak najlepszego dźwięku na głównym kierunku promieniowania, problem ten poja-
wia się często w salach, w których scena umieszczona jest przy krótszej ścianie albo
gdy sala jest zbyt długa, w stosunku do swojej szerokości [7]. Najlepszym przykła-
dem takiego błędnego projektowania jest gdańska Filharmonia na Ołowiance, sala
charakteryzująca się bardzo krótkim czasem pogłosu i niewłaściwymi proporcjami
długości do szerokości. Zastosowane tam wsparcie w postaci nagłośnienia central-
nego kompensuje niedogodności, ale – poprzez sztuczne wydłużenie czasu pogłosu –
stwarza nienaturalne wrażenia przestrzenne.

Dodatkowym problemem związanym ze zbyt szerokimi salami jest słaba słyszal-
ność wykonawców między sobą, z reguły będąca wynikiem wysunięcia sceny wgłąb
tego typu pomieszczenia. Brak odbić bocznych powoduje zmniejszenie uczucia prze-
strzenności, gdyż odbicia docierające z góry nie odpowiadają za wrażenie w takim
stopniu, jak dochodzące od bocznych ścian pomieszczenia. Wada ta jest możliwa do
skompensowania nawet przy użyciu powierzchni kierujących dźwięk odbity np. pod-
wieszanych na suficie ekranów, ale nie poprawi kierowania dźwięku bezpośredniego.
Fale odbite mają bowiem zadanie jedynie wspomagania i kształtowania barwy, nato-
miast nie mogą zastępować dźwięku bezpośredniego. Jedynym możliwym sposobem
redukcji wszystkich niedogodności jest zatem wykorzystanie systemu nagłośnienio-
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wego.
Sale zbudowane na rzucie wachlarzowym umożliwiają skrócenie długości sali przy

jednoczesnym zachowaniu objętości, co w znacznym stopniu uzasadnia popularność
takiego kształtu dla dużych sal [22]. Trzeba jednak pamiętać o zapewnieniu kiero-
wania dźwięku dobitego ku centralnej części obszaru widowni, gdyż dla zbyt dużego
kąta wachlarza odbicia są kierowanej raczej ku tyłowi sali i możliwe jest wytworzenie
się echa w przedniej części. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie od-
powiednio rozrzeźbionych ścian, przez co zamiast odbicia zwierciadlanego powstaje
odbicie rozproszone – lub też specjalne profilowanie ścian, również z możliwym wy-
korzystaniem tarasowego układu widowni albo wprowadzeniem ścianek bocznych.

Trzeba również pamiętać, że salom koncertowym, wskutek brak aspektu wizual-
nego, stawiane są duże wymagania w zakresie słyszalności na scenie. Przede wszyst-
kim, projekt estrady powinien zapewniać odpowiednio dużo miejsca dla poszczegól-
nych sekcji, ale zarazem spełniać kryteria dobrej słyszalności poszczególnych instru-
mentów. Koniecznie jest zróżnicowanie wysokości poszczególnych instrumentów oraz
kierowanie części wczesnych odbić również w obszar zajmowany przez wykonawców.

Specjalnym rodzajem sal koncertowych są sale operowe. Służą one do wystawia-
nia przedstawień, w których głównymi składnikami są: muzyka, wykonywana przez
orkiestrę, oraz śpiew występujących na scenie aktorów. Zatem pomieszczenia te,
oprócz spełniania wszystkich wymagań stawianych salom koncertowym, wymagają
zapewnienia również dobrej zrozumiałości słowa oraz dobrej słyszalności między ak-
torami na scenie. Wymagania te są częściowo ze sobą sprzeczne, ponieważ np. opty-
malny czas pogłosu dla produkcji muzycznej jest dużo dłuższy niż dla produkcji
słownej w tym samym pomieszczeniu. Z tego powodu rozwiązania końcowe są kom-
promisem gwarantującym możliwie dobrą zrozumiałość mowy bez utraty cennych
walorów brzmieniowych wnętrza [7]. E. Neufert zaleca [28], aby szerokość portalu
sceny była nie mniejsza niż 13 m dla sal teatralnych i 17 m dla operowych, a pro-
porcje szerokości do wysokości i głębokości wyrażały się zależnością 1:0,63:2.

Najczęściej spotykanym planem w salach operowych jest rzut podkowiasty, bar-
dzo rzadko spotykany przy projektowaniu sal koncertowych. Tradycyjnie, celem
zwiększenia obszaru publiczności i eliminacji problemów obecnych również dla sal
o rzucie wachlarzowym, pomieszczenia zbudowane na takim planie mają dodatkowe
loże na ścianach bocznych i ścianie tylnej. Jest to rozwiązanie korzystne akustycz-
nie, gdyż zwiększa rozpraszanie i pochłanianie dźwięku, a w konsekwencji poprawia
izotropowość pola sali i zapobiega powstawaniu ognisk dźwiękowych. Wadą takiego
rozwiązania jest częste obniżenie poziomu pogłosowości sali poniżej wymagań dla
pełnienia funkcji koncertowej. Możliwością poprawy, raczej niepraktykowaną z uwagi
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na komfort widzów, jest zastosowanie twardszych siedzeń, charakteryzujących się
mniejszym pochłanianiem dźwięku. Okazuje się jednak, że wymagania dotyczące
sal operowych są mniej restrykcyjne niż dla sal koncertowych, ponieważ publiczność
dużą część uwagi poświęca na śledzenie akcji, dziejącej się na scenie. Muzyka jest ele-
mentem ważnym, ale przy braku pełnej koncentracji na dźwięku część niedogodności
jest maskowana przez efekty psychoakustyczne.

Należy pamiętać, że sceny teatralne i operowe, z powodu obecności wielu dekora-
cji, charakteryzują się dużym pochłanianiem. Częstym problemem w takich salach
jest wzajemna słyszalność na scenie. Dlatego reżyser powinien zwrócić uwagę na
prawidłowe wzajemne ustawienie wykonawców na scenie, ewentualnie posłużyć się
odpowiednią instalacją elektroakustyczną. Innym rozwiązaniem jest przesunięcie po-
zycji aktorów ku przedniej części sceny oraz proscenium, gdzie można wpływać na
lepszą zrozumiałość mowy poprzez powierzchnie boczne i elementy rozpraszające.

Korzystnym rozwiązaniem, zarówno w przypadku sal koncertowych, jak i ope-
rowych, jest sala o rzucie niesymetrycznym. Pomaga to uzyskać duże rozproszenie
dźwięku w pomieszczeniu oraz wyeksponować wrażenie przestrzenności sali. Brak
osi symetrii skutkuje brakiem miejsc, w których do obu uszu słuchacza docierają
różne sygnały. W tradycyjnych salach wyjaśnia to wybór przez melomanów miejsc
lekko przesuniętych względem osi sali. Dobrym przykładem sali zbudowanej na pla-
nie niesymetrycznym jest Segerstrom Hall w Costa Mesa w Kalifornii [9].

3.1.4. Sale wielofunkcyjne

Istotną kategorią pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej są sale wielofunkcyjne.
Wielofunkcyjność może być rozumiana zarówno jako zmiana sygnału dźwiękowego
(np. mowa zamiast muzyki), zmiana w organizacji widowni oraz sceny (np. scena
ruchoma) oraz modyfikacje związane z ograniczeniem kubatury (przykładowo wy-
łączenie balkonów). Każda zmiana oznacza konieczność spełnienia wielu wymagań
akustycznych, nierzadko sprzecznych z poprzednimi. Projektując takie pomieszcze-
nie należy przede wszystkim pamiętać, aby zakres wymagań sali wielofunkcyjnej nie
oznaczał konieczności zbyt dużego zróżnicowania parametrów akustycznych [7].

Regulacja parametrów pomieszczenia ogranicza się do przystosowania wartości
czasu pogłosu i czasu opóźnienia pierwszego odbicia do wymagań, natomiast pozo-
stałe współczynniki są rzadziej kontrolowane. Wielofunkcyjność sali można zapewnić
poprzez odpowiednio dobrany system nagłośnieniowy lub korektę architektoniczną.
Pierwsze podejście nie wymaga ingerencji w wystrój sali, lecz starannego dobrania
parametrów wspomagania elektroakustycznego.

Drugie podejście, w celu zapewnienia możliwej wszechstronności wnętrza, wy-
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korzystuje ruchome elementy pomieszczenia, pozwalające na sterowanie dźwiękiem.
Jednym z rozwiązań jest użycie ruchomych elementów wystroju, przykładowo roz-
wijanych zasłon lub miękkiego chodnika. Ich rozłożenie nie wymaga konsultacji aku-
stycznej. Jedynym wymaganiem jest sugerowane umieszczenie ich z tyłu sali, zgodnie
z rys. 3.7. W studiach nagrań wykorzystywane są dwustronne panele, pokryte z jed-
nej strony materiałem dźwiękochłonnym, a z drugiej – odbijającym. Dzięki dużej
różnicy współczynnika pochłaniania obu stron, możliwa jest zmiana akustyki w za-
leżności od zapotrzebowania. Wówczas panele ustawiane są pod odpowiednim kątem
do ściany oraz dobierana jest wysokość ich zawieszenia.

Kolejnym sposobem manipulacji akustycznych jest użycie ruchomych elementów
technicznego wyposażenia sali. Taką rolę spełnia zarówno opuszczany sufit o regulo-
wanej wysokości lub ekrany naścienne (wpływające przede wszystkim na opóźnienie
wczesnych odbić), a także ścianki przesuwne. W tej kategorii zawierają się również
zmiany w pobliżu proscenium: zamknięcie fosy orkiestrowej, usunięcie przednich rzę-
dów foteli, a także odgrodzenie sali za pomocą ścianek. Jednak trzeba pamiętać, że
zastosowanie tego typu rozwiązań wiąże się z większą modyfikacją klimatu, a nawet
kubatury wnętrza, wobec czego sugerowana jest uprzednia konsultacja akustyczna
przed wprowadzeniem zmian. Sam efekt z reguły jest stosunkowo kosztowny, a wy-
magane zmiany trudne do wprowadzenia. Dlatego też jakość sal wielofunkcyjnych
jest zauważalnie gorsza od klasycznych pomieszczeń dedykowanych jednemu rodza-
jowi produkcji [22].

Ostatnim tradycyjnie proponowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie komór
pogłosowych sprzężonych z salą. Poprzez mechaniczne sterowanie położeniem żaluzji
możliwe jest wydłużenie czasu pogłosu. Wartość korekt czasu pogłosu zależna jest
od konstrukcji komory i wykończenia jej wnętrza. W celu uzyskania pożądanego
efektu wykorzystuje się materiały silnie odbijające, np. tynk gładzony.

3.1.5. Kościoły

Budynki sakralne są miejscem modlitw i obrzędów. Związane są nierozerwalnie
z kultem religijnym. Świątynie były wznoszone już w starożytnym Egipcie i odzwier-
ciedlały duże znaczenie religii w społecznościach. Wielkie religie Wschodu, takie
jak hinduizm czy buddyzm, kojarzą się z okazałymi budowlami, będącymi miej-
scami kultu Brahmy, Sziwy lub Wisznu. Znaczny wpływ na powstawanie świątyń
miały również religie monoteistyczne: judaizm, chrześcijaństwo oraz islam. Obecnie
obiekty sakralne są powszechne na całym świecie. Oprócz swojej funkcji sakralnej,
kościoły pełnią również funkcję społeczną i użytkową, umożliwiając gromadzenie
się wiernych, a także funkcję humanistyczną, będąc ośrodkami kulturotwórczymi,
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stwarzającymi pole do wytworzenia więzi wspólnotowych. Zarazem mogą być auto-
nomicznymi dziełami sztuki architektonicznej, odwiedzanymi dla ich unikatowych
walorów estetycznych.

Na wytyczne dotyczące projektowania oraz konstrukcji świątyń wpływ ma wiele
czynników. Głównym jest sama religia i związane z nią przepisy liturgiczne. Okazuje
się, że – w zależności od religii – pomieszczenia sakralne charakteryzują się innymi
proporcjami dźwięków [14]:
• kościoły katolickie: muzyka (przede wszystkim organowa), śpiew i mowa,
• kościoły prawosławne (cerkwie): śpiew i muzyka,
• kościoły protestanckie (zbory): mowa, czasem muzyka,
• synagogi: przede wszystkim mowa.
Powyższe obserwacje mają duży wpływ na projektowanie akustyki pomieszczeń,

gdyż optymalne parametry wnętrza dla emisji sygnałów mowy i muzyki przyjmują
różne wartości. Wymagania, wynikające z zaleceń, są niejednokrotnie sprzeczne ze
sobą. Zachodzi potrzeba rozwiązań kompromisowych, minimalizujących w miarę
możliwości niedogodności akustyczne. Można się spodziewać, że kościoły katolic-
kie będą preferowały dłuższy czas pogłosu niż synagogi, gdyż brzmienie organów
jest zdecydowanie lepsze w pomieszczeniach pogłosowych.

Oczywiście zależny od rodzaju wyznania jest też kształt budowli sakralnych oraz
ich wyposażenie: zbory protestanckie są ascetyczne, w przeciwieństwie do niektórych
bardzo bogato i misternie zdobionych kościołów katolickich [14]. Te ostatnie trady-
cyjnie zbudowane są na planie krzyża, choć w ostatnich latach następuje odwrót od
tej zasady i przyzwolenie na większą dowolność działania architektów. Skutkiem tego
są spotykane świątynie, budowane na planie koła, elipsy lub spirali, co niekoniecznie
wpływa korzystnie na ich jakość akustyczną.

Również ważna, z punktu widzenia architekta, jest konieczność uwzględnienia
w projekcie obecności wszystkich niezbędnych elementów liturgicznych oraz ich po-
prawnego układu. W świątyni chrześcijańskiej nie powinno zabraknąć m.in. ołtarza,
ambony oraz tabernakulum. Zaleceń dotyczące świątyń są określone w dokumentach
liturgicznych. Przykładowe wymagania dla kościoła rzymskokatolickiego przedsta-
wione są na rysunku 3.1.

Sposób sprawowania liturgii ulegał zmianom w czasie: dla budowli wczesnochrze-
ścijańskich ważne było podkreślenie wspólnotowego charakteru religii, wobec czego
miejsce dla księży było w absydzie. Średniowieczny podział zgromadzenia liturgicz-
nego na część kapłańską i część dla wiernych również znalazł odzwierciedlenie w aran-
żacji wnętrza, ołtarz został umieszczony w obszernym prezbiterium, oddzielonym od
nawy. Szczególne zmiany liturgiczne wprowadził Sobór Watykański II. Jego celem
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było zwiększenie udziału wiernych w liturgii, co wymagało dostosowania układu ist-
niejących wnętrz sakralnych do nowych przepisów oraz korekty planów i wzorców
projektowania architektonicznego dla nowowznoszonych obiektów [14].

Rys. 3.1. Wymagania liturgiczne dla kościołów rzymskokatolickich [35]
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Równocześnie, oprócz aspektu liturgicznego, wpływ na reguły projektowania ko-
ściołów – tak jak dla audytoriów oraz sal koncertowych – miały również dominujące
style architektoniczne w danej epoce oraz na danym obszarze. Wraz ze zmianami
trendów i epok, zmieniały się wzorce świątyń i wytyczne dla architektów: zarówno
paryska Katedra Notre Dame, jak i gdańska Bazylika Mariacka zawierają elementy
charakterystyczne dla stylu gotyckiego, wobec czego różnią się one zdecydowanie
np. od Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, zbudowanej około 200 lat późnej w stylu
późnorenesansowym. Również sam wystrój świątyń, wykorzystanie kasetonów, zdo-
bień lub kolumn były, z jednej strony, uwarunkowane bieżącym stylem – z drugiej
strony wynikał z tradycji wznoszenia świątyń jako najokazalszych budynków, bogato
zdobionych bądź też przeciwnie – ascetycznych i surowych.

Wymagania akustyczne stawiane kościołom związane są ściśle z obrzędami od-
bywającymi się w tego typu wnętrzach: głównie liturgiami i nabożeństwami. Towa-
rzyszą im różne dźwięki, takie jak: słowo mówione, śpiew kapłana, scholi, wiernych,
a także muzyka instrumentalna (zarówno organowa, jak i zespołowa). W odróżnie-
niu od sal koncertowych i audytoriów, kościoły wymagają nie tylko dobrej zrozu-
miałości mowy i muzyki emitowanego z jednego punktu umiejscowienia źródła, lecz
także z obszaru publiczności. W przeciwieństwie do melomanów, wierni wielu religii
biorą czynny udział w liturgii, zatem również tam należy zapewnić dobrego warunki
emisji, nie tylko odsłuchu dźwięku. Stwarza to problem wyboru metody określenia
jakości akustycznej kościołów. Tradycyjnie wykorzystywane są metody przeznaczone
zarówno dla audytoriów, jak i dla sal koncertowych. Pojawiają się również w litera-
turze [14] propozycje klasyfikacji dedykowane tylko dla obiektów sakralnych.

3.2. Publiczność a akustyka pomieszczenia

3.2.1. Dobór foteli

Wszystkie współczynniki akustyczne sal (omówione w rozdziale 4.1) są mierzone
dla sal pustych. Z kolei rzeczywiste warunki użytkowania dotyczą sal zapełnionych
– nawet jeśli nie w całości, to w zdecydowanej większości – wobec czego rzeczywiste
parametry mogą ulec zmianie, z racji dużego obszaru zajmowanego przez widownię.
Kluczowy jest dobór miejsc dla publiczności i ich różnicy parametrów akustycznych
w stanie pustym i zajętym przez człowieka. Dla uniezależnienia akustyki pusty fotel
powinien mieć podobne parametry, co człowiek siedzący na nim. Ponadto powinien
spełniać ściśle określone wymagania bezpieczeństwa, takie jak: trwałość, łatwość
ewakuacji oraz wykonanie z materiału, spełniającego przepisy przeciwpożarowe.

Tradycyjnie w salach koncertowych i operowych, mając na uwadze komfort wi-
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dza, wybierane są wygodne tapicerowane fotele lub wyścielane krzesła. Mają one
dużą chłonność akustyczną, co wpływa na tradycyjne postrzeganie widowni jako
obszaru silnie pochłaniającego. Na etapie projektowania można wykorzystać bada-
nia L. Beranka [9] uśredniające wyników z pomiarów wielu sal i przedstawiające
współczynnik pochłaniania w przeliczeniu na pojedynczy fotel (tabela 3.4. Wyniki
uwzględniają również zakres 0,5 m dookoła każdego sektora siedzeń do szacowania
pochłaniania dźwięku.

Tabela 3.4. Współczynnik pochłaniania foteli [33]

Fotele
Częstotliwość środkowa [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000

zajęte
miękkie 0,76 0,83 0,88 0,91 0,91 0,89
średnie 0,68 0,75 0,82 0,85 0,86 0,86
twarde 0,56 0,68 0,79 0,83 0,86 0,86

puste
miękkie 0,72 0,79 0,83 0,84 0,83 0,79
średnie 0,56 0,64 0,70 0,72 0,68 0,62
twarde 0,35 0,45 0,57 0,61 0,59 0,55

Pomiary przeprowadza się zwykle dla pewnego sektora kilkunastu foteli, a nie
pojedynczego, z uwagi na konieczność uwzględnienia zachowania się obszaru sąsiadu-
jących foteli. Analogicznie, ważniejsza od liczby osób na widowni jest powierzchnia
przez nie zajęta: osoby rozmieszczone dalej od siebie mają większą chłonność niż
zbite w tłum. Dobrą praktyką jest również projektowanie pomieszczenia dla zapeł-
nienia widowni równego nie 100% a mniej więcej 70%, z uwagi na stosunkową rzad-
kość zapełnienia dużej sali koncertowej w całości. Dla sal o fotelach miękkich różnica
w obliczeniach jest dostatecznie mała i może być pominięta, natomiast powinna być
brana pod uwagę w pomieszczeniach z krzesłami, które silniej odbijają dźwięk. Na-
leży zaznaczyć, że fotele stare są mniej chłonne niż nowe, co należy uwzględnić przy
renowacji pomieszczeń. Wstawienie nowych foteli oznacza pewne skrócenie czasu
pogłosu w całym paśmie. Pominięcie tego aspektu może skutkować przesadnym wy-
tłumieniem sali [23].

Architekci i projektanci sal oraz inwestorzy wymagają foteli o jednolitym pokry-
ciu, głównie ze względu na ich koszt. Nie zapewnia to akustycznej równoważności
fotela pełnego i pustego i często obecnie postrzegane jest jako błąd projektowania
akustyki. Użycie w całości tapicerowanych siedzeń powoduje pochłanianie w dużych
stopniu szczególnie wysokich częstotliwości, zwłaszcza dla widowni o dużym nachyle-
niu (np. na balkonach). Pewnym rozwiązaniem tego problemu jest użycie twardszych
siedzeń wraz ze wzrostem odległości od sceny. W celu zapewnienia równości mię-
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dzy chłonnością fotela i chłonnością widza, L. Cremer sugeruje, aby tylko poduszka
tapicerska na siedzeniu i oparciu była wykonana z materiału pochłaniającego.

W celu uniknięcia wpływu charakterystyki częstotliwościowej pochłaniania foteli
wykorzystuje się różnicowanie wysokości oparć, niezauważalne dla słuchacza oraz
różnicowanie szerokości przejść (również w niewielkim zakresie). Dla pomieszczeń
o akustyce kształtowanej przy pomocy nagłośnienia (w szczególności w salach ki-
nowych) dąży się do całkowitego wytłumienia foteli. Ogranicza to wpływ akustyki
pomieszczenia na warunki odbioru.

Istotne jest samo ustawienie foteli. Tradycyjne ustawienie rzędów foteli jest na-
turalne i zapewnia umieszczenie wielu miejsc na widowni, co jest bardzo istotnym
argumentem dla inwestora. Pomimo tego zachodzi szereg niekorzystnych zjawisk
związanych z dużymi obszarami o powtarzalnych wzorach [15]:
• przejścia między rzędami stają się wnękami rezonansowymi dla 250–500 Hz –

następuje wówczas zmniejszenie poziomu, a więc zmiana barwy odbieranego
dźwięku,
• fala bezpośrednia ugina się na krawędzi oparć i na głowach widzów, a następnie

odbija się od następnego rzędu – powstaje zjawisko filtracji grzebieniowej,
• powstanie “cienia akustycznego” poprzez otoczenie tłumem, szczególnie dla

małych różnic wysokości między rzędami – fala bezpośrednia oraz pierwsze
odbicia niosą mało energii, w konsekwencji zrozumiałość mowy i jakość odbioru
muzyki jest gorsza.

Im większe są sektory widowni, tym problemy są bardziej zauważalne i powinny
być korygowane. Typowe sposoby redukcji obejmują również zróżnicowanie szero-
kości oraz głębokości przejść (wystarczy w zakresie kilku cm) oraz zróżnicowanie
przewyższeń między rzędami (uzyskiwana dodatkowo jest poprawa widoczności).
Innym sposobem jest wspomniana zmiana ustawienia foteli - nie jeden za drugim,
lecz przesunięcie o pół długości lub wygięcie części rzędów w łuk tak, jak przedstawia
to rysunek 3.2. Również odpowiedni podział na sektory oraz poprawna konstrukcja
bocznych ścian sektorów i użycie pełnych balustrad zwiększa rozproszenie dźwięku
oraz poprawia odpowiednie kierowanie odbić bocznych i wstecznych.

3.2.2. Profil widowni

Wszystkie pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej powinny zapewniać bezpo-
średnią widoczność między wykonawcą a publicznością. Z drugiej strony, wymagania
architektoniczne dotyczące bezpieczeństwa widowni oraz wygody przemieszczania się
sugerują preferencję małych nachyleń, co koliduje z zapewnieniem dobrej widoczno-
ści ze wszystkich rzędów. Co ciekawe, niektóre historyczne pomieszczenia, np. sala
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(a) tradycyjne (b) preferowane przesunięte (c) preferowane łukowe

Rys. 3.2. Typowe ustawienia rzędów foteli w salach koncertowych [10]

Altes Gewandhaus w Lipsku (niezachowana do dnia dzisiejszego), nie spełniały na-
wet podstawowego – pozornie oczywistego – wymagania jakiegokolwiek kontaktu
wzrokowego między wykonawcą a widzem. Obecnie, typowa różnica wysokości mię-
dzy kolejnymi rzędami jest równomierna na całej długości sali (rys. 3.3a) i równa
12 cm dla rzędów równomiernych (fotele umieszczone jeden za drugim), natomiast
przy mijającym się ustawieniu foteli wystarczy jedynie 6 cm [28].

Jednakowe nachylenie oznacza gorszą widoczność z końcowych rzędów. Ponieważ
poprawa widoczności wiąże się z poprawą słyszalności – poprzez większy kąt bryłowy
wokół słuchacza, z którego mogą dochodzić promienie dźwiękowe – to optymalnym
rozwiązaniem jest zapewnienie każdemu widzowi jednakowego kąta widzenia (zgod-
nie z rys. 3.3b). Niestety, gwarantowałoby to identyczny kąt widzialności sceny, lecz
zarazem wymagałoby zwiększania się nachylenia kolejnych rzędów widowni zgodnie
ze spiralą logarytmiczną. Ponieważ jest to wymaganie trudne do spełnienia, z reguły
stosuje się podział widowni na sektory o jednakowym kącie nachylenia.

W salach, w których bywa stosowane zmienne nachylenie kolejnych rzędów wi-
downi, konieczne jest uwzględnienie zwiększenia się powierzchni efektywnej widowni,
a co za tym idzie – również jej całkowitego pochłaniania dźwięku w bilansie aku-
stycznym pomieszczenia.

3.2.3. Balkony i loże

Dla sal o dużej odległości między sceną a tylną częścią widowni stosowane są
balkony, tworząc w ten sposób dodatkowe miejsca dla publiczności. Umieszczenie
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(a) równomierne nachylenie (b) jednakowy kąt widoczności

Rys. 3.3. Nachylenie rzędów widowni a kąt widoczności

balkonów można rozpatrywać w trzech aspektach: począwszy od samego umiejsco-
wienia balkonów, poprzez badanie akustyki wnęk podbalkonowych, a skończywszy
na wpływie obecności balkonów na parametry całej sali.

Przede wszystkim, balkony powodują zmianę kierunku odbić fali. Może to być
zjawisko pozytywne, lecz może również znacząco pogarszać warunki akustyczne wnę-
trza. Szczególnie istotne jest rozmieszczenie balkonów na ścianach bocznych: dla
poprawnego projektu wczesna fala odbita najpierw odbija się od balkonu, a następ-
nie od ściany bocznej, co powoduje, że więcej energii kierowanej ze źródła w stronę
górnych ścian bocznych dociera do słuchaczy. To oznacza zwiększenie zrozumiałości
mowy, a także przejrzystości muzyki. Są to zjawiska korzystne dla pomieszczenia
[7]. Jeśli jednak balkony umieszczone są za nisko, to następuje utrata odbić bocz-
nych, a fala jest częściowo rozpraszana, czego efektem jest zjawisko odwrotne do
zamierzonego: do słuchacza dociera mniej wczesnej energii (rys. 3.4).

Zalecenia projektowe dla wnęk podbalkonowych przewidują zapewnienie prawi-
dłowego rozkładu wczesnych odbić, czemu służyć ma ukierunkowanie sufitu sali.
Dźwięk odbity od sufitu sali powinien wnikać do ostatnich rzędów podbalkonowych,
natomiast sufit wnęki ma na celu odbijanie dźwięku ku słuchaczom znajdującym się
pod balkonem. Oczywiście, im mniej rzędów znajduje się we wnęce podbalkonowej
– tym łatwiejsze staje się spełnienie tych wymagań, lecz nie zawsze jest to możliwe,
czego skutki można zauważyć choćby w Boston Symphony Hall, gdzie ostatnie rzędy
pod balkonami są zdecydowanie gorzej nagłośnione [9].

Zalecana głębokość wnęki podbalkonowej w salach operowych powinna wyrażać
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Rys. 3.4. Rozmieszczenie balkonów na ścianie bocznej: prawidłowe (u góry), zbyt niskie

(na dole) [22]

się zależnością:

H

D
≥ 2 (3.1)

φ ≥ 25◦

Natomiast dla sal koncertowych:

H

D
≥ 1 (3.2)

φ ≥ 45◦

gdzie H i D są kolejno: wysokością i głębokością wnęki, natomiast φ jest kątem
maksymalnej widoczności dla ostatniego rzędu widowni (rys. 3.5).

Dla sal symfonicznych spowodowane jest to wymaganiem dostatecznie długiego
czasu pogłosu, aby możliwe było przekazanie pełnego brzmienia do ostatnich rzę-
dów wnęk. W salach operowych, z uwagi na obecność również wrażeń wizualnych,
które w pewnym stopniu odwracają uwagę od sygnału muzycznego, dopuszczalne
jest projektowanie głębszych wnęk balkonowych. Alternatywnymi metodami dopro-
wadzenia energii pola pogłosowego jest wykorzystanie wspierającego systemu elek-
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troakustycznego lub stworzenie luki za balkonem, przed którą przedostają się odbicia
do ostatnich rzędów wnęki, tak jak to ukazano na rys. 3.6.

Rys. 3.5. Wymiarowość wnęk podbalkonowych [7]

Rys. 3.6. Metoda dogłośnienia wnęk podbalkonowych [22]

Podobną rolę do balkonów pełnią loże, o ile ich głębokość nie jest zbyt duża.
Przyjmuje się, że warunki dla lóż są akceptowalne, gdy proporcje wysokości wnęki
do jej głębokości spełniają zależność wyrażoną wzorem 3.2. W przeciwnym wypadku
loża może być niedogłośniona lub też mogą zachodzić zjawiska charakterystyczne dla
pomieszczeń sprzężonych, nierzadko objawiające się w postaci niekorzystnie długiego
pogłosu.

Na akustykę ogólną sali mają wpływ zjawiska Helmholtza zachodzące we wnę-
kach podbalkonowych. Akustycznie korzystne są balustrady pełne, odbijające dźwięk
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do wnętrza sali. Jedynie dla balkonów znajdujących się na ścianie tylnej prefero-
wane jest wykorzystanie rzeźbień rozpraszających dźwięk, gdyż odbicia zwiercia-
dlane mogą powodować echo w przedniej części sali. Warto wspomnieć o wpływie
zdobień – tak, jak każdego materiału rozpraszającego – na wartości czasu pogłosu
sali. Im zdobienia są powszechniejsze, tym sala charakteryzuje się krótszym czasem
pogłosu. Dzięki temu, wiele sal barokowych charakteryzowało się dobrymi parame-
trami bez konieczności stosowania elementów dedykowanych dla adaptacji akustycz-
nej.

3.3. Ustroje akustyczne

W pomieszczeniu o ustalonym kształcie ważnym elementem jest dobór materia-
łów pokrywających ściany i sufit. Decyzja pozostaje całkowicie w gestii projektanta,
co stwarza możliwość manipulacji własnościami wnętrza w pewnym zakresie. Moż-
liwa jest również korekcja pewnych błędów, powstałych na etapie projektowania.
Wpływ wykończenia na klimat wnętrza jest bardzo duży i wymagane jest porozu-
mienie architekta, odpowiedzialnego za całościową wizję budynku, z konsultantem
akustycznym, którego głównym celem jest optymalizacja warunków akustycznych.
Przykładem zagadnienia konfliktowego, bardzo popularnym wśród projektantów dą-
żących do czystości formy, jest stosowanie dużych płaskich obszarów ścian oraz wielu
powierzchni szklanych. Rozwiązanie to sprzyja dużej pogłosowości i małej dyfuzyj-
ności pola, dlatego jest często postrzegane przez akustyków jako błąd projektowy.

Istotnym aspektem jest rozmieszczenie materiałów wykończeniowych. Podawane
w literaturze zalecenia dotyczące projektowania rozkładu pola dźwiękowego w sali
sugerują, aby ściany w pobliżu źródła odbijały dźwięk, w celu ekspozycji wczesnych
odbić dźwięku, natomiast absorbery z reguły umieszcza się na końcu sali. A. Kulow-
ski proponuje następującą kolejność rozmieszczenia materiałów dźwiękochłonnych,
przedstawioną na rys. 3.7:
• ściana tylna
• część przyścienna sufitu
• górna część ścian bocznych

3.3.1. Ustroje pochłaniające

Pierwszym rodzajem materiałów akustycznych są absorbery, czyli ustroje po-
chłaniające falę dźwiękową. Całkowite tłumienie dźwięku w pomieszczeniu jest efek-
tem dwóch procesów: pochłaniania dźwięku w powietrzu oraz podczas odbicia od
ścian i sufitu pomieszczenia oraz innych elementów, znajdujących się w budynku.
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Rys. 3.7. Zalecana kolejność rozmieszczania materiałów dźwiękochłonnych wg A. Kulow-

skiego [22]

Pierwsza składowa, stanowiąca nawet czasem kilkanaście procent całkowitego tłu-
mienia dla danej częstotliwości, jest zawsze obecna i niemożliwa do wyeliminowania,
jedynie trzeba pamiętać o jej uwzględnieniu podczas wyznaczania bilansu akustycz-
nego wnętrza.

Różne materiały naścienne w różny sposób pochłaniają energię fali dźwiękowej.
Badania W. Sabine’a pozwoliły wprowadzić parametr opisujący liczbowo chłonność
akustyczną materiału, opisywaną za pomocą parametru A [32]:

A =
Epoch

Epad

· S [sabine] (3.3)

gdzie:
A – chłonność akustyczna zadanego obszaru
Epad – energia padająca na element
Epoch – energia pochłonięta przez element
S [m2] – powierzchnia obszaru

Częściej jednak używanym parametrem jest bezwymiarowy współczynnik po-
chłaniania, opisujący chłonność akustyczną przypadającą na jednostkę powierzchni:

α =
Epoch

Epad

=
A

S
(3.4)

Parametry współczynnika pochłaniania są dostarczane przez producentów wraz
z materiałami oraz podawane w literaturze specjalistycznej dla częstotliwości okta-
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wowych z zakresu 125–4000 Hz. Dźwiękochłonne właściwości materiału są uzależ-
nione od kąta padania fali dźwiękowej, jednak taki pomiar współczynnika (zwanego
wówczas fizycznym współczynnikiem pochłaniania) jest bardzo żmudny. Dlatego też
zazwyczaj wykorzystywany jest energetyczny współczynnik pochłaniania dźwięku,
o wartości uśrednionej po półpełnym kącie bryłowym. Jego przyjęcie nie jest obar-
czone istotnym błędem, szczególnie, gdy pole akustyczne jest rozproszone, czyli gdy
promienie padają na powierzchnię statystycznie równomiernie pod każdym kątem.
Z uwagi na czysto edukacyjną przydatność fizycznego poziomu współczynnika po-
chłaniania, pojęcia “współczynnik pochłaniania” i “energetyczny współczynnik po-
chłaniania” są, zgodnie z przyjętą terminologią [22], w niniejszej pracy utożsamione
ze sobą i używane zamiennie.

Sam pomiar współczynnika pochłaniania jest dokonywany z reguły w pomiesz-
czeniu o ścianach silnie odbijających dźwięk, zwanym komorą pogłosową. Samo ba-
danie polega na pomiarze czasu pogłosu dla komory pogłosowej pustej oraz z umiesz-
czonym znormalizowanym fragmentem badanego materiału, a następnie obliczenie
różnicy chłonności akustycznej np. wykorzystując wzór Sabine’a 4.6. Okazuje się
jednak, że otrzymane wartości mogą przekroczyć 1, ponieważ dodatkowo podczas
pomiaru uwzględniane jest dyfrakcja dźwięku na krawędziach materiału, a w konse-
kwencji powierzchnia akustyczna próbki jest większa od jej rzeczywistych wymiarów.
W takiej sytuacji z reguły wartości są korygowane do poziomu 0,99 lub 1 [15].

Alternatywną metodą pomiaru jest wykorzystanie tzw. rury Kundta. Użycie ta-
kiego sposobu znacząco skraca czas pomiaru, natomiast otrzymany wynik jest równie
dokładny. Trzeba pamiętać jednak, że metoda ta nie mierzy uśrednionego współczyn-
nika pochłaniania, a wartość α dla prostopadłego kierunku padania fali.

Przy umieszczaniu materiałów absorbujących w projekcie należy zadbać o ich po-
prawną lokalizację. Sugerowane jest rozmieszczenie w taki sposób, aby ustroje miały
wpływ na wszystkie rezonanse osiowe (podłużny, poprzeczny i pionowy) w przy-
padku pomieszczeń prostopadłościennych. W narożach można umieścić materiały
pochłaniające niskie częstotliwości, natomiast dla wyższych pasm najbardziej efek-
tywne jest umieszczenie ustrojów na wysokości głowy słuchacza i wyżej. Przede
wszystkim jednak konieczne jest unikanie równoległych ścian odbijających.

Porowate materiały dźwiękochłonne

Materiały porowate są najbardziej powszechnymi i najłatwiej dostępnymi ma-
teriałami dźwiękochłonnymi. Najczęściej są stosowane w postaci postrzępionych
lub włóknistych materiałów w postaci płyt, pianek, tkanin, wykładzin itp. Energia
w tego typu elementach jest zamieniana na ciepło poprzez powstanie tarcia między
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powietrzem a poruszanymi przez nie włóknami. Włókna powinny być dostatecznie
gęsto rozmieszczone, aby pożądany efekt był zauważalny.

Skuteczność materiałów porowatych zależy przede wszystkim od grubości oraz
gęstości materiału. Jak widać na rysunku 3.8a, grubość materiału dźwiękochłon-
nego ma wpływ na pochłanianie głównie w zakresie niskich częstotliwości. Również
umieszczenie za materiałem dźwiękochłonnym pustki powietrznej (rys. 3.8b) umoż-
liwia zwiększenie tłumienia bardzo małym nakładem kosztów.

(a) grubość materiału (b) pustka powietrzna za materiałem

Rys. 3.8. Wpływ parametrów materiału dźwiękochłonnego na wartość współczynnika ab-

sorpcji [15]

Na współczynnik pochłaniania materiałów porowatych istotny wpływ może mieć
wypełnienie porów znajdujących się na ich powierzchni, ograniczające wnikanie
dźwięku i rozpraszanie jego energii. Porowate, szorstkie elementy dobrze pochła-
niają dźwięk. Pomalowanie ich powoduje zatkanie porów i obniżenie współczynnika
pochłaniania. Rozwiązaniem może być zastosowanie odpowiedniej farby w sprayu,
która nie zatyka porów. Również malowanie płytek akustycznych w fabryce mini-
malizuje problem obniżonej dźwiękochłonności. W określonych warunkach poma-
lowana powierzchnia może obniżyć porowatość, ale równocześnie może działać jak
membrana, pochłaniając dźwięki równie skutecznie, ale na zupełnie innej zasadzie.

Również zasłony można określić jako porowaty materiał dźwiękochłonny. W ich
przypadku istotne znaczenie ma głębokość udrapowania. Im głębiej udrapowane są
zasłony, tym charakteryzują się większym współczynnikiem pochłaniania. Badania,
przeprowadzone przez W. Mankowskiego, wskazują również na zależność chłonności
akustycznej od gęstości materiału, choć nie jest to zależność liniowa i dotyczy głównie
zakresu częstotliwości średnich.
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Dywany, pełniące głównie rolę estetyczną, także są dobrymi absorberami dźwięku.
Warto pamiętać, że pokrycie dużego obszaru wykładziną spowoduje znaczny wzrost
całkowitej chłonności akustycznej i w konsekwencji skrócenie czasu pogłosu. Do-
datkowo, ważna jest sama charakterystyka pochłaniania: dużo lepiej pochłaniane są
częstotliwości wysokie niż niskie [12]. Zatem, na etapie projektowania koniecznie jest
uwzględnienie kompensacji tej nierównomierności, np. poprzez użycie rezonatorów
pochłaniających niskie częstotliwości.

Warto zadbać o wiarygodne wartości współczynnika α dla wybranego rodzaju
wykładziny, gdyż różnorodność obecnych rozwiązań oznacza duży wybór w zależno-
ści od poszukiwanej optymalnej charakterystyki. Istotny jest również wpływ pod-
kładu wykładziny: elementy bazujące na gumie piankowej będą miały pory otwarte,
co znacząco ułatwia pochłanianie dźwięku, natomiast guma gąbczasta ma postać
porowatą zamkniętą i przez to gorsze właściwości pochłaniające.

Przeponowe ustroje dźwiękochłonne

Nadużywanie materiałów porowatych, tak w przeszłości, jak i obecnie, powoduje
zbytnie pochłanianie wysokich częstotliwości. Nie rozwiązuje natomiast głównego
problemu akustyki pomieszczenia, jakim są fale stojące o niskich częstotliwościach.
Porowate materiały dźwiękochłonne pochłaniają dobrze głównie częstotliwości wy-
sokie, gdyż wprowadzane przez nie tłumienie jest zależne od relacji między grubo-
ścią materiału a długością fali dźwiękowej. Dla częstotliwości basowych odpowiednie
ustroje musiałyby mieć grubość przekraczającą 1 m. Takie elementy nie byłyby zbyt
praktyczne, by znaleźć zastosowanie w powszechnym użyciu.

Do pochłaniania częstotliwości niskich stosowane są tzw. ustroje przeponowe,
przykładowo boazeria na ścianach sal koncertowych lub płyty gipsowe w studiach
nagraniowych. Są one montowane na ścianie w taki sposób, aby fale długie pobudzały
je do drgań. Wówczas, poprzez siły tarcia zachodzące między włóknami, energia
akustyczna jest przetwarzana na cieplną.

Istotny wpływ na częstotliwość rezonansu takiego elementu ma gęstość powierzch-
niowa materiału oraz głębokość pustki powietrznej za materiałem. Im mniejsza gę-
stość, a także im płytsza jest wnęka za płytą, tym częstotliwość rezonansu jest
większa. W praktyce, głębokość odstępu potrzebnego do wytłumienia częstotliwo-
ści rzędu 30 Hz może okazać się zbyt duża, gdyż wymaga wnęki o głębokości ok.
1 m. Jednak na potrzeby wytłumienia modów podstawowych szczególnie w małych
pomieszczeniach (np. W studiach nagraniowych) jest to metoda prosta, a zarazem
skuteczna.

Lepsze właściwości niż płaskie ustroje przeponowe mają elementy przestrzenne,
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konstruowane poprzez nałożenie warstwy płyty pilśniowej lub sklejki na stelaż np.
o kształcie półkolistym. W. Mankowski zbadał zależność współczynnika pochłania-
nia od kształtu oraz wypełnienia ustrojów i zaobserwował, że kształt ma wpływ na
charakterystykę jedynie dla częstotliwości basowych. Dla pasma powyżej 500 Hz róż-
nica między elementem pustym a np. wypełnionym wełną mineralną również była
pomijalna [15].

Rezonator Helmholtza

Rezonatory Helmholtza są specjalnie wyróżnioną kategorią przeponowych ustro-
jów dźwiękochłonnych i służą do uzyskiwania równomiernego pochłaniania częstotli-
wości niskich. Jest on praktyczną realizacją zjawiska tłumienia dźwięku o określonej
długości fali poprzez użycie skrzynek o odpowiednio dobranej głębokości oraz roz-
miarze wlotu. Rezonator Helmholtza pochłania dźwięk w pewnym paśmie dookoła
częstotliwości środkowej. Szerokość pasma zależy od tarcia w badanym układzie [12].
Zależność częstotliwości środkowej od parametrów ustroju przedstawia się następu-
jąco:

f =
c

π

√
S

V · (4 · l + π · b)
[Hz] (3.5)

gdzie:
S [m2] – pole powierzchni przekroju szyjki
V [m3] – objętość wnęki rezonansowej
l [m] – długość szyjki rezonatora
b [m] – średnica otworu szyjki (dla przekroju okrągłego)
c = 343 m/s – prędkość dźwięku w powietrzu

Zjawisko rezonansu było wykorzystywane na długo przed podaniem opisu przez
H. Helmholtza (koniec XIX w.). Również wcześniej istniało wiele zaleceń praktycz-
nych dotyczących kształtu i umiejscowienia elementów. Podczas badań archeologicz-
nych teatrów antycznych okazało się, że pod sceną umieszczano naczynia gliniane lub
mosiężne, pełniące podobną rolę. Również w średniowieczu zamurowywano w ścia-
nach kościołów naczynia gliniane oraz tworzono wnęki rezonansowe na ścianach lub
suficie. Poprzez kontrolę wypełnienia naczyń piaskiem lub popiołem możliwe było
sterowanie częstotliwością i dobrocią rezonansu [22].

Obecnie zjawisko rezonansu wykorzystywane jest w ceramice otworowej, mon-
towanej otworami od wnętrza pomieszczenia, a także w boazerii szczelinowej. Po-
dobnym działaniem cechują się perforowane płyty gipsowo–kartonowe, używane do
celów wykończeniowych. Jeśli za płytą znajduje się pustka powietrzna, to każdy
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z otworów zachowuje się jak szyjka rezonatora Helmholtza. Można zatem traktować
taki ustrój jako zestaw połączonych rezonatorów. W celu dostrojenia charakterystyki
częstotliwościowej stosuje się wypełnienia płytami z włókna szklanego.

Również we wnękach budowlanych połączonych małym otworem z głównym po-
mieszczeniem, np. W przestrzeniach pod- oraz nadbalkonowych, można zaobser-
wować zjawisko Helmholtza. Listwy, umieszczone blisko siebie w takich wnękach,
powodują powstanie rezonansu, którego częstotliwość jest w podobny sposób, jak
w przypadku ustrojów powyższych, zależna od szerokości szczelin i głębokości wnęki.

3.3.2. Ustroje rozpraszające

Drugim rodzajem ustrojów, wpływających na rozkład pola akustycznego, są ma-
teriały rozpraszające – często w literaturze nazywane dyfuzorami (ang. diffusers).
Powszechnie przyjmuje się, że rozproszeniu dźwięku sprzyja zróżnicowanie kierunku
biegu fal odbitych, spowodowane przez ustawienie powierzchni ścian i sufitu. Ko-
rzystne jest przyjęcie planu pomieszczenia innego niż prostokątny lub podział ścian
i sufitu na mniejsze obszary, z zaleceniem unikania regularności.

Według L. Beranka [9], w osiągnięciu odpowiedniego stopnia rozproszenia dźwięku
pomaga spełnienie pewnych warunków. Aby uzyskać dużą izotropowość pola, na-
leży użyć kasetonów ściennych lub sufitowych, pokrywających duże powierzchnie
lub przestrzennych ornamentów sufitowych o nieregularnym układzie. Nie powinno
się natomiast korzystać z materiałów dźwiękochłonnych poza obszarem widowni. Dla
otrzymania średniego rozproszenia wystarczy obecność odbijających powierzchni
płaskich, ustawionych pod różnymi kątami względem siebie, a także obecność zdo-
bień dekoracyjnych w sali. Duża kierunkowość jest efektem obecności dużych pła-
skich powierzchni pochłaniających oraz ekranów odbijających dźwięk.

Przydatna okazuje się zmiana kąta nachylenia ścian względem siebie oraz wy-
branie planu pomieszczenia różnego od prostokąta. W ten sposób możliwe jest osią-
gnięcie asymetryczności pola w zakresie niskich częstotliwości, co na ogół jest zjawi-
skiem korzystnym. Kontrola nierównomierności pola dźwiękowego w pomieszczeniu
asymetrycznym jest jednak trudniejsza i, zdaniem niektórych autorów, nie usuwa
zakolorowań, a jedynie utrudnia ich przewidzenie [15].

Okazuje się, że wiele ustrojów pochłaniających ma również bardzo dobre właści-
wości rozpraszające, czego najlepszym przykładem są rezonatory Helmholtza. Tym
sposobem, wraz z redukcją nadmiaru dźwięku w zakresie niskich częstotliwości, uzy-
skiwane jest większe rozproszenie pola dla tego pasma.

Zalecanym miejscem stosowania rozpraszaczy jest, w pierwszej kolejności, tylna
ściana sali, co pozwala na eliminację echa w przedniej części widowni. Również
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umiejscowienie ustrojów na tylnej ścianie i suficie wnęk podbalkonowych pozwala
poprawić warunki akustyczne dla tej części widowni. Z kolei wykorzystanie ustrojów
na wewnętrznych ścianach estrady daje większe rozproszenie dźwięku na scenie, co
służy większej zrozumiałości mowy i muzyki wśród wykonawców.

W drugiej kolejności, pomysłem, dającym bardzo korzystny efekt, jest również
pokrycie ścian małymi skrawkami materiału odbijającego i pochłaniającego naprze-
miennie, tak jak to zobrazowano na rys. 3.9. Rozmiary obszarów powinny być porów-
nywalne z długością fal rozpraszanych. Najczęściej jest to zakres średnich i wysokich
częstotliwości. Uzyskiwany w ten sposób efekt znacznie zwiększa dyfuzyjność pola
akustycznego, gdyż następuje zmiana czoła fali dźwiękowej. Najbardziej odpowied-
nim miejscem montażu takiego rozwiązania jest ściana tylna pomieszczenia.

Dobre właściwości rozpraszające mają rzeźbienia dekoracyjne na ścianach oraz
suficie. Okazuje się, że ich skuteczność zależna jest przede wszystkim nie od kształtu,
a od głębokości, która optymalnie powinna być nie mniejsza niż ćwierć długości fali
rozpraszanej. W przypadku płytszych zdobień, ich skuteczność będzie mniejsza, lecz
mogą one również służyć do korekcji akustycznej np. przy redukcji echa. Przy obec-
ności balkonów, słupów, belek stropowych oraz innych elementów konstrukcyjnych
o dużych wymiarach również można spodziewać się odpowiednio większego rozpro-
szenia dźwięku – tak jak dla wnęk i nisz. Jednak w tym przypadku ważny jest ich
kształt i profil. Nieprawidłowo zaprojektowane wnęki ogniskują dźwięk i powodują
pogorszenie równomierności nagłośnienia [22]. Kształt ustrojów przestrzennych ma
decydujący wpływ na charakterystykę rozpraszania: powierzchnie wklęsłe służą ra-
czej do skupiania energii akustycznej i zmniejszają izotropowość pola, natomiast
zalecane jest użycie powierzchni wypukłych, najczęściej o przekroju walcowym.

Idealny dyfuzor powinien mieć płaską charakterystykę częstotliwościową w ca-
łym paśmie, czyli nie powinien wprowadzać przebarwień dźwięku. Niestety, okazuje
się, że elementy półcylindryczne wprowadzają efekt filtru grzebieniowego, co zna-
cząco ogranicza ich zastosowanie w praktyce. Innym wymaganiem dla dyfuzorów
jest płaska charakterystyka przestrzenna, czyli niezależność od kąta padania fali.
To oznacza, że wiele elementów przestrzennych takich, jak np. piramidki, nie może
spełniać roli dobrych ustrojów akustycznych [12].

Dyfuzor QRD

Rozwiązania stosowane obecnie mają swoje podstawy w metodach matematycz-
nych: teorii liczb, fraktalach oraz teoriach modulacyjnych. Pierwowzorem współ-
czesnych ustrojów rozpraszających był dyfuzor Maximum Length Sequence (MLS),
skonstruowany przez M. Schrödera. Na pojedynczy element składała się blacha za-
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Rys. 3.9. Propozycja rozmieszczenia materiałów pochłaniających (A) i odbijających (B)

[33]

modelowana zgodnie z pewną ustaloną sekwencją wartości -1 i +1, zamodelowanych
jako rowki ustroju o głębokości również ćwierć długości fali (rys. 3.10). Ten ustrój
jest bardzo efektywny, ale jego skuteczność ograniczona jest do wąskiego pasma.
Niemniej jednak, ten eksperyment stał się przyczynkiem do badań nad nowymi me-
todami projektowania rozpraszaczy [15].

Rys. 3.10. Dyfuzor MLS

Najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem jest dyfuzor Quadratic Residue Dif-
fuser (QRD), również zaproponowany przez M. Schrödera, stosowany powszechnie
w postaci płaskich płyt o modułowej strukturze rastrowej (rys. 3.11a). Jej wymiary
zależą przede wszystkim od rozpraszanej częstotliwości: dla 500 Hz przykładowy



48 Zasady projektowania akustyki pomieszczeń

element ma szerokość 1,5 m i wysokość 2 m. Również maksymalna głębokość jest
zależna od największej długości fali rozpraszanej fali. Kolejne wgłębienia ustroju
mają głębokość daną wzorem:

dn =
λ (n2 mod p)

2 · p
(3.6)

gdzie:
p – liczba pierwsza, określająca rząd dyfuzora,
n = 0, 1, 2, ...p – numer wgłębienia w ustroju,
dn – głębokość n-tego wgłębienia,
λ – maksymalna długość fali.

Pasmo działania dyfuzora QRD jest oceniane jako jedna lub dwie oktawy po-
niżej częstotliwości odpowiadającej λ we wzorze 3.6. W celu zapewnienia lepszego
rozpraszania stosuje się raczej elementy o wyższych rzędach p, co oczywiście wiąże się
z bardziej skomplikowanym procesem produkcji. Również dużo lepszy efekt osiągany
jest, gdy zestawia są ze sobą razem wiele dyfuzorów. Gwarantuje to powtarzalność
i okresowość głębokości wnęk [12].

Bardzo podobną konstrukcję mają dyfuzory Primitive Root Diffuser (PRD).
Różnią się one jedynie wzorem na sekwencję kolejnych wgłębień

dn =
λ (gn mod p)

2 · p
(3.7)

gdzie g jest pierwiastkiem pierwotnym liczby p.

Dyfuzory PRD, w przeciwieństwie do QRD, nie są symetryczne, jednak ich wła-
ściwości rozpraszające są podobne. Okazuje się, że lepsze właściwości rozpraszające
mają ustroje z elementami rozdzielającymi między poszczególnymi wnękami, gdyż
rozpraszają dodatkowo fale docierające z innych niż prostopadły kierunków.

Na bazie ustrojów QRD, w oparciu o teorię fraktali, stworzono dyfuzor szero-
kopasmowy Diffractal. Można go opisać jako rekurencyjne umieszczanie dyfuzorów
w sobie. Z uwagi na coraz mniejsze rozmiary, dyfuzory wewnętrzne służą do pochła-
niania wyższych częstotliwości. Proponowane konstrukcje, analogicznie do systemów
z głośnikami nisko-, średnio- i wysokotonowymi, najczęściej wykorzystują trzy rzędy
dyfuzorów, które – działając niezależnie – tworzą układ szerokopasmowy [12].

Dyfuzory omówione wyżej pozwalają na rozpraszanie energii jedynie w jednej
płaszczyźnie, zależnej od kąta padania fali dźwiękowej. Dopiero wprowadzenie ustro-
jów rozpraszających, takich jak na rysunkach 3.11c i 3.11d, pozwoliło na uzyskanie
możliwie równomiernego odbicia w każdym kierunku. Takie elementy również po-
wstają w oparciu o teorię liczb, w szczególności wspomniane reszty kwadratowe.
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(a) QRD 1D (b) fraktalny

(c) PRD 2D (d) QRD 2D

Rys. 3.11. Przykładowe konstrukcje dyfuzorów

Wykorzystanie dyfuzorów we współczesnej architekturze jest bardzo szerokie,
np. Royal Concert Hall w Glasgow wykorzystuje zestaw klasycznych dwuwymiaro-
wych rozpraszaczy QRD [9]. Również inne sale koncertowe wykorzystują podobne
rozwiązania, niekiedy instalując tzw. optimized curved diffusors. Są one polecane
szczególnie uwagi na ich zalety estetyczne oraz przydatność w niwelowaniu ognisk
powstałych dzięki kopułom sufitu lub wnękom. Równie często dyfuzory są wyko-
rzystywane do poprawy wzajemnej słyszalności na scenie oraz akustycznej separacji
orkiestry i chóru.



Rozdział 4

Ocena akustyki pomieszczeń

4.1. Parametry obiektywne

Parametry obiektywne służą do obiektywizacji oceny akustycznej sal. Dzięki nim
możliwa jest ocena jakości akustycznej pomieszczenia wyłącznie na podstawie jego
własności fizycznych. Pierwszym parametrem obiektywnym był czas pogłosu, zdefi-
niowany przez W. Sabine’a, ale dopiero badania L. Beranka z lat 60. ubiegłego wieku
zainicjowały szczegółowy rozwój i propozycje nowych parametrów. Obecnie można
wyróżnić około 30 parametrów istotnych i powszechnie wykorzystywanych.

Parametry obiektywne, określające akustyczne właściwości pomieszczenia, można
podzielić na trzy główne kategorie [25]:
• kryteria czasowe,
• kryteria energetyczne,
• kryteria przestrzenne.
Pierwszą grupę stanowią parametry określające pogłosowość pomieszczenia, opi-

sujące zjawisko zanikania dźwięku w pomieszczeniu. Pozwalają one szacunkowo
określić przydatność sal dla produkcji muzycznej i słownej, a także pozwalają na
najlepszą statystyczną ocenę pomieszczenia za pomocą pojedynczej wartości. Naj-
ważniejszymi parametrami należącymi do tej grupy są czas pogłosu oraz wczesny
czas zaniku, jak również opóźnienie dojścia pierwszego odbicia i stosunek basów.
Badania wykazały, że pomimo najczęstszego wykorzystania czasu pogłosu (z uwagi
na jego prostotę i mnogość opracowań), najbardziej reprezentatywnym parametrem
dla tej grupy jest wczesny czas zaniku [24,25].

Drugą grupą są parametry energetyczne, oceniające przede wszystkim zdolność
do rozróżnienia detali w sygnale dźwiękowym, emitowanym w pomieszczeniu. Dla
sygnału mowy jest to związane ściśle z jej zrozumiałością, natomiast dla sygnału
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muzycznego związane z rozróżnieniem pojedynczych dźwięków oraz z separacją in-
strumentów. Zalicza się do nich przede wszystkim wyrazistość, przejrzystość (osobno
definiowaną dla mowy i dla muzyki) oraz czasowy środek ciężkości Ponadto związane
z tą grupą są parametry określające zrozumiałość mowy w pomieszczeniu, przykła-
dowo współczynniki transmisji mowy [14].

Trzecia grupą są kryteria przestrzenne, związane jest z wrażeniem przestrzen-
ności pomieszczenia odczuwanym przez słuchacza. Opisują one postrzeganą przez
słuchacza wielkość pomieszczenia w zależności od energii i kierunków zarówno fali
bezpośredniej, jak i fal odbitych docierających do punktu obserwacji. Istotny wpływ
ma zarazem stopień rozproszenia dźwięku w pomieszczeniu oraz udział energii do-
cierającej do słuchacza z kierunków bocznych. Z reguły kierunki boczne są okre-
ślone jako zakres między 20◦ a 80◦ względem osi głowy słuchacza, co jest uwarun-
kowane charakterystyką kierunkową uszu człowieka [22]. Najważniejszymi parame-
trami przestrzennymi są: współczynniki odbić bocznych, pozorna szerokość dźwięku,
obwiednia słuchacza, jak również współczynnik korelacji międzyusznej.

4.1.1. Poziom ciśnienia akustycznego

Podstawowym parametrem obiektywnym jest poziom ciśnienia akustycznego (ang.
Sound Pressure Level, SPL), definiowany jako:

LSPL = 20 log
p

p0
[dB] (4.1)

gdzie:
p – zmierzona wartość RMS ciśnienia w pomieszczeniu,
p0 = 20µPa – ciśnienie odniesienia, odpowiadające progowi słyszenia człowieka

dla częstotliwości 1 kHz.

Wprowadzenie skali logarytmicznej było podyktowane potrzebą objęcia jedną
miarą całego zakresu poziomów ciśnienia akustycznego, odbieranych przez człowieka
jako dźwięk: od wartości 20 µPa oznaczającej próg słyszenia, aż do wartości równej
20 Pa odpowiadającej progowi bólu. Ważniejszym powodem była jednak zależność
między odczuwanym wrażeniem głośności a amplitudą bodźca, sformułowaną pod
postacią prawa Webera–Fechnera. Określa ono, że wrażenie odbierane przez zmy-
sły (słuchu, ale również wzroku, węchu i smaku) człowieka jest proporcjonalne do
wielkości bodźca.

Zachodziła jednak konieczność powiązania obiektywnego parametru, jakim jest
poziom ciśnienia akustycznego, z pojęciem realnie odczuwanej głośności w zależności
od częstotliwości dźwięku. Zdefiniowano zatem poziom głośności, podawany w fo-
nach, jako poziom SPL dźwięku o częstotliwości 1 kHz, który wywołuje takie samo
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wrażenie głośności u słuchacza, jak sygnał o zadanej głośności i zadanym SPL. Oka-
zuje się, że słuch ludzki nie jest jednakowo czuły w całym paśmie słyszenia. Zatem
zależność między tak wyznaczonym poziomem głośności, a częstotliwością dźwięku
nie jest liniowa: ucho ludzkie jest znacznie bardziej czułe na tony średnie i wysokie
(najbardziej dla częstotliwości 2,5 kHz) niż niskie. Również nieliniowa jest zależność
poziomu głośności od poziomu ciśnienia akustycznego, co można zaobserwować na
wykresie z rys. 4.1, przedstawiającym izofony – krzywe łączące punkty o jednakowej
głośności, odczuwalnej przez człowieka. Niemniej jednak sam fakt doświadczalnego
znalezienia tych krzywych pozwala na związanie obiektywnie mierzonych wartości
fizycznych z subiektywnym wrażeniem głośności.

Rys. 4.1. Wykres krzywych izofonicznych

W praktyce przeliczanie z dB SPL na fony okazuje się żmudnym rozwiązaniem.
Praktyczniejsze jest wykonanie pomiaru SPL z odpowiednią korekcją, dostosowującą
wynik pomiaru do wrażenia słuchacza. Wykorzystuje się następujące krzywe korek-
cyjne, zdefiniowane zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Normaliza-
cyjnej (ang. International Organization for Standardization, ISO), przedstawione na
wykresie 4.2. Mówiąc o poziomie ciśnienia akustycznego z użyciem krzywej ważenia,
podawana jest odpowiednia jednostka np. dB(A). Krzywe wagowe A, B i C repre-
zentują całe rodziny izofon odpowiadających kolejno dźwiękom o małym (z zakresu
0-55 dB), średnim (55-85 dB) i dużym (powyżej 85 dB) poziomie dźwięku, podczas
gdy krzywa D służy do pomiarów dźwięków impulsowych. Przepisy dopuszczają dla
uproszczenia ważenie poziomu dźwięku krzywą A, niezależnie od poziomu dźwięku,
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gdyż wybór odpowiedniej krzywej wagowej wymaga wykonania dodatkowych wstęp-
nych pomiarów poziomu bez korekcji.

Rys. 4.2. Wykres krzywych korekcyjnych SPL

Warto zaznaczyć, że pomiary SPL dokonywane są nie tylko w miejscach ściśle
przeznaczonych do prezentacji akustycznej, ale również tam, gdzie tylko wymagana
jest adaptacja zmniejszająca poziom hałasu: na peronach, w terminalach lotniczych,
a także w biurach i fabrykach.

4.1.2. Średnia droga swobodna

Pojęcie średniej drogi swobodnej (ang. Mean Free Path, MFP ), czyli przeciętnej
drogi fali dźwiękowej między odbiciami od ścian lub, równoważnie, średniej odległo-
ści między tymi ścianami zostało zaproponowane przez V. Knudsena. Również został
opisany empiryczny sposób wyznaczenia parametru: autor zbadał 11 znacznie róż-
niących się między sobą kształtem i wystrojem pomieszczeń. W rezultacie otrzymał,
że zachodzi zależność opisywalna w przybliżeniu wzorem:

MFP =
4 · V
S

[m] (4.2)

gdzie:
V – objętość pomieszczenia, podawana w m3,
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S – łączną suma jego powierzchni (w m2), wliczając w to powierzchnię podłogi,
ale bez ruchomych elementów wystroju pomieszczenia.

Wartość ta została również teoretycznie wyznaczona, a sama zależność znalazła
m.in. zastosowanie w estymacji czasu pogłosu pomieszczenia jako jedna z podstaw
wzoru Eyringa.

4.1.3. Czas pogłosu

Czas pogłosu (ang. Reverberation Time, RT ) jest podstawowym parametrem
charakteryzującym właściwości pomieszczenia. Jest definiowany jako czas od mo-
mentu wyłączenia źródła dźwięku w pomieszczeniu do momentu, w którym poziom
natężenia sygnału zmaleje o 60 dB względem poziomu wyjściowego lub – równoważ-
nie – energia sygnału w pomieszczeniu zmniejszy się milion razy względem począt-
kowej wartości (z tego powodu często w literaturze oznaczany jest jako T60). Można
znaleźć pomieszczenia z czasem pogłosu nawet rzędu 10 s (duże kościoły, komory
pogłosowe), przy czym akceptowalna wartość tego parametru w audytoriach i salach
koncertowych jest dużo niższa i mieści się z reguły w zakresie 0,8–2,5 s.

Czas pogłosu ma zasadniczy wpływ na kształtowanie warunków akustycznych
pomieszczenia, umożliwiających dobrą zrozumiałość mowy i muzyki. I przeciwnie:
jeśli czas pogłosu jest zbyt długi, to kolejne dźwięki nakładają się na siebie, co
skutkuje zmniejszeniem wyrazistości dźwięku. Dodatkowo, podczas pomiaru czasu
pogłosu można uzyskać również krzywą nachylenia spadku poziomu dźwięku, która
pozwala wyznaczyć bezpośrednio wiele parametrów obiektywnych.

Wykres z rys. 4.3 pokazuje przykładowy pomiar czasu pogłosu. Warto zwrócić
uwagę, że czas pogłosu bardzo często jest mierzony jako współczynnik spadku mię-
dzy poziomami –5 dB i –35 dB lub nawet między –5 dB i –25 dB zamiast – jak
określa definicja – między poziomami 0 dB i –60 dB. Dzieje się tak, ponieważ czę-
sto z powodu np. wysokiego poziomu szumu w pomieszczeniu problemem może być
osiągnięcie potrzebnego zakresu dynamiki 60 dB. Wtedy można dokonać analogicz-
nych pomiarów czasu pogłosu T30 lub T20 oznaczających czas, po którym poziom
natężenia sygnału zmaleje o odpowiednio 30 dB lub 20 dB. Ponieważ tłumienie sy-
gnału wyrażane w skali decybelowej jest liniowo proporcjonalne do czasu, to można
dokonać prostego przeliczenia uzyskanego rezultatu na wartość T60:

T60 = 2 · T30 = 3 · T20 [s] (4.3)

Należy jednak pamiętać, że bardzo często w literaturze jako T30 lub T20 jest już
podawany czas pogłosu przeliczony na zakres dynamiki równy 60 dB.
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Rys. 4.3. Przykładowy wykres pomiaru czasu pogłosu

Z kolei próg początkowy –5 dB jest tak dobrany, aby móc dokładniej określić
moment rozpoczęcia pomiaru. Dla pomiarów wykonywanych od poziomu 0 dB samo
przejście od stanu przed wyłączeniem źródła do chwili początkowej t = 0 jest płynne
i jego wyznaczenie z otrzymanego wykresu może być obarczone większym błędem.
Zakres dynamiczny pomiędzy sygnałem testowym a tłem akustycznym pomiesz-
czenia powinien być równy co najmniej zakresowi pomiaru, powiększonemu o próg
początkowy (wspomniane 5 dB) oraz o pewien zapas poniżej zakresu pomiaru, który
według zaleceń powinien być nie mniejszy niż 10 dB. Do obliczenia wartości nachy-
lenia prostej stosuje się aproksymację metodą najmniejszych kwadratów.

Pomiary w niektórych pomieszczeniach dają wynik, którego nie można aprok-
symować linią prostą. Najczęstszym powodem takiego zanikania dźwięku jest fakt
istnienia w pomieszczeniu sprzężonych (ang. coupled) przestrzeni o różnych czasach
pogłosu, np. fosa orkiestry i audytorium sali operowej. Jeśli w takim przypadku
pomiar dokonywany jest w mniej pogłosowej części pomieszczenia, to początkowe
zanikanie dźwięku jest adekwatne do mierzonej przestrzeni, ale później na wykresie
można zaobserwować inne nachylenie, związane z zanikaniem dźwięku w sąsiedniej,
bardziej pogłosowej części pomieszczenia.

Pierwsze pomiary czasu pogłosu były wykonywane przez W. Sabine’a w pry-
mitywny sposób: pobudzeniem dźwiękowym był najczęściej sygnał z klasycznego
instrumentu organowego, zainstalowanego w pomieszczeniu, miernikiem czasu był
zwykły stoper, natomiast do pomiaru spadku poziomu dźwięku służyły uszy ba-
dacza. Ponieważ ucho ludzkie ma dużą czułość na czas trwania pogłosu – nawet
niewyszkolony słuchacz potrafi rozróżnić pomieszczenia, w których różnica czasów
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pogłosu jest równa co najmniej 20% – ta właśnie metoda pozwalała wykonać po-
miary, na podstawie których sformułowano zalecenia oraz opracowano szacunkową
zależność czasu pogłosu od parametrów pomieszczenia.

Ponieważ czas pogłosu jest parametrem łatwym do określenia na etapie projek-
towania oraz jego pomiar jest nieskomplikowany, a sama wartość parametru jest
istotna dla określenia charakterystyki pomieszczenia, to w literaturze często bywa
podawana jako jedyna miara jego właściwości akustycznych. Zarazem wiele zaleceń
projektowych dotyczy tzw. optymalnej wartości RT , w przeciwieństwie do wielu
innych parametrów pogłosowych.

Istnieje wiele wzorów, które pozwalają obliczyć czas pogłosu. Najprostsze, zara-
zem dające najbardziej szacunkowe wyniki są wzory dla sal z pełną publicznością bez
dodatkowych ustrojów akustycznych (w szczególności dla sal koncertowych [24]):

T60 =
0, 25 · V
N

[s] (4.4)

lub
T60 =

0, 15 · V
Sa

[s] (4.5)

gdzie:
V [m3] – objętość pomieszczenia,
N – liczba zajętych miejsc na widowni,
Sa [m2] – tzw. efektywny obszar widowni, liczonym razem z 0,5 m otoczeniem

dookoła każdego bloku siedzeń.

Z reguły jednak, z uwagi na jednoczesną prostotę i stosunkową dokładność, wy-
korzystuje się wzór Sabine’a. Innymi szeroko stosowanymi formułami są wzory Ey-
ringa (zwany również w literaturze wzorem Norrisa–Eyringa), Millington–Sette’a
i Fitzroya. Oprócz nich w literaturze można spotkać wzory dedykowane dla kon-
kretnego sygnału źródłowego np. Mayer–Thielego dla muzyki, Knudsena dla mowy
oraz Perez–Mirana dla pomieszczeń sakralnych [14]. Trzeba pamiętać, że szacowanie
przy użyciu wspomnianych wzorów statystycznych jest uzasadnione tylko dla czę-
stotliwości powyżej warunku granicznego Schrödera, określonego wzorem 2.1. Mimo
to, weryfikacja projektów za pomocą prostych wzorów statystycznych jest obecnie
powszechna, zarówno w projektowaniu komputerowym, jak i tradycyjnym.

Wzór Sabine’a

Na przełomie XIX i XX wieku Wallace Sabine (1868-1919), wówczas młody pra-
cownik naukowy na Uniwersytecie Harvarda, otrzymał zadanie poprawy akustyki
sali wykładowej, będącej częścią Fogg Art Museum. W toku rozwoju badań, zaczął
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porównywać inne sale i szukać czynników, które pozwalają mówić o dobrej aku-
styce sali. Na podstawie zebranych danych empirycznych sformułował związek dla
pomieszczenia między czasem pogłosu T60 (w s), jego objętością V (w m3) i całko-
witym pochłanianiem dźwięku A:

T60 =
0, 161 · V

A
[s] (4.6)

Oznaczając łączną powierzchnię pomieszczenia jako S i definiując średni współ-

czynnik pochłaniania α =
A

S
, można otrzymać inną postać wzoru:

T60 =
0, 161 · V
α · S

[s] (4.7)

Istnieje również teoretyczne wyprowadzenie wzoru bazujące na metodzie śledze-
nia promieni, przedstawione m.in. W pracy L. Kinslera [20]. Warto zauważyć, że
sam W. Sabine nie miał warunków technicznych pozwalających na dokładną ekspe-
rymentalną weryfikację swojej formuły.

Pierwotny wzór nie uwzględniał również wpływu powietrza na tłumienie dźwięku.
W pomieszczeniach, w których droga między odbiciami jest stosunkowo długa, roz-
praszanie dźwięku na cząsteczkach powietrza jest większe niż strata energii wy-
nikająca z odbić od powierzchni, szczególnie dla wysokich częstotliwości. W salach
średniej wielkości dla częstotliwości powyżej 4 kHz można zaobserwować wpływ tego
zjawiska już po 1–2 odbiciach [22], dlatego podawane w literaturze charakterystyki
współczynników α są ograniczone do częstotliwości mniejszych niż 4 kHz. Powszech-
nie przyjmuje się, że stosowanie wzoru Sabine’a jest uzasadnione dla pomieszczeń
o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 oraz dla częstotliwości poniżej 1 kHz. Ponadto
prowadzono dalsze badania, mające na celu eliminację tych niedogodności. Uwzględ-
nienie wpływu tłumienia ośrodka doprowadziło do publikacji skorygowanego wzoru:

T60 =
0, 161 · V

α · S + 4 ·m · V
[s] (4.8)

gdzie m jest współczynnikiem tłumienia dźwięku w powietrzu.

Współczynnik ten okazuje się zależny od temperatury i wilgotności pomieszcze-
nia, dlatego wzór 4.8 jest wykorzystywany dla wnętrz o nietypowych wartościach
tych współczynników oraz gdy objętość jest większa niż 1000 m3. Na wartość m

składają się dwa czynniki: jeden zależny od lepkości powietrza i przewodzenia cie-
pła w gazie, a drugi od efektów molekularnej absorpcji i dyspersji energii przez
cząsteczki. Prace L. Beranka (m.in. [8]) zawierają dokładne omówienie wpływu każ-
dego z czynników wraz z wykresami odpowiadających im parametrów.
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W obu swoich formach (pierwotnej i skorygowanej) wzór Sabine’a nie jest pozba-
wiony uproszczeń: przede wszystkim zakłada dyfuzyjność pola akustycznego wnę-
trza. Jest to problematyczne szczególnie dla niskich częstotliwości, ponieważ wów-
czas wymagana jest większa liczba odbić zanim wystąpi akceptowalne tłumienie.
Ponadto wzór ignoruje takie zjawiska, jak: istnienie fal stojących, niejednolity roz-
kład materiałów pochłaniających oraz kształt pomieszczenia. Dlatego powinien być
stosowany w przypadku dość dużych pomieszczeń o równomiernej i małej chłonności
akustycznej (α < 0, 2) [22].

Wzór Eyringa

Kolejny wzór służący do obliczania czasu pogłosu został zaproponowany przez
Eyringa. Bazuje on również na modelu promieniowym, ale korzysta z pojęcia średniej
drogi swobodnej i obserwacji, że każde odbicie od ściany powoduje średnio zmniej-
szenie energii fali dźwiękowej o stały czynnik w przybliżeniu równy 1 − α. Dzięki
temu założeniu, prawdziwemu dla pola dyfuzyjnego i α� 1, można wyznaczyć wzór
na czas pogłosu:

T60 =
0, 161 · V

− ln (1− α) · S
[s] (4.9)

Porównując oba wzory: Eyringa i Sabine’a widać, że dla pomieszczeń słabo po-
chłaniających, w których wartości średniego współczynnika pochłaniania są małe,
wyniki są zbliżone. Można to uzasadnić rozwijając wartość występującą we wzorze
Eyringa w szereg potęgowy:

ln (1− α) = α +
α2

2
+
α3

3
+ ... (4.10)

Widać, że wraz ze wzrostem α rezultaty są coraz bardziej rozbieżne, a wartości
otrzymywane ze wzoru Eyringa są zdecydowanie niższe niż otrzymywane ze wzoru
Sabine’a. Metoda nie uwzględnia obecności tłumienia dźwięku w powietrzu, zatem
dla pomieszczeń większych niż 1000 m3 wyniki dla wysokich częstotliwości są nie-
dokładne. Dlatego również dla wzoru Eyringa pojawiła się korekta, sformułowana
przez V. Knudsena, uwzględniająca obecność tłumienia dźwięku w powietrzu po-
przez współczynnik m:

T60 =
0, 161 · V

− ln (1− α) · S + 4 ·m · V
[s] (4.11)

Wzór Eyringa także zawiera pewne uproszczenia. Tak jak w przypadku wzoru
Sabine’a, występuje założenie o dyfuzyjności pola w pomieszczeniu. Wykorzystanie
współczynnika α, z definicji uśrednionego po wszystkich możliwych katach padania
fali, zakłada, że dźwięk padający na każdą powierzchnię dochodzi równomiernie
z każdego kierunku. Pomijane jest również zjawisko dyfrakcji na brzegach materiału.
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Wzór Millington–Sette’a

Czas pogłosu według G. Millington i W. Sette’a jest możliwy do oszacowania
przy użyciu wzoru:

T60 =
0, 161 · V

−
∑

i ln (1− αi) · Si

[s] (4.12)

gdzie:
αi – średni współczynnik pochłaniania dźwięku dla i-tego elementu,
Si [m2] – pole powierzchni i-tego elementu.

Różnica między wzorem Eyringa a wzorem Millington–Sette’a polega na innym
sposobie określania średniego współczynnika pochłaniania dźwięku. W pierwszym
jest on wyznaczany jako ważona średnia arytmetyczna średnich współczynników
pochłaniania powierzchni składowych, natomiast w drugim – jako ich ważona śred-
nia geometryczna. W obu przypadkach wagami są pola powierzchni odpowiednich
elementów.

Wartości czasu pogłosu otrzymywane ze wzoru Millington–Sette’a są mniejsze
od wartości obliczonych przy użyciu wzoru Eyringa. Wynika to z prostej zależności
między średnią arytmetyczną i geometryczną. Wzór ma zastosowanie dla pomiesz-
czeń, w których współczynniki pochłaniania dźwięku dla materiałów pokrywających
ściany różnią się znacząco.

Wzór Fitzroya

Powyższe wzory są przydatne w przypadku pomieszczeń, które spełniają przy-
najmniej warunek zbliżonej wartości współczynnika pochłaniania dla przeciwległych
par płaszczyzn. Skutkuje to równomiernym rozkładem pola akustycznego i brakiem
dużych, lokalnych anomalii. Jeśli jednak ten warunek nie jest spełniony i materiały
pochłaniające oraz odbijające nie są rozmieszczone równomiernie (np. gdy tylko na
ścianie tylnej znajdują się panele pochłaniające) należy skorzystać ze wzoru Fit-
zroya. Wzór ten ma postać:

T60 = −0, 161 · V
S2

[
Sx

ln(1− αx)
+

Sy

ln(1− αy)
+

Sz

ln(1− αz)

]
[s] (4.13)

gdzie:
Sx, Sy, Sz [m2] – sumy pól powierzchni przeciwległych par ścian pomieszczenia
αx, αy, αz – średnie współczynniki pochłaniania powierzchni Sx, Sy, Sz

Pewna modyfikacja tego wzoru została przedstawiona w 1988 roku przez H. Arau–
Puchadesa [5]. Główną różnicą było uśrednienie poszczególnych wartości, odpowia-
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dających poszczególnym parom przeciwległych ścian, średnią geometryczną – za-
miast, tak jak to uwzględniała formuła Fitzroya, średnią arytmetyczną:

T60 = 0, 161 · V ·
(

1

− ln (1− αx) · S + 4 ·m · V

)Sx
S

+ (4.14)

+

(
1

− ln (1− αy) · S + 4 ·m · V

)Sy
S

+

+

(
1

− ln (1− αz) · S + 4 ·m · V

)Sz
S

[s]

4.1.4. Czas wczesnego zaniku

Czas wczesnego zaniku (ang. Early Decay Time, EDT ) został zaproponowany
w 1975 roku przez W. Jordana jako miara pogłosowości pomieszczenia alternatywna
wobec czasu pogłosu. Odpowiada sześciokrotnej długości czasu, mierzonego od mo-
mentu wyłączenia źródła dźwięku w pomieszczeniu do momentu, w którym poziom
natężenia sygnału zmaleje o 10 dB względem poziomu początkowego. Z powodu
trudności ustalenia dokładnego momentu rozpoczęcia procesu zaniku dźwięku, za-
zwyczaj pomiar jest wykonywany między wartościami –1 dB i –11 dB względem
średniego poziomu ustalonego.

Symulacje komputerowe pozwalają obliczyć wartość tego parametru dla projek-
towanych pomieszczeń. EDT zależy w dużym stopniu od punktu obserwacji, zdecy-
dowanie bardziej niż czas pogłosu. Najmniejszych wartości wskaźnika można się spo-
dziewać we wnękach np. pod balkonami, w lożach, ale także w obszarach, do których
docierają wczesne silne odbicia dźwięku [7]. Preferowaną relacją jest EDT ≥ RT ,
lecz dopuszczalne są wartości EDT większe niż czasu pogłosu, z zastrzeżeniem, że
zaleceniem projektowym jest, aby ich różnica nie przekraczała 15–20% wartości RT

[7]. Relacja
EDT

RT
< 1 oznacza niedobór energii niesionej przez fale podlegające

wczesnym odbiciom, wobec czego może być konieczne wydłużenie czasu pogłosu
w celu otrzymania akceptowalnych wartości EDT [23]. Przykładem sali o dużej dy-
fuzyjności i, w konsekwencji, bardzo zbliżonych wartościach czasu wczesnego zaniku
i czasu pogłosu jest wiedeńska Musikvereinssaal.

4.1.5. Opóźnienie dojścia pierwszego odbicia

Opóźnienie dojścia pierwszego odbicia (ang. Initial Time Delay Gap, ITDG),
podawane w sekundach, jest parametrem zdefiniowanym jako różnica czasu dojścia
dźwięku bezpośredniego i pierwszego odbicia do danego punktu. Odpowiada w du-
żym stopniu za wrażenie intymności pomieszczenia i nie jest koniecznie związany
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z jego rzeczywistą kubaturą. Można zmniejszać jego wartość na etapie projektowa-
nia pomieszczenia oraz wystroju wnętrza, np. poprzez użycie ekranów odbijających
lub sufitu podwieszanego, umieszczonych w pobliżu sceny.

Dla sal przeznaczonych do produkcji słownej wartość graniczna opóźnienia –
między falą bezpośrednią a najwcześniej dochodzącą falą odbitą – nie przekraczająca
35 ms sprzyja dobrej zrozumiałości mowy w sali. Wartości powyżej 50 ms oznaczają,
że sala nie zapewnia zadowalających warunków w tym aspekcie [23].

4.1.6. Stosunek basów

Stosunek basów (ang. Bass Ratio, BR) jest bezwymiarowym parametrem zdefi-
niowanym jako stosunek czasów pogłosu dla niskich i średnich częstotliwości. Wzór
służący do obliczania wartości parametru ma postać:

BR =
T60(125) + T60(250)

T60(500) + T60(1000)
(4.15)

gdzie:
T60(f) [s] – czas pogłosu mierzony dla sygnału o częstotliwości f [Hz].

Współczynnik ten określa czy sala charakteryzuje się bogatym, pełnym brzmie-
niem częstotliwości basowych (poniżej 250 Hz). Jest to parametr określany wyłącz-
nie dla sygnału muzycznego. Badania przeprowadzone przez L. Beranka sugerują,
że czas pogłosu dla niskich częstotliwości powinien być większy niż dla częstotli-
wości średnich. To oznacza, że wartość parametru BR powinna być większa od 1.
Zalecenia te zostały podsumowane w tabeli 4.1.

Tabela 4.1. Zależność jakości brzmienia basów od wartości stosunku basów BR [10]

Jakość brzmienia basów Stosunek basów BR

doskonała 1,21

dobra 1,05

dostateczna 0,96

uboga 0,88

Jeśli wartość BR jest zbyt duża, w sali może pojawić się dudnienie. W praktyce
jednak problem ten jest spotykany niezwykle rzadko, o ile podczas projektowania
wystroju pomieszczenia nie zostaną nadmiernie wytłumione tylko częstotliwości wy-
sokie [14].
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4.1.7. Czasowy środek ciężkości

Czasowy środek ciężkości (ang. Center Time, niem. Schwerpunktzeit, ts), nazy-
wany często czasem środkowym lub centralnym, jest parametrem określającym śro-
dek ciężkości energii akustycznej. Został zaproponowany przez W. Kürera w roku
1969. Parametr jest obliczany ze wzoru:

ts =

∞∫
0 ms

tp2(t)

∞∫
0 ms

p2(t)

[s] (4.16)

gdzie:
p(t) [Pa] – ciśnienie akustyczne w punkcie pomiaru w chwili t.

Parametr ten odpowiada czasowi kumulowania się energii akustycznej i służy do
oceny klarowności brzmienia muzyki. Jest bardzo silnie skorelowany ze współczyn-
nikami przejrzystości oraz z subiektywnym odczuciem pogłosowości, co potwierdza
również wysoka wartość korelacji z czasem pogłosu RT oraz czasem wczesnego za-
niku EDT .

Dla pomieszczenia o polu izotropowym, czyli charakteryzującego się równomier-
nym zanikiem energii dźwiękowej, można obliczyć parametr ts dzięki jego zależności
[11]:

ts =
T60

13, 82
[s] (4.17)

Preferowane wartości czasowego środka ciężkośi wynoszą: dla mowy 60–80 ms,
dla muzyki kameralnej 80–100, dla muzyki symfonicznej i chóralnej 100–150, dla
muzyki organowej 120–180 ms.

4.1.8. Przejrzystość

Współczynnik przejrzystości (ang. Clarity, CT ) jest kolejnym parametrem służą-
cym do oceny klarowności sali: szczegółów odbieranego dźwięku, rozróżnienia sekcji
i poszczególnych instrumentów oraz zrozumiałości mowy.

CT = 10 log

T∫
0

p2(t)

∞∫
T

p2(t)

[dB] (4.18)

gdzie:
T – wybrana stała czasowa, zależna od charakteru ocenianego sygnału,
p(t) [Pa] – ciśnienie akustyczne w punkcie pomiaru w chwili t.
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Przejrzystość jest zatem stosunkiem energii wczesnej do energii późnej zanikają-
cego dźwięku. Przeprowadzone badania z zakresu psychofizjologii słuchu uzasadniły
dobranie odpowiednich stałych czasowych równych: 80 ms dla muzyki oraz 50 ms
dla mowy. Zmiana granicy całkowania z 80 ms na 50 ms odpowiada wczesnej fazie
zaniku dźwięku dla sygnału mowy, krótszej niż dla sygnału muzycznego. Dodatko-
wym powodem zmiany jest obserwacja, że rozrzut tempa sygnału mowy jest dużo
mniejszy niż sygnału muzycznego [22].

Wartość współczynnika przejrzystości zwykle jest wyznaczana poprzez całkowa-
nie wsteczne odpowiedzi impulsowej pomieszczenia i jest zależna od punktu położe-
nia odbiornika, o ile rozproszenie pola w sali nie jest równomierne. W przypadku pola
izotropowego echogram pomieszczenia różni się jedynie składnikiem pochodzącym
od fali bezpośredniej. Z uwagi na brak późnych odbić we wnękach podbalkonowych,
często te obszary charakteryzują się wyższymi wartościami przejrzystości niż pozo-
stała część pomieszczenia [7].

W literaturze obecne są również wzory aproksymacyjne, zaproponowane na pod-
stawie serii badań empirycznych. Najpowszechniejszy z nich ma postać:

C80 = −3, 499 · T60 + 0, 0001411 · V − 0, 8204 · d [dB] (4.19)

gdzie:
d [m] – odległość punktu pomiaru od źródła dźwięku.

Badania, mające na celu wyznaczenie zależności między pomierzoną wartością
przejrzystości a jakością akustyczną pomieszczenia, doprowadziły do powstania za-
leceń dotyczących preferowanych wartości C50 i C80. Sugestie różnych autorów, do-
tyczące optymalnej zrozumiałości mowy, zawarte są w tabeli 4.2. W. Kraak wprowa-
dził ponadto zależności dotyczące odległości między źródłem dźwięku a słuchaczem:
sala zostanie oceniona jako dobra, gdy przejrzystość C80 w bliskiej odległości od
źródła będzie przyjmowała wartości od 3 do 8 dB, natomiast dla odległości dalszej
dopuszczalne są wartości od 0 do 5 dB.

Tabela 4.2. Zalecane w literaturze wartości parametru przejrzystości [22]

Autor Styl muzyczny Przejrzystość C50 [dB]
Cremer i Müller muzyka symfoniczna 0

Jordan muzyka symfoniczna od -2 do +2

Maŕın i A. Giménez różne style muzyczne od -3,2 do +0,2

Propozycja G. Marshalla [27], dotycząca skalowania przejrzystości, przedstawiała
wartości parametrów jako średnich ważonych dla odpowiednich pasm oktawowych,
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z pominięciem pozostałych zakresów widma. Dla muzyki jest to średnia arytme-
tyczna wartości C50 wyznaczonych dla 500 Hz, 1 kHz i 2 kHz, natomiast dla pro-
dukcji słownej uśredniane są odpowiednie wartości C80 dla pasm oktawowych 500 Hz,
1 kHz, 2 kHz oraz 4 kHz, odpowiednio z wagami 0,15, 0,25, 0,35 i 0,25. Ta metoda
jest przeznaczona dla pomieszczeń o dużej kubaturze i nie nadaje się do oceny sal
kameralnych oraz małych pomieszczeń sakralnych.

Skalę ocen zrozumiałości mowy przedstawia tabela 4.3, natomiast sugerowane
wartości przejrzystości w zależności od gatunku muzycznego znajdują się w ta-
beli 4.4. Dla porównania, A. Maŕın i A. Giménez zalecają, aby wartości tradycyjnie
mierzonej wartości C50 były z zakresu między –6,4 a 1,0 dB.

Tabela 4.3. Zależność zrozumiałości mowy od ważonej wartości przejrzystości [27]

Zrozumiałość mowy Ważony współczynnik przejrzystości C50 [dB]
doskonała 7 i powyżej

dobra od +2 do +7

średnia od -2 do +2

słaba od -7 do -2

zła -7 i poniżej

Tabela 4.4. Zalecana uśredniona przejrzystość dla różnych rodzajów muzyki [27]

Rodzaj muzyki Uśredniony współczynnik przejrzystości C80 [dB]
muzyka elektroniczna +6 i powyżej

muzyka operowa od +3 do +6

muzyka symfoniczna od -3 do +3

muzyka organowa -3 i poniżej

4.1.9. Wyrazistość

Współczynnik wyrazistości (ang. Definition, niem. Deutlichkeit, D, D50) [dB]
zostało wprowadzonego w roku 1953 przez R. Thielego i jest jednym z najstarszych
parametrów związanych ze zrozumiałością mowy. Zgodnie ze wzorem 4.20, parametr
ten określa stosunek wczesnej energii, dochodzącej do słuchacza,do całkowitej ener-
gii, zawartej w odpowiedzi impulsowej. Wartość stałej czasowej, równej 50 ms, jest
tożsama z wartością dla parametru C50 i opiera się na badaniach stałej czasowej
ucha ludzkiego, prowadzonych przez Haasa.
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D =

50 ms∫
0

p2(t)

∞∫
0

p2(t)

(4.20)

gdzie:
p(t) [Pa] – ciśnienie akustyczne w punkcie pomiaru w chwili t

Wyrazistość jest parametrem bezwymiarowym, często podawanym w procen-
tach. Zależność pomiędzy wyrazistością D a przejrzystością C50 można przedstawić
następującym wzorem:

C50 = 10 log

(
D

1−D

)
[dB] (4.21)

Parametr ten pozwala określić możliwość rozróżniania następujących po sobie
dźwięków. Okazuje się, że im stosunkowo większa zawartość energii w pierwszych
50 ms od chwili wyłączenia źródła, tym możliwe jest łatwiejsze rozróżnienie dźwię-
ków. Jeśli pomieszczenie spełnia warunek D > 0.5 (według innych prac odpowiednio:
D = 0, 34, 0, 4 ≤ D ≤ 0, 6 lub D = 0, 56 [22]), to pomieszczenie charakteryzuje się
zrozumiałością mowy powyżej 85%, zatem może być ocenione jako bardzo dobre.

Pomimo wprowadzenia w roku 1975 wskaźnika przejrzystości C50, wyrazistość
nadal pozostaje ważnym parametrem. Jest to związane z istnieniem dużej liczby
badań oraz zaleceń projektowych, związanych z wykorzystaniem tego współczynnika
do określania zrozumiałości mowy.

4.1.10. Wskaźnik transmisji mowy

Równolegle do wyznaczania kolejnych współczynników związanych z odpowie-
dzią impulsową oraz jakością akustyczną wnętrza, rozwijał się kierunek badań wywo-
dzący się od testów lektorskich. W roku 1947 N. French i J. Steinberg zaproponowali
ocenę na podstawie pomiaru parametrów fizycznych dla pobudzenia pomieszczenia
zamiast sygnałem mowy, odpowiednio spreparowanym zestawem dźwięków. Para-
metr nazwany wskaźnikiem zrozumiałości (ang. Artificial Index, AI) był stopniowo
udoskonalany, opracowano szczegółowo algorytm badania, nowe wzory testowe oraz
tablice do interpretacji wyników pomiarów.

Podobną metodą jest wyznaczenie wskaźnika transmisji mowy (ang. Speech Trans-
mission Index, STI). W tym przypadku wykonywany jest zestaw pomiarów modula-
cyjnej funkcji przejścia (ang. Modulation Transfer Function, MTF ) między źródłem
sygnału a odbiornikiem. Pomiar ten jest wykonywany w 7 pasmach oktawowych,
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których częstotliwości środkowe (z zakresu od 125 Hz do 8 kHz) są modulowane 14
różnymi częstotliwościami, podanymi na rys. 4.4.

Rys. 4.4. Schemat pasm pomiaru i częstotliwości modulujących dla metod STI i RASTI

[1, 14]

Jak widać, wyznaczenie współczynnika transmisji mowy wymaga wykonania aż
98 pomiarów w jednym punkcie, co znacząco wydłuża czas badań. Dlatego twórcy
metody STI, T. Houtgast i H. Steeneken, opracowali współczynnik RASTI. Gwa-
rantuje on zbliżoną dokładność, natomiast wymaga wykonania jedynie 9 pomiarów
w pasmach oktawowych 500 Hz i 2 kHz, zgodnie z rys. 4.4.

Wartość współczynnika transmisji mowy pozwala bardzo dokładnie określić przy-
datność pomieszczenia do produkcji słownej. W przeciwieństwie do metody pomiaru
AI, wyznaczenie STI i RASTI wymaga wykorzystania skomplikowanej aparatury
pomiarowej, co dość ogranicza jej stosowalność w praktyce. Istnieje jednak możli-
wość wyznaczenia wartości współczynnika dla danej odpowiedzi impulsowej poprzez
zależność z przejrzystością:

STI = 0, 028 · C50 + 0, 572 (4.22)
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Współczynniki transmisji mowy przyjmują wartości z zakresu od 0 (całkowity
brak zrozumiałości) do 1 (doskonała zrozumiałość). Poszczególne oceny odpowia-
dające wartościom współczynników pomiarowych przestawione zostały w tabeli 4.5,
wraz z porównaniem wobec innych metod oceny mowy.

Metody obiektywne, tak jak STI lub RASTI wyznaczają niższą wartość zro-
zumiałości mowy niż badania subiektywne np. testy zrozumiałości zgłoskowej lub
sylabowej. Związane jest to albo z wolniejszym tempem mowy lektora podczas prze-
prowadzania testów, albo ze zwiększaniem natężenia jego głosu w pomieszczeniach
pogłosowych. W obu przypadkach zmniejsza się wpływ akustyki pomieszczenia,
w szczególności pogłosowości, na zrozumiałość mowy, co skutkuje lepszymi wyni-
kami niż dla pomiarów obiektywnych. Dodatkowo zdecydowanie większa zrozumia-
łość jest odnotowywana dla badań z użyciem sensownego tekstu, gdyż występuje
psychoakustyczne zjawisko uzupełniania niedokładnie usłyszanego słowa do podob-
nego, występującego w użyciu. Porównanie wartości parametrów obiektywnych z te-
stami subiektywnymi przedstawia wykres z rys. 4.5.

Rys. 4.5. Zależności między STI a zrozumiałością mowy dla różnych danych testowych:

(a) liczby i litery, (b) krótkie zdania, (c) krótkie wiersze, (d) logatomy [24]

Z uwagi na podstać sygnałów testowych i sposób ich analizy, wskaźniki transmi-
sji mowy nie uwzględniają problemów związanych z przesunięciem lub powieleniem
częstotliwości oraz błędów związanych z dźwięcznymi lub bezdźwięcznymi fragmen-
tami mowy. Dodatkowo, dla sygnału RASTI powinien być zapewniony możliwie
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jednakowy stosunek sygnału do szumu w całym paśmie mowy [1]. W szczególności
unikać należy obecności ech trzepoczących, gdyż powodują one lokalne zniekształ-
canie charakterystyki częstotliwościowej szumu tła.

4.1.11. Współczynnik procentowej straty wyrazistości spółgłosek

Parametr procentowej straty wyrazistości spółgłosek (ang. Percentage Articula-
tion Loss of Consonants) opisuje zrozumiałość sylabową mowy na podstawie liczby
prawidłowych odpowiedzi w ankietach. Z punktu widzenia konsultanta akustycz-
nego, zrozumiałość spółgłosek jest dużo większym problemem niż zrozumiałość sa-
mogłosek, gdyż samogłoski niosą ze sobą większą energię. Przez to są łatwiej odbie-
rane, ale także mogą w pewnym stopniu maskować widmo następnych spółgłosek
[24].

Współczynnik został zaproponowany przez V. Peutza na podstawie badań empi-
rycznych w wielu pomieszczeniach. Ponadto zostały podane wzory na wyznaczenie
wartości w polu bezpośrednim:

%ALcons =
200 · d2 ·RT 2

V
[%] (4.23)

oraz pogłosowym:
%ALcons = 9 ·RT [%] (4.24)

gdzie:
d [m] – odległość między źródłem dźwięku a punktem obserwacji,
RT [s] – czas pogłosu pomieszczenia,
V [m3] – objętość pomieszczenia.

Jak widać, wartość współczynnika w polu pogłosowym nie zależy od odległo-
ści od źródła. Modyfikacja wzoru dla pola bezpośredniego, wprowadzona przez W.
Kleina, pozwoliła uwzględnić kierunkowość źródła. Zakresy wartości %ALcons odpo-
wiadające zrozumiałości mowy zostały zamieszczone w tabeli 4.5.

Istnieje również wzór pozwalający wyznaczyć zależność %ALcons od wskaźnika
STI [14]:

%ALcons = 170, 5405 · e−5,1419·STI [%] (4.25)

4.1.12. Współczynnik odbić bocznych

Wrażenie przestrzenności pomieszczenia jest w dużej mierze zależne od kierun-
ków i energii docierającej fali bezpośredniej oraz fal odbitych, a także od izotropowo-
ści pola pomieszczenia. Duże znaczenie dla postrzegania przez słuchacza wielkości
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Tabela 4.5. Zależność zrozumiałości mowy dla poszczególnych metod oceny [2]

Zrozumiałość mowy STI lub RASTI %ALcons [%] Logatomy [%]
bardzo dobra powyżej 0,75 poniżej 5 powyżej 98

dobra 0,60–0,75 5–10 93–98

dostateczna 0,45–0,60 10–15 80–93

słaba 0,30–0,45 15–20 60–80

niedostateczna poniżej 0,30 powyżej 20 poniżej 60

akustycznej pomieszczenia mają fale docierające do niego z kierunków bocznych.
Zazwyczaj istotny jest udział ich energii w energii całkowitej, odbieranej w punkcie
pomiaru.

Wczesna faza kształtowania wrażenia przestrzennego odpowiada za powstanie
wrażenia szerokości obrazu dźwiękowego. Przykładowym parametrem związanym
z rozchodzeniem się wczesnych odbić dźwięku w pomieszczeniu jest współczynnik
wczesnych odbić bocznych (ang. Lateral Early Fraction, LEF , LF80), określający
stosunek docierającej energii wczesnych odbić bocznych do łącznej wczesnej energii
ze wszystkich kierunków:

LEF = 10 log

80 ms∫
5 ms

E∞(t)

80 ms∫
0

EO(t)

[dB] (4.26)

gdzie:
EO(t) – wartość energii całkowitej, pomierzona przy użyciu mikrofonu o cha-

rakterystyce dookólnej,
E∞(t) – wartość energii odbić bocznych, pomierzona przy użyciu mikrofonu

o charakterystyce ósemkowej (oś mikrofonu jest zgodna z kierunkiem od źródła do
słuchacza).

Im wartość współczynnika jest większa, tym dźwięk brzmi bardziej przestrzen-
nie. Współczynnik LEF stosowany jest głównie dla dużych sal koncertowych (powy-
żej 2200 miejsc), a jego sugerowana wartość wynosi 0,15–0,25. Granica całkowania
równa 5 ms, występująca we wzorze 4.26, służy pominięciu fali bezpośredniej, gdyż
jej energia nie zależy od właściwości pomieszczenia. Zatem uwzględnienie tylko fal
odbitych pozwala na zwiększenie czułości pomiaru. Wartość współczynnika jest silnie
związana z postrzeganą szerokością źródła (ang. Apparent Source Width, ASW ), lecz
trzeba pamiętać, że Jakość efektu przestrzennego jest również zależna od głośności
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muzyki. M. Barron sugeruje aby LEF nie przekraczał 0,35, gdyż zbyt duże wartości
również powodują problemy m.in. Z lokalizacją instrumentów przez słuchacza [7].

Analogicznie do parametru LEF wprowadzono współczynnik późnych odbić
bocznych (ang. Lateral Late Fraction, LLF ), określający stosunek energii późnych
odbić bocznych w odniesieniu do łącznej energii docierającej do punktu pomiaro-
wego:

LLF = 10 log

∞∫
80 ms

E∞(t)

∞∫
80 ms

EO(t)

[dB] (4.27)

Parametr odpowiada za odczuwanie wrażenia otoczenia dźwiękiem. Wartości
LLF są silnie skorelowane z wartościami wczesnego czasu zaniku EDT oraz z cza-
sowym środkiem ciężkości ts.

4.1.13. Współczynnik wzajemnej korelacji międzyusznej

Alternatywną wobec parametru LEF miarą opisu wrażenia przestrzenności wg
normy ISO 3382–1 jest współczynnik wzajemnej korelacji międzyusznej (ang. In-
ter Aural Cross-correlation Coefficient, IACC) [3]. Wzór wyprowadzony jest przy
użyciu znormalizowanej funkcji międzyusznej korelacji wzajemnej (ang. Inter Aural
Cross-correlation Function, IACF ), określonej wzorem:

IACFt1,t2(τ) =

t2∫
t1

pL(t) · pR(t+ τ)√
t2∫
t1

p2L(t) ·
t2∫
t1

p2R(t)

(4.28)

gdzie:
pL(t) – odpowiedź impulsowa, pomierzona dla lewego ucha,
pR(t) – odpowiedź impulsowa, pomierzona dla prawego ucha.

Zależność wartości współczynnika IACC od IACF została zdefiniowana jako:

IACCt1,t2(τ) = max |IACFt1,t2(τ)| dla |τ | < 1 ms (4.29)

Parametr odpowiada wrażeniu rozproszenia pola akustycznego w pomieszczeniu.
Im większa jest wartość IACC, tym bardziej zauważalna jest kierunkowość pola
akustycznego. Mała wartość oznacza z kolei dobre rozproszenie pola [24].

Badania, prowadzone przez L. Beranka, wykazały zależność parametrów subiek-
tywnych, opisujących właściwości przestrzenne wnętrz, od wartości IACC: pozorna
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szerokość źródła ASW jest wprost zależna od wartości wzajemnej korelacji wczesnej
IACC-E (określanej dla t1 = 0 i t2 = 80 ms) – natomiast obwiednia słuchacza (ang.
Listener’s Envelopment, LEV ) jest ściśle związana z wartością wzajemnej korelacji
późnej IACC-L.

4.1.14. Siła źródła

Siła źródła (ang. Strength, G) opisuje stosunek poziomu ciśnienia akustycznego
w pomieszczeniu wobec pomiaru wykonanego w polu swobodnym w odległości 10 m
od dookólnego źródła dźwięku:

G = 10 log

∞∫
0

p2(t)

∞∫
80 ms

p20(t)

[dB] (4.30)

gdzie:
p(t) – zmierzona funkcja odpowiedzi impulsowej,
p0(t) – odpowiedź impulsowa w polu swobodnym w odległości 10 m od źródła.

W obu sytuacjach źródło działa z tą samą mocą. Z przyczyn praktycznych pomiar
ciśnienia akustycznego w polu swobodnym jest z reguły dokonywany w komorze
bezechowej.

Ponieważ dźwięk w polu swobodnym jest tylko dźwiękiem bezpośrednim, para-
metr G opisuje głównie energię dźwięku pogłosowego, docierającego do słuchacza.
Dla częstotliwości średnich i czasu wczesnego (do 80 ms) wartość siły źródła odpo-
wiada wrażeniu głośności, natomiast dla częstotliwości niskich, i zarazem dla czasu
późnego, parametr jest raczej związany z wrażeniem otoczenia słuchacza dźwiękiem
[7].

4.2. Parametry subiektywne

Parametry subiektywne oceny akustyki pomieszczeń oparte są na subiektywnej
ocenie wykonawców i słuchaczy. Są one najważniejszym elementem w ocenie jakości
akustycznej pomieszczenia, gdyż ostatecznym celem wznoszenia sal koncertowych
jest możliwość zapewnienia słuchaczowi doskonałego odbioru muzyki. Niestety, dla
danego wnętrza mogą się one różnić między sobą w zależności od indywidualnych
preferencji osób dokonujących oceny. Dlatego też subiektywna ocena akustyki może
mieć wartość jedynie wówczas, gdy jest dokonywana przez tę samą, reprezentatywną
grupę osób, co zazwyczaj jest trudne do osiągnięcia w praktyce. Dlatego zakłada się,
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że wymagane jest spełnienie założeń istotności analizy statystycznej na określonym
poziomie.

Subiektywna ocena jakości akustycznej pomieszczeń nie jest sprawą prostą. Istotny
wpływ mają czynniki pozaakustyczne, takie jak: uleganie opiniom autorytetów,
chwilowa dyspozycja psychiczna słuchacza, a także wrażenia wizualne i renoma sali
– sale znane są z reguły lepiej oceniane niż mniej popularne, ale zbliżone pod wzglę-
dem wartości parametrów obiektywnych. Świadczą o tym również pozytywne re-
cenzje niektórych okazjonalnych koncertów, odbywających się w pomieszczeniach
o akustyce niekwalifikowanej (np. foyer hotelowe, hale dworcowe). Dodatkowym
problemem jest niejednoznaczność jakości akustycznej: dwa pomieszczenia ocenione
ogólnie jako “dobre” mogą istotnie różnić się wartościami parametrów, ponieważ nie
niosą ze sobą informacji o konkretnych wartościach składowych, wpływających na
wynik. Konieczne stało się wyróżnienie uniwersalnych parametrów subiektywnych
i opracowanie ich możliwie precyzyjnych definicji w odniesieniu do odczuwanych
wrażeń słuchacza. Jednocześnie konieczne stało się rozgraniczenie poszczególnych
parametrów.

Obecnie, metody subiektywne zostały w dużej mierze wyparte przez oceny obiek-
tywne. Zazwyczaj dany parametr subiektywnej oceny jakości akustyki wiąże się
w pewien sposób z pewnym parametrem pomiarowym. Jednak pomimo swoich wad,
parametry subiektywne nadal mogą służy jako wartościowe źródło oceny akustyki
pomieszczeń – nie tylko jako punkt odniesienia dla poszukiwania korelacji z parame-
trami pomiarowymi. Przykładem może być metoda Beranka, powszechnie stosowana
od ponad 50 lat, uwzględniająca, jako kilka składowych oceny, wrażenia słuchowe.

Oprócz wymienionych poniżej parametrów, wyróżnia się również pewną liczbę
cech, świadczących o ujemnych właściwościach sali, takich jak hałas, echo oraz nie-
równomierność nagłośnienia. Sala dobrze oceniana powinna charakteryzować się bra-
kiem problemów związanych z tymi współczynnikami, gdyż mogą one wpłynąć zna-
cząco na obniżenie komfortu słuchania muzyki.

4.2.1. Intymność

Intymność (ang. Intimacy) jest parametrem określanym jako odbierane wraże-
nie wielkości wnętrza. Niekoniecznie musi być zgodny z rzeczywistymi rozmiarami
wnętrza, natomiast jest zależny od parametru obiektywnego ITDG (omówionego
w rozdziale 4.1.5), czyli różnicy czasów dotarcia dźwięków: bezpośredniego i pierw-
szego odbicia. W mniejszym stopniu wrażenie intymności jest również zależne od
obiektywnej wartości poziomu głośności dźwięku w pomieszczeniu: im wyższa, tym
słuchacz ma wrażenie, że pomieszczenie jest mniejsze.
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Sale określane jako intymne charakteryzują się czasem opóźnienia pierwszego
odbicia nie dłuższym niż 20 ms dla sal koncertowych i 30 ms dla sal operowych.
Akustyka sali o opóźnieniu pierwszego odbicia powyżej 49 ms jest niezadowalająca
słuchaczy [14].

4.2.2. Żywość

Żywość (ang. Liveness), niekiedy nazywana w literaturze pogłosowością, określa
wrażenie dynamiki dźwięku wnętrza. W przypadku pomieszczeń martwych słuchacz
będzie odnosił wrażenie płaskiego i bezbarwnego brzmienia dźwięku. Okazuje się, że
sala jest “żywa”, gdy kubatura pomieszczenia jest stosunkowo duża w odniesieniu
do powierzchni widowni. Ponieważ obszar zajmowany przez słuchaczy charaktery-
zuje się dużym współczynnikiem pochłaniania, można wnioskować, że zwiększanie
wzmocnienia częstotliwości średnich oraz wysokich w rozsądnym zakresie stwarza
wrażenie pełniejszego brzmienia.

Sam parametr w dużym stopniu zależy od wartości czasu pogłosu w pomiesz-
czeniu, szczególnie dla częstotliwości 500–1000 Hz: gdy jest on zbyt krótki (poniżej
1,4 s), pomieszczenie nie będzie określane jako żywe. Tabela 4.6 przedstawia suge-
rowane wartości Tmid dla poszczególnych gatunków muzycznych.

Tabela 4.6. Zalecany czas pogłosu Tmid dla różnych rodzajów muzyki [14]

Rodzaj muzyki Czas pogłosu Tmid [s]
muzyka romantyczna 2,1–2,3

muzyka symfoniczna 1,8–2,0

muzyka barokowa 1,4–1,8

opera włoska 1,3–1,6

opera wagnerowska 1,5–1,8

Nawet jeśli sala jest żywa, nie musi to jednoznacznie oznaczać zapewnionego
brzmienia wysokiej jakości, ponieważ ten parametr nie mówi nic m.in. o pełni brzmie-
nia basów.

4.2.3. Ciepło brzmienia

Ciepło brzmienia (ang. Warmth) jest parametrem odpowiadającym odczuwalnej
zawartości dźwięków o niskich częstotliwościach (z zakresu 75–350 Hz) w charakte-
rystyce pogłosowej pomieszczenia. Jest to współczynnik ściśle związany z wartością
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stosunku basów BR, a zatem zależy od stosunku czasu pogłosu częstotliwości ni-
skich i średnich. Powinien być on dłuższy niż w przypadku żywości. Jego optymalna
wartość zamieszczona jest w tabeli 4.1 i zależy od przeznaczenia pomieszczenia: inna
wartość jest optymalna dla mowy, a inna dla poszczególnych rodzajów muzyki.

Pomieszczenie “zimne” charakteryzuje wrażenie braku pełni wybrzmiewanego
dźwięku, natomiast zbyt duże ciepło wnętrza powoduje zmniejszenie klarowności
jego akustyki, a nadmierna ekspozycja pewnych częstotliwości może spowodować
powstanie dudnienia. Dla dużych sal koncertowych, gdzie publiczność jest głównym
źródłem pochłaniania, grube, mocno osadzone drewniane powierzchnie są najbar-
dziej preferowanym wyborem, natomiast użycie cienkich paneli albo innego lekkiego
materiału na ściany może spowodować bardzo dużą absorpcję niskich częstotliwości
[20].

Porównując wysoko oceniane sale koncertowe, można zauważyć, że mają one
ciepły, bogaty w niskie częstotliwości dźwięk. W salach operowych, choć tak jak
w salach koncertowych pożądane jest bogate brzmienie basów, ich brak jest mniej
odczuwalny, gdyż orkiestra jest podporządkowana partiom wokalnym aktorów [14].

4.2.4. Rozproszenie

Rozproszenie (ang. Diffusion) określa równomierność rozkładu energii akustycz-
nej w pomieszczeniu: im bardziej równomierne, tym wartość tego parametru jest
większa. Ocena rośnie wprost proporcjonalnie z wrażeniem otoczenia dźwiękiem.
Osiągnięcie zadowalającej wartości rozproszenia wymaga dostatecznie długiego czasu
pogłosu, aby fale dźwiękowe były odbijane wielokrotnie w pomieszczeniu. Na zwięk-
szenie równomierności rozkładu dźwięku wpływ mają nieregularne powierzchnie
w pomieszczeniu: w salach koncertowych rzeźby, kasetony lub balkony, w kościo-
łach – rzeźby i ornamenty [14].

Można sterować stopniem rozproszenia poprzez konstrukcję ścian bocznych i su-
fitu tak, aby kierowały dźwięk bezpośrednio ze sceny w kierunku widowni. W prze-
ciwnym razie, sala może okazać się podzielona na pogłosową scenę i martwą część
widowni.

Również i dla tego parametru wymagania dotyczące sal operowych są mniej wy-
magające niż dla sal koncertowych, z uwagi na koncentrację większości uwagi słu-
chacza na akcji dziejącej się na scenie. Dodatkowo, sale operowe posiadają z reguły
dostateczną liczbę lóż i balkonów, by zapewnić wystarczającą dyfuzyjność dźwięku
w pomieszczeniu.
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4.2.5. Równowaga akustyczna

Równowaga akustyczna (ang. Balance) opisuje zrównoważenie proporcji między
poszczególnymi sekcjami orkiestry oraz między orkiestrą a solistami. Parametr za-
leży ściśle od rozwiązań konstrukcyjnych sceny i frontu widowni. W pewnym zakresie
można nim sterować poprzez kontrolę ustawienia poszczególnych wykonawców. Po-
średnio parametr również zależny jest od umiejscowienia dyrygenta oraz jego kontroli
nad muzykami.

4.2.6. Wymieszanie dźwięku

Wymieszanie dźwięku (ang. Blend) określa jakość połączenia dźwięków różnych
instrumentów orkiestry. Zależy od umiejscowienia orkiestry w pionie i poziomie, jak
również od odległości między poszczególnymi sekcjami oraz od konstrukcji sufitu
nad sceną i ścian bocznych otaczających scenę.

4.2.7. Zespołowość

Zespołowość (ang. Ensemble) przedstawia możliwość współpracy artystów w utwo-
rze, np. wykonywanie pewnych partii unisono przez dwie grupy instrumentów. Za-
leżna jest oczywiście od słyszenia się nawzajem sekcji instrumentów na scenie, a także
od sprawności wykonawców i dyrygenta. Niska wartość współczynnika zespołowości
może być spowodowana złą konstrukcją sceny i fosy orkiestrowej, np. gdyby były
zbyt płytkie i szerokie.

4.2.8. Głośność dźwięku bezpośredniego

Głośność dźwięku bezpośredniego (ang. Loudness of the Direct Sound) odpo-
wiada ilości energii akustycznej, bezpośrednio dochodzącej do słuchacza. Zależy ona
od odległości słuchacza od źródła dźwięku, przez co w praktyce do jej określania wy-
korzystuje się odległość równą połowie średniej drogi swobodnej w pomieszczeniu.
Optymalna wartość parametru wynosi 18 m, natomiast w przypadku, gdy jest ona
znacznie większa, to dochodzący dźwięk może być zbyt słaby do poprawnego odsłu-
chu muzyki. Problemy takie można napotkać przykładowo dla końcowych rzędów
widowni oraz balkonów w dużych salach koncertowych [14].

4.2.9. Głośność dźwięku pogłosowego

Głośność dźwięku pogłosowego (ang. Loudness of the Reverberant Sound) jest
związana z akustycznymi właściwościami sali, w szczególności z czasem pogłosu RT ,
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a także z objętością sali oraz ilością emitowanej energii dźwiękowej. Z jednej strony,
gdy czas pogłosu będzie duży, orkiestra grająca forte może osiągnąć poziom dźwięku
przekraczający dopuszczalne normy, a przynajmniej wywołujący niekorzystne wra-
żenie u słuchaczy. Z drugiej strony, zbyt mała głośność dźwięku pogłosowego może
uniemożliwiać przejście orkiestry w fortissimo, a zbyt duża może powodować mę-
czące wrażenie u słuchaczy, a nawet podrażnienie układu słuchowego podczas gło-
śniejszych partii utworu [22].

Parametrem obiektywnym, ściśle związanym z głośnością dźwięku pogłosowego,
jest stosunek średniego czasu pogłosu dla średnich częstotliwości do całkowitej ob-
jętości pomieszczenia. Badania prowadzone przez L. Cremera pozwoliły na sfor-
mułowanie wniosku, iż im wartość tego ilorazu jest mniejsza, tym pomieszczenie
charakteryzuje się większą głośnością dźwięku odbitego.

4.2.10. Klarowność

Klarowność (ang. Clarity) to parametr określający możliwość rozróżnienia ko-
lejno następujących po sobie dźwięków lub równocześnie grających różnych grup in-
strumentów. Jego wartość zależy od parametrów obiektywnych: czasu pogłosu T60,
współczynnika przejrzystości C i wyrazistości D. Oznacza to zależność współczyn-
nika klarowności od żywości sali oraz głośności dźwięku pogłosowego. Równocześnie,
z uwagi na zależność klarowności od usytuowania powierzchni odbijających dźwięk,
wpływ na wartość parametru ma intymność sali. Muzyka grana w sali o małej kla-
rowności zlewa się w jeden dźwięk i brzmi nieczysto.

Aby sala charakteryzowała się dobrą klarownością, powinny zostać spełnione
wszystkie poniższe warunki [14]:
• zapewnienie dobrej intymności: moc pierwszego odbicia, jeśli jego opóźnienie

jest odpowiednio krótkie, dodaje się do mocy dźwięku bezpośredniego,
• zapewnienie w każdym punkcie sali dobrej głośności dźwięku bezpośredniego:

publiczność nie może znajdować się za daleko do wykonawcy i musi mieć bez-
pośrednią widoczność sceny,
• dźwięk odbity nie powinien być zbyt głośny w stosunku do dźwięku bezpo-

średniego: w przeciwnym wypadku może zachodzić niepożądane zjawisko ma-
skowania wstecznego w czasie,
• niekierowanie zbyt dużej energii dźwięku bezpośredniego do tyłu sali: może wy-

wołać to zbyt długie opóźnienie pierwszego odbicia i w konsekwencji wrażenie
echa w rzędach przednich.
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4.2.11. Jaskrawość

Jaskrawość (ang. Brilliance) wyraża zwartość i bogactwo tonów harmonicznych
w dźwięku docierającym do słuchacza. Zależy od żywości sali, wzmocnienia tonów
wysokich oraz czasu ich zanikania – im jest on dłuższy, tym sala jest bardziej ja-
skrawa. Również wpływ na wielkość parametru mają dobre oceny współczynników
wyrazistości i intymności.

Można wyróżnić związane z jaskrawością parametry obiektywne: opóźnienie pierw-
szego odbicia ITDG, stosunek czasów pogłosu dla częstotliwości wysokich i średnich
oraz położenie słuchacza względem źródła dźwięku oraz powierzchni odbijających
[14].

4.2.12. Bezzwłoczność odzewu

Bezzwłoczność odzewu (ang. Attack) określa wrażenie wykonawców o odpowiedzi
pomieszczenia na pobudzenie sygnałem. Wartość jest ściśle związana z odbiorem
wczesnych odbić: gdy dochodzą ze zbyt dużym opóźnieniem, artyści słyszą echo.
Z kolei, gdy słyszalne będą tylko wczesne odbicia, to nie zostanie uwzględnione
odczuwanie akustyki sali przez wykonawcę. Oba czynniki negatywnie wpływają na
komfort muzyków, a to w konsekwencji prowadzi do gorszej jakości samego występu.

Wartość bezzwłoczności odzewu jest określona przez żywość, intymność oraz roz-
proszenie. Również istotny wpływ ma wzajemna zdolność słyszenia się wykonawców
oraz brak echa.

4.2.13. Obraz przestrzenny

Obraz przestrzenny (ang. Texture) odpowiada wrażeniu postrzeganego przez słu-
chacza planu dźwiękowego w zależności od kierunku i czasu opóźnienia kolejno docie-
rających fal dźwiękowych. Wpływ na ten parametr mają przede wszystkim wartości
współczynników: międzyusznej korelacji wzajemnej IACC – zatem i powiązanych
z nią: pozornej szerokości źródła dźwięku ASW (w szczególności ma ona wpływ na
dźwięk wczesny) oraz obwiedni słuchacza LEV – a także współczynnika wczesnych
odbić bocznych LEF .

4.3. Metody oceny jakości akustycznej

Rozwój akustyki architektonicznej wiąże się nierozerwalnie z rozwojem technik
pomiarowych oraz coraz lepszą znajomością preferencji słuchu ludzkiego. Ocena ja-
kości akustycznej pomieszczenia zależy od subiektywnego wrażenia słuchaczy, ale
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badania prowadzone przez akustyków koncentrowały się na znalezieniu obiektyw-
nych parametrów pozwalających wyróżnić sale szczególnie korzystne pod względem
akustycznym. Nie zawsze ocena przyznana na podstawie wartości parametrów aku-
stycznych pokrywa się z werdyktem ekspertów. Jednak możliwe jest wyszukiwanie
korelacji między wynikami pomiarów akustycznych pomieszczeń a preferencjami słu-
chaczy, dotyczącymi jakości akustycznej.

Podany przegląd najczęściej spotykanych parametrów akustycznych został w na-
turalny sposób podzielony na dwie grupy. Parametry obiektywne są obliczane kon-
kretnymi wzorami lub algorytmami na podstawie danych pomiarowych, z kolei para-
metry subiektywne, wyznaczane za pomocą testów eksperckich lub wykonywanych
na zwykłych słuchaczach, mają na celu statystyczne zbadanie indywidualnych pre-
ferencji badanych.

W ramach systematyzacji dziedziny badań nad oceną jakości akustycznej sal,
zaproponowano kilka metod, bazujących na kompleksowych badaniach pomieszczeń
– zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych. Najczęściej stosowanymi są pionier-
ska metoda Beranka oraz, zaproponowana niespełna 25 lat później, metoda Ando.
Każda z metod reprezentuje odrębne podejście, natomiast wszystkie są często wy-
korzystywane przez projektantów i konsultantów akustycznych.

Klasyczne metody oceny polegają na badaniu poszczególnych współczynników
i porównywaniu ich z wartościami preferowanymi. Ich głównym przeznaczeniem jest
przede wszystkim ocena sal koncertowych, kościołów oraz audytoriów, z zastrzeże-
niem, że każdy rodzaj pomieszczenia spełnia inne funkcje i ma inne wymagania,
omówione w rozdziale 3.1 niniejszej pracy. Metody klasyczne opierają się na bada-
niach przeprowadzonych na rzeczywistych obiektach [14].

4.3.1. Metoda Beranka

Metoda, przedstawiona w roku 1962, przez wybitnego amerykańskiego akustyka
L. Beranka, w jego pracy [10], przeznaczona jest dla sal przeznaczonych do emisji
muzyki. Podstawą były przeprowadzone badania właściwości akustycznych ponad
pięćdziesięciu sal koncertowych na całym świecie wraz z uwzględnieniem subiektyw-
nych odczuć ekspertów oraz autora metody. W gronie badanych znaleźli się światowej
sławy dyrygenci i muzycy, m.in. H. von Karajan i L. Bernstein.

Ponieważ metoda oceny polegała na wysłuchaniu utworu oraz wypełnieniu ankiet
związanych z oceną wywołanych wrażeń subiektywnych, konieczne było przypisanie
tym wrażeniom konkretnych, schematycznych odpowiedzi. Potrzeba precyzyjnego
określenia parametrów powodowała trudności w zakresie porozumienia między ar-
tystami a technikami, w tym i twórcą metody [22].
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Oprócz ankiet eksperckich, L. Beranek wykonał szczegółowe pomiary w bada-
nych salach i, na podstawie odpowiedzi, dokonał uszeregowania cech obiektywnych
oraz przypisania im wag, w zależności od istotności parametru. Następnie zesta-
wił wyniki klasyfikacji sal z parametrami, dzięki czemu zdefiniował łączną ocenę
jakości akustycznej jako sumę pewnej liczby ważonych parametrów obiektywnych
i subiektywnych. Otrzymane rezultaty doprowadziły do zaproponowania klasyfikacji
sal, przedstawionej w tabeli 4.7.

Tabela 4.7. Klasyfikacja sal wg L. Beranka [10]

Liczba punktów Ocena warunków akustycznych sali Kategoria sali
90–100 doskonałe A+

80–90 bardzo dobre do doskonałych A

70–80 dobre do bardzo dobrych B+

60–70 dostateczne do dobrych B

50–60 dostateczne C+

Lista parametrów, wybranych przez L. Beranka do oceny jakości akustycznej sali,
wraz z przypisanymi punktami, została zamieszczona w tabeli 4.8. Zdecydowana
większość punktów (86 spośród 100 możliwych do zdobycia) przypisana jest dla
parametrów obiektywnych, pozostałych 14 punktów jest uzależnionych od własności
pomieszczenia ocenianych słuchem. Należy zaznaczyć, że ocena sali jest uzależniona
od gatunku muzycznego wykonywanego w niej, co potwierdzają oceny melomanów.

Tabela 4.8. Parametry oceny sal koncertowych metodą Beranka [33]

Parametr subiektywny Parametr obiektywny Punkty
intymność ITDG 40

żywość Tmid 15

ciepło brzmienia BR 15

głośność dźwięku bezpośredniego
MFP

2
10

głośność dźwięku pogłosowego
Tmid

V
6

równowaga i wymieszanie
parametr określany słuchem

6
rozproszenie 4
zespołowość 4

Dla sal operowych nie jest oceniane subiektywne wrażenie rozproszenia dźwięku.
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Większy nacisk kładzie się na jego równowagę oraz wymieszanie, wobec czego mak-
symalnie można zdobyć 10 punktów zamiast 6. Wykresy przedstawiające zależność
przyznanych punktów, w zależności od wartości, przedstawia rys. 4.6. Jak widać,
jedynym parametrem zależnym od gatunku wykonywanej muzyki jest żywość. Do-
datkowo, oprócz wymienionych powyżej parametrów pozytywnych, możliwe jest
uwzględnienie również pewnej liczby wyszczególnionych parametrów obniżających
łączną ocenę sali: echo, hałas, zakłócenia dźwiękowe, a także nierównomierny roz-
kład nagłośnienia sali.

Badania L. Beranka pozwalają wyciągnąć wniosek o bardzo istotnym wpływie
intymności na subiektywne postrzeganie jakości pomieszczenia. Parametr ten jest
ponad dwukrotnie ważniejszy niż kolejne, a sam stanowi prawie połowę całkowitej
puli punktów do zdobycia. Pokazuje to znaczenie kształtu sali i układu powierzchni
pochłaniających oraz odbijających, gdyż za ich pomocą można zamodelować opóź-
nienie pierwszych odbić, trafiających do słuchaczy. Oznacza to, że sugestie konsul-
tanta mogą być bardzo pomocne już na etapie projektowania, gdyż błędów popeł-
nionych na tym etapie nie można całkowicie wyeliminować przy pomocy ustrojów
akustycznych. Rzecz jasna, korekcja również jest możliwa, ale ogranicza się wówczas
tylko do dobrania materiałów wykończeniowych sali [22].

Określanie jakości akustycznej sali w powyższy sposób jest subiektywne: oceny
wykonane przez różne osoby mogą różnić się znacząco. Zarzut braku powtarzalności
badań L. Beranka był często podnoszony przez krytyków metody, razem z proble-
mem braku określenia statystycznej istotności badań [7]. Kształt krzywych z rys. 4.6
(s. 81) odpowiada rozkładowi prawdopodobieństwa subiektywnych preferencji, więc
można spodziewać się raczej, że powinny być opisane krzywą Gaussa zamiast ła-
maną. Ponadto, wyniki badań są w dużym stopniu uwarunkowane kulturowo, co
jest związane z ocenianiem, opartym na opiniach ekspertów. Z biegiem czasu przy-
jęty sposób wykonywania dzieł dla okresu badań i środowiska ekspertów może zostać
uznany za manieryzm – co równocześnie wpływa na zmianę kryteriów optymalności
sal koncertowych.

Ponieważ metoda wymaga badań z udziałem słuchaczy i wykonawców, może
być zastosowana jedynie dla sal już istniejących i nie jest możliwe wykorzystanie jej
do oceny pomieszczeń we wczesnej fazie konstrukcji. Ponieważ badania dotyczyły
orkiestr symfonicznych, metoda nie uwzględnia pozostałych gatunków muzycznych
m.in. recitali fortepianowych, muzyki chóralnej lub kameralnej. Z tego powodu za-
stosowanie jest ograniczone tylko do pomieszczeń, które są przystosowane do wyko-
nywania muzyki symfonicznej lub operowej [22].

Możliwe jest wykorzystanie metody Beranka w symulacjach komputerowych,
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(a) Intymność (b) Ciepło brzmienia

(c) Żywość

(d) Głośność dźwięku bezpośredniego (e) Głośność dźwięku pogłosowego

Rys. 4.6. Wartości punktowe odpowiadające poszczególnym parametrom metody Be-

ranka
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wówczas przyjmuje się, że z możliwych 14 punktów wyznaczanych subiektywnie
każda oceniana sala uzyskuje dokładnie połowę – a także, że nie zachodzą zjawiska
negatywne, mogące obniżyć ocenę. Wartości poszczególnych parametrów są obli-
czane przy pomocy metod statystycznych oraz na podstawie odpowiedzi impulsowej
sygnału.

Powyższa skala powstała w odniesieniu tylko do sygnału muzycznego, a sama
metoda nie pozwala określić właściwości sygnału mowy w sali, przede wszystkim
jego stopnia zrozumiałości. W przypadku, gdy takie pomiary są potrzebne (np. dla
sal wielofunkcyjnych lub kościołów), zachodzi potrzeba użycia dodatkowych metod,
które uzupełnią wyniki badań o ten aspekt jakości akustycznej pomieszczenia [14].

4.3.2. Metoda Ando

Y. Ando, autor drugiej z omawianych metod, opublikował w roku 1985 badania
kilkudziesięciu sal koncertowych [4]. Podobnie jak w metodzie Beranka, podstawą
było wykonanie badań subiektywnych z udziałem ekspertów oraz pomiar parame-
trów obiektywnych, związanych z oceną pomieszczenia. Następnie, znalezienie ko-
relacji między współczynnikami obiektywnymi i subiektywnymi umożliwiło sformu-
łowanie metody oceny jakości akustycznej jedynie na podstawie parametrów obiek-
tywnych oraz opracowanie samej procedury pomiarowej.

W przeciwieństwie jednak do metody Beranka, podejście Ando nie polegało na
opisaniu w ankiecie wrażeń subiektywnych, wywołanych przez wysłuchanie utworu
w badanej sali. Opierając się na laboratoryjnych badaniach psychoakustycznych
innych autorów, Y. Ando zaobserwował, że możliwa jest klasyfikacja utworów, wy-
korzystująca funkcję autokorelacji, zdefiniowaną wzorem [18]:

φ(τ) = lim
T→∞

1

2T

+T∫
−T

p(t) · p(t+ τ)dt (4.31)

gdzie:
p(t) – ciśnienie akustyczne odpowiadające zadanemu sygnałowi dźwiękowemu.

Ze względów praktycznych, charakterystyka czułości ucha ludzkiego jest pomi-
jana lub definiowana jako odpowiedź impulsowa filtru o charakterystyce opisanej
krzywą A. Bardzo istotnym parametrem jest efektywny czas trwania funkcji auto-
korelacji τe, czyli czas stabilizacji obwiedni funkcji autokorelacji do 0,1 jej wartości
maksymalnej [24]:

|φ(τ)| ≤ 0, 1 ·maxφ(t) dla τ > τe (4.32)
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Samo badanie sprowadzało się do wysłuchania zestawu przygotowanych par na-
grań utworów (nagranych uprzednio w warunkach pola swobodnego), a następnie
uszeregowania ich według subiektywnych preferencji w oparciu o prawo ocen porów-
nawczych. Nagrania w pojedynczej parze prezentowały ten sam materiał muzyczny,
lecz odpowiednio emitowany w badanej sali, w celu dostarczenia do słuchacza odpo-
wiedniego poziomu dźwięku oraz zamodelowania rozkładu wczesnych odbić. Z jednej
strony, takie podejście eliminowało niedogodności związane z niejednoznacznością
parametrów subiektywnych oraz z koniecznością znalezienia ekspertów zdolnych do
oceny parametrycznej. Z kolei z drugiej strony, wymagany jest przemyślany dobór
dźwięków testowych. Podczas badań, Y. Ando prezentował słuchaczom 5 różnych
fragmentów, pochodzących z różnych epok, zamieszczone w tablicy 4.9.

Tabela 4.9. Wybrane fragmenty testowe wg Y. Ando [4]

Kompozytor Fragment τe [ms]
D. Kunikita poemat w języku japońskim, czytany przez kobietę 127

J. Haydn symfonia B-dur, część II (Adagio) 65

R. Wagner idylla Zygfryda, od taktu 322 40

W. A. Mozart symfonia C-dur J̈owiszowä, część IV (Molto allegro) 38

O. Gibbons Royal Pavane 10

Oprócz tego, zostały wykonane pomiary parametrów obiektywnych, m.in. czasu
dojścia pierwszego odbicia ITDG, czasu dojścia drugiego odbicia, amplitudy obu
pierwszych odbić, a także maksymalnej wartość długookresowej funkcji korelacji
sygnału dźwiękowego, docierającej do lewego i prawego ucha IACC (dla zakresu
trwania sygnału równego 23 ms) [24]. W pomiarach uwzględniono charakter odbić
występujących w pomieszczeniu, zależny od powierzchni obijających: odbicia zwier-
ciadlane, rozproszone lub rozpraszające tylko w pewnej części pasma akustycznego.

Parametry składowe, wybrane do oceny końcowej przez Y. Ando, dotyczą ko-
lejno: głośności słyszanego dźwięku, wrażenia intymności, wpływu pola pogłoso-
wego oraz zjawisk przestrzennych, obecnych w pomieszczeniu. Wartości dla bada-
nych wnętrz można wyznaczać dwoma sposobami: albo poprzez wykonanie testu
porównań parami przy pomocy ekspertów – albo też wyznaczając wartości przy
użyciu metod symulacyjnych, np. dla modelu komputerowego sali.

Sama procedura pomiaru metodą Ando wygląda następująco [22]:
• obliczany jest efektywny czas autokorelacji τe zadanego sygnału dźwiękowego,
• obliczane jest maksimum funkcji autokorelacji IACC w punkcie obserwacji,
• parametry akustyczne sali (czas pogłosu oraz ITDG) są mierzone przy użyciu

tzw. sztucznej głowy o standaryzowanych parametrach,
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• parametry wyznaczone pomiarowo (lub symulacyjnie) są porównywane z war-
tościami sugerowanymi przez Ando, wyznaczana jest ocena sali.

Pierwszym parametrem wg Y. Ando jest poziom odsłuchu (ang. Listening Level).
Okazuje się, że wrażenie wielkości pomieszczenia jest zależne od całkowitej energii
sygnału, docierającej do słuchacza. Optymalną wartością poziomu odsłuchu jest
78± 2 dB. Skalę preferencji przedstawia rys. 4.7a (s. 85).

Badania pola akustycznego pozwoliły również na sformułowanie zależności mię-
dzy τe oraz optymalnym opóźnieniem pierwszego odbicia ITDGOPT :

ITDGOPT = τe (4.33)

Ocena tego parametru jest uzależniona od stosunku wartości ITDG, preferowa-
nej przez słuchaczy, do wartości ITDGOPT i przedstawiona na rys. 4.7b (s. 85).

Wprowadzono również parametr określający późny czas pogłosu (ang. Subsequ-
ent Reverberation Time), rozumiany jako pogłos liczony po drugim odbiciu docho-
dzącym do słuchacza, określony zależnością:

TsubOPT = 23 · τe (4.34)

Zależność ta pozwala na opisanie wpływu pola pogłosowego na akustykę sali [18].
Ocena zależności wymaga również uwzględnienia amplitudy odbić dochodzących do
słuchacza – wartość preferencji jest zarówno proporcjonalna do logarytmu stosunku
zmierzonego czasu pogłosu po pierwszych odbiciach do jego wartości preferowanej,
jak i do całkowitej energii docierającej do punktu obserwacji.

Parametrem obiektywnym, zależnym od zjawisk przestrzennych występujących
w pomieszczeniu, jest współczynnik IACC (zdefiniowany w punkcie 4.1.13 niniejszej
pracy), czyli wartość maksymalna funkcji korelacji międzyusznej. W szczególności
opisuje on subiektywnie postrzegane rozproszenie pola akustycznego. Przeprowa-
dzone przez Y. Ando badania wykazały, że najkorzystniejszym kierunkiem docho-
dzenia pierwszego odbicia jest kąt α = 50◦ ± 20◦

Wykresy zależności preferencji od wartości poszczególnych parametrów można
zaobserwować na rys. 4.7 (s. 85). Oceną łączną sali jest suma poszczególnych czte-
rech składników. Maksymalną możliwą oceną jest 0, natomiast ujemna wartość oceny
oznacza rozbieżności między optymalnymi wartościami parametrów a wynikami te-
stów. Poprzez wykonanie pomiarów w wielu punktach i stworzenie siatki pomia-
rowej możliwe jest stworzenie wizualizacji obrazujących rozkład ocen w zależności
od punktu obserwacji oraz wyznaczenie obszarów o podobnych wartościach. Proble-
mem jest konieczność użycia dość skomplikowanej aparatury pomiarowej w postaci
sztucznej głowy, co tłumaczy mniej powszechne użycie niż metody Beranka [22].
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(a) Poziom odsłuchu (b) ITDG

(c) Późny czas pogłosu (d) IACC

Rys. 4.7. Wartości ocen odpowiadające poszczególnym parametrom metody Ando [18]

Metoda Ando możliwa jest do użycia zarówno dla pomieszczeń istniejących, jak
i dla znajdujących się w fazie projektowania. Nie można jednak na jej podstawie
wyznaczyć wskaźnika zrozumiałości mowy. W celu uzupełnienia badań zalecane jest
przeprowadzenie pomiarów przy użyciu metody STI, RASTI lub też innej, dedy-
kowanej do oceny jakości pomieszczenia dla sygnału mowy.

Obie zaprezentowane metody oceny jakości akustycznej sali, pomimo odrębnego
podejścia, prowadzą do podobnych wyników. Zasadnicza różnica tkwi w zastosowa-
niu innych parametrów rozróżnienia dźwięków muzycznych: L. Beranek przyjął za
kryterium styl muzyczny, natomiast Y. Ando – efektywny czas trwania funkcji au-
tokorelacji. Pierwszy sposób jest zdecydowanie bardziej naturalny, jednak badania
wykazują, że wartość odpowiadająca τe i zastosowanie funkcji autokorelacji sygnału
jest lepszym wyróżnikiem w kontekście opisu parametrów akustycznych sali, gdyż
zależy od takich parametrów wykonywanego utworu jak: tempo, instrumentarium
oraz sposób wykonania, a nie tylko od daty powstania utworu oraz epoki [24]. Drugi
sposób umożliwia ocenę akustyki sal każdego typu, w przeciwieństwie do metody
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Beranka, pozwalającej ocenić tylko sale koncertowe oraz operowe. Jest to związane
z odniesieniem metody Ando do preferencji słuchowych człowieka, wynikających
z psychofizjologicznych właściwości zmysłu słuchu. Pomimo tego, metoda Beranka
nadal jest często stosowana w praktyce, zarówno z uwagi na swój naturalny związek
z warunkami akustycznymi pomieszczenia, jak i z powodu wspomnianych trudności
technicznych przy pomiarach metodą Ando.



Rozdział 5

Przegląd CADów akustycznych

Od przeprowadzenia przez W. Sabine’a pierwszych badań akustyki pomieszczeń
oraz powstania nowej dziedziny nauki – akustyki architektonicznej – stało się moż-
liwe przewidywanie akustyki projektowanego pomieszczenia. Początkowo odbywało
się to jedynie przy użyciu modeli fizycznych (omówionych w rozdziale 2.1 niniejszej
pracy) i prostych obliczeń statystycznych, jednak wraz z nadejściem komputerów
i wzrostem ich mocy obliczeniowej, modele abstrakcyjne stały się powszechnym spo-
sobem symulowania akustyki pomieszczeń.

W niniejszym rozdziale zaprezentowano przegląd programów wspomagających
projektowanie akustyki pomieszczeń.

5.1. CARA

CARA (Computer Aided Room Acoustics) jest aplikacją rozwijaną przez nie-
miecką firmę ELAC Technische Software. Najnowsza wersja programu to 2.2. Wi-
dok programu przedstawiono na rys. 5.1. Z uwagi na swoją niską cenę, program jest
szeroko polecany jako narzędzie projektowania i badania akustyki pomieszczeń do
użytku domowego.

5.1.1. Funkcjonalność

CARA stosuje metodę źródeł pozornych i śledzenie wsteczne (ang. backtracing)
dla obliczania odpowiedzi impulsowej. Możliwe jest obliczenie czasu pogłosu przy
użyciu równań Sabine’a, Eyringa, a także Kuttruffa i CARA-10.

Program pozwala tworzyć modele pomieszczenia i jego umeblowania, a także ob-
liczać odpowiedź impulsową, ciśnienie akustyczne, zrozumiałość mowy, jak również
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Rys. 5.1. Przykładowy widok w programie CARA

symulować propagację fali dźwiękowej. Możliwe jest także wykonanie optymaliza-
cji położenia głośników i auralizacji wnętrza. Metoda źródeł pozornych umożliwia
śledzenie odbić do 12 rzędu, jednak wydłuża to znacząco czas symulacji.

Biblioteki głośników przygotowuje i udostępnia zespół twórców CARA w oparciu
o dane producenta. Użytkownicy mogą tworzyć własne biblioteki w oparciu o dane
katalogowe. Aplikacja zawiera bibliotekę podstawowych materiałów, z możliwością
dodawania kolejnych.

5.2. CATT-Acoustic

Program CATT-Acoustic został stworzony w roku 1988 przez szwedzką firmę
CATT. Dostępny jest w dwóch wersjach: Prediction i Full. Pierwsza wersja pozwala
tylko na symulację wnętrza, natomiast druga umożliwia przedstawienie auralizacji
pomieszczenia. Najnowsza wersja, oznaczona numerem 8.0, pochodzi z roku 2010. Na
stronie producenta http://www.catt.se dostępna jest darmowa wersja demonstra-
cyjna o niepełnej funkcjonalności, m.in. bardzo ograniczonym rzędzie obliczalnych
odbić promieni. Przykładowy ekran programu można zobaczyć na rys. 5.2.

http://www.catt.se
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Rys. 5.2. Przykładowy widok w programie CATT-Acoustic

5.2.1. Funkcjonalność

Program wykorzystuje równania Sabine’a i Eyringa do obliczania czasu pogłosu.
Do symulacji wykorzystywane są metody śledzenia promieni, śledzenia stożków oraz
metoda źródeł pozornych. Wszystkie obliczenia są wykonywane w pasmach oktawo-
wych dla częstotliwości od 125 Hz do 16 kHz.

CATT-Acoustic pozwala na obliczanie czasu pogłosu, siły źródła, poziomu ciśnie-
nia akustycznego, poziomu ciśnienia akustycznego dźwięku bezpośredniego, RASTI,
STI, wyrazistości, przejrzystości oraz innych parametrów określonych przez normę
ISO 3382 [3]. Ponadto umożliwia auralizację wnętrz, obliczanie odpowiedzi impulso-
wej i wyświetlanie echogramów. Obsługuje własny język skryptowy, który pozwala
na parametryczny opis pomieszczeń, źródeł i odbiorników. Korzysta z bibliotek gło-
śników w formacie CLF (ang. Common Loudspeaker Format). Obsługuje DLL Di-
rectivity Interface służący do tworzenia klastrów głośnikowych.

5.3. EASE

Program EASE (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) został opracowany
w roku 1990 przez niemiecką firmę ADA (Acoustic Design Ahnert), a od roku 1999
rozwijany przez SDA (Software Design Ahnert). Najnowsza wersja, oznaczona nume-
rem 4.3, została wydana w roku 2009. Aplikacja pozwala na importowanie i tworzenie
modeli pomieszczeń i symulowanie warunków akustycznych. Jest dostępna w dwóch
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wersjach o różnych możliwościach: EASE oraz EASE JR. Opracowany przez firmę
program EASE Address, służący do projektowania rozproszonych systemów nagło-
śnienia, również ma pewne możliwości symulacyjne. EASE Address jest darmowy,
natomiast moduły AURA, EARS i IR są sprzedawane osobno. Rysunek 5.3 przed-
stawia ekran programu EASE podczas modelowania pomieszczenia.

Rys. 5.3. Przykładowy widok w programie EASE

5.3.1. Funkcjonalność

Aplikacja korzysta z równań Sabine’a i Eyringa do obliczania czasu pogłosu i na
tej podstawie oblicza kolejne parametry zdefiniowane w normie ISO 3382, a także
parametry zrozumiałości mowy (np. %ALC, RASTI). Metoda promieniowa jest
używana do zwiększenia dokładności metod statystycznych oraz jako metoda obli-
czania odpowiedzi impulsowej.

Aplikacja w zależności od wersji pozwala obliczyć poziom ciśnienia akustycznego
dźwięku bezpośredniego, całkowity poziomu ciśnienia akustycznego, STI, RASTI,
%ALC, czas pogłosu, wczesny czas zaniku i inne parametry obiektywne oraz po-
zwala modelować systemy wspomagania słuchu działające w podczerwieni (moduł
IR) i wykonać auralizację wnętrza (moduł EARS). Importuje modele z programów
AutoCAD i Google SketchUp.

Materiały są opisywane za pomocą współczynnika pochłaniania i współczyn-
nika rozpraszania dla różnych częstotliwości. Program zawiera bibliotekę podstawo-
wych materiałów i umożliwia dodawanie kolejnych. W przypadku braku informacji
o współczynniku pochłaniania, pozwala go aproksymować na podstawie informacji
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o pochłanianiu i fakturze materiału.
EASE korzysta z własnego formatu bibliotek głośników, z którym można za-

poznać się pod http://www.auralisation.de/dir_dnl/speakerformats404.zip.
Zawiera on informacje o charakterystyce kierunkowej i fazowej głośnika, zmierzone
w pasmach tercjowych od 100 Hz do 10 kHz co 5 stopni po pełnym kącie bryłowym
wokół głośnika. Nowy format GLL (Generic Loudspeaker Library) wprowadza opis
obiektowy i pozwala m.in. na tworzenie klastrów głośnikowych. Ponadto, EASE za-
wiera bogatą bazę bibliotek głośników udostępnionych przez ponad 80 producentów:
http://www.renkus-heinz.com/ease/ease_intro/speak_other.html.

5.4. Odeon

Aplikacja Odeon powstała przy współpracy Wydziału Akustyki Politechniki
Duńskiej (Technical University of Denmark, Department of Acoustic Technology)
i grupy firm oferujących konsultacje akustyczne. Jest rozwijana od roku 1984, naj-
nowsza wersja – 10.02 – została wydana w roku 2009 i właśnie ona została wyko-
rzystana w części praktycznej niniejszej pracy. Rysunek 5.4 przedstawia wersję 9.22.
Dostępna jest również bezpłatna wersja demonstracyjna do pobrania ze strony pro-
ducenta, w pełni funkcjonalna, aczkolwiek pozbawiona możliwości odczytu innych
pomieszczeń niż dostarczone z programem.

Rys. 5.4. Przykładowy widok w programie Odeon

http://www.auralisation.de/dir_dnl/speakerformats404.zip
http://www.renkus-heinz.com/ease/ease_intro/speak_other.html
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5.4.1. Funkcjonalność

Odeon łączy możliwości metody źródeł pozornych, metody śledzenia promieni
oraz metody energetycznej. Wczesne odbicia są obliczane metodą źródeł pozor-
nych i promieniowo-energetyczną (ang. ray-radiosity), późne – metodą promieniowo-
energetyczną i metodą śledzenia promieni. Uwzględnia rozpraszanie na powierzch-
niach i ugięcie fali na przeszkodach.

Czas pogłosu jest szacowany dwiema metodami: szybką (Quick Estimate) i glo-
balną (Global Estimate). Pierwsza metoda oblicza na podstawie zdefiniowanych ma-
teriałów powierzchni dwa współczynniki: średni współczynnik absorpcji dla całego
pomieszczenia oraz zmodyfikowany średni współczynnik absorpcji, uwzględniający
udział poszczególnych powierzchni w odbijaniu dźwięku z danego źródła. Tak ob-
liczone wartości są podstawiane do równań Sabina, Eyringa oraz Arau–Puchadesa
(wzory 4.6, 4.9 oraz 4.14). Objętość pomieszczenia jest obliczana z przekształconego
wzoru na średnią drogę swobodną, opisaną w rozdziale 4.1.2 niniejszej pracy, poprzez
szacowanie z użyciem metody śledzenia promieni.

Druga z metod – szacowanie globalne – oblicza czasy pogłosu T20 i T30 wyko-
rzystując metodę zaproponowaną przez M. Schrödera [34] oraz dane o objętości po-
mieszczenia i średniej drodze swobodnej. Szacuje również krzywe zaniku. Wirtualne
cząstki są wysyłane ze źródła w losowych kierunkach, ich malejąca w czasie energia
(na skutek absorpcji przy odbiciach i w powietrzu) jest rejestrowana przez program.
Na podstawie danych o dużej liczbie cząstek obliczana jest globalna energetyczna
krzywa zaniku.

W zależności od wersji oprogramowania (Industrial, Auditorium, Combined),
Odeon umożliwia obliczanie parametrów akustycznych pomieszczenia (czas pogłosu
T30, poziom ciśnienia akustycznego, późną siłę źródła LG80, wczesny czas zaniku,
czas centralny, przejrzystość, wyrazistość, współczynnik wczesnych odbić bocznych
LF80 oraz STI), modelowanie źródeł punktowych, liniowych, powierzchniowych
i matrycowych. Zawiera narzędzia do auralizacji, kontroli hałasu, śledzenia odbić.
Możliwy jest import modeli w różnych formatach: 3DS, DXF, Google SketchUp.

Materiały opisywane są w programie poprzez współczynniki pochłaniania i roz-
praszania, przenikalność akustyczną oraz indeks tłumienia dźwięku (Sound Reduc-
tion Index ). Istnieje również możliwość samodzielnego wprowadzania nowych ma-
teriałów. Odeon zawiera wbudowane biblioteki podstawowych źródeł dźwięku. Po-
zwala na symulowanie źródeł powierzchniowych (duże źródła dźwięku, np. obudowy
maszyn) i liniowych (np. drogi, tory kolejowe). Obsługuje standard Common Lo-
udspeaker Format opisany na stronie http://www.clfgroup.org/, dzięki czemu
możliwe jest m.in. definiowanie własnych charakterystyk kierunkowych źródła.

http://www.clfgroup.org/


Rozdział 6

Systemy nagłośnieniowe

System nagłośnieniowy, ma za zadanie wzmocnić dźwięk docierający do słucha-
cza lub poprawić zrozumiałość przekazu dźwiękowego. Przekazem może być mowa,
muzyka wykonywana na żywo, muzyka elektroniczna, nagrania słowne lub muzyczne.
W przypadku sal audytoryjnych niemal zawsze będzie to żywa mowa wykładowcy,
rzadziej muzyka czy nagrania dźwiękowe, dlatego rozdział ten opisuje systemy dźwię-
kowe przede wszystkim pod kątem nagłaśniania mowy.

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną wymagania stawiane systemowi
nagłaśniającemu, ogólne zasady projektowania i obliczania parametrów systemu oraz
przegląd systemów nagłaśniania.

6.1. Ogólne zasady projektowania

System nagłośnieniowy jest konieczny, gdy objętość pomieszczenia przekracza
ok. 425 m3 lub odległość między mówcą a słuchaczem jest większa niż 12 m, albo
sala mieści ponad 100–150 miejsc [26].

Wymagania stawiane systemowi nagłaśniającemu [19]:
• zapewnienie poziomu dźwięku odpowiedniego do przekazu,
• równomierne pokrycie dźwiękiem w pożądanym paśmie,
• wzmocnienie nie powodujące spięcia akustycznego,
• zachowanie poprawnej lokalizacji pierwotnego źródła dźwięku,
• uniknięcie niekorzystnych zjawisk akustycznych takich jak echo, cień aku-

styczny, interferencja fal i w konsekwencji filtracja grzebieniowa, niepożądane
odbicia,
• dopasowanie do wystroju wnętrza.
Aby spełnić podstawowe wymaganie, jakim jest poprawa zrozumiałości przekazu



94 Systemy nagłośnieniowe

i zwiększenie wrażenia głośności, należy zwiększyć przejrzystość C (parametr omó-
wiony w punkcie 4.1.8), czyli zwiększyć energię we wczesnej fazie zaniku dźwięku
(alternatywnie, można zmniejszyć energię w późniejszej fazie zwiększając chłonność
akustyczną pomieszczenia). Realizuje się to przez zastosowanie kierunkowych źródeł
dźwięku i skierowanie głównej wiązki promieniowania głośnika w obszar widowni.
Nieodpowiedni wybór charakterystyki kierunkowej i ustawienia głośnika może spo-
wodować, że dźwięk, zamiast trafiać na chłonny akustycznie obszar widowni, trafi
na silnie odbijające powierzchnie i tym samym wzmocni pole pogłosowe pogarsza-
jąc przejrzystość. Jeśli pomieszczenie jest silnie pogłosowe, a zwiększenie absorpcji
dźwięku przez zastosowanie materiałów pochłaniających nie jest możliwe, lub daje
niewystarczające rezultaty, należy zastosować głośniki kierunkowe i zbliżyć źródło
dźwięku do słuchacza.

6.2. Parametry systemu nagłośnieniowego

6.2.1. Równoważna odległość akustyczna

Maksymalna odległość pomiędzy mówcą a słuchaczem, w której mogą się swo-
bodnie komunikować bez systemu nagłośnieniowego jest określana równoważną od-
ległością akustyczną (ang. Equivalent Acoustic Distance, EAD). Zadaniem systemu
nagłośnieniowego jest stworzenie wrażenia, że mówca znajduje się w odległości EAD
od słuchacza.

W przypadku gdy znany jest poziom ciśnienia akustycznego LPT wytwarzanego
przez mówcę w danej odległości D, równoważną odległość akustyczną można wyli-
czyć ze wzoru:

EAD = D · 10
LPT−LPd

20 [m] (6.1)

gdzie:
LPd [dB] – wymagany poziom ciśnienia akustycznego przy słuchaczu.

6.2.2. Odległość krytyczna

Odległość krytyczna to odległość od źródła, w której poziom dźwięku bezpośred-
niego jest taki sam jak poziom dźwięku odbitego [6], możliwe jest wyznaczenie jej
przy użyciu wzoru:

Dc =

√
Q · S · ᾱ
16πN

= 0, 161
√
Q · S · ᾱ [m] (6.2)

gdzie:
Q – współczynnik kierunkowości źródła,
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S [m2]– całkowita powierzchnia pomieszczenia,
ᾱ – średni współczynnik pochłaniania powierzchni w pomieszczeniu,
N – stosunek całkowitej liczby głośników w pomieszczeniu do liczby głośni-

ków dostarczających dźwięk bezpośredni do słuchacza, przy założeniu, że wszystkie
głośniki mają jednakową moc akustyczną.

Odległość krytyczna określa maksymalną separację akustyczną – zarazem mak-
symalne wzmocnienie akustyczne. Określa stosunek dźwięku bezpośredniego do od-
bitego. Wyznacza wymaganą kierunkowość źródła w istniejącym już pomieszczeniu
i odwrotnie: wyznacza wymagania odnośnie pomieszczenia, przy zamierzonym gło-
śniku [13].

6.2.3. Tłumienie dźwięku w pomieszczeniu

W przestrzeniach zamkniętych zasada zmniejszania się poziomu dźwięku od-
wrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości wraz z oddalaniem się od źródła
ma zastosowanie tylko do dźwięku bezpośredniego. Zakłada się, że pole pogłosowe
jest równomierne – poziom dźwięku odbitego nie zmienia się z odległością od źródła.
Zatem całkowity poziom ciśnienia akustycznego w punkcie jest sumą dźwięku bez-
pośredniego (zależnego od odległości od źródła) i dźwięku odbitego (niezależnego
od odległości):

L′P = LP − 20 log
D′

D
+ 10 log

g(D′)

g(D)
[dB] (6.3)

gdzie:
D [m] – pierwotna odległość od źródła,
D′ [m] – nowa odległość od źródła,
LP [dB] – poziom ciśnienia akustycznego w odległości D,
L′P [dB] – poziom ciśnienia akustycznego w odległości D′,
g(x) = D2

c + x2 – funkcja odległości x (podanej w metrach) od źródła.

6.2.4. Wymagana moc elektryczna głośnika

Wymaganą moc elektryczną (ang. Electrical Power Required, EPR) głośnika dla
wytworzenia ciśnienia akustycznego o poziomie LP w odległości D, w pomieszczeniu
o odległości krytycznej równej Dc można obliczyć ze wzoru [6]:

EPR = 100,1·(LP+H−SENS+20 logD−10 log g(D)
g(1) ) [W] (6.4)

gdzie:
H [dB] – zakładany margines systemu (ang. headroom), zazwyczaj 10 dB,
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SENS [dB 1W@1m] – efektywność głośnika w odniesieniu do referencyjnej
mocy 1 W w odległości 1 m,

g(x) = D2
c + x2 – funkcja odległości od źródła (jak we wzorze 6.3).

Aby otrzymać równanie dla przestrzeni otwartej wystarczy pominąć składnik
10 log g(D)

g(1)
.

6.2.5. Potencjalne wzmocnienie akustyczne

Zwiększanie wzmocnienia systemu przedstawionego na rysunku 6.1 w pewnym
momencie spowoduje pojawienie się słyszalnego sprzężenia. Potencjalne wzmocnie-
nie akustyczne (ang. Potential Acoustic Gain, PAG) to maksymalne wzmocnienie
systemu nagłośnieniowego bez słyszalnego sprzężenia. Dla pomieszczeń zamkniętych
PAG jest opisane wzorem:

PAG = 20 log
D0 ·D1

DS ·D2

− 10 logNOM − 6dB− 10 log
g(D0) · g(D1)

g(DS) · g(D2)
[dB] (6.5)

gdzie:
D0 [m] – odległość mówcy do najdalszego słuchacza,
DS [m] – odległość mówcy od mikrofonu
D1 [m] – odległość od głośnika do mikrofonu,
D2 [m] – odległość od głośnika do najdalszego słuchacza,
NOM – liczba włączonych mikrofonów,
–6 dB – margines stabilności systemu (odstęp od sprzężenia),
g(x) = D2

c + x2 – funkcja odległości od źródła (jak we wzorach 6.3, 6.4).

6.2.6. Wymagane wzmocnienie akustyczne

Wymagane wzmocnienie akustyczne (ang. Needed Acoustic Gain,NAG) to wzmoc-
nienie systemu nagłośnieniowego, potrzebne by uzyskać żądany poziom ciśnienia
akustycznego LP w odległości D0 [6]. NAG systemu nagłośnieniowego w zamknię-
tym pomieszczeniu opisuje wzór:

NAG = 20 log
D0

EAD
− 10 log

g(D0)

g(EAD)
[dB] (6.6)

D0 [m] – odległość mówcy do najdalszego słuchacza,
EAD [m] – równoważna odległość akustyczna (6.1),
g(x) = D2

c + x2.
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Rys. 6.1. Przykład systemu nagłośnieniowego stosowanego w audytoriach

6.2.7. Współczynnik procentowej straty wyrazistości spółgłosek

Dotychczas przedstawione wzory pozwalały jedynie na zapewnienie odpowied-
niego poziomu ciśnienia dźwięku w danych warunkach akustycznych. Niemniej zro-
zumiałość mowy nie zależy jedynie od całkowitego poziomu dźwięku, ale także od
stosunku dźwięku bezpośredniego do odbitego (pogłosowego).

Metodą oszacowania tego stosunku jest obliczenie współczynnika procentowej
straty wyrazistości spółgłosek – %ALcons. Współczynnik ten został omówiony w roz-
dziale 4.1.11, poniżej podany jest wzór uwzględniający współczynnik kierunkowości
źródła i liczbę głośników w systemie [6]. Ma on zastosowanie jedynie przy założeniu,
że stosunek sygnału do szumu w paśmie oktawowym 2 kHz wynosi przynajmniej
25 dB.

%ALcons =
200 ·D2

2 ·RT 2 ·N
Q · V

[%] (6.7)

D2 [m] – odległość od głośnika do najdalszego słuchacza w metrach,
RT [s] – czas pogłosu pomieszczenia,
N – stosunek całkowitej liczby głośników w pomieszczeniu do liczby głośników

dostarczających dźwięk bezpośredni do słuchacza, przy założeniu, że wszystkie gło-
śniki mają jednakową moc akustyczną,

Q – współczynnik kierunkowości źródła,
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V [m3] – objętość pomieszczenia w metrach sześciennych.
Wartość ta może także posłużyć do obliczenia za pomocą wzoru 6.8 minimal-

nego współczynnika kierunkowości pojedynczego głośnika w pomieszczenia o danych
warunkach akustycznych [13].

Qmin =
200 ·D2

2 ·RT 2

%ALcons · V
(6.8)

6.3. Układy głośników w systemach nagłośnieniowych

Wymagania odnośnie systemu nagłośnieniowego i warunki akustyczne nagłaśnia-
nej przestrzeni determinują możliwe układy głośników w systemie. Każdy z autorów,
na których powołuje się ta praca proponuje swój własny podział systemów nagłośnie-
niowych. W tym podrozdziale przedstawiono systematykę układów nagłośnienia wg
wybranych autorów oraz zaproponowano i omówiono własny podział, wykorzystany
w części praktycznej pracy dyplomowej.

6.3.1. Systematyka ustawień głośników

E. Hojan w swoich pracach [19] proponuje podział na układ centralny, w którym
głośniki zlokalizowane są w przedniej części przestrzeni nagłaśnianej, decentralny,
w którym większa liczba głośników rozmieszczona jest po całym obszarze przestrzeni
nagłaśnianej – w suficie, na ścianach bocznych czy w oparciach foteli, a położenie
pierwotnego źródła dźwięku zostaje zachowane dzięki zjawisku Haasa i liniom opóź-
niającym, układ strefowy, gdzie głośniki rozmieszczone są na dużej przestrzeni a nie
wymaga się zachowania lokalizacji pierwotnego źródła dźwięku oraz układ mieszany
zawierający elementy systemu centralnego i decentralnego, stosowany w dużych sa-
lach o uniwersalnym przeznaczeniu. Z. Engel wraz ze swoimi współpracownikami
[14] z kolei, zachowując podział zaproponowany przez Hojana, w układzie strefo-
wym stosuje dodatkowe opóźnienie.

Podobne niejednoznaczności występują u autorów zagranicznych. M. Long [26]
dzieli układy na: centralny (ang. single cluster), z pojedynczym zestawem głośni-
kowym powyżej sceny, lub w przypadku szerokiego pomieszczenia z dodatkowymi
zestawami na bokach, układ rozproszony (ang. distributed) z dużą liczbą głośników
rozmieszczoną równomiernie w obszarze nagłaśniania oraz układ multiple cluster,
gdzie przykładowo układ centralny nie wystarcza do nagłośnienia tyłu widowni i ko-
nieczne jest podwieszenie nad widownią dodatkowego zestawu tylko dla tego obszaru.

T. Rossing [31] proponuje podział na system centralny, centralny z opóźnioną
sekcją oraz wysoce rozproszony (głośniki montowane w oparciach ławek lub foteli).
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H. Kuttruff [24] stosuje stosunkowo najprostszy podział na układ centralny i roz-
proszony, w którym zaleca stosowanie linii opóźniających.

6.3.2. Proponowany podział systemów nagłośnieniowych

Układ centralny

Jest to zestaw, bądź też wiele zestawów głośnikowych znajdujących się się nad
sceną (podium, przednią częścią nagłaśnianej przestrzeni) po środku lub po bokach
(w przypadku nagłośnienia ang. RLC - Right Left Center po środku i po bokach).
Jest stosowany tam, gdzie wymagane jest szerokie pasmo przenoszenia systemu, wy-
soki poziom ciśnienia akustycznego i zgodność źródła pozornego dźwięku z centrum
uwagi odbiorcy (nagłaśnianie muzyki na żywo, odtwarzanie muzyki, nagłaśnianie
mowy).

Rys. 6.2. Centralny układ rozmieszczenia głośników

Ustawienie głośników w układzie centralnym gwarantuje spójność wrażeń optycz-
nych i akustycznych odbieranych przez słuchacza. Pozwala efektywnie pokrywać
dźwiękiem podłużne pomieszczenia, w których scena umieszczona jest na krótszym
z boków. Główną wadą układu centralnego jest stosunkowo duża nierównomierność
nagłaśniania (powyżej 7 dB) oraz zawężone pasmo transmitowanych częstotliwości
(obcięcie poniżej 250Hz ze względu na wymagania kierunkowe nadajników) [19].

W przypadku, gdy scena ustawiona jest na dłuższym boku lub w dużych po-
mieszczeniach lub gdy stosunek odległości głośnika od ścian leżących w obszarze
promieniowania (rys. 6.2) spełnia zależność

r2
r1
≥ 2 (6.9)

może być konieczne rozmieszczenie większej liczby zestawów głośnikowych wzdłuż
sceny lub nagłaśniając sekcje widowni odrębnymi zestawami głośnikowymi (rys. 6.3),
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co zapewni bardziej równomierne nagłośnienie. Dwa zestawy rozmieszczone po bo-
kach sceny zapewniają dobrą równomierność nagłośnienia, jednakże pozorne źró-
dło dźwięku będzie znajdować się z lewej, lub z prawej strony sceny, w zależności
od położenia słuchacza. Należy również pamiętać, że zwiększanie liczby głośników
zwiększa ich wpływ na czas pogłosu, co prowadzi do zmniejszenia odległości krytycz-
nej, a w rezultacie, do zmniejszenia dopuszczalnej wielkości wzmocnienia dźwięku
w systemie.

Nierównomierność można zredukować stosując wyżej opisane rozmieszczenie więk-
szej liczby zestawów głośnikowych wzdłuż sceny lub nagłaśniając sekcje widowni
odrębnymi zestawami głośnikowymi (rys. 6.3).

Rys. 6.3. Centralny układ rozmieszczenia głośników

Układ rozproszony

W układzie rozproszonym głośniki rozmieszczone są równomiernie w przestrzeni
nagłaśnianej. Dzięki zmniejszeniu odległości między głośnikiem a odbiorcą pozwala
na zwiększenie wzmocnienia w systemie. Układ rozproszony jest stosowany gdy ocze-
kuje się równomiernego pokrycia dźwiękiem nagłaśnianej przestrzeni, a maksymalny
oferowany poziom ciśnienia akustycznego i szerokie pasmo przenoszenia nie są głów-
nym kryterium. Możliwe zastosowania to sale wykładowe i konferencyjne, systemy
rozgłoszeniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Najczęściej stosuje się głośniki w obudowie typu compact oraz kolumny głośni-
kowe. Głośniki mogą być montowane w sufitach, na ścianach, słupach lub w opar-
ciach foteli. Głośniki sufitowe powinny być używane do wysokości ok. 7,6 m. Przy
większych wysokościach pogarsza się stosunek dźwięku bezpośredniego do pogłoso-
wego, należy wówczas zastosować głośniki podwieszane (rys. 6.5a), by skrócić dy-
stans między głośnikiem a odbiorcą [26].
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Rys. 6.4. Przykładowe rozmieszczenie głośników w układzie rozproszonym

Dla niskich sufitów (poniżej 4,6 m) zaleca się stosować głośniki o mniejszych
membranach. Do odbiorcy stojącego pod głośnikiem docierają wysokie częstotliwo-
ści z głośnika bezpośrednio nad nim i niskie częstotliwości z wielu innych głośników.
Razem mogą spowodować zniekształcenie barwy dźwięku przez nadmiar niskich czę-
stotliwości. Wraz ze zwiększaniem wysokości sufitu liczba głośników może zostać
zmniejszona, zatem poziom niskich częstotliwości zmaleje. Dlatego głośniki o du-
żych membranach, lepiej odtwarzające niskie częstotliwości powinno stosować się
w wysokich sufitach.

W silnie pogłosowych pomieszczeniach, np. na dworcach, w terminalach lotni-
czych, gdzie nie jest wymagane pełne pasmo akustyczne, stosuje się wysoce kierun-
kowe głośniki tubowe (rys. 6.5b).

O ile nie zastosuje się linii opóźniających, układ rozproszony nie zachowuje zgod-
ności pierwotnego źródła dźwięku z pozornym. Nie zaleca się stosowania opóźnienia
w głośnikach sufitowych, gdy wysokość sufitu przekracza 6 m. Ze zwiększaniem wy-
sokości sufitu rosną różnice w opóźnieniach na obszarze promieniowania jednego
głośnika, które mogą skutkować różnicami w lokalizacji pozornego źródła dźwięku.

Ponieważ głośniki w układach rozproszonych rozmieszczone są na dużych po-
wierzchniach, a długości kabli są znaczne, często stosuje się transformatory zwiększa-
jące impedancję elektryczną głośników i wzmacniaczy. Jest to spowodowane mniej-
szym odczuwaniem strat w przewodach dla płynącego przez nie wyższego napięcia.
Ponadto zwiększenie impedancji głośników pozwala na równoległe łączenie wielu
głośników do jednej końcówki mocy wzmacniacza.
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Rys. 6.5. Nagłośnienie w układzie rozproszonym z zastosowaniem głośników podwiesza-

nych (a) i tubowych (b)

Układ mieszany

Układ mieszany łączy w sobie elementy układu centralnego i rozproszonego.
Przykładowe konfiguracje to system centralny z opóźnionym zestawem dogłaśniają-
cym tylne części sali (rys. 6.6), system strefowy nagłaśniający dużą przestrzeń (rys.
6.7), gdzie zestawy głośnikowe rozmieszczane są po całej nagłaśnianej przestrzeni,
z zastosowaniem opóźnienia dla każdej ze stref.
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Rys. 6.6. Układ mieszany. System centralny z opóźnionym dogłośnieniem tyłów

Rys. 6.7. System strefowy



Rozdział 7

Realizacja projektu

7.1. Założenia projektowe

Głównym celem niniejszej pracy dyplomowej jest wykonanie projektu akustyki
Audytorium im. Stanisława Kowalskiego Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdańskiej wraz z odpowiednim systemem nagłośnienia.
Pierwszym krokiem projektowania było zdefiniowanie założeń projektowych, doty-
czących zarówno adaptacji pomieszczenia, jak również projektu systemu nagłaśnia-
nia. Poniżej przedstawiono wybrane kryteria, oparte na klasycznych zaleceniach aku-
stycznych, dotyczących audytoriów.

7.1.1. Założenia projektu adaptacji akustycznej pomieszczeń

Podstawowym zaleceniem, zgodnie z sugestiami zawartymi w punkcie 3.1.2 pracy,
jest zapewnienie równomiernego czasu pogłosu na całej powierzchni pomieszczenia
o wartości 1,0 s. W paśmie niskich (poniżej 125 Hz) oraz wysokich (od 4–8 kHz)
częstotliwości dopuszczalne są odchylenia sięgające nawet 50%.

Drugim, subiektywnym kryterium jest zrozumiałość mowy. Dla audytorium war-
tość zrozumiałości nie powinna być w żadnym punkcie mniejsza od 80%. Ponieważ
parametr ten jest ściśle związany z wieloma współczynnikami obiektywnymi, przy-
jęto, że stan audytorium zostanie uznany jako dobry dla następujących wartości:
• przejrzystość C50 – powyżej 2 dB,
• wyrazistość D – powyżej 50%,
• czasowy środek ciężkości ts – w zakresie 60–80 ms,
• współczynniki transmisji mowy STI oraz RASTI – powyżej 0,75.
Podczas projektowania założono pozostawienie bryły pomieszczenia bez zmian,

natomiast uwzględniono możliwość wykorzystania podwieszanych elementów aku-
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stycznych np. pod sufitem w celu lepszego kierowania wczesnych odbić fali dźwię-
kowej. Również możliwa jest adaptacja poprzez zmianę materiałów pokrywających
ściany, sufit i podłogę wnętrza.

7.1.2. Założenia projektu systemu nagłośnieniowego

Zaprojektowanie systemu nagłośnieniowego do kompensacji nierównomierności
nagłośnienia na całym obszarze publiczności jest uzasadnione w przypadku audyto-
riów o pojemności powyżej 100 miejsc, kubaturze powyżej 425 m3 oraz odległości
pomiędzy mówcą a ostatnim rzędem powyżej 12 m [26]. Badane audytorium ma 162
miejsca siedzące na widowni, objętość pomieszczenia to 917 m3, natomiast maksy-
malna odległość słuchacza od źródła wynosi ok. 10–12 m, zatem nagłośnienie może
być potrzebne w celu poprawy jakości akustycznej pomieszczenia.

Zakłada się, że system nagłośnieniowy będzie stosowany jako wzmocnienie głosu
mówcy w audytorium oraz – w mniejszym stopniu – do odtwarzania nagranych sy-
gnałów dźwiękowych (muzyka, mowa). Przy wykorzystaniu systemu do nagłośnienia
mówcy zakłada się, że:
• jednocześnie jest maksymalnie dwóch mówców (dwa włączone mikrofony),
• stosuje się mikrofony krawatowe, odległość mówcy od mikrofonu DS = 15 cm,
• poziom ciśnienia akustycznego mówcy w odległości 1 m to 65 dB,
Zgodnie z literaturą, przyjęto następujące wymagania odnośnie projektowanego

systemu nagłośnieniowego:
• minimalny poziom ciśnienia akustycznego na widowni powinien być wyższy

o 25 dB od poziomu tła akustycznego LAMB,
• maksymalny możliwy poziom ciśnienia akustycznego dźwięku na widowni nie

powinien przekraczać 90 dB,
• różnice w poziomie ciśnienia akustycznego na widowni nie mogą być większe

niż 3 dB,
• współczynnik procentowej straty wyrazistości spółgłosek %ALcons nie powi-

nien przekroczyć 15% w odległości D2 (rys. 7.33),
• różnica w czasie dojścia dźwięku z dowolnych dwóch źródeł w dowolnym punk-

cie na widowni nie przekroczy 40 ms [13].
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7.2. Wykonanie modelu audytorium

7.2.1. Charakterystyki projektowanego pomieszczenia

Aby możliwie wiernie odwzorować stan obecny badanego audytorium, przepro-
wadzono szereg rozmów z osobami odpowiedzialnymi za bieżące utrzymanie gmachu
oraz remonty. W ich wyniku ustalono, że podłoga obecnie jest pokryta linoleum,
przytwierdzonym bezpośrednio do betonu. Ściany są również betonowe, otynkowane
i pomalowane farbą. Dodatkowo na ścianach bocznych znajdują się ustroje aku-
styczne, mające na celu poprawę rozproszenia dźwięku w pomieszczeniu. Drzwi wej-
ściowe po obu stronach audytorium są drewniane.

Autorom pracy nie udostępniono szczegółowych szczegółowych danych dotyczą-
cych materiałów pokrywających sufit oraz ustrojów akustycznych umieszczonych na
ścianach. Ostatecznie, na postawie zebranych informacji wybrano materiały:
• na ścianach bocznych – panele ze sklejki o grubości 1 cm,
• na ścianach tylnych – panele bez otworów na stelażu o wysokości 2,5 cm,

wypełnionym wełną mineralną,
• na suficie – tynk o grubości 1,3 cm na stelażu o wysokości 2,5 cm, wypełnionym

wełną mineralną.
Obszar widowni zdecydowano się zamodelować jako publiczność na lekko wyście-
łanych krzesłach, co w przybliżeniu odpowiada stanowi obecnemu z drewnianymi
ławkami oraz miejscami siedzącymi.

Częstotliwościowe charakterystyki współczynników pochłaniania wybranych ele-
mentów zostały zebrane w programie Odeon w postaci wykresu z rys. 7.1. Całkowite
pochłanianie przypadające na poszczególne materiały pokrywające powierzchnie
oraz rozpraszanie dźwięku na powietrzu zostało przedstawione na wykresie z rys. 7.2.

7.2.2. Symulacja stanu obecnego

Na podstawie rzutu i przekroju audytorium w formacie DWG, otrzymanych
od administracji Wydziału, stworzono w programie Google SketchUp 7 model po-
mieszczenia (rys. 7.3). Otrzymane źródłowe rzuty audytorium zostały zamieszczone
w załączniku A.

Konstrukcja modelu przebiegała kilkuetapowo, na początku wykonano prostszy
model, nieuwzględniający kształtu ławek oraz obecności specjalnie zamontowanych
ustrojów rozpraszających na bokach. Następnie, w celu otrzymania odpowiedniego
rozpraszania zrezygnowano z modelowania schodów za pomocą pojedynczych sko-
śnych powierzchni i przedstawiono w postaci “schodkowych” elementów, oddających
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Rys. 7.1. Zależności α(f) dla wybranych materiałów

Rys. 7.2. Rozkład pochłaniania dźwięku dla poszczególnych materiałów

układ ławek. Ostateczna wersja modelu cechuje się dużą złożonością, składa się z 363
wierzchołków oraz 183 powierzchni, które pokryto 7 rodzajami materiałów.

Warto zaznaczyć, że w podręczniku programu Odeon wspomniano, iż do zamo-
delowania średniej wielkości sali koncertowej wystarczy od 100 do 1000 powierzchni,
więc model można uznać za złożony. Powstała również bardziej złożona wersja mo-
delu, w której publiczność była przedstawiona jako obszar schodkowy, zgodnie ze
zmianą wysokości kolejnych rzędów. Zamodelowano także panele boczne zgodnie
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z ich przestrzennym ustawieniem faktycznym, jednak czas obliczeń był nieporówna-
nie dłuższy (rzędu kilku godzin dla pojedynczego źródła), natomiast różnica w ob-
liczeniach – niewielka. Z tego powodu do symulacji został wybrany model mniej
złożony.

Rys. 7.3. Okno programu Google Sketchup 7 i przekroje modelu audytorium

W ten sposób przygotowany model wyeksportowano do formatów DXF, DWG
oraz 3DS za pomocą programu Google Sketchup 7 Pro. Formaty te, standardowo
obsługiwane przez profesjonalne programy architektoniczne, również – według za-
pewnień producentów – są obsługiwane przez oba wykorzystywane w symulacji pro-
gramy.

7.2.3. Symulacja w programie Odeon

Pierwszą symulację rozpoczęto od importu wykonanego modelu w formacie DWG
do programu. Operacja ta przebiegła bezproblemowo, jedyną niedokładnością było
zignorowanie powierzchni zawartych w innych powierzchniach (drzwi, tablica). Po-
nieważ współczynniki pochłaniania pominiętych powierzchni na ogół nie odbiegały
znacząco od powierzchni otaczających, to założone uproszczenie także nie powinno
znacząco wpłynąć na wyniki symulacji.

W trakcie pracy nad modelem została jednak opublikowana wtyczka do programu
Google SketchUp, umożliwiająca bezpośredni eksport modelu do nowego projektu
Odeona. Dzięki temu, w ostatecznej wersji modelu możliwe stało się uwzględnienie
tablicy oraz szyby, oddzielającej pomieszczenie studyjne od audytorium. Dodatko-
wym atutem wtyczki jest zwiększenie dokładności położenia wierzchołków modelu,
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co w konsekwencji zapewnia jego większą spójność – mniej promieni “ucieka” przez
rogi pomieszczenia. Eksport modelu do formatu DWG, a następnie import w pro-
gramie Odeon zapewniał dokładność do 3 miejsc dziesiętnych, wtyczka natomiast
pozwala na wyliczenie wartości z dokładnością do siódmego miejsca po przecinku.

Przebieg symulacji

Pierwszym właściwym krokiem symulacji było zbadanie wpływu sufitu, mają-
cego za zadanie doprowadzenie wczesnych odbicia do słuchacza. Program Odeon
umożliwia odpowiednią wizualizację wpływu powierzchni odbijających, przedsta-
wioną na rysunku 7.4. Autorzy pracy oceniają obecną konstrukcję sufitu jako za-
dowalającą, przede wszystkim służy ona bardzo dobrze do nagłośnienia pierwszych
i środkowych rzędów audytorium. Jedynym problemem może być niewystarczająca
ilość energii docierająca po odbiciu od sufitu do ostatnich miejsc.

Rys. 7.4. Rozkład energii odbitej od sufitu

Wykonany model poddano również wstępnej, szacunkowej analizie przy użyciu
metody statystycznej. Przewidywane wyniki czasu pogłosu zostały przedstawione
na rysunku 7.5. Jak widać, między szacunkami za pomocą wzoru Sabine’a i Eyringa
występują rozbieżności rzędu 0,1 s. Ogólnie należy ocenić czas pogłosu pomiesz-
czenia jako prawidłowy, jedynym problemem jest zdecydowanie dłuższy pogłos dla
pasm 1 i 2 kHz. Warunek Schrödera (określony wzorem 2.1) określa poprawność sto-
sowania metody statystycznej dla częstotliwości powyżej 67 Hz, a więc praktycznie
dla pełnego zakresu symulacji.

Program Odeon umożliwia również przeprowadzenie estymacji globalnej, korzy-
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stającej z metody promieniowej. Wykresy częstotliwościowe czasów pogłosu dla obu
rozpatrywanych położeń źródła zostały zamieszczone na rysunku 7.6.

Rys. 7.5. Czas pogłosu w symulowanym audytorium – metoda statystyczna

Czas pogłosu, zarówno T20, jak i T30 dla metody promieniowej przyjmuje niemal
identyczne wartości w obu położeniach źródła. Porównując z metodą statystyczną
można zauważyć, że obliczone wartości są bardzo zbliżone do wyznaczonych ze wzoru
Eyringa i zauważalnie niższe od rezultatów obliczeń przy użyciu wzorów Sabine’a
i Arau–Puchadesa.

Ostatnim krokiem było przeprowadzenie pełnej analizy pomieszczenia i wyzna-
czenie przestrzennego rozkładu parametrów w obszarze widowni. Jako źródła przy-
jęto głośniki o płaskiej charakterystyce częstotliwościowej i dookólnej charaktery-
styce kierunkowej, emitujące szum różowy o mocy 94 dB na oktawę. Położenie źródeł
dobrano specjalnie tak, aby odzwierciedlały możliwe rzeczywiste ustawienie lektora.
Zgodnie z normą ISO 3382–1, jedno położenie znajdowało się blisko osi pomieszcze-
nia, natomiast drugie było od niej oddalone. Kompletne wyniki symulacji zostały
zamieszczone w załączniku E, zamieszczonym na płycie DVD dołączonej do niniej-
szej pracy.

Wyniki

Różnica między maksymalnym a minimalnym poziomem ciśnienia akustycznego
dźwięku SPLA wynosi 4 dB. Biorąc pod uwagę, że odległość między mówcą a naj-
bliższym i najdalszym słuchaczem, to odpowiednio 2,5 i 12 m, jest to wartość zado-
walająca. Wartość czasu pogłosu T30 jest wyraźnie wyższa w paśmie 500–2000 Hz,
co wynika z mniejszego pochłaniania dźwięku w pomieszczeniu dla tych częstotliwo-
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(a) Źródło 1

(b) Źródło 2

Rys. 7.6. Czas pogłosu w symulowanym audytorium – metoda promieniowa

ści (rys. 7.1). Wczesny czas zaniku EDT w całym paśmie jest nieznacznie krótszy
od czasu pogłosu T30, co sugeruje niedobór energii niesionej przez wczesne odbicia.
Różnica między wartościami wynosi do 10%, co oznacza, że mieści się w zalecanym
zakresie.

Dla wszystkich parametrów opartych o stosunek energii w różnych fazach zaniku
dźwięku (ts, C80, D50) można zauważyć zmianę wielkości parametru wraz z odległo-
ścią i równomierny rozkład wartości. Zauważalna jest również dysproporcja między
zakresem wartości przyjmowanym dla pasma 500–2000 Hz, a wynikami dla pozo-
stałymi częstotliwości. Wartości parametrów C80, D50 mieszczą się w zalecanych
granicach, czasowy środek ciężkości ts przyjmuje wartości nieznacznie poniżej dol-
nej granicy zaleceń.

Wskaźnik transmisji mowy STI przyjmuje wartości od 0,63 do 0,74. Świadczy to
o dobrej zrozumiałości mowy (tab. 4.5), jednak nie spełnia przyjętych założeń pro-
jektowych, zalecających wartości powyżej 0,75. Poziom wczesnych odbić bocznych
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LEF jest wyraźnie wyższy dla skrajnych tylnych miejsc i może być spowodowany
odbiciami od niewytłumionej tylnej ściany audytorium.

7.2.4. Symulacja w programie CATT-Acoustic

Korzystając z aplikacji DXF2GEO, dostarczanej wraz z pełną wersją programu
CATT-Acoustic, wykonano konwersję przygotowanego modelu audytorium do for-
matu GEO. Operacja przebiegła bez błędów, niestety każda powierzchnia została po-
dzielona na mniejsze, trójkątne powierzchnie, co doprowadziło do zwiększenia stop-
nia skomplikowania modelu i wymagało ręcznego usunięcia zbędnych powierzchni.

Ponieważ program Odeon w wersji 10.2 udostępnia własny konwerter do formatu
przeznaczonego dla CATT-Acoustic, wypróbowano również tę możliwość. Rezultat
był jednak niezadowalający, gdyż pomieszczenie wynikowe miało zauważalnie zde-
formowane ściany oraz nieprawidłowo umiejscowione wierzchołki względem modelu
oryginalnego.

W celu uniknięcia tych problemów wykonano uproszczony skrypt w progra-
mie MATLAB, dzięki któremu możliwe było wykonanie konwersji z formatu PAR
(obsługiwanego przez program Odeon) do formatu obsługiwanego przez program
CATT-Acoustic). Pierwsza wersja skryptu, z uwagi na małą precyzję położenia
wierzchołków, także prowadziła do powstania niepełnego modelu. Część ścian nie
leżała w jednej płaszczyźnie, co skutkowało błędem ich wczytywania podczas otwie-
rania projektu. Dopiero dzięki możliwości bezpośredniego eksportu z programu Go-
ogle SketchUp do formatu PAR możliwe stało się wyeliminowanie tego problem,
gdyż zwiększona została dokładność opisu położenia wierzchołków. Ostateczna wer-
sja skryptu, pod nazwą PAR2GEO.m, została zamieszczony na płycie CD dołączonej
do niniejszej pracy.

Przebieg symulacji

Dla audytorium dobrano zestaw materiałów o takich współczynnikach pochła-
niania, jakie przyjęto w symulacji przy użyciu programu Odeon. Również rozpa-
trzono dwa położenia głośników, analogiczne do poprzednich: jedno umieszczone na
osi pomieszczenia, drugie przesunięte o kilka metrów w lewo. Charakterystyka obu
głośników była identyczna jak przy emisji szumu różowego 90 dB w każdym paśmie
oktawowym. Wszystkim powierzchniom został przyporządkowany współczynnik roz-
praszania równy 0,05. Dla pomiarów parametrów STI i RASTI przyjęto, że warunki
w pomieszczeniu są optymalne, tj. poziom tła akustycznego jest pomijalny.

Całościowe wyniki symulacji zostały zamieszczone w dodatku F. W symulacji
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zastosowano siatkę z odstępem 1 m umieszczoną na wysokości 0,5 m powyżej po-
ziomu publiczności. Wyznaczono powierzchniowy rozkład wszystkich możliwych pa-
rametrów, dostępnych w programie dla wszystkich pasm oktawowych. Dodatkowo
wygenerowano wykresy pełnopasmowe liniowe oraz ważone krzywą A.

Wyniki

Symulacja pozwala zaobserwować równomierny rozkład pola akustycznego, za-
równo dla poziomu równoważnego liniowego, jak i dla ważonego krzywą A. Trudne
do wytłumaczenia są jedynie wahania czasu pogłosu w zależności od położenia od-
biornika, co jest szczególnie widoczne dla źródła 2.

Dla częstotliwości średnich, istotnych ze względu na rozumienie mowy, czasowy
środek ciężkości mieści się w dolnej granicy wartości zalecanej. Również wartość
średnia tego parametru, ważona krzywą A, jest zbliżona do wartości zalecanej. Za-
obserwować można jedynie wyraźną różnicę wartości między dwiema stronami au-
dytorium dla źródła odsuniętego od osi pomieszczenia. Przejrzystość w paśmie 500–
2000 Hz przyjmuje wartości zdecydowanie powyżej zalecanych 2 dB, wartość średnia
z całego pasma jest równa 5,6 dB. Również spełnione jest wymaganie zapewnienia
wyrazistości równej co najmniej 50%, symulacja określa średnią wartość D50 równą
65%. Dla wszystkich parametrów obliczanych ze stosunku energii w różnych fazach
zaniku dźwięku (ts, C80, D50), można zauważyć pogorszenie wyników wraz ze wzro-
stem odległości od źródła. Jest to spowodowane mniejszym udziałem energii dźwięku
bezpośredniego i wczesnych odbić w stosunku do całkowitej energii akustycznej.

Wskaźnik transmisji mowy STI zawiera się w przedziale 0,63–0,69 dla źró-
dła 1 (średnio 0,65) i 0,61–0,74 dla źródła 2 (średnio 0,62), co odpowiada dobrej
zrozumiałości mowy. Niemniej jednak, wartości te są znacznie poniżej przyjętego
w założeniach projektowych kryterium optymalności. Wyższa wartość maksymalna
dla źródła 2 wynika z mniejszej odległości między źródłem a najbliższymi słucha-
czami. Współczynnik RASTI przyjmuje niższe wartości niż STI. Metoda obliczania
RASTI uwzględnia jedynie dwa pasma oktawowe, 500 Hz i 2 kHz, a czas pogłosu
w symulowanym audytorium jest dłuższy dla tych pasm niż dla pozostałych.

Średni poziom wczesnych odbić bocznych wynosi 0,22. Oznacza to, ze mieści
się on w granicach zalecanych (0,15–0,25) i, pomimo tego, że nie jest to parametr
kluczowy dla sal audytoryjnych, na znacznej części obszaru widowni jest zapewniona
prawidłowa przestrzenność odbieranego dźwięku.
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7.2.5. Porównanie symulacji w programach Odeon

i CATT-Acoustic

(a) Czas pogłosu RT – Źródło 1 (b) Czas pogłosu RT – Źródło 2

(c) Czasowy środek ciężkości ts – Źródło 1 (d) Czasowy środek ciężkości ts – Źródło 2

(e) Przejrzystość C80 – Źródło 1 (f) Przejrzystość C80 – Źródło 2

Rys. 7.7. Wykresy zależności częstotliwościowych dla uśrednionych wartości parametrów

Ponieważ Odeon podaje wyniki dla pasm oktawowych od 63 Hz do 8 kHz, na-
tomiast CATT-Acoustic od 125 Hz do 16 kHz, porównanie dotyczy zakresu pasm
wspólnych dla obu programów. Niestety, poza rozkładem ciśnienia akustycznego,
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(g) Wyrazistość D50 – Źródło 1 (h) Wyrazistość D50 – Źródło 2

(i) Współczynnik odbić bocznych LEF –
Źródło 1

(j) Współczynnik odbić bocznych LEF –
Źródło 2

Rys. 7.7. Wykresy zależności częstotliwościowych dla uśrednionych wartości parametrów

program Odeon nie prezentuje wyników pełnopasmowych, zatem trudniejsza jest
pobieżna ocena ogólnej jakości akustycznej pomieszczenia. Również oba programy
różnią się zakresem podawanych parametrów, dlatego do porównania mogą jedynie
służyć: poziom ciśnienia akustycznego SPL, czas pogłosu RT , czasowy środek cięż-
kości ts, przejrzystość C80, wyrazistość D, stosunek wczesnych odbić bocznych LEF
oraz współczynnik transmisji mowy STI.

W celu uniezależnienia różnic od parametrów pomieszczenia i jego wystroju,
przyjęte wartości współczynników pochłaniania oraz rozpraszania były jednakowe
dla obu modeli. Obie symulacje wykorzystywały źródła o identycznej charaktery-
styce, umieszczone w tych samych punktach pomieszczenia. Czas symulacji w obu
przypadkach był jednakowy (1,5 s), a dla metod promieniowych wykorzystano iden-
tyczną moc obliczeniową (wykreślono 12000 promieni).

Przestrzenny rozkład ciśnienia akustycznego jest zbliżony dla obu programów,
różnica między maksymalną a minimalną wartością SPLA wynosi: 4 dB w programie
Odeon, 5 dB w programie CATT-Acoustic. Kształt charakterystyki częstotliwościo-
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wej symulowanego czasu pogłosu jest zbliżony dla obu programów, jednak wartości
podawane w programie CATT-Acoustic są odpowiednio krótsze o 0,02–0,1 s. Naj-
mniejsze różnice między programami występują w pasmach średnich, dla częstotli-
wości oktawowych 1 i 2 kHz. Również zauważalna jest znaczna różnica w rozkładzie
przestrzennym czasu pogłosu dla źródła 2. W programie Odeon jest on stosunkowo
równomierny, natomiast w CATT-Acoustic czas pogłosu rośnie zauważalnie wraz
z odległością od źródła.

Różnica wyrazistości, wyznaczona przez oba programy wynosi ok. 2–3%, w za-
leżności od badanego pasma częstotliwości. CATT-Acoustic podaje krótsze warto-
ści czasowego środka ciężkości. Można zauważyć dalsze różnice między programami
w wynikach pozostałych parametrów energetycznych, przy czym Odeon wykazuje
bardziej znaczący wpływ dźwięku pogłosowego i późnych odbić w pomieszczeniu.
Dla programu CATT-Acoustic obliczone echogramy oraz krzywe zaniku dźwięku
są odpowiednio bardziej strome niż w programie Odeon, co w rezultacie oznacza,
że pomieszczenie jest mniej pogłosowe. Można stąd wnioskować o różnym pochła-
nianiu dźwięku przez identyczne powierzchnie, zamodelowane w różnych CADach
akustycznych. Rozkład przestrzenny parametrów energetycznych na powierzchni wi-
downi jest bardzo zbliżony dla obu programów.

Udział wczesnych odbić bocznych w całkowitej energii docierającej do słuchacza
jest naturalnie największy dla miejsc sąsiadujących ze ścianami bocznymi audyto-
rium, a najmniejszy na osi pomieszczenia. Również i w tym przypadku obserwowalna
jest pewna różnica, wartości wyznaczone w programie Odeon są nieznacznie wyższe
w całym badanym paśmie. W ocenie autorów pracy różnica ta może również wska-
zywać na inny sposób wyznaczania wartości energii odbitej, jednak jest ona na tyle
mała, że może zostać uznana za wpływ niepewności użytych metod symulacyjnych
w obu programach.

Występujące rozbieżności nie mają znaczącego wpływu na ocenę zrozumiałości
mowy: oba programy podają niemal identyczne wartości parametru STI. Ponadto,
różnice występujące dla badanych parametrów nie mają wpływu na ocenę akustyki
pomieszczenia, będącą na pograniczu dobrej i bardzo dobrej.

7.3. Weryfikacja pomiarowa

Weryfikacja stanu obecnego audytorium polegała na wykonaniu trzech pomia-
rów, pozwalających ocenić parametry pomieszczenia i ich rozkład na obszarze wi-
downi. Przede wszystkim, z uwagi na przeznaczenie audytorium, został wykonany
test zrozumiałości logatomowej. Ponadto zrealizowano nagrania odpowiedzi impul-
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sowej pomieszczenia dwoma sposobami: przy użyciu pistoletu hukowego oraz wyko-
rzystując szum pseudolosowy MLS.

Opracowanie wyników polegało na przedstawieniu wykresów zestawiających wy-
niki pomiarów ze sobą oraz z wyniki symulacji, przeprowadzonych w punktach po-
przednich. Sformułowano również wnioski dotyczące jakości akustycznej pomiesz-
czenia. Kompletne wyniki weryfikacji pomiarowej badanego audytorium zostały za-
mieszczone na załączonej do pracy płycie DVD.

7.3.1. Pomiar zrozumiałości mowy

Podstawową metodą badania zrozumiałości mowy jest badanie zrozumiałości lo-
gatomowej. Logatom jest ciągiem kilku głosek następujących po sobie zgodnie z pra-
widłami danego języka, pozbawiony określonego sensu słownego. Pomiar zrozumia-
łości mowy za pomocą tej metody polega na głośnym odczytaniu przez lektora w ba-
danym pomieszczeniu zestawu logatomów, podczas gdy rozmieszczeni w pomieszcze-
niu eksperci zapisują usłyszaną sylabę. Procent poprawnie odebranych logatomów
określa zrozumiałość mowy. Odczytywane listy logatomowe powinny pochodzić ze
specjalnego zestawu list zrównoważonych fonetycznie (tzw. PB lists), zawierających
równomierny rozkład spółgłosek początkowych, samogłosek oraz spółgłosek końco-
wych, zgodnie z ich statystycznym występowaniem w danym języku. Dobra zrozu-
miałość mowy odpowiada zrozumiałości logatomowej powyżej 93%. Aby pomiesz-
czenie mogło zostać ocenione jako bardzo dobre dla produkcji słownej, zrozumiałość
logatomowa powinna przekraczać 96% [24].

Przebieg pomiarów

Grupę 21 ekspertów, studentów IV roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunika-
cji Informatyki, rozmieszczono tak, jak na rysunku 7.8. Każdy heksagon odpowiada
jednemu ekspertowi, pozycja lektora jest oznaczona czerwonym okręgiem. Dwoje lek-
torów, jeden mówca męski i jeden żeński, odczytali łącznie cztery listy logatomowe
po 100 logatomów każda, w kolejności: głos męski bez nagłośnienia, głos żeński bez
nagłośnienia, głos męski z nagłośnieniem, głos żeński z nagłośnieniem. Wykorzy-
stano istniejące w audytorium nagłośnienie i krawatowy mikrofon bezprzewodowy.
Listy logatomów, odczytane podczas badania, znajdują się w załączniku B.

Kolejność lektorów została tak dobrana, by poziom dźwięku wzrastał z przebie-
giem testu, dla skompensowania zmęczenia ekspertów. Głos żeński następował po
głosie męskim, gdyż słuch ludzki jest bardziej wyczulony na wyższe częstotliwości,
obecne w głosie żeńskim.
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Listy były czytane w tempie ok. dwóch logatomów na 3 sekundy, po dziesięciu
logatomach następowało 5 sekund przerwy a po każdej liście ok. pół minuty prze-
rwy. Cały test trwał około 30 minut. Poziom równoważny mowy Leq, pomierzony
z użyciem miernika dźwięku umiejscowionego w odległości 1 m od ust mówcy, wy-
niósł 64,7 dB dla lektorki oraz 67,2 dB dla lektora, zatem, zgodnie z normą PN–EN
ISO 9921, są to wartości z zakresu 65± 3 dB. Żaden z ekspertów nie miał ubytków
słuchowych większych niż 10 dB w zakresie do 6 kHz, które dyskwalifikowałyby go
z badań [2].

Wyniki

Na wykresach z rys. 7.9–7.15 można zaobserwować, że w ogólności głos męski jest
równomiernie zrozumiały niemal na całej powierzchni widowni, dla głosu żeńskiego
obecne są pojedyncze miejsca o gorszej zrozumiałości. Wprowadzenie nagłośnienia
pogorszyło odbiór mowy w środkowych rzędach audytorium i nawet spowodowało
zmniejszenie średniej zrozumiałości mowy dla głosu męskiego (w stosunku do głosu
męskiego bez nagłośnienia), natomiast jednocześnie zmniejszyła się wariancja wyni-
ków, a zatem wartości były bardziej równomierne.

Rys. 7.8. Rozmieszczenie ekspertów i lektora podczas testów logatomowych

Dla zbadania istotności statystycznej różnic po wprowadzeniu nagłośnienia prze-
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Rys. 7.9. Zrozumiałość mowy dla głosu męskiego bez nagłośnienia

Rys. 7.10. Zrozumiałość mowy dla głosu męskiego z nagłośnieniem
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Rys. 7.11. Zrozumiałość mowy dla głosu żeńskiego bez nagłośnienia

Rys. 7.12. Zrozumiałość mowy dla głosu żeńskiego z nagłośnieniem
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Rys. 7.13. Średnia zrozumiałość mowy bez nagłośnienia

Rys. 7.14. Średnia zrozumiałość mowy z nagłośnieniem
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Rys. 7.15. Średnia zrozumiałość mowy

prowadzono test t–Studenta. Jako poziom istotności przyjęto 5% i obliczono odpo-
wiednie statystyki dla następujących par danych:
• głos męski bez nagłośnienia i z nagłośnieniem
• głos żeński bez nagłośnienia i z nagłośnieniem
• średnia zrozumiałość mowy bez nagłośnienia i z nagłośnieniem
Otrzymane wyniki zamieszczone w tabeli 7.1. Ponieważ wszystkie obliczone war-

tości są mniejsze niż 2,08 – odpowiadające poziomowi istotności 5% – można z dużą
dozą pewności przyjąć, że wprowadzenie nagłośnienia nie jest istotne statystycznie.

Tabela 7.1. Wyniki testu t–Studenta dla poszczególnych lektorów (bez nagłośnienia

i z nagłośnieniem

Głos badany Wynik testu
Męski 1,858

Żeński 0,158

Ogółem 0,801

Ogólna zrozumiałość mowy w audytorium jest bardzo dobra – średnio wynosi
94,1%: dla głosu męskiego 93,6%, dla głosu żeńskiego 94,6%. Poszczególne warto-
ści wg tabeli 4.5 odpowiadają bardzo dobrej lub dobrej zrozumiałości mowy, zatem
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można stwierdzić, że audytorium spełnia swoją podstawową funkcję prawidłowo.
Problemem jest niska zrozumiałość w ostatnim rzędzie, co może być związane z nie-
prawidłowym ukształtowaniem sufitu w tylnej części audytorium. Również zastana-
wiające są niskie wartości dla rzędów w lewym sektorze blisko osi audytorium.

W czasie opracowywania wyników pojawiło się kilka problemów dotyczących kla-
syfikacji błędów. Część logatomów była fonetycznie identyczna z wyrazami polskimi,
pomimo innej pisowni (np. pszet – przed), zatem niektórzy badani zapisywali usły-
szany logatom zgodnie z regułami ortograficznymi. Oznaczało to możliwość istnienia
kilku prawidłowych odpowiedzi, w tym tylko jednej identycznej z kluczem.

Również problemem były, niekoniecznie poprawne, przyzwyczajenia wymowy:
w przypadku logatomu ras, wielokrotnie był on interpretowany jako raz. Różnica
między obydwoma sylabami jest wyraźna, lecz wpływ nawyków językowych eks-
pertów skutkował obecnością tego typu błędów. Jeszcze częściej pomyłki pojawiały
się, gdy nieznaczący logatom był podobny do pewnego słowa z języka polskiego np.
wrencz – wręcz lub czszy – trzy.

Ogólnie, wraz ze wzrostem odległości pojawiało się więcej pomyłek. Najczęściej
nieprawidłowo były podawane: he (jako tche), ta (jako tak), dnej (jako nej ) czy też
fszem (jako fsze). Oprócz dodania lub zgubienia spółgłoski skrajnej, zdarzały się
również pomyłki polegające na zamianie spółgłosek, np. dra – bra i czym – czyn.

7.3.2. Pomiar odpowiedzi impulsowej

Pomiar odpowiedzi impulsowej był kolejnym etapem pomiarów, wykonanych
w celu weryfikacji stanu obecnego audytorium. Jest to najprostsza metoda obiektyw-
nej oceny pomieszczenia, tradycyjnie dokonywana przez pomiar natężenia dźwięku
w ustalonych punktach, w odpowiedzi na pobudzenie źródłem impulsowym. Echo-
gram odpowiedzi impulsowej stanowi źródło informacji o rozkładzie wczesnych od-
bić, a także o krzywej zaniku dźwięku, zatem możliwe jest na jego podstawie obli-
czenie wielu parametrów, szerzej opisanych w rozdziale 4.1.

Przebieg pomiarów

Do pomiaru wykorzystano pistolet hukowy oraz dostępny w Katedrze Systemów
Multimedialnych system Bruel & Kjær PULSE 3560C wraz z mikrofonami pomia-
rowymi Bruel & Kjær Type 4955 o dookólnej charakterystyce przestrzennej oraz
płaskiej charakterystyce częstotliwościowej w zakresie 6 Hz – 20 kHz. Mikrofony roz-
mieszczono zgodnie ze schematem pomiarowym przedstawionym na rysunku 7.16.
Z uwagi na ograniczenia sprzętowe, możliwy był jednoczesny pomiar 5 sygnałów,
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dlatego zostały wykonane w 4 serie dla każdego z dwóch ustawień źródła: na osi
pomieszczenia oraz w pewnej odległości z boku.

Pełne ustawienie źródeł (zaznaczonych czerwonymi kółkami) oraz punktów po-
miarowych (przedstawionych jako sześciokąty koloru zielonego) zostało przedsta-
wione na rysunku 7.17. Rozmieszczenie mikrofonów w założeniu miało z jednej
strony umożliwiać zbadanie symetrii audytorium, natomiast z drugiej możliwie do-
kładnie pokrywać przestrzeń widowni oraz jej okolice. Mikrofony zostały umiesz-
czone na wysokości ok. 1,2 m ponad poziomem podłogi, co odpowiada wysokości
siedzącego człowieka. Odległość pomiędzy poszczególnymi mikrofonami była równa
co najmniej 2 m, natomiast od ścian pomieszczenia ponad 1 m. Aby uniknąć wpływu
pola bezpośredniego, mikrofony znajdowały się w odległości co najmniej 1 m od źró-
dła.

Dla zagwarantowania powtarzalności wyników, zarejestrowano po 2–3 próby
strzału w każdej serii, po czym wyniki uśredniono, odrzucając zarazem wartości
niewiarygodne i odbiegające znacząco od pozostałych. Cała procedura pomiarowa
została wykonana z zachowaniem warunków opisanych w normie ISO 3382–1 [3].

Rys. 7.16. Schemat układu pomiarowego z wykorzystaniem pistoletu hukowego: (A) pi-

stolet hukowy, (B) badane pomieszczenie, (C) mikrofony pomiarowe, (D) system

PULSE, (E) rejestracja i analiza sygnału

Otrzymane odpowiedzi impulsowe w formacie WAV (48 kHz, 32 bit) poddano
analizie przy pomocy zestawu natywnych wtyczek programowych Aurora do aplika-
cji Adobe Audition. Pakiet ten, opracowany przez A. Farinę z Uniwersytetu w Par-
mie, zawiera szereg narzędzi umożliwiających analizę sygnału akustycznego, w tym
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Rys. 7.17. Rozmieszczeń źródeł i mikrofonów podczas pomiarów

również auralizację, jednak jego podstawową zaletą jest możliwość obliczania róż-
norodnych parametrów akustycznych, między innymi: czasu pogłosu T20, T30, czasu
wczesnego zaniku EDT , przejrzystości C50 i C80, wyrazistości D50, czasowego środka
ciężkości ts (rys. 7.18), a także współczynników transmisji mowy STI i RASTI
(rys. 7.19). Dla pomiarów stereofonicznych, przykładowo uzyskanych z wykorzysta-
niem sztucznej głowy, możliwe jest uzyskanie parametrów przestrzennych, przede
wszystkim współczynnika korelacji międzyusznej IACCT dla zadanego okna czaso-
wego T .

Obliczone przy użyciu wtyczek programowych STI/RASTI oraz Acoustical Pa-
rameters poszczególne parametry akustyczne pomieszczenia opracowano w formie
tabelarycznej. Następnie, wykonano zestawienia dla pełnego pasma oraz poszcze-
gólnych pasm oktawowych z zakresu 125–16000 Hz, zamieszczone w załączniku C.
Wykresy dla wyników pełnopasmowych oraz wykresy uśrednionych zależności czę-
stotliwościowych zamieszczono poniżej wraz z analizą i oceną rezultatów.

Zestaw Aurora umożliwia obliczenie parametrów w zakresie od 31,5 Hz, nie-
mniej wyniki otrzymane dla niskich częstotliwości są niewiarygodne i nie zostały
uwzględnione w analizie. Decyzja taka jest spowodowana brakiem dostatecznie du-
żego zakresu dynamiki – wg normy wymagany jest minimum 35 dB krzywa spadku
powyżej tła akustycznego – w zakresie niskich częstotliwości (rys. 7.20), co zgadza się
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Rys. 7.18. Okna Acoustical Parameters z zestawu Aurora

Rys. 7.19. Okna STI/RASTI z pakietu Aurora

z ogólnym opisem pistoletu hukowego jako źródła adekwatnego do badania częstotli-
wości wyższych. Jednocześnie, pomiar odpowiedzi impulsowej tą metodą powinien
zostać zweryfikowany innym sposobem, gdyż sugerowane jest jego użycie tylko dla
sal, których czas pogłosu przekracza 2,0–2,2 s.

Wyniki

Analizując wyniki pomiarów pobudzeniem impulsowym, odnotowano, że poło-
żenie źródła nie ma większego wpływu na otrzymywane wyniki. Ewentualne różnice
w zmierzonych wartościach wynikają z większej odległości między źródłem a słu-
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Rys. 7.20. Zakres dynamiki pomiarów: prawidłowy – 1000 Hz (u góry), zbyt mały – 63 Hz

(na dole)

chaczem. Powyżej 8 kHz znacznie wzrasta tłumienie dźwięku w powietrzu, co jest
dowodem na zwiększony wpływ rozpraszania dźwięku w powietrzu na pochłanianie
wysokich częstotliwości. Świadczą o tym krótsze wartości czasu pogłosu oraz EDT ,
większa przejrzystość i krótszy czasowy środek ciężkości.

Duże, choć dopuszczalne, wahania wartości parametrów dla niskich częstotli-
wości (125 Hz, 250 Hz) mogą wynikać z małej dyfuzyjności pola akustycznego dla
częstotliwości niskich oraz z pobudzenia modów własnych pomieszczenia. Może być
to również spowodowane samym charakterem pomiaru, gdyż na zakres badanych
częstotliwości ma wpływ m.in. kaliber broni. W przeprowadzonym badaniu impuls
mógł być niewystarczająco silny, aby pobudzić pasmo częstotliwości basowych.

Rzędy bliżej źródła cechują się wyższymi wartościami parametrów obliczanych
ze stosunku energii w różnych fazach zaniku dźwięku (ts, C50, C80, D50). Wynika to
z większego poziomu dźwięku bezpośredniego.

Wartości mierzonych parametrów mieszczą się w wartościach zakładanych (poda-
nych w punkcie 7.1.1 niniejszej pracy). Wyjątkiem są miejsca położone blisko źródła,
gdzie przeważa wpływ dźwięku bezpośredniego, oraz prawa górna część audytorium,
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gdzie część parametrów jest poniżej wartości zakładanych. Wyniki w trzech ostatnich
rzędach prawej części audytorium wskazują na konieczność wykonania korekty aku-
stycznej pomieszczenia. Sugerowane jest wprowadzenie dodatkowych powierzchni,
kierujących energię wczesnych odbić do obszarów niespełniających wymagań.

7.3.3. Pomiar szumem pseudolosowym

Alternatywnym sposobem pomiaru czasu pogłosu jest pobudzenie pomieszcze-
nia szumem. Pierwotnie, wykorzystywany był szum różowy, z uwagi na równomierny
rozkład energii na poszczególnych pasmach oktawowych lub tercjowych, lecz metoda
ta posiadała znaczne ograniczenia. Przede wszystkim, jedynym rezultatem pomiaru
była wartość czasu pogłosu, przy wykorzystaniu filtracji pasmowej również możliwa
do obliczenia w poszczególnych zakresach częstotliwości. Brak informacji o pozo-
stałych parametrach, energetycznych oraz przestrzennych, znacznie ograniczał sto-
sowalność metody na rzecz pomiarów hukowych. Zdecydowanie lepszym sposobem
pomiaru, wyznaczającym w rezultacie kompletną odpowiedź impulsową, jest wyko-
rzystanie szumu pseudolosowego MLS (ang. Maximum Length Sequence), zapropo-
nowanego przez M. Schrödera.

Idea szumu pseudolosowego wywodzi się z teorii liczb i polega na dobraniu
odpowiedniego wielomianu dla zadanego rzędu N . W ten sposób dobrany wielo-
mian, będący wielomianem pierwotnym, jest generatorem multiplikatywnym ciała
xN . Oznacza to, że kolejne potęgi wielomianu pierwotnego tworzą wszystkie moż-
liwe wielomiany w binarnym ciele xN . W praktyce, implementacja sprzętowa w po-
staci rejestru przesuwnego o odpowiednio dobranych wyjściach może wygenerować
sygnał okresowy o maksymalnym możliwym okresie równym 2N − 1. Rejestr prze-
chodzi wówczas przez wszystkie możliwe wartości za wyjątkiem wektora zerowego,
a odpowiednia funkcja wyjścia generuje pseudolosowy ciąg bitów, o dokładnie jednej
wartości. Przykładowa realizacja generatora MLS rzędu 4 przedstawiona została na
rysunku 7.21.

Rys. 7.21. Generator MLS dla wielomianu x4 + x1 + 1

Sygnał MLS jest sygnałem pseudolosowym, podobnie jak szum biały, o płaskim
widmie w całym zakresie częstotliwości. W odróżnieniu od szumu jest sygnałem
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w pełni deterministycznym, mimo tego charakteryzuje się wewnętrzną niezależno-
ścią: średnio w połowie przypadków po próbce o wartości 0 występuje również 0,
a w połowie 1 – analogiczne zjawisko zachodzi dla obserwacji wartości następują-
cych po próbce równej 1.

Ze względu na deterministyczny charakter generowania wartości, w celu zapew-
nienia stabilizacji pomiaru możliwe jest wielokrotne (z reguły 8 lub 16 razy) po-
wtórzenie cyklu 2N − 1 próbek, których analiza powinna prowadzić do identycz-
nych wyników. Dzięki temu możliwa jest eliminacji wpływu zakłóceń losowych oraz
dokładniejszy pomiar. Dodatkowo, istnieje zalecenie pominięcia podczas rozplotu
sygnału kilku pierwotnych cykli, co prowadzi do badania odpowiedzi pomieszczenia
znajdującego się już w stanie ustalonym. Zazwyczaj, zamiast wartości 0 i 1, poszcze-
gólne próbki są równe ±1 oraz możliwe jest dobranie przez użytkownika konkretnej
wartości amplitudy, a co za tym idzie – poziomu SPL.

Ważną cechą szumu pseudolosowego MLS jest obserwacja, iż splot sygnału z sa-
mym sobą spełnia następującą zależność:

(h ∗ h) [n] =

1 dla n = 0

− 1

2N − 1
dla n = 1, 2, ..., 2N − 1

(7.1)

a zatem jest niemal identyczna – o ile pominąć znikomy czynnik stały – z impulsem
Diraca. Oznacza to w konsekwencji, że splot pierwotnego sygnału MLS z pomia-
rem odpowiedzi pomieszczenia na pojedynczy cykl pobudzenia jest z bardzo dużą
precyzją równy odpowiedzi impulsowej pomieszczenia. Algorytm wykonywania ta-
kiego splotu jest nazywany Szybką Transformacją Hamadarda (FHT ) i jest bardzo
podobny w implementacji do transformaty FFT .

Trzeba pamiętać, że otrzymana odpowiedź impulsowa ma czas trwania równy
2N − 1

fs
, gdzie fs jest częstotliwością próbkowania szumu pseudolosowego. Dla prze-

widywanego czasu pogłosu równego 1 s oraz częstotliwości próbkowania 48 kHz,
konieczne jest użycie sygnału rzędu co najmniej 16 w celu uzyskania pełnej odpo-
wiedzi impulsowej wnętrza.

Przebieg pomiarów

Ogólny schemat układu pomiarowego został przedstawiony na rysunku 7.22. Ty-
powy pomiar odpowiedzi impulsowej pomieszczenia przy użyciu szumu pseudoloso-
wego składa się z czterech kroków:
• wygenerowania sygnału MLS odpowiedniego rzędu,
• emisji sygnału z głośnika wszechkierunkowego w badanym wnętrzu,
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• nagrania odpowiedzi pomieszczenia przy użyciu mikrofonów pomiarowych,
• rozplotu nagrania i uzyskania odpowiedzi impulsowej.

Rys. 7.22. Schemat układu pomiarowego z wykorzystaniem szumu pseudolosowego:

(A) generowanie szumu MLS, (B) wzmacniacz, (C) głośnik wszechkierunkowy,

(D) badane pomieszczenie, (E) mikrofony pomiarowe, (F) system PULSE, (G) re-

jestracja i analiza sygnału

Sygnały pseudolosowe MLS zostały wygenerowane przy pomocy programu Adobe
Audition i pakietu Aurora (wtyczka Generate Multi MLS Signal, rys. 7.23). Narzę-
dzia te umożliwiają stworzenie sygnału dźwiękowego o zadanym rzędzie i liczbie
powtórzeń, także dobranie amplitudy, a nawet różnic amplitudy między kolejnymi
powtórzeniami sygnału.

Podczas badania pomieszczenia został użyty laptop ze zintegrowaną kartą mu-
zyczną, podłączony do wzmacniacza Bruel & Kjær Type 2716C, przez który sygnał
był transmitowany do głośnika wszechkierunkowego OmniPower Sound Source 4292,
również firmy Bruel & Kjær. Głośnik ten, w kształcie dwudziestościanu umieszczo-
nego na stojaku o regulowanej wysokości, posiada 12 głośników skierowanych w różne
strony, przez co jest dobrym źródłem symulującym jednakową emisję fali dźwiękowej
w każdym kierunku. W celu odwzorowania położenia ust wykładowcy, głośnik został
umieszczony na wysokości ok. 1,7 m. Poza charakterystyką kierunkową, dla pomia-
rów duże znaczenie ma również charakterystyka częstotliwościowa głośnika. W tym
przypadku, producent gwarantował niemal równomierną moc głośnika w paśmie do
4 kHz (rys. 7.24).

W celu dokładnego porównania obu metod, układ mikrofonów pomiarowych był
identyczny, jak podczas rejestracji strzałów z pistoletu hukowego (rys. 7.17). Pomiary
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Rys. 7.23. Okno Generate Multi MLS Signal z zestawu Aurora

Rys. 7.24. Charakterystyka częstotliwościowa głośnika wszechkierunkowego Bruel & Kjær

4292 OmniPower Sound Source

również odbywały się z wykorzystaniem mikrofonów pomiarowych Bruel & Kjær
Type 4955 oraz systemu Bruel & Kjær PULSE 3560C z użyciem 5 mikrofonów
w czterech seriach pomiarowych dla każdego położenia źródła. Każdy z mikrofonów
został umieszczony na wysokości ok. 1,2 m, odpowiadającej wysokości ustawienia
głowy siedzącego człowieka.

Wyniki

Pomiary z wykorzystaniem sygnału MLS przeprowadzono trzykrotnie: 14 grud-
nia 2009 (razem z pomiarami hukowymi), 12 kwietnia 2010 oraz 17 maja 2010.
W badaniach użyto łącznie 12 zestawów sygnałów MLS: dwóch rzędu 14, czterech
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rzędu 15, dwóch rzędu 16 i czterech sygnałów rzędu 17. Zazwyczaj liczba powtórzeń
wynosiła 16, jedynie dla sygnałów rzędu 17 zdecydowano się na mniejszą, z uwagi
na długi czas trwania jednego powtórzenia (prawie 5 s).

Wyniki otrzymane w pierwszych pomiarach miały postać sygnałów WAV o roz-
dzielczości 32 bit i częstotliwości próbkowania 48 kHz. Niestety, przygotowane sy-
gnały źródłowe miały częstotliwość próbkowania równą 44,1 kHz. Z tego powodu
jedynym rezultatem pomiarów był zestaw odpowiedzi impulsowych przy użyciu pi-
stoletu hukowego, natomiast niemożliwy był rozplot sygnałów szumowych. Dodat-
kowo, różnica maksymalnego poziomu SPL między szumem psuedolosowym a dźwię-
kiem impulsowym była dostatecznie duża, zatem konwersji do formatu WAV zakres
dynamiki przypadający na różnicę między poziomem tła akustycznym oraz szumu
kwantyzacji a poziomem sygnału MLS był, w ocenie osób prowadzących i nadzoru-
jących pomiary, zbyt mały, aby otrzymana odpowiedź impulsowa była prawidłowa.

Konieczne było zatem wykonanie drugiej serii pomiarowej. Również użyto sygna-
łów MLS rzędu 14 i 15, zalecanych przez konsultantów akustycznych, m.in. przez
firmę SIA Acoustics. Pomimo krótszego czasu trwania pojedynczego powtórzenia
sygnału niż czas pogłosu pomieszczenia, wyniki miały być poprawne, ponieważ przy
obliczaniu odpowiedzi impulsowej i tak wykonywana jest ekstrapolacja spadku krzy-
wej pogłosowej. Niestety, okazało się, że sygnał rzędu 14 (o czasie trwania 0,35 s) ma
zastosowanie głównie do małych sal lekcyjnych i innych pomieszczeń o krótkim czasie
pogłosu. Z kolei sygnał rzędu 15, po wykonaniu rozplotu, charaketryzował się bardzo
niską wartością współczynnika Signal-to-Noise Ratio (SNR). Zamiast wymaganych
45 dB (potrzebnych do poprawnego obliczenia współczynnika T30) lub przynajmniej
35 dB (dla T20), zakres dynamiki otrzymanej odpowiedzi impulsowej wynosił poniżej
30 dB (jak widać na rys. 7.25). To oznaczało, że wartości parametrów obliczanych
przy użyciu pakietu Aurora mogły nie być wiarygodne.

Z uwagi na niezadowalające wyniki poprzednich badań, wykonano pomiary po
raz trzeci i przystąpiono do lokalizacji źródła problemu. Ponieważ do odtwarzania
sygnałów użyta była zwykła, zintegrowana karta dźwiękowa, to zauważono, że może
dochodzić do przesterowania sygnału na jego drodze z komputera do głośnika. Prze-
prowadzono pomiary testowe dla zmniejszonej głośności wyjścia z komputera, które
jednak wykazały tylko, że wraz ze zmniejszaniem głośności sygnału zwiększa się
poziom szumu w otrzymanej odpowiedzi impulsowej. Użyto również próbek szumu
pseudolosowego wyższych rzędów, a nawet zaproponowano większą liczbę powtó-
rzeń, jednak nie skutkowało to istotną poprawą jakości wyników. Zakres dynamiki
odpowiedzi impulsowej nie przekraczał 30 dB. Ponieważ użycie bramki szumów lub
filtru odszumiającego modyfikowało znacząco wyniki, nie podjęto decyzji o filtracji
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Rys. 7.25. Niewystarczający zakres dynamiki sygnału – pomiar MLS

otrzymanych sygnałów.
Pojawienie się znacznego szumu w sygnale nie mogło być spowodowane jako-

ścią układu pomiarowego, gdyż sam pomiar sygnału MLS przebiegał bez zarzutu
i tło akustyczne było na poziomie takim, jak podczas pomiarów hukowych. Dopiero
wykonanie operacji autokorelacji i uśrednienia skutkowało otrzymanie niezadowa-
lającej odpowiedzi impulsowej. Dla sprawdzenia jakości działania pakietu Aurora,
przeprowadzono testy weryfikacyjne w środowisku MATLAB. W ich wyniku wyklu-
czono możliwość popełnienia przez program błędu w operacji rozplotu sygnału przy
użyciu pakietu Aurora.

Pomimo wielu prób rozwiązania problemu, nie udało się ustalić przyczyn uzy-
skania nieprawidłowych wyników. Tym bardziej zastanawiające jest to, ponieważ
w literaturze, jako jedna z głównych zalet metody szumowej, wymieniania jest wła-
śnie możliwość osiągnięcia bardzo dobrego odstępu od tła akustycznego.

Ostatecznie, z uwagi na bardzo dobrą powtarzalność wyników w paśmie do 2 kHz,
zadecydowano o uwzględnieniu wyników w niniejszej pracy w załączniku D. Ponie-
waż w obliczeniach posłużono się, tak jak podczas pomiarów z wykorzystaniem pi-
stoletu hukowego, pakietem wtyczek Aurora oraz programem Adobe Audition, to
zestaw parametrów jest identyczny dla obu metod impulsowych. Zrezygnowano jedy-
nie z przedstawienia wykresów dla czasu pogłosu T30 z powodu zbyt małego zakresu
dynamiki otrzymanej odpowiedzi impulsowej.

Dodatkowo, podczas badań audytorium wykonano pomiary poziomu SPL szumu
pseudolosowego. Sygnał MLS, ze względu na swoją stacjonarność, jest dobrym sy-
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gnałem służącym do badania przestrzennego rozkładu natężenia pola w pomieszcze-
niu.

7.3.4. Porównanie pomiarów audytorium z użyciem pobudzenia

impulsowego oraz szumu MLS

Pomimo dużej powtarzalności wyników testów MLS, otrzymane wartości pa-
rametrów akustycznych wykazują niewielką zbieżność z wynikami pomiarów przy
użyciu pistoletu hukowego. Czas pogłosu jest zbliżony jedynie dla częstotliwości
125–500 Hz, podobnie wczesny czas zaniku. Największe podobieństwo średnich wy-
ników można zaobserwować dla parametrów energetycznych: czasu środkowego ts,
przejrzystości C80 oraz C50 i wyrazistości D50.

Nawet, gdy średnie wyniki są zbliżone, to na rozkładzie przestrzennym poszcze-
gólnych parametrów dla obu metod zauważalne są lokalne różnice dużych rozmiarów.
Wpływ na to może mieć z jednej strony pewna kierunkowość źródeł: hukowego i do-
okólnego. Z jednej strony, energia dźwiękowa wypromieniowana w chwili strzału nie
rozchodzi się w jednym kierunku, naturalne jest, że w maksimum będzie na kierunku
wskazywanym przez lufę. Z drugiej strony, również charakterystyka przestrzenna gło-
śnika wszechkierunkowego nie jest idealnie płaska we wszystkich badanych pasmach,
co również może wprowadzać pewne niedokładności.

Zgodnie z przewidywaniami, wyniki pomiarów z użyciem szumu pseudolosowego
dla częstotliwości powyżej 2–4 kHz odbiegają znacząco od rezultatów pomiarów
hukowych. W ocenie autorów niniejszej pracy, znaczący wpływ na to ma charakte-
rystyka głośnika wszechkierunkowego gwarantująca niemal płaską charakterystykę
częstotliwościową jedynie w zakresie poniżej ok. 4 kHz.

Analizując przedstawione powyżej wyniki stwierdzono, że w dalszej części pracy
podstawą do porównania wyników z przedstawionymi wcześniej symulacjami para-
metrów akustycznych audytorium będą wyniki otrzymane przy użyciu pobudzenia
impulsowego. Biorąc pod uwagę wspomniane problemy, zbieżność wyników w usta-
lonych zakresach można określić jako zadowalającą. Pomimo tego, rezultaty pobu-
dzenia pomieszczenia szumem MLS mogą mieć jedynie znaczenie pomocnicze.

7.3.5. Porównanie symulacji i weryfikacji pomiarowej

pomieszczenia

Przede wszystkim należy zauważyć, że porównanie rezultatów symulacji i wery-
fikacji jest obarczone pewnym błędem metody, gdyż symulacje zostały przeprowa-
dzone dla wypełnionego publicznością audytorium, a pomiary impulsowe przepro-
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(a) Czas pogłosu RT – Źródło 1 (b) Czas pogłosu RT – Źródło 2

(c) Wczesny czas zaniku EDT – Źródło 1 (d) Wczesny czas zaniku EDT – Źródło 2

(e) Czasowy środek ciężkości ts – Źródło 1 (f) Czasowy środek ciężkości ts – Źródło 2

Rys. 7.26. Wykresy zależności częstotliwościowych dla uśrednionych wartości parame-

trów
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(g) Przejrzystość C80 – Źródło 1 (h) Przejrzystość C80 – Źródło 2

(i) Wyrazistość D50 – Źródło 1 (j) Wyrazistość D50 – Źródło 2

Rys. 7.26. Wykresy zależności częstotliwościowych dla uśrednionych wartości parame-

trów

wadzono w audytorium pustym. To oznacza, że wyniki symulacji powinny zwracać
wartości parametrów odpowiadające bardziej wytłumionemu pomieszczeniu: krótszy
czas pogłosu oraz EDT , a także większe wartości parametrów energetycznych.

Jak można zauważyć, wartości wartości parametrów są bardzo zbliżone, co wska-
zuje na pewien błąd w modelowaniu. Z dużą dozą pewności można stwierdzić, że
jest on spowodowany brakiem dokładnej informacji o właściwych parametrach ma-
teriałów pokrywających ściany pomieszczenia. Konieczne stało się użycie innych
materiałów, udostępnianych w bazach programów i w rezultacie wyniki symulacji
obarczone mogą być pewną niedokładnością.

Charakterystyka częstotliwościowa czasu pogłosu w wartościach średnich jest
bardzo zbliżona dla symulacji oboma programami jak i dla pomiarów, przy czym
zmierzony średni czas pogłosu jest ok. 0,1 s dłuższy. Również rozkład przestrzenny
parametrów jest bardzo zbliżony, szczególnie zauważalny jest równomiernie malejący
rozkład wartości zmierzonych czasu pogłosu wraz ze wzrostem odległości od źródła.
Anomalie od tego zachowania, wskazane przez program CATT-Acoustic dla źródła
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2, nie znajdują potwierdzenia ani w symulacji w programie Odeon, ani w pomiarach.
Symulacje w programie Odeon i pomiary wykazują duże podobieństwo wartości

średnich oraz rozkładu przestrzennego parametru EDT w paśmie 250–2000 Hz. Je-
dynym wyjątkiem jest obecna rozbieżność dla częstotliwości 125 Hz, gdzie można
zaobserwować przewidywaną wartość 0,71 s wobec zmierzonej zarówno dla pobudze-
nia impulsowego, jak i MLS wartości 0,45 s.

Czasowy środek ciężkości ts w paśmie 125–2000 Hz przyjmuje wartości zbliżone
dla symulacji i pomiarów. Porównując wyniki pomiarów z poszczególnymi symu-
lacjami widać, że wartości podawane w programie Odeon są zauważalnie krótsze
(średnio o ok. 8 ms), natomiast CATT-Acoustic podaje wartości bliższe zmierzo-
nym.

Rozkład przestrzenny i częstotliwościowy wartości parametrów liczonych jako
stosunek energii w różnych fazach zaniku dźwięku jest podobny w zakresie 250–
2000 Hz. Zauważalne jest zmniejszanie się wartości parametrów C80 i D50 oraz wzrost
ts – co oznacza transmisję mniejszej ilości energii – wraz z odległością od źródła.
Wartości bliższe wynikom pomiarów podaje symulacja w programie CATT-Acoustic,
natomiast w Odeonie można zaobserwować większą przejrzystość i wyrazistość, jak
również mniejszy czasowy środek ciężkości.

Oba programy podają wartości wskaźnika transmisji mowy STI zbliżone do
zmierzonych, z wyłączeniem dwóch skrajnych punktów pomiarowych w prawym
dalszym rogu audytorium, gdzie dla pierwszego położenia źródła zmierzono niższą
wartość niż symulowana. Nieznacznie najwyższa wartość wskaźnika STI – 0,67 –
została zaobserwowana dla symulacji w programie Odeon, natomiast najniższa –
0,63 – dla pomiarów impulsowych.

Zestawienie wyników symulacji z wynikami pomiarów empirycznych można oce-
nić korzystnie. Pomimo niemożliwości dokładnego odwzorowania materiałów oraz
różnic, wynikających z zapełnienia audytorium w każdym z przypadków, obserwo-
wana jest zbieżność wyników w zakresie od 125 Hz (czyli od najniższej badanej czę-
stotliwości w programie CATT-Acoustic) do częstotliwości 2–4 kHz. Powyżej tych
częstotliwości dominujący wpływ na tłumienie ma nie wystrój wnętrza, ale rozpra-
szanie energii w powietrzu, zatem raczej kubatura pomieszczenia oraz wilgotność
i temperatura powietrza. Wartości obliczone w programie CATT-Acoustic są bar-
dziej zbliżone do pomiarów, natomiast wartości w programie Odeon odpowiadają
pomieszczeniu bardziej wytłumionemu.
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7.4. Projekt adaptacji akustycznej audytorium

Po wykonaniu pomiarów oraz zestawieniu ich z wynikami symulacji przy użyciu
CADów akustycznych stwierdzono, że stan obecny pomieszczenia dla emisji słownej
można ocenić jako dobry. Ewentualne poprawki powinny być wprowadzane z dużą
ostrożnością, aby nie pogorszyć obecnych, korzystnych warunków akustycznych.

7.4.1. Charakterystyki adaptacji

Wśród ewentualnych problemów do wyeliminowania należy przede wszystkim
wymienić niedostateczne nagłośnienie końcowych rzędów widowni. Powszechnie przy-
jętym sposobem rozwiązywania tego problemu jest użycie tzw. ekranów akustycz-
nych. Te powierzchnie, z reguły dobrze odbijające dźwięk, mają na celu kierowanie
energii odbitej w taki sposób, aby trafiała w obszar niedogłośniony.

Po gruntownej analizie kształtu audytorium i możliwości ustawień ekranów, zde-
cydowano się zmodyfikować audytorium tak, jak przedstawiono na rys. 7.27. W ten
sposób uzyskiwane jest pokrycie pierwszymi odbiciami od sufitu całej powierzchni
publiczności, a zarazem eliminowana jest pewna część odbić wielokrotnych od sufitu
i ściany tylnej sali.

Rys. 7.27. Rozkład energii odbitej od sufitu po adaptacji

Równocześnie, pożądane jest wyrównanie charakterystyki częstotliwościowej czasu
pogłosu, co oznacza pewne skrócenie czasu pogłosu dla częstotliwości 1 i 2 kHz wzglę-
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dem pozostałej części pasma akustycznego. Zostało to osiągnięte poprzez zmianę
materiału dla ściany tylnej: panele wypełnione wełną mineralną zostały zastąpione
przez płaskie wykończenie cegłami. Jest to rozwiązanie w pewnym stopniu kolidujące
z klimatem architektonicznym pomieszczenia, lecz spośród materiałów dostępnych
w bazie programu Odeon, był to materiał dający wyniki najbardziej zbliżone do
pożądanych. Ściana tylna została wybrana, aby zmniejszyć energię promieni od niej
odbitych, gdyż to stanowiło główny powód wydłużenia czasu pogłosu w ostatnich
rzędach.

Częstotliwościowe charakterystyki współczynników pochłaniania wybranych ele-
mentów oraz wartości pochłaniania przypadające na poszczególne materiały wykoń-
czeniowe zostały zebrane na wykresach z rys. 7.28 i 7.29.

Rys. 7.28. Zależności α(f) dla wybranych materiałów

7.4.2. Symulacja stanu zaadaptowanego

Następnie wykonano, również przy użyciu programu Odeon, analizę statystyczną
pomieszczenia. Wyniki obliczeń zostały przedstawione na rysunku 7.30. Estyma-
cja metodą promieniową dla obu rozpatrywanych położeń źródła, przestawiona na
rys. 7.31, potwierdza znaczące skrócenie i wyrównanie charakterystyki czasu pogłosu
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Rys. 7.29. Rozkład pochłaniania dźwięku dla poszczególnych materiałów

pomieszczenia.

Rys. 7.30. Czas pogłosu w symulowanym audytorium – stan zaadaptowany, metoda sta-

tystyczna

Po wykonaniu wstępnych testów przeprowadzono kompletną analizę pomieszcze-
nia, której rezultaty zamieszczono w załączniku G. Z uwagi na dużą powtarzalność
wyników między zaprezentowanymi programami, służącymi do symulacji pomiesz-
czeń, prezentację wyników przedstawiono tylko w programie Odeon.
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(a) Źródło 1

(b) Źródło 2

Rys. 7.31. Czas pogłosu w symulowanym audytorium – stan zaadaptowany, metoda pro-

mieniowa

7.4.3. Ocena jakości adaptacji

Można zauważyć spadek poziomu ciśnienia akustycznego w tylnej części audyto-
rium. Wynika to z mniejszego poziomu dźwięku odbitego od tylnej ściany audyto-
rium, której przypisano materiał pochłaniający dźwięk. Takiego zwiększenia nierów-
nomierności poziomu ciśnienia akustycznego nie należy traktować negatywnie, gdyż
przez osłabienie dźwięku odbitego od tylnej ściany audytorium uzyskuje się wyższy
stosunek dźwięku bezpośredniego do odbitego, co poprawia zrozumiałość mowy. W
rezultacie otrzymano równomierny rozkład wskaźnika zrozumiałości mowy na całej
powierzchni widowni.

Wytłumienie dźwięku późnych odbić prowadzi do poprawy wartości nie tylko
zrozumiałości mowy, ale i parametrów energetycznych. Skróceniu uległ czasowy śro-
dek ciężkości ts do wartości poniżej 45 ms, a zatem poniżej wymagań projektowych.
Wyrównano charakterystykę częstotliwościową czasowego środka ciężkości i zwięk-
szono o ok. 1,5 dB przejrzystość w pasmie 1–2 kHz. Wyrazistość w tym samym
paśmie wzrosła średnio o 5–10%.

Czas pogłosu uległ skróceniu dla pasma od 500 Hz do 4 kHz, natomiast wydłu-
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żeniu dla częstotliwości niższych. Wartość średnia czasu pogłosu uległa znacznemu
skróceniu względem stanu przed adaptacją i znajduje się poniżej wartości sugerowa-
nych w literaturze, jednak zarazem jest bardziej równomierna dla kolejnych pasm
oktawowych. Niewielkie, w stosunku do zmian T30, zmiany wartości wczesnego czasu
zaniku EDT przed i po adaptacji można tłumaczyć faktem, że dzięki adaptacji wy-
tłumiane są raczej późne odbicia, docierające do słuchacza.

Ostatecznie, adaptację można ocenić dobrze, gdyż wprowadza nieznaczną po-
prawę zrozumiałości mowy oraz równomierności rozkładu parametrów, zbliżając
wartość STI do wymaganej. Jednocześnie oznacza to zmniejszenie wartości cza-
sowego środka ciężkości oraz czasu pogłosu do wartości nieznacznie poniżej założeń
projektowych. Trzeba jednak pamiętać, że symulacje są wykonywane przy modelu
audytorium z pełną publicznością i należy przewidzieć margines dla przypadku, gdy
nie wszystkie miejsca będą zajęte.

Wykonana adaptacja nie była jedyną rozpatrywaną, natomiast pozostałe zwra-
cały szacunkowo gorsze właściwości. Jest to częściowo związane z rzeczywiście do-
brym stanem obecnym pomieszczenia i sytuacją, w której poprawa warunków za-
leżna jest od wprowadzenia nowych rozwiązań architektoniczno–budowlanych w po-
mieszczeniu. Kolejnym napotkanym problemem był brak materiałów w bazie, speł-
niających wymagania projektowe lub ich nieadekwatność z punktu widzenia archi-
tekta. Wprowadzenie nowego materiału z reguły nie tylko modyfikuje klimat aku-
styczny pomieszczenia, ale również jego wygląd, co dodatkowo ogranicza przydatność
wielu ustrojów.

Autorzy pracy, mając świadomość walorów obecnego wystroju audytorium, za-
mierzali wprowadzić jedynie lokalne korekty. Docelowo, planowano usunąć niedo-
godności, zachowując dobre parametry dla znacznego obszaru publiczności. Okazało
się jednak, że próba poprawy zrozumiałości mowy wymusza zmianę pozostałych
parametrów i konieczny jest kompromis, maksymalizujący możliwe korzyści.

7.5. Projekt systemu nagłośnieniowego

Podczas realizacji części praktycznej, przeanalizowano trzy warianty układu gło-
śników systemu nagłośnieniowego:
• układ centralny – stereo,
• układ centralny – single cluster,
• układ rozproszony.
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7.5.1. Parametry pomieszczenia

Dla przeprowadzenia analizy systemu nagłośnieniowego przyjęto następujące za-
łożenia:
• powierzchnia wnętrza S = 757 m2 – na podstawie wykonanego modelu
• objętość V = 917 m3 – wartość oszacowana w programie Odeon,
• czas pogłosu T60 = 0, 94 s – na podstawie pomiarów pobudzeniem impulso-

wym,
• średni współczynnik pochłaniania dźwięku α = 0, 2 – na podstawie wzoru 4.6,
• zmierzony poziom tła akustycznego LAMB = 42 dB.
Obliczenia wykonano w programie MATLAB, przy pomocy skryptu własnego

autorstwa, obliczających parametry omówione w rozdziale 6.2. Skrypt ten, pod na-
zwą NAGL.m, znajduje się na płycie załączonej do pracy. W tabeli 7.2 przedstawiono
obliczone parametry dla poszczególnych omawianych systemów nagłośnieniowych.

7.5.2. Układ centralny – stereofoniczny

Centralnie umieszczony układ stereofoniczny w audytorium ma poprawnie pre-
zentować dźwięk w panoramie, dla możliwie dużego obszaru publiczności i zapewniać
poprawną lokalizację pierwotnego źródła dźwięku. Ponadto, zastosowanie szerokopa-
smowych zestawów głośnikowych pozwala na odtwarzanie muzyki z dużą głośnością
i nie ogranicza systemu jedynie do reprodukcji sygnału mowy.

Niestety, wprowadzenie systemu stereofonicznego dla obecnego audytorium za-
pewni dobry odsłuch stereofoniczny jedynie na małym fragmencie widowni, gdyż
już niewielka różnica – poniżej 1 ms – zaburza obraz stereofoniczny. Jak widać na
rysunku 7.32, różnica w czasie dojścia dźwięku z dwóch głośników dla badanego
pomieszczenia może wynieść nawet do 15 ms, a najlepsze warunki odsłuchowe, co
zrozumiałe, będą na osi audytorium, gdzie różnica czasu będzie najmniejsza. Ob-
szar publiczności prawidłowo odwzorowujący obraz stereo będzie zatem niewielki
w porównaniu do pozostałej części widowni.

Ponieważ jednym z założeń systemu było zapewnienie poprawnej lokalizacji źró-
dła dźwięku. Tymczasem, w badanym systemie różnica pomiędzy czasem dojścia
dźwięku od mówcy i od głośnika jest zbyt mała, aby zachować poprawną lokali-
zację źródła dźwięku. W niekorzystnym przypadku, oznaczonym na rysunku 7.33
jako „a”, różnica dróg wynosi D3 − D4 = −2, 4 m, co oznacza, że do słuchacza
najpierw dociera dźwięk z głośnika, a w 7 ms później dźwięk od mówcy. Aby przy-
wrócić pierwotne położenie źródła dźwięku, należałoby opóźnić sygnał z głośników
przynajmniej o 12 ms, a optymalnie o 27 ms. Jednak takie opóźnienie dodane do
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Rys. 7.32. Różnica czasu dojścia dźwięku z dwóch głośników

opóźnienia wynikającego z różnicy dróg oznaczonych przerywanymi liniami w punk-
cie „b” dałoby w efekcie ponad 38 ms, co może być słyszalne jako echo i pogarszać
zrozumiałość mowy.

Uwzględniając różnicę poziomów między dźwiękiem z głośnika a dźwiękiem od
mówcy, obliczoną ze wzoru 6.3 i wynoszącą 10 dB, w punkcie „b” słyszalne echo
jest nieuniknione [15]. Pewnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie głośników o węż-
szej wiązce promieniowania, tak by każdy głośnik nagłaśniał tylko swoją połowę
audytorium. To jednak podważa cel przyjęcia obrazowania stereofonicznego i jest
w praktyce pewną odmianą systemu strefowego.

Z powyższej wstępnej analizy można wywnioskować, że układ stereofoniczny nie
jest optymalnym rozwiązaniem dla systemu nagłośnieniowego audytorium. Warto-
ści parametrów przedstawionych w odpowiedniej kolumnie tabeli 7.2 mają jedynie
charakter porównawczy, gdyż nie uwzględniają wyżej wymienionych wad systemu.
Dla celów poglądowych, jako wykorzystany w projekcie zestaw głośnikowy przyjęto
dwudrożny zestaw C5215W firmy RCF.

7.5.3. Układ centralny – single cluster

Inny wariant systemu centralnego, z pojedynczym głośnikiem umieszczonym
w osi audytorium pod sufitem, przedstawiono na rys. 7.34. Zacieniony obszar od-
powiada granicy charakterystyki kierunkowej głośnika do poziomu –6 dB względem
osi głośnika.

W tym systemie nie występują problemy związane z interferencją wielu źródeł
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Rys. 7.33. Skrajne przypadki różnicy dróg dźwięku od mówcy i z głośnika: „a” – dźwięk

z głośnika przychodzi przed dźwiękiem od mówcy, „b” – odwrotnie

oraz dotyczące lokalizacji źródła dźwięku. Wadą systemu jest natomiast prezentacja
wszystkich sygnałów monofonicznie.

Opóźnienie dźwięku z głośnika względem dźwięku pochodzącego od mówcy wy-
nosi 7 ms u najbliższego odbiorcy, natomiast dla najdalszego dźwięk z głośnika
dociera wcześniej o 4 ms. Sugerowane opóźnienie sygnału z głośnika wynosi 14 ms,
co odpowiada minimalnie 10 ms, a maksymalnie 21 ms opóźnienia na widowni. Takie
opóźnienie jest korzystne dla jakości odbieranego dźwięku.

Wartość potencjalnego wzmocnienia akustycznego większa od wymaganego wzmoc-
nienia akustycznego (PAG−NAG = 1, 5 dB) pozwala sądzić, że system będzie za-
pewniał żądany poziom dźwięku mowy u najdalszego słuchacza bez spięcia akustycz-
nego. Wymagana moc elektryczna 0,2 W jest wielokrotnie niższa niż maksymalna
moc wejściowa proponowanego zestawu głośnikowego. Dla uzyskania maksymalnego
poziomu wymaganego na widowni (przyjęto w założeniach projektowych wartość
90 dB) na głośnik należy podać moc 32 W.

Obliczona różnica poziomów ciśnienia dźwięku w obszarze publiczności nie prze-
kracza 3 dB. Nie uwzględnia ona jednak charakterystyki kierunkowej głośnika, za-
tem poziom dźwięku u słuchaczy z przednich rzędów będzie niższy od obliczonego
o przynajmniej 6 dB względem wartości obliczonej. Prowadzi to do stwierdzenia, że
szacowany rozstęp poziomu ciśnienia akustycznego względem miejsca na widowni na
osi głośnika wyniesie w przybliżeniu 5,2 dB. Widać, że biorąc pod uwagę jedynie po-
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Rys. 7.34. Układ centralny – single cluster

ziomy dźwięku bezpośredniego docierającego do punktów 4 i 2 układ nie spełniałby
jeszcze wyraźniej warunku równomiernego rozkładu ciśnienia akustycznego na wi-
downi, sformułowanego w punkcie 7.1.2 pracy. Ta obserwacja stała się przyczynkiem
do zmiany położenia i kąta nachylenia głośnika.

Optymalne położenie głośnika

W celu wyrównania rozkładu ciśnienia akustycznego pochodzącego z systemu
nagłośnieniowego, odsunięto głośnik od publiczności w stronę przedniej ściany audy-
torium, a oś promieniowania skierowano na dalsze rzędy widowni, jak przedstawiono
na rys. 7.35.

Zmiana położenia poprawiła rozkład pola akustycznego na widowni. Ponownie
zakładając straty wynikającej z charakterystyki kierunkowej głośnika, przewidywana
różnica poziomów na widowni wyniesie 4,5 dB dla całkowitego poziomu dźwięku
i 2 dB dla dźwięku bezpośredniego. Pozostałe parametry pozostały bez znaczących
zmian. Jedynym wyjątkiem jest maksymalna wymagana moc elektryczna, potrzebna
do uzyskania 90 dB na osi głośnika na widowni, której wzrost należy przypisywać
zwiększeniu odległości głośnik–słuchacz. Proponowane opóźnienie w systemie po
zmianie położenia głośnika to 10 ms.

Innym możliwym sposobem byłoby zaprojektowanie grona głośnikowego, przy-
kładowo przedstawionego na rys. 7.36. W wyniku nakładania się fal z kilku głośni-
ków, różnice poziomów mogą zostać zmniejszone. Układ ten nie będzie szerzej ana-
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Rys. 7.35. Układ centralny – single cluster – optymalne położenie głośnika

lizowany, gdyż złożoność takiego układu przekracza możliwości wykorzystywanych
w tym rozdziale narzędzi matematycznych. Do projektowania gron głośnikowych
zalecane jest stosowanie dedykowanego oprogramowania [13].

Do obliczeń dla obu systemów single cluster wykorzystano parametry zestawu
głośnikowego P4228 firmy RCF.

7.5.4. Układ rozproszony

System rozproszony oparto na istniejącym już systemie nagłośnieniowym. Zasto-
sowano zestaw 9 głośników sufitowych na każdą stronę audytorium. Ponieważ uczel-
nia nie posiada informacji o wykorzystanym systemie nagłośnieniowym, do obliczeń
przyjęto parametry głośnika QCM–8101 firmy CES Audio oraz ustalono wartość
jego współczynnika kierunkowości Q = 5. Charakterystykę przestrzenną głośników
przedstawiono na rysunku 7.37.

Jak można zauważyć, znaczne zwiększenie liczby głośników oraz ich szeroka cha-
rakterystyka promieniowania (100◦ dla 1kHz) prowadzi do tego, że do słuchacza do-
ciera dźwięk bezpośredni z pięciu głośników. Jest to ściśle związane ze zmniejszeniem
odległości krytycznej Dc. Dzięki skróceniu odległości między słuchaczem a głośni-
kiem, zmniejszyło się wymagane wzmocnienie akustyczne NAG. Również wartość
współczynnika %ALcons uległa zmniejszeniu. Biorąc pod uwagę wartości różnicy
PAG − NAG oraz %ALcons, system rozproszony daje najlepsze rezultaty. Praw-
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Rys. 7.36. Układ centralny – split cluster

Rys. 7.37. Charakterystyka przestrzenna układu rozproszonego

dopodobnie również zastosowanie głośników o węższej charakterystyce dodatkowo
poprawiłoby własności układu, jednak biblioteki programu odeon nie udostępniają
odpowiednich charakterystyk.

Dla poprawnej lokalizacji pierwotnego źródła dźwięku zaleca się zastosowanie
dwóch linii opóźniających – jednej dla rzędu głośników najbliższego mówcy z opóź-
nieniem 12 ms, drugiej dla dwóch ostatnich rzędów z opóźnieniem 18 ms. Dzięki ta-
kim opóźnieniom, do odbiorcy jako pierwszy będzie zawsze docierał dźwięk ze źródła
położonego przed nim, zaś źródła położone za nim dotrą z opóźnieniem mieszczącym
się w granicach efektu Haasa.
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7.5.5. Porównanie systemów

Tabela 7.2. Wybrane parametry proponowanych systemów nagłośnieniowych

Parametr
Proponowany system

stereofoniczny single cluster
single cluster

rozproszony
optymalny

Dc [m] 4,59 5,21 5,21 2,05

PAG [dB] 18,95 17,70 17,50 14,46

NAG [dB] 15,24 16,15 16,15 8,89

EPR [W] 0,09 0,23 0,24 0,12

EPRmax [W] – 31,99 41,54 30,69

ALcons [%] 3,96 2,36 3,08 1,33

Wszystkie zaproponowane systemy gwarantują odpowiedni poziom ciśnienia aku-
stycznego na widowni oraz potencjalne wzmocnienie akustyczne przewyższające
wzmocnienie wymagane. Również współczynnik %ALcons dla każdego z systemów
przyjmuje zalecane, niskie wartości. Biorąc pod uwagę wszystkie obliczane parame-
try, w szczególności różnicę PAG−NAG, współczynnik %ALcons i wymaganą moc
elektryczną, najkorzystniej wypada system rozproszony. Trzeba jednak pamiętać, że
system rozproszony z założenia będzie wprowadzał zakłócenia wynikające z różnicy
faz sygnałów pochodzących z różnych głośników. Wady tej pozbawiony będzie sys-
tem centralny z pojedynczym głośnikiem, dlatego jako system nagłośnieniowy dla
badanego audytorium proponowany jest system centralny – single cluster, a dopiero
w drugiej kolejności system rozproszony.

Ze względu na bardzo ograniczoną bazę głośników w programie Odeon, brak bi-
bliotek do głośników wybranych na etapie projektowania systemu nagłośnieniowego,
wyniki symulacji w programie Odeon dla wybranych głośników nie przyniosły ocze-
kiwanych rezultatów. Dla przedstawionych powyżej systemów nie zaobserwowano
różnicy, świadczącej o poprawie warunków akustycznych, a dla systemu rozproszo-
nego wręcz warunki się pogorszyły. Dlatego też odstąpiono od przedstawiania wy-
ników symulacji, ograniczając się jedynie do podsumowania stosowalności każdego
z wymienionych systemów.
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Wnioski

Reasumując, niniejsza praca poruszała szereg podstawowych zagadnień, zwią-
zanych z oceną jakości akustycznej pomieszczenia oraz projektowaniem adaptacji
akustycznej i systemu nagłośnieniowego. Został wykonany pełen zakres badań w po-
mieszczeniu, począwszy od pomiarów stanu obecnego, wykonania odpowiedniego
modelu w dedykowanych programach akustycznych oraz sformułowania propozycji
korekt wraz z ich symulacją. W ramach pracy dyplomowej stworzono również pre-
zentację szeroko przedstawiającą omawiane zagadnienia teoretyczne i praktyczne.

Stworzony model był geometrycznie wiarygodny, gdyż powstał z odpowiednich
rzutów architektonicznych audytorium. Uproszczenia ścian, nieuwzględnienie for-
tepianu i biurka wykładowego nie powinno znacząco wpływać na własności aku-
styki pomieszczenia. Problemem był natomiast brak dokładnych informacji na temat
większości materiałów, pokrywających ściany audytorium. Wprowadzało to niedo-
kładność, utrudniającą obiektywną ocenę jakości modelu oraz metod modelowania,
dostarczanych przez producentów oprogramowania.

Porównanie symulacji w poszczególnych programach CATT–Acoustic i Odeon
przyniosło nieznaczne różnice, przy czym z reguły wartości zwracane przez Odeon
świadczyły o pomieszczeniu mniej pogłosowym. Niestety, oba programy udostęp-
niały tylko część wspólnych parametrów, a ponadto jedynie program CATT–Acoustic
umożliwia tworzenie wykresów pełnopasmowych, przez co utrudniona jest szacun-
kowa ocena zgodności wyników.

Pomiary logatomowe wykazują dobrą zrozumiałość mowy, niezależnie od płci
lektora i użycia nagłośnienia. Pomiary impulsowe pozwalają na kompleksowe osza-
cowanie własności pomieszczenia oraz porównanie z rezultatami symulacji w celu
sprawdzenia dokładności modelu. Niestety, ewentualna próba weryfikacji pomiarów
impulsowych przy użyciu – powszechnie zalecanego – pobudzenia szumem pseudolo-
sowym nie zakończyła się powodzeniem. Otrzymane odpowiedzi impulsowe pomiesz-
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czenia charakteryzowały się bardzo małym zakresem dynamicznym i wobec tego ich
przydatność została uznana za niewystarczającą.

Ogólny stan audytorium, zarówno przedstawiony w wynikach pomiarów, jak i sy-
mulacji, można określić jako dobry, a nawet bardzo dobry. Pomieszczenie spełnia
większość założonych wymagań projektowych, jedynie zrozumiałość mowy i rów-
nomierność nagłośnienia odbiegają w niewielkim stopniu od wymagań dla audy-
toriów bardzo dobrych. Dodatkowo, wbrew zaleceniom, charakterystyka pogłosowa
pomieszczenia jest dość znacząco nierównomierna w całym paśmie mowy, z maksi-
mum pomiędzy 1 a 2 kHz. Adaptacja audytorium była zatem wykonywana w celu
skorygowania dwóch głównych, zdaniem autorów, wad audytorium. Pierwszą z nich,
tj. nierównomierny rozkład energii docierającej do poszczególnych sekcji publicz-
ności, próbowano zminimalizować poprzez wprowadzenie dodatkowego ekranu pod
sufitem. Miał on za zadanie kierować część energii pierwszego odbicia do miejsc,
w których wcześniej występował jej niedobór.

Drugą wadą jest nierównomierność parametrów, w szczególności czasu pogłosu,
w funkcji częstotliwości. Występująca zarówno w symulacjach, jak i w pomiarach,
dysproporcja między częstotliwościami niskimi (500 Hz oraz poniżej) a średnimi (1–
4 kHz), została zminimalizowana poprzez zmianę materiału pokrywającego ścianę
tylną pomieszczenia.

Dokładna ocena poprawności zastosowania adaptacji jest trudna, z uwagi na
wspomniany wcześniej brak wiarygodnych informacji o użytych materiałach wy-
kończeniowych i konstrukcyjnych. Dodatkowo, ocena w dużym stopniu zależy od
przyjętych preferencji projektowych, przede wszystkim zrozumiałości mowy ponad
pogłosowością. W wyniku obu modyfikacji otrzymano adaptację audytorium, która
przyniosła poprawę transmisji mowy kosztem pogorszenia wartości innych parame-
trów, w szczególności czasu pogłosu. Poprawa równomierności rozkładu parametrów
oznaczała jednocześnie zmniejszenie energii późnych odbić, docierających do słucha-
czy, a w konsekwencji zmniejszenie różnicy poziomów między sygnałem a szumem
tła. To sugerowałoby konieczność dodatkowego montażu systemu nagłośnieniowego.

Badania systemów nagłośnieniowych nie przyniosły zadowalającego rezultatu
z uwagi na problemy ze znalezieniem prawidłowej charakterystyki głośników w pro-
gramie symulacyjnym. Wybrane układy głośnikowe, poprzez swoją nieodpowiednią
charakterystykę, nie przyczyniały się do poprawy warunków akustycznych wnętrza.
W związku z tym, odstąpiono od prezentacji systemów nagłośnieniowych na rzecz
obliczenia parametrów i omówienia teoretycznej przydatności dla badanego pomiesz-
czenia.

Proponowaną dalszą możliwością poprawy jakości akustycznej pomieszczenia
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może być redukcja tła akustycznego. Przyjęcie standardowego poziomu emisji mowy
prowadzi do obserwacji, że odstęp poziomu mowy od poziomu tła jest nieznacznie
mniejszy od zalecanego minimum. Również trzeba wziąć pod uwagę fakt, że w audy-
torium mogą znajdować się dodatkowe obiekty, np. komputer lub rzutnik, generujące
szum.

Szczegółowe poznanie i wykorzystanie profesjonalnego sprzętu pomiarowego, jak
również praca z CADami akustycznymi w ramach tematu pracy dyplomowej umoż-
liwiły autorom pracy podniesienie umiejętności, a także zdobycie praktycznego do-
świadczenia w zakresie projektowania akustyki pomieszczeń. Ze względu na szeroki
zakres pracy, obejmujący zagadnienia z pogranicza architektury, fizyki oraz elektro-
niki, dyplomanci zapoznali się z licznymi publikacjami naukowymi, co znalazło od-
zwierciedlenie w części erudycyjnej pracy. Ponadto, w ramach pracy dyplomanci sto-
sowali wiele narzędzi wspomagających projektowanie i pisanie pracy, m.in. skrypty
w środowisku MATLAB, oprogramowanie do składu tekstu LATEX, a także oprogra-
mowanie do tworzenia rysunków i modeli trójwymiarowych Google SketchUp.
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Załącznik A

Plany audytorium

Rys. A.1. Rzut audytorium z góry
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Rys. A.2. Częściowy rzut audytorium z góry

Rys. A.3. Rzut audytorium z boku



Załącznik B

Listy logatomowe

Rys. B.1. Lista logatomów dla głosu męskiego bez nagłośnienia

Rys. B.2. Lista logatomów dla głosu męskiego z nagłośnieniem
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Rys. B.3. Lista logatomów dla głosu żeńskiego bez nagłośnienia

Rys. B.4. Lista logatomów dla głosu żeńskiego z nagłośnieniem
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