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ВСТУП
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні
основи акустики» для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 123
«Комп’ютерна інженерія» підготовлені відповідно до робочої навчальної
програми за дисципліною «Теоретичні основи акустики», яка вивчається
студентами кафедри мультимедійних інформаційних технологій і систем.
Виконання та захист лабораторних робіт проводиться індивідуально
кожним студентом.
У результаті виконання лабораторних робіт студенти повинні:
– знати: основні властивості звукових сигналів та звукового поля,
методи моделювання та оцінки звукового поля в приміщенні, принципи
проєктування приміщень з урахуванням вимог до акустичних властивостей;
– вміти: аналізувати звукове поле приміщення, проводити акустичну
експертизу приміщень, проводити розрахунок та моделювання акустичних
властивостей приміщення з використанням EASE 4.3.
Методичні вказівки містять шість лабораторних робіт, що складаються
з таких підрозділів:
– мета роботи;
– завдання до виконання лабораторної роботи;
– порядок виконання роботи;
– варіанти індивідуальних завдань;
– зміст звіту та контрольні запитання.
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1. СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ МОДУЛІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ
ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ
1.1. Мета роботи
Метою роботи є отримання навичок з використання Microsoft Excel або
OpenOffice Calc при виконанні розрахунку параметрів звукового поля.
1.2. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів.
Завдання до виконання лабораторної роботи
1.2.1. Опрацювати конспект лекцій та літературу [1, с. 22–28; 2, с. 5–16;
3, с. 57–77; 6, с. 6–13].
1.2.2 Отримати таблицю для розрахунку довжини хвилі при заданих
значеннях температури навколишнього середовища (t, °С) на заданій частоті
(f, Гц).
Для отримання швидкості звуку необхідно скористатися відомою
формулою, м/с:
,
де t – температура повітря, °С.
Довжина звукової хвилі розраховується за формулою, м:
,
де с – швидкість звуку, м/с;
T – період коливань, с;
f – частота коливань, Гц.
1.2.3. Створити таблицю для розрахунку сумарного значення рівня
показника звукового поля. При створенні таблиці використовувати метод
перекладу рівнів у відносні значення параметрів.
1.2.4. Отримати таблиці перерахунку рівнів інтенсивності звуку,
звукового тиску.
Для
отримання
абсолютного
рівня
інтенсивності
звуку
використовується вираз, дБ:
( )
(
),
де I – інтенсивність звуку (сила звуку), Вт/м2.
Для отримання абсолютного рівня звукового тиску використовується
вираз, дБ:
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( )

(

),

де р0 – умовне діюче значення для нульового рівня по звуковому тиску
(р0 = 2·105 Па);
р – діюче значення звукового тиску, Па.
1.2.5. Отримати значення показників звукового поля при відомих
значеннях їх рівнів.
Для отримання значення інтенсивності звуку та звукового тиску за
відомими значеннями рівнів використовуються такі вирази:
, Вт/м2;
, Па.
1.2.6. Для заданого в таблиці 1.1 варіанта отримати рівень звукового
тиску на відповідних частотах і побудувати графік залежності звукового
тиску від частоти.
1.3. Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її
виконання
1. Завантажити Microsoft Excel або OpenOffice Calc.
2. Виділити осередок для введення змінюваних числових даних, назви
параметра і одиниць вимірювання. На рис. 1.1 поданий приклад оформлення
даних для розрахунку рівня інтенсивності звуку.
3. Для введення формули розрахунку виділяється осередок, наприклад
«D7» (тільки у зазначеному прикладі) і натискається кнопка «=» (рис. 1.2).

Рисунок 1.1 – Приклад оформлення таблиці розрахунку рівня інтенсивності звуку
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Рядок для введення
формул

Рисунок 1.2 – Рядок для введення формули

У рядку введення необхідно ввести необхідну для обчислень формулу
(рис. 1.3), використовуючи список вбудованих функцій, що відкривається
при натисніть на

.

Рисунок 1.3 – Приклад введення розрахункової формули

4. Аналогічним чином отримують усі інші формули розрахунку
необхідних параметрів (пункти 2, 3, 4 у завданні на лабораторну роботу).
5. Для розрахунку залежності рівня звукового тиску від частоти
коливань створити таблицю, що складається з трьох стовпців (рис. 1.4).
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Рисунок 1.4 – Таблиця для розрахунку рівня звукового тиску

У другий стовпець ввести дані з таблиці 1.1, а в третій – формулу для
розрахунку рівня звукового тиску.
Провести розрахунок для всіх значень частоти.
Побудувати графік залежності рівня звукового тиску від частоти
коливань за допомогою майстра діаграм (рис. 1.5).

Рисунок 1.5 – Графік залежності звукового тиску від частоти коливання

6. Оформити результати до звіту.
1.4. Варіанти завдань
Таблиця 1.1
Звуковий тиск – p (Па) на відповідній частоті
Номер
варіанта 125 Гц
250 Гц
500 Гц
1000 Гц
2000 Гц
4000 Гц
1
2
3
4
5
6
7
1
1,0
0,75
0,98
1,1
0,845
0,76
2
0,54
0,6
0,135
0,4
0,112
0,75
3
1,1
1,25
2,0
0,78
0,77
0,69
4
0,94
0,58
0,46
1,0
0,92
0,48
5
0,08
0,025
0,05
0,47
0,078
0,058
6
5,0
4,0
7,2
8,1
4,4
3,8
7
7,0
7,2
10,5
6,1
5,2
4,6
8
0,12
0,25
0,89
0,117
0,546
0,89
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Продовження табл. 1.1
1
2
3
9
3,5
4,5
10
4,56
3,58
11
2,12
1,114
12
0,95
0,998
13
3,5
5,75
14
2,0
0,6
15
0,46
1,25
16
0,05
0,58
17
7,2
0,546
18
10,5
2,02
19
0,89
6,89
20
0,458
4,11
21
4,56
0,132
22
3,01
0,27
23
0,65
0,99
24
2,45
0,178
25
1,105
5,789

4
0,458
4,56
3,01
0,65
6,31
0,78
1,0
0,47
8,1
4,56
2,12
0,95
3,5
2,0
0,46
11,02
12,07

5
2,5
7,1
3,25
0,45
1,27
1,1
0,94
0,08
5,0
7,0
2,407
0,012
3,05
4,506
2,012
5,47
0,456

6
2,02
6,89
4,11
0,5
2,47
0,12
3,5
4,56
2,12
0,95
3,5
2,0
0,46
1,25
0,58
0,025
4,0

7
1,58
3,87
2,7
0,82
1,1
7,2
10,5
0,89
0,458
4,56
3,01
0,65
2,45
0,58
0,546
2,02
10,4

1.5. Зміст звіту
1. Титульний аркуш.
2. Мета роботи.
3. Знімки екрана з таблицями, формулами, результатами розрахунку і
графіками.
4. Висновки про виконану роботу.
Контрольні запитання і завдання
1. Що таке звукова хвиля? Особливості її поширення.
2. Швидкість звуку і від яких параметрів вона залежить?
3. Як визначається довжина хвилі?
4. Назвіть основні лінійні і енергетичні характеристики звукового поля.
5. Як розрахувати рівень будь-якого з параметрів звукового поля?
6. Що таке плоска, сферична, циліндрична хвиля?
7. Наведіть алгоритм проведення розрахунків у Microsoft Excel або
OpenOffice Calc.
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2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОШИРЕННЯ
ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ
2.1. Мета роботи
Метою лабораторної роботи є дослідження особливостей поширення
(інтерференція, дифракція, заломлення) звукових хвиль при різних
початкових умовах і параметрах простору.
2.2. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів.
Завдання до виконання лабораторної роботи
2.2.1. Опрацювати конспект лекцій та літературу [1, с. 33–35; 6, с. 13–
16].
2.2.2. Дослідити властивості поширення звукових хвиль і отримати 2D
і 3D зображення інтерференційних картин експериментів:
– 1 джерело звукових хвиль, що знаходиться на кордоні робочого
прямокутника;
– 1 джерело, що знаходиться в будь-якому місці робочого поля;
– отримати інтерференційну картину при відображенні стін;
– 1 рухається джерело (без відображення кордонів і при відображенні
кордонів);
2.2.3. Інтерференційні картини при зустрічі двох плоских хвиль.
2.2.4. Інтерференційні картини при відображенні від стін і при вручну
введених перешкодах.
2.2.5. Рефракція звукових хвиль.
2.2.6. Рефракція при зміні температурного градієнта.
2.2.7. Дефракція звукових хвиль.
2.3. Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її
виконання
Для дослідження поширення звукових хвиль використовується Javaаплет – Ripple Tank Applet, інтерфейс якої поданий на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 – Інтерфейс Ripple Tank Applet
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На рис. 2.2 подані основні функції перемикачів і меню інтерфейсу
аплету.
Меню, що дозволяє
проводити вибір умов
експерименту
Меню управління
режимами роботи миші
Стерти умовні
позначення стін і
перешкод
Перемикач, що
дозволяє запускати і
зупиняти
моделювання
поширення хвиль
Перемикач, що
дозволяє проводити
моделювання в 3D

Меню джерела
Стерти отримані хвильові картини
Включення переходу в
режим відображення від стін
і перешкод
Зміна способів
відображення від країв
! При моделюванні
звукових хвиль не
включається
Швидкість моделювання

Перемикач швидкості
моделювання
У 2D режиме –
перемикання яскравості
зображення, у 3Dрежимі регуляції висоти
коливання

Частота коливань

Рисунок 2.2 – Меню Ripple Tank Applet

Меню
вибору умов проведення експерименту
включає такий список можливостей:
1. Single Source: одне джерело сферичної хвилі.
2. Two Sources: два джерела сферичної хвилі.
3. Four Sources: 4 джерела.
4. Single Slit: демонструється дифракція плоскої хвилі, що пройшла
через щілину.
5. Double Slit: демонструється дифракція хвиль, що пройшла через дві
щілини.
6. Triple Slit.
7. Obstacl: демонструється дифракція хвиль.
8. Half Plane: демонструється дифракція хвиль навколо краю площини.
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9. Dipole Source: демонструється акустичне дипольне джерело, що
складається з двох джерел з різними фазами.
10. Lateral Quadrupole: демонструється акустичне чотириполюсне
джерело.
11. Linear Quadrupole: демонструється акустичне чотириполюсне
джерело (збудовані в лінію).
12. Hexapole: 6 джерел.
13. Octupole: 8 джерел.
14. 12-Pole: 12 джерел.
15. Plane Wave: моделює плоску хвилю.
16.Intersecting Plane: демонструються дві плоскі хвилі, що
зустрічаються під прямим кутом.
17. Phased Array 1: група джерел, збудованих у лінію, фази джерел
різні.
18. Phased Array 2.
19. Phased Array 3.
20. Doppler Effect 1: демонструє поширення звукових хвиль від
джерела що рухається (ефект Доплера).
21. Doppler Effect 2: демонструє поширення звукових хвиль, що
відбиваються від перешкоди, яка рухається. Горизонтальні перешкоди справа
просуваються вперед і знизу. Коли перешкода рухається вгору, відображення
хвилі мають частоту вище ніж джерело. Коли перешкода рухається вниз,
відображення мають частоту нижче ніж джерело.
22. Big 1x1 Mode: створюється маленька скринька зі стоячою хвилею.
23. 1x1 Modes: створюється кілька маленьких скриньок різних
розмірів. Якщо вирізати фронтальну сторону з коробочок і підняти
яскравість, то можна бачити хвилі, що приходять поза коробкою в його
резонуючій частоті.
24. 1xN Modes: це створює кілька маленьких шухлядок.
25. NxN Modes: це створює кілька маленьких шухлядок.
26. 1xN Mode Combos: це створює кілька маленьких шухлядок, кожен
з яких має комбінацію двох випадкових 1×N методів.
27. NxN Mode Combos: це створює кілька маленьких шухлядок, кожен
з яких має комбінацію двох випадкових методів N×N.
28. 0x1 Acoustic Modes: це створює кілька маленьких скриньок різних
розмірів в їх фундаментальних методах.
29. 0xN Acoustic Modes: це створює кілька маленьких скриньок в
інших акустичних нормальних методах.
30. NxN Acoustic Modes: це створює кілька маленьких скриньок в
інших акустичних нормальних методах.
31. Coupled Cavities: це створює пари коробок з маленьким взаємним
зв’язком між ними.
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32. Beats: створюється два джерела з нерівними, але близько
розташованими частотами. Оскільки частоти близькі, буде видно чорні лінії
втручання або « ударів ».
33. Slow Medium: область нижче блакитного регіону має інший індекс
заломлення. В результаті поширення хвилі відбувається падіння на межу
розділу регіонів, блакитний регіон буде частково відображати, а частково
пропускати. Хвилі поширюються через блакитний регіон зі швидкістю, яка
дорівнює половині швидкості падаючої хвилі, так блакитний регіон має
заломлюючий індекс 2.
34. Refractio: створюється блакитний регіон з заломлюючим індексом
2, але показує короткий пульс, удар цього в кутку, так що ви можете бачити
хвилі, що відображаються та заломлені.
35. Internal Reflection: це створює блакитний регіон, подібний до
останньої установки, але показується короткий пульс (удар) в кутку
зсередини блакитного регіону (внутрішнє віддзеркалення).
36. Anti-Reflective Coating: створюється блакитний регіон, як у
попередньому режимі, але з покриттям, яке виключає відображення. Якщо
збільшити частоту джерела, то буде видно відображення, тому що довжина
хвилі джерела більше не відповідає товщині покриття.
37. Zone Plate (Even): створюється зональна тарілка, яка використовує
дифракцію, щоб фокусуватися.
38. Zone Plate (Odd): створюється інша зональна тарілка, яка подібна
до попередньої, але у неї непрозорі області стають прозорими і навпаки.
39. Circle: створюється кругла область з джерелом у центрі. Пульсова
хвиля подорожуватиме назовні і потім буде відображатися назад до центра.
40. Ellipse.
41. Resonant Cavities 1: створюється серія прямокутних западин,
керованих плоскою хвилею зверху.
42. Resonant Cavities 2: створюється серія більш маленьких
прямокутних западин.
43. Room Resonance: демонструються стоячі хвилі в ряді кімнат,
керованих тією ж частотою, але при різних положеннях.
44. Waveguides 1: створюється серія хвильоводів.
45. Temperature Gradient 1: демонструється переломлення хвилі через
наявність температурного градієнта. Синя область зображує прохолодне
повітря, де звукові хвилі рухаються повільніше. Це змушує хвилі згинатися
донизу.
46. Temperature Gradient 2: демонструється переломлення хвилі через
наявність температурного градієнта. Блакитна область зображує тепле
повітря, де звукові хвилі рухаються швидше. Це змушує хвилі згинатися
вгору.
47. Dispersion: демонструється дисперсія.
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Меню параметрів джерела звуку
має такі
можливості:
1. No Sources: не буде ніякого джерела хвиль, крім хвиль, які
створюються користувачем за допомогою миші.
2. 1 Src, 1 Freq: буде єдине джерело синусоїдальних хвиль з єдиною
частотою.
3. 1 Src, 2 Freq: джерело буде випускати дві хвилі з різними частотами.
Частота одного джерела встановлюється за допомогою Source Frequency, а
друга частота – 2nd Frequency.
4. 2 Src, 1 Freq: два джерела будуть створені з однаковою частотою.
5. 2 Src, 2 Freq: два джерела з різними частотами.
6. 3 Src, 1 Freq or 4 Src, 1 Freq: 3 або 4 джерела.
7. 1 Src, 1 Freq (Square): джерело випустить квадратну хвилю.
8. 1 Src, 1 Freq (Pulse): джерело випустить позитивний імпульс.
9. 1 Moving Src: джерело буде рухатися, таким чином демонструючи
доплеровський ефект. Швидкістю можна керувати за допомогою Source
Speed.
10. x Plane Src, y Freq: джерело випустить плоскі хвилі замість сферичних хвиль. Розташування і напрямок плоскої хвилі може змінити
переміщення одного або обох блакитних кіл.
11. 1 Plane 1 Freq (Pulse): джерело випустить плоску пульсову хвилю.
Меню управління роботою миші
включає такі
режими:
1. Mouse = Edit Wave: при натисканні в будь-якому місці екрана
створить Сферичну хвилю.
2. Mouse = Edit Wall: створить стіну, від якої будуть відображатися
хвилі. Клацання по стіні зітре її.
3. Mouse = Edit Medium: клацанням по робочому полю створить (або
зітре) область, яка має вищий заломлюючий індекс, ніж навколишня область.
Ця область буде синя.
4. Mouse = Hold Wave: клацання миші моделює додавання повітря в
точку прикладання (для поширення звукових хвиль).
2.4. Зміст звіту
1. Титульний аркуш.
2. Мета роботи.
3. Знімки екрана 2D і 3D зображення інтерференційних картин
експериментів.
4. Висновки та аналіз про виконану роботу.
Контрольні запитання і завдання
1. Що таке інтерференція звукових хвиль?
14

2. Що таке стояча хвиля? Як розподіляються параметри у стоячій
хвилі?
3. Що таке біжуча хвиля?
4. Назвіть основні закони відбиття звукових хвиль.
5. Що таке коефіцієнт відображення?
6.Як відбувається заломлення звукових хвиль на межі двох середовищ?
7. Рефракція.
8. Що таке дифракція?
9. Чим обумовлено загасання звукових хвиль?
3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЗВУКІВ ГОЛОСОВИМ
АПАРАТОМ ЛЮДИНИ
3.1. Мета роботи
Метою роботи є вивчення спектрів звукових сигналів, що видаються
голосовим апаратом людини (як аналог голосової системи виступає труба
певної довжини і діаметра).
3.2. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів.
Завдання до виконання лабораторної роботи
3.2.1. Опрацювати конспект лекцій та літературу [3, с. 40–50].
3.2.2. Дослідити спектри сигналів при різних синтезованих джерелах
звуку.
3.2.3. Отримати спектри тестових сигналів: шум, меандр,
синусоїдальний сигнал, тон, який виє (sweep), звернути увагу на форму
труби.
3.2.4. Для голосового сигналу отримати спектри при використанні
фільтрів ah (simple), oo (simple), ee (simple), ih (simple).
3.2.5. Дослідити частотну залежність спектра вихідних сигналів від
довжини та діаметра труби.
3.2.6. Провести дослідження залежності сигналів від типу обраного
фільтра.
3.3. Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її
виконання
Для дослідження поширення звукових хвиль використовується Javaаплет – Vowel, інтерфейс якої поданий на рис. 3.1.
Показаний java-аплет синтезує звукові хвилі подібно до людського
голосового тракту для відтворення голосних звуків. Голосовий тракт служить
також акустичним фільтром для формування спектра звуку. Щоб виробляти
різні голосні звуки і створювати фільтри певної форми, людина переміщує
язик і губи. Якщо виготовити трубу з відповідною довжиною і поперечним
розрізом, і порушувати звукову хвилю джерелом, подібним до голосових
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акордів, то можна синтезувати звуки, які звучать як голосні звуки.

Рисунок 3.1 – Интерфейс Java-аплет – Vowel

На рис. 3.2 наведені основні функції перемикачів і меню інтерфейсу
аплету.
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Увімкн./Вимкн. звука
Увімкн./Вимкн. режиму
загасання
Меню джерела
сигналу
Ширина рота

Меню вибору
фільтра

Ширина зіву
Частота сигналу

Рисунок 3.2 – Меню Vowel аплета

Меню джерел сигналів
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Noise
Vocal
Sawtooth
Periodic Noise
Triangle Wave
Square Wave
Sine Wave
Sweep

:

Шум
Голосовий сигнал
Звук пилки
Періодичний шум
Трикутний періодичний сигнал
Меандр
Синусоїдальний періодичний сигнал
Sweep-сигнал
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Меню варіантів фільтрів

наведено на рис. 3.3.

Рисунок 3.3 – Меню Filter

На рис. 3.4 наведено меню View.

Рисунок 3.4 – Вигляд меню View
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1.
2.
3.
4.

Frequency Response
Spectrum
Waveform
Impulse Response

5. Step Response
6. Cross Section

АЧХ
Спектр
Та, що огинає спектр
Імпульсна перехідна
характеристика
Перехідна характеристика
Поперечний розріз сигналу

3.4. Зміст звіту
1. Титульний аркуш.
2. Мета роботи.
3. Знімки екрана з різними тестовими сигналами та сигналами фонем
(АЧХ, спектр, перехідна характеристика, імпульсна характеристика,
огинаюча).
4. Висновки та аналіз про виконану роботу.
Контрольні запитання і завдання
1. Структура мовоутворювального апарату людини.
2. Будова гортані і основні функції її в утворенні мови.
3. Наведіть графік і спектр глотального хвилі.
4. Що таке процес фонації?
5. Модель вокального тракту людини.
6. Що таке форманти та їх зв’язок із звуками мови?
7. Механізм утворення голосних і приголосних звуків.
4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЄКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ
ПРИМІЩЕННЯ У EASE 4.3
4.1. Мета роботи
Метою роботи є отримання практичних навичок проєктування
приміщень для проведення акустичного розрахунку в EASE 4.3.
4.2. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів.
Завдання до виконання лабораторної роботи
4.2.1. Опрацювати конспект лекцій та літературу [1, с. 92–130; 2,
с. 164–187; 3, с. 471–547; 4, с. 59–98; 6, с. 159–182].
4.2.2. Створити модель досліджуваного приміщення у тривимірному
просторі відповідно до варіанта завдання (табл. 4.1).
4.2.3. Додати в проєктоване приміщення залежно від варіанта вікна і
двері, балкони та ложі (табл. 4.2).
4.2.4. Провести вибір оздоблювальних матеріалів.
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4.2.5. Провести розрахунок часу реверберації в досліджуваному
приміщенні.
4.3. Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її
виконання
1. Запустити на виконання програму EASE 4.3. На рис. 4.1 поданий
інтерфейс системи після її запуску.

Рисунок 4.1 – Інтерфейс проєкту

2. Для створення файлів проєкту необхідно в лівому вікні вибрати Start
Working – Create Project (рис. 4.2), після чого з’явиться діалогове вікно, що
дозволяє ввести назву приміщення, ім’я проєкту і вказати місце
розташування файлів проєкту (рис. 4.3).

Рисунок 4.2 – Створення нового проєкту в EASE 4.3
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Рисунок 4.3 – Діалогове вікно для вводу інформації про проєкт

Після того як проведено введення інформації про новий проєкт,
необхідно натиснути клавішу Create.
3. Після створення проєкту необхідно перейти до моделювання
архітектури приміщення. Для цього необхідно вибрати Room Edit-Modify
Data (рис. 4.4). Вибір іконки Modify Data дозволить завантажити редактор
приміщень.

Рисунок 4.4 – Перехід до редактора приміщень
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Інтерфейс редактора приміщень подано на рис. 4.5.
Меню
Вибір об’єкта
Центрування вигляду щодо
Поворот Збільшення Зменшення Вибір
зазначеної точки
виду
Переміщення вигляду масштабу
вигляду

Увімкн./Вимк. режиму
відображення вершин,
ребер, поверхонь,
гучномовців, зони
прослуховування, місць
прослуховування, ламп

Увімкн./Вимк. режиму
відображення імен
вершин, ребер,
поверхонь, гучномовців,
зони прослуховування,
місць прослуховування,

Виклик таблиць
вершин, ребер,
поверхонь, гучномовців,
зони прослуховування,
місць прослуховування,
ламп

Рисунок 4.5 – Інтерфейс редактор приміщень

4. Виконати настройку редактора. При початковій стадії проєктування
бажано будувати незамкнуте приміщення. Для установки опції незамкнутого
приміщення необхідно увійти в меню Edit-Room Data (рис. 4.6). У вікні
вибрати закладку Data (зазвичай відображається за замовчуванням),
встановити прапорець Room Open (рис. 4.7).

Рисунок 4.6 – Меню Edit
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Прапорець –
«Відкрите
приміщення»
Прапорець –
«Симетричне
приміщення»

Рисунок 4.7 – Вікно Edit Room Data

Для установки кроку сітки, прив’язки і т.д. потрібно вибрати пункт
Options, що викликається при виборі меню File-Options (рис. 4.8–4.9).

Рисунок 4.8 – Вікно Options; закладка General
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Відображення тільки
координатної сітки по
X та Y

Крок
прив’язки

Рисунок 4.9 – Вікно Options, закладка Grid

Примітка! Оскільки всі випромінювачі звукового сигналу, що наявні в
базі даних EASE (LoudSpeaker), орієнтовані своєю віссю у напрямку
від’ємної півосі Y, то бажано будувати модель приміщення паралельно
від’ємної півосі. Такий вибір напрямку приміщення обумовлений ще й тим
фактом, що при побудові симетричного приміщення при введенні об’єктів
EASE автоматично буде добудовувати симетричний об’єкт, що істотно
спрощує процес проєктування.
5. Провести введення координат вершин поверхонь приміщення. Для
введення координат точки необхідно вибрати меню Insert-Vertex або іконку
Insert Vertex у панелі інструментів Insert (рис. 4.10), після чого в
діалоговому вікні необхідно ввести три координати вершини (рис. 4.11).
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Рисунок 4.9 – Введення вершин координат

Ім’я вершини і
симетричної вершини (зі
знаком *)
Введення координат
вершини

Рисунок 4.11 – Діалогове вікно введення координат вершини

!! Якщо введені дані правильні, то світлофор покаже зелене світло !!
6. Введення поверхонь і завдання обробних матеріалів.
Для введення відбиваючих поверхонь необхідно використовувати
команду з меню Insert-Face, або відповідну іконку на панелі інструментів
Insert (рис. 4.12).
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Рисунок 4.12 – Введення поверхонь

При введенні поверхні необхідно послідовно вказувати точки, які
належать поверхні, що вводиться.
!!!! Послідовність введення точок обумовлена видимістю або
невидимістю цієї поверхні. Якщо поверхня видима, то введення виробляють
ЗА годинниковою стрілкою і введена поверхня після введення буде при
виділенні підсвічуватися жовтим. Якщо поверхня невидима, то введення
виробляють ПРОТИ годинникової стрілки і тоді при виділенні поверхня буде
підсвічуватися білим.
Після введення всіх точок, що належать поверхні, відкривається вікно
Edit Face, в якому проводиться перевірка правильності завдання поверхні
(світлофор зелений, якщо введені дані правильні), а також дозволяє вибрати
оздоблювальний матеріал у пункті Materials (рис. 4.13).
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Ім’я поверхні

Площа поверхні

Координати вершин, що
належать поверхні

Вибір матеріалу для
поверхні
Виклик бібліотеки
матеріалів

Рисунок 4.13 – Вікно Edit Face

При виклику бібліотеки матеріалів з’являється вікно вибору матеріалів
(рис. 4.14).

Рисунок 4.14 – Вікно вибору матеріалів
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Якщо бібліотека матеріалів не підключена, то необхідно підключити її,
вибравши кнопку Browse, після чого у вікні вказати шлях до
завантажувальної бібліотеки і вибрати необхідний матеріал або натиснути
Select All, а потім Add (рис. 4.15).

Рисунок 4.15 – Вікно підключення бібліотеки матеріалів

7. Для додавання об’єктів типу вікно або двері необхідно провести
введення координати точок вершин об’єктів (Insert Vertex), а після цього
провести введення поверхонь за допомогою команди Insert Face. У вікні Edit
Face (рис. 4.16) обов’язково вказати матеріал вікна або двері (наприклад, для
вікна – Wind Glass, для дверей – Door Solid), а також вказати, що поверхні,
які вводяться, є двосторонні (прапорець Two Fold). Якщо прапорець
установлено, то EASE 4.3 інтегрує двері або вікно в стіну, поверхня
підсвічується помаранчевим або синім кольором, і при перевірці приміщення
(Check Data) помилки не виникають.
При введенні координат вікон і дверей можна використовувати
введення абсолютних координат точок, або команду Duplicаte або Extrude.
Різниця між командами Duplicаte або Extrude полягає тільки в тому, що при
завданні подальшої точки командою Extrude буде створюватися не тільки
нова точка, а й нове ребро між вихідною і новою точкою.
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Прапорець –
«двостороння поверхня»

Рисунок 4.16 – Вікно Edit Face

8. Для введення балкона, наприклад, по задній стінці приміщення,
необхідно ввести нові вершини, що належать до існуючої поверхні. Для
введення вершин, що належать до існуючої поверхні, можна
використовувати команди із висхідного меню – Vertex On Face Margin,
Vertex On Face, Area Above Face (рис. 4.17).

Рисунок 4.17 – Висхідне меню Face

9. При проєктуванні лож або балконів, що мають не прямокутну форму,
а дугоподібну для введення вершин, можна використовувати команду InsertCircular Array (рис. 4.18). У меню також є команди, що дозволяють вводити
масиви різних об’єктів (вершин, гучномовців, місць прослуховування, ламп)
уздовж лінії, прямокутних матриць і т.д.
Для коректного введення масиву точок по дугоподібній траєкторії
бажано заздалегідь проставити три вершини – початок дуги, вершина дуги,
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кінець дуги. При виборі команди введення масиву вершин у вікні завдання
властивостей дуги необхідно вказати координати початку, кінця і вершини,
кількість вершин введення (рис. 4.19).
Результати побудови лож показані на рис. 4.20, після того як проведено
введення двосторонніх поверхонь.

Рисунок 4.18 – Меню Insert

Координати вершини
початку дуги

Координати вершини
верхівки дуги
Кількість об’єктів,
які можна вставити

Координати вершини
кінця дуги

Рисунок 4.19 – Створення масиву вершин, які розташовані по дузі
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Рисунок 4.20 – Результати проєктування лож

10. Провести перевірку всіх введених даних. Провести перевірку
наявності щілин і цілісності приміщення – Tools - Check Holes (рис. 4.21).

Рисунок 4.21 – Перевірка цілісності приміщення
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Якщо перевірка на наявність незамкнутих приміщень пройшла
успішно, то необхідно провести перевірку даних – Edit-Check Data
(рис. 4.22).

Рисунок 4.22 – Перевірка даних проєкту

Якщо перевірка пройшла успішно, то EASE 4.3 дозволить записати
проєкт.
11. Закриття приміщення. Перш ніж провести розрахунок частотної
залежності часу реверберації, необхідно провести закриття приміщення.
Необхідно вибрати меню Edit-Room Data і після відкриття вікна Edit Room
Data (рис. 4.23) зняти прапорець «Room Open». Якщо конструювання
приміщення здійснено без помилок, то EASE 4.3 вирахує об’єи замкнутого
приміщення і відобразить у вікні Volume.
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Об’єм приміщення

Прапорець «Відкрите
приміщення»

Рисунок 4.23 – Вікно Edit Room Data

13. Створення нових матеріалів у базу даних матеріалів EASE 4.3. Для
введення нового матеріалу в базу даних необхідно у вікні проєкту вибрати в
древі модулів Main Database, після чого вибрати модуль Add New Material
(рис. 4.24).

Рисунок 4.24 – Створення нового матеріалу в базі даних EASE 4.3

У результаті виконаних дій відкриється вікно введення параметрів
нового матеріалу. У закладці Wall Material вносяться назва матеріалу і його
опис (якщо необхідно) (рис. 4.25), а в закладці Coefficients коефіцієнти
звукопоглинання на відповідній частоті (рис. 4.26).
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Рисунок 4.25 – Вікно введення назви нового матеріалу і його опису

Вручну
проставляються
значення
коефіцієнтів звукопоглинання на відомих у
таблиці частотах.
На тих частотах, де немає значень,
обчислюють середнє між двома значеннями
найближчих точок!
Примітка! найчастіше необхідно ділити
проміжок на 3 частини.

Рисунок 4.26 – Вікно введення коефіцієнтів звукопоглинання

Після введення інформації про матеріал необхідно зберегти створений
матеріал, присвоївши йому відповідну назву матеріалу ім’я файлу.
34

Підключення створеного матеріалу в файл проєкту необхідно виконати як
описано в пункті 6.
4.4. Варіанти завдань
Таблиця 4.1
Довж./
Шир./
Вис., м
3
12х6х4

Номер
варіанта

Тип
приміщення

Двері,
шт./м

Вікна,
шт./м

1
1.

2
Лекційний зал

4
1/
1х2

5
6/
2x2

2.

Багатоцільовий 20х12х7
зал

4/
1,6х2,2

2/
2х1,5

3.

Зал органної
музики

27х15х
12

5/
1,8х2

2/1х3

4.

Зал засідань

20х14х6

2/
2,5х3

4/
4х3

5.

Кінотеатр

28х16х
10

4/
1,7х2,4

1/ 0,5х
0,5

6.

Театр опери
та балету

32х15х9

6/
3х2,5

6/
2x2;

7.

Драматичний
театр

29х18
х12

5/
2х2

1/ 2,5х
1,5

8.

Багатоцільовий 24х12х
зал
10

5/1,8х2

2/2х1,5

9.

Кінотеатр

28х19х
11

6/
2х3

2/
1х1

10.

Спортивна
зала

35х27х
12

4/
1,8х2,5

10/
2x5

11.

Театр опери
та балету

25х16х
11

5/
1,6х2,5

4/
2,5х2

12.

Зал засідань

12х7х6

2/
2,5х2,5

4/
1,5х1,5
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Інше
6
Столи – дерев’яні
(21/1,2x0,7 шт/м),
дошка – дерев’яна (2,5x1 м)
Планшет сцени 5х1м
(по ширині залу);
балкон – 3х1 м
Планшет сцени – 6 х1,2 м
(по ширині залу); балкон –
4м х 1м; підйом –1 м
Стіл – монолітна лакована
деревина (1/2x1 шт/м та
1/11x2 шт/м)
Підйом – 2 м;
планшет сцени – 4x1 м;
екран – 17x9 м
Планшет сцени – 6x1 м;
підйом – 1,5 м; балкон –
4x1,2 м (по ширині залу)
Подіум – 5м;
підйом – 1,5 м;
балкон –3x1,3 м
(по ширині залу)
Планшет сцени 6х1м (по
ширині залу);
балкон – 4х1 м
Екран – 10x7 м; балкон –
3,5x1,3 м;
підйом з 8 м на 1,5 м
Висота огорожі – 0,7 м
навколо всього поля;
підйом трибун – 4 м
Планшет сцени – 7x1 м;
підйом – 1,5 м; балкон –
4x1,5 м (по ширині залу)
Подіум – 2,5x1 м; стіл –
дерев’яний (1/5x1,5 шт/м),
екран – 2,5x1,5 м

Таблиця 4.2
Номер
Додаткові архітектурні елементи
варіанта
1.
Конструкція кафедри для лектора
2.
Бічні ложі освітлення (2 х 1,5 м) на
відстані 1/3 від довжини залу, двері на
ложі (0,9 х 1,80 м)
3.
конструкція органа
4.
Конструкція кафедри для лектора
5.
–
6.
Бічні ложі освітлення (2,5 х 1,5 м) на
відстані 1/3 від довжини залу, двері на
ложі (0,9 х 1,80 м)
7.
–
8.
Бічні ложі освітлення (2,5 х 1,5 м) на
відстані 1/3 від довжини залу, двері на
ложі (0,9 х 1,80 м)
9.
–
10.
Огорожі навколо поля висотою 0,7 м
11.
Бічні ложі освітлення (2,5 х1,5 м) на
відстані 1/3 від довжини залу, двері на
ложі (0,9 х 1,80 м)
12.
Конструкція кафедри для лектора

4.5. Зміст звіту
1. Титульний аркуш.
2. Мета роботи.
3. Знімок екрана з видом проєктованого приміщення, таблиця
поверхонь і вибраних матеріалів.
4. Висновки та аналіз про виконану роботу.
Контрольні запитання і завдання
1. Опишіть процес наростання звукової енергії в приміщенні.
2. Назвіть і дайте коротку характеристику суб’єктивних критеріїв
оцінки акустики приміщення.
3. Що таке час реверберації? Структура ревербераційного процесу?
4. Що таке оптимальний час реверберації в приміщенні?
5. Що таке ранній час реверберації?
6. Суб’єктивні заважаючі чинники.
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5. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИМІЩЕННЯ В EASE 4.3
5.1. Мета роботи
Метою роботи є отримання практичних навичок використання
статистичної теорії поширення звукових хвиль у приміщенні, отримання
частотної залежності часу реверберації, введення об’єктів системи
звукопідсилення, налаштування параметрів і розрахунку об’єктивних
показників акустики приміщення.
5.2. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів.
Завдання до виконання лабораторної роботи
5.2.1. Опрацювати конспект лекцій та літературу [1, с. 92–130; 2,
с. 164–187; 3, с. 471–547; 4, с. 59–98; 6, с. 159–182].
5.2.2. Усі поверхні в приміщенні обробити заданими матеріалами
(табл. 5.1). Отримати частотну залежність часу реверберації для приміщення
з заданими матеріалами.
5.2.3. Провести аналіз результатів розрахунку часу реверберації і на
його основі підібрати оздоблювальні матеріали, що дозволяють оптимізувати
отриману частотну залежність часу реверберації.
5.2.4. Додати місця і зони прослуховування.
5.2.5. Додати в проєкт гучномовець, налаштувати його параметри і
вибрати кути підвісу (табл. 5.2).
5.2.6. Провести акустичні розрахунки приміщення в модулі Area
Mapping.
5.3. Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її
виконання
1. Розрахунок частотної залежності часу реверберації. Для проведення
розрахунку часу реверберації необхідно у вікні Edit Room Data вибрати закладку Room RT (рис. 5.1) і натиснути Recompute. Для відображення
графіка частотної залежності необхідно вибрати меню View-Room RT
(рис. 5.1, 5.2).
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Рисунок 5.1 – Розрахунок частотної залежності часу реверберації

Рисунок 5.2 – Вікно розрахунок і відображення частотної залежності часу
реверберації

!! Перш ніж провести розрахунок частотної залежності часу
реверберації, необхідно на закладці Room RT в рядку Desired (s) ввести
значення оптимального часу реверберації для проєктованого залу залежно
від об’єму і призначення залу.

38

Рисунок 5.3 – Графік залежності часу реверберації у проєктованому приміщенні

2. Введення гучномовця. Для введення гучномовця або групи
гучномовців необхідно скористатися командою меню Insert-Loudspeaker
або відповідною іконкою в панелі інструментів Insert (рис. 5.4).

Рисунок 5.4 – Введення гучномовця

Після введення команди вставки гучномовця відкривається вікно
редагування параметрів гучномовця (рис. 5.5). Якщо необхідно ввести
гучномовець, який би не мав собі симетричного об’єкта, то необхідно зняти
прапорець у меню Edit-Room Data-Room Symmetric.
!! Після зняття прапорця Room Symmetric не можна повернутися в
режим симетричної побудови об’єктів.
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Після введення гучномовця можна отримати кілька варіантів
відображення гучномовця залежно від встановленого режиму перегляду. Для
завдання режиму перегляду необхідно в меню File-Options встановити
відповідні прапорці в закладці Items (рис. 5.6).
Результат введення гучномовця поданий на рис. 5.7.

Назва гучномовця

Координати
підвісу головки
гучномовця
Кути нахилу
гучномовця
Вибір моделі
гучномовця
Прапорець
відображення
робочої осі
гучномовця

Рисунок 5.5 – Вікно завдання параметрів гучномовця

Відображення
лише головки
гучномовця
Відображення
головки
гучномовця і
акустичного
оформлення
Відображення
акустичного
оформлення

Рисунок 5.6 – Завдання режиму відображення гучномовця
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Рисунок 5.7 – Результат введення гучномовця в приміщення

3. Ввести місця прослуховування в приміщенні за допомогою меню
Insert -Listener Seat або відповідної іконки (рис. 5.8).

Рисунок 5.8 – Місця прослуховування в приміщенні

4. Введення області прослуховування. Область прослуховування – це
область, яка знаходиться в місцях прослуховування на висоті 1,2 м від
підлоги (на висоті вуха сидячої людини). Введення такої області проводиться
за допомогою меню Insert-Audience Area або відповідної іконки (рис. 5.9).
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Рисунок 5.9 – Введення області прослуховування

5. Вибір кутів нахилу гучномовця. Для того щоб коректно орієнтувати
гучномовець, можна скористатися можливістю інтерактивного націлювання,
яке дозволяє ніби подивитися на приміщення зсередини гучномовця. Виклик
такої опції здійснюється з висхідного меню Loudspeaker Aiming. Після чого
на екрані з’явиться вікно перегляду приміщення, і за допомогою
горизонтального та вертикального прокручування можна направити
гучномовець у потрібну точку (рис. 5.10).

Рисунок 5.10 – Вікно націлювання гучномовця

Якщо у вікні завдання властивостей гучномовця був встановлений
прапорець Show Image dB Cov.Con, то у вікні, що відображається (рис. 5.10),
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будуть видні лінії рівнів звукового тиску: червона лінія – (3) дБ, жовта –
(6) дБ, зелена – (9) дБ. Біле перехрестя – кінцева точка робочої осі головки
гучномовця.
6. Для отримання розрахункових значень різних об’єктивних і
суб’єктивних параметрів озвучування приміщення, а також для більш
детального націлювання гучномовців, необхідно після перевірки даних
запустити Area Mapping (рис. 5.11).

Рисунок 5.11 – Запуск модулю Area Mapping

Після завантаження модуля Area Mapping на екрані відображаються
зони прослуховування (рис. 5.12).

Перерахунок
результатів
Відображення
ліній падіння рівня
на 3дБ; 6дБ;
9дБ; радіальні
лінії падіння рівня
Проведення
розрахунку для
спрямованих
джерел звуку

Рисунок 5.12 – Интерфейс модуля Area Mapping
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Для проведення розрахунку необхідно вибрати Direct SPL і у вікні
Calculation Parameters вибрати гучномовці, які включені в розрахунок
(рис.5.13–5.16).

Вибір гучномовців

Режим відображення
ізоліній

Вибір групи
гучномовців

Рисунок 5.13 – Вікно завдання параметрів розрахунку

Відображення
розрахунку на
області
прослуховування
або на місцях
прослуховування
Вибір областей
розрахунку

Рисунок 5.14 – Вікно завдання параметрів розрахунку
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Завдання рівня шуму
(дБ)

Рисунок 5.15 – Вікно завдання параметрів розрахунку

Рисунок 5.16 – Результати розрахунку

Аналогічно можна провести розрахунки деяких акустичних параметрів
приміщення (рис.5.17).
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Відображення результатів у вигляді ізоліній

Розрахунок ясності через час
7 мс; 50 мс; 80 мс;
Розрахунок рівня звукового тиску в
приміщенні через 7 мс; 50 мс; 80 мс;
Артикуляційні втрати
Відображення результатів у вигляді кубиків

Рисунок 5.17 – Панель інструментів Mapping

5.4ю Варіанти завдань
Таблиця 5.1
Номер
Тип приміщення
варіанта
1
2
1.
Лекційний зал

2.

Багатоцільовий
зал

3.

Зал органної
музики

4.

Зал засідань

5.

Кінотеатр

6.

Театр опери та
балету

7.

Драматичний
театр

8.

Багатоцільовий
зал

Матеріал
3
Стіни – бетонні, гладкі, не пофарбовані, підлога –
лінолеум, стеля – гіпсова штукатурка; стільці – м’які,
обшиті тканиною; двері - соснова деревина
Стіни – цегляні не обштукатурені, підлога ковролін,
стеля штукатурка по металевій сітці з повітряною
порожниною позаду; стільці соснова деревина; двері
монолітна лакована деревина
Стіни і стеля – деревно-волокниста плитка, підлога –
дерев’яний паркет по асфальту; стільці – соснова
деревина; двері – монолітна лакована деревина
Стіни – деревинно-волокниста плитка, підлога – паркет
на шпонках, стеля – гіпсова штукатурка; стільці – м’які,
обшиті тканиною; двері – дерев’яні пофарбовані
Стіни – бетонні, гладкі, пофарбовані масляною фарбою,
підлога – лінолеум, стеля – штукатурка по металевій сітці
з повітряною порожниною позаду; крісла – шкіряні на
поролоні; двері, сцена – соснова деревина
Стіни – штукатурка алебастрова, гладка по дерев’яному
обрешетуванню, підлога – лінолеум, стеля – штукатурка
по металевій сітці з повітряною порожниною позаду;
стільці – м’які, обшиті тканиною; двері – монолітна
лакована деревина
Стіни і стеля – деревно-волокниста плитка, підлога –
дерев’яний паркет по асфальту; двері м- монолітна
лакована деревина; крісла м’які, обшиті тканиною
Стіни і стеля – вапняна штукатурка по обрешетуванню,
підлога – паркет на шпонках; стільці – крісла м’які,
обшиті тканиною; двері – монолітна лакована деревина
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Продовження табл. 5.1
1
9.

2
Кінотеатр

10.

Спортивна зала

11.

Театр опери та
балету

12.

Зал засідань

3
Стіни – деревно-волокниста плитка, підлога – паркет на
шпонках, стеля – гіпсова штукатурка; стільці м’які,
обшиті тканиною; двері подвійні – дерев’яні пофарбовані
Стіни – цегляні, обштукатурені, підлога лінолеум, стеля –
штукатурка по металевій сітці з повітряною порожниною
позаду; крісла – м’які, обшиті тканиною; двері – соснова
деревина
Стіни, стеля – штукатурка по металевій сітці з
повітряною порожниною позаду, підлога – лінолеум;
крісла м’які, обшиті тканиною; двері – монолітна
лакована деревина
Стіни – цегляні не обштукатурені, підлога – ковролін,
стеля – соснова панель завтовшки 19 мм; крісла м’які,
обшиті тканиною; двері – монолітна лакована деревина

Таблиця 5.2
Номер
Додаткові архітектурні елементи
варіанта
1.
Конструкція кафедри для лектора
2.
Бічна ложа освітлення (2мх1,5м) на
відстані 1/3 від довжини залу, двері на
ложі (0,9мх1,80м)
3.
Конструкція органу
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

Конструкція кафедри для лектора
–
Бічна ложа освітлення (2,5мх1,5м) на
відстані 1/3 від довжини залу, двері на
ложі (0,9мх1,80м)
–
Бічна ложа освітлення (2,5мх1,5м) на
відстані 1/3 від довжини залу, двері на
ложі (0,9мх1,80м)
–
Огорожі навколо поля висотою 0,7 м
Бічні ложі освітлення (2,5мх1,5м) на
відстані 1/3 від довжини зал, двері на
ложі (0,9мх1,80м)
Конструкція кафедри для лектора

Система озвучування
6 стельових акустичних систем
Два лінійних масиву на портальної
стіні
Два лінійних масиву на портальної
стіни
6 стельових акустичних систем
Система озвучування 5.1
Два лінійних масиву на портальної
стіни
Система озвучування 7.1

Система озвучування 7.1
Стельова система озвучування
Два лінійних масиву на портальної
стіни
6 стельових акустичних систем

5.5. Зміст звіту
1. Титульний аркуш.
2. Мета роботи.
3. Таблиця матеріалів, заданих для огороджувальних поверхонь і
графік частотної залежності часу реверберації з заданими матеріалами.
4. Таблиця підібраних (оптимальних матеріалів) і частотна залежність
часу реверберації, яка отримана.
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5. Результати розрахунку ясності через інтервал часу – 7 мс, 50 мс,
80 мс. Аналіз отриманих результатів.
6. Результати розрахунку рівня звукового тиску в приміщенні через
7 мс, 50 мс, 80 мс. Аналіз отриманих результатів.
7. Висновки та аналіз про виконану роботу.
Контрольні запитання і завдання
1. Статистична теорія поширення звуку в приміщенні.
2. Стандартний час реверберації. Розрахунок стандартного часу
реверберації.
3. Що таке еквівалентний час реверберації? Поясніть сутність та
способи розрахунку радіуса гулкості приміщення.
4. Ясності і коефіцієнт артикуляційних втрат. Фізичний сенс.
5. Назвіть додаткові критерії акустичної якості приміщень.
6. Хвильова теорія поширення звуку в приміщенні.
6. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОШИРЕННЯ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ
(ПРОМЕНЕВА ТЕОРІЯ) У ПРИМІЩЕННІ З ВИКОРИСТАННЯМ
EASE4.3
6.1. Мета роботи
Метою роботи є отримання практичних навичок отримання
променевих картин відображення і заломлення звукових хвиль у приміщенні
з використанням EASE 4.3.
6.2. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів.
Завдання до виконання лабораторної роботи
6.2.1. Опрацювати конспект лекцій та літературу [1, с. 92–130; 2,
с. 164–187; 3, с. 471–547; 4, с. 59–98; 6, с. 159–182].
6.2.2. Отримати структури ревербераційних процесів на всіх місцях
прослуховування (місця прослуховування наведені в табл.. 6.1).
6.2.3. Провести аналіз послідовності приходу ранніх віддзеркалень
(послідовність приходу кожного відображення після прямого звуку,
визначення поверхні, від якої надійшло відображення) і впливу на
суб’єктивні характеристики акустики залу.
6.2.4. Прослухати звучання музичного або мовного сигналів на
кожному місці прослуховування.
6.3. Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її
виконання
1. Для отримання променевих картин поширення звукових хвиль у
приміщенні необхідно відкрити існуючий проєкт приміщення з вибраними
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оздоблювальними матеріалами і провести перевірку даних – Edit-Check
Data. Отримання променевих картин здійснюється при виборі іконки з панелі
інструментів Show Ray Tracing Window (рис. 6.1) або вибором з дерева
проєкту пункту Ray Tracing and Mirror Images (рис. 6.1).

Рисунок 6.1 – Запуск режиму моделювання поширення звукових хвиль у
приміщенні

Після запуску режиму Ray Tracing програма зробить запит на
відображення моделі і після позитивної відповіді запустить у спеціальному
вікні для відображення променів поширення звукових хвиль модель
приміщення і вікно контролю та налаштування параметрів режиму (рис. 6.2).

Рисунок 6.2 – Контрольне вікно запуску, налаштування та контролю режиму
поширення звукових хвиль
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2. Для запуску розрахунку відображень у приміщенні вибирається
меню Rays - Ray Tracing (рис. 6.2). Вибір із запропонованого списку пункт
Ray Tracing приведе до появи вікна настройки параметрів відображень
(рис. 6.3).

Вибір
гучномовців

Вибір групи
гучномовців

Кількість променів, що випускаються
кожним гучномовцем (не менш 10 000)
Прорисовувати
промені трасування
(після прорисовування
кожного променя
Ease вимагатиме
натискання клавіші
Enter)

Порядок
віддзеркалень
(не менше ніж
10!)
Час моделювання
Проведення
моделювання поки рівень
зв. тиску не впаде на
60 дБ
Режим поліпшеного
перегляду
відображень

Відображати всі
промені

Створити файл з трасуванням

У контрольному вікні
буде відображатися
інформація тільки про
короткі промені

Рисунок 6.3 – Вікно налаштування параметрів розрахунку відображень

Для вибору гучномовців, які беруть участь при отриманні променевих
картин і ревербераційного процесу, натискання кнопки Loudspeaker приведе
до появи діалогового вікна (рис. 6.4) з переліком усіх гучномовців,
встановлених у проєкті приміщення. Вибір здійснюється послідовним
натисненням лівої кнопки миші, після чого обрані гучномовці підсвічуються
синім кольором.
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Рисунок 6.4 – Діалогове вікно для вибору гучномовців

Якщо гучномовці об’єднані в групи, то для вибору можна скористатися
кнопкою Lspk Group. При відсутності груп гучномовців при натисканні на
кнопку Lspk Group (рис. 6.5) в діалоговому вікні з’явиться напис All
Loudspeakers, що дозволяє включити в розрахунок усі встановлені
гучномовці.

Рисунок 6.5 – Діалогове вікно для вибору групи гучномовців

Приклад вибору параметрів розрахунку структури відображень
показано на рис. 6.6. Після натискання кнопки Ok Ease відобразить діалогове
вікно, що дозволяє привласнити ім’я файлу з трасуванням і вкаже місце
розташування цього файлу. За замовчуванням, усі файли з трасуванням
мають розширення * .trc і збережуться в папці Raytracing, яка знаходиться в
папці основного проєкту.
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Рисунок 6.6 – Приклад задання параметрів розрахунку відображень

Процес побудови відображень закінчиться після деякого часу і Ease
відобразить вікно для завдання способів перегляду результатів побудови
(рис. 6.8). Якщо розрахунковий процес займає багато часу, то з’явиться вікно
(рис. 6.7) з переглядом тривалості виконання операції.

Рисунок 6.7 – Вікно перегляду тривалості процесу розрахунку відображень
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Рисунок 6.8 – Вікно завдання параметрів відображення результату розрахунків

При виборі кнопки Inspect Header з’явиться інформаційне вікно з
параметрами гучномовців, що беруть участь у розрахунку, об’ємом
приміщення, загальною площею огороджувальних поверхонь і параметрами
розрахунку (рис. 6.9).

Рисунок 6.9 – Інформаційне вікно Inspect Header

При виборі кнопки Draw All Rays буде проведено відображення
побудованих відображень у приміщенні (рис. 6.10).
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Рисунок 6.10 – Променеве зображення в приміщенні

При виборі кнопки Draw Bounces на поверхнях приміщення
позначаться точки попадання в них променів (рис. 6.11), колір точок буде
відповідати рівню звукового тиску в цих точках. Якщо вибрати вкладку
Color, то відобразить інформаційне вікно, що показує відповідне значення
звукового тиску і відображеного кольору (рис. 6.12).

Рисунок 6.11 – Точки відображення
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Рисунок 6.12 – Вкладка Color

Вибір кнопки Wipe Room призводить до зникнення ліній відображень і
всіх побудов.
Вибір вкладки Ray дозволяє провести аналіз кожного окремого
відображення (рис. 6.13), при цьому в інформаційному вікні буде виводитися
інформація про номер променя, випущеного з гучномовця, послідовності
поверхонь, від яких відбився промінь з номерами поверхонь і завершиться
інформація рівнем звукового тиску відображення після заданого в вікні
параметрів порядку відображення – Oder (рис. 6.6).

Рисунок 6.13 – Аналіз кожного відображення за допомогою вкладки Ray

Вибір вкладки Movie дає можливість переглянути поширення променів
у динаміці, на кожному кроці все промені подані у вигляді кольорових
крапок, колір відповідає рівню звукового тиску для даної точки простору
(рис. 6.14).
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Рисунок 6.14 – Аналіз кожного відображення за допомогою вкладки Movie

3. Для отримання структури ревербераційного процесу на всіх
слухацьких місцях необхідно в меню вікна Ease Rays вибрати пункт Rays Ray Tracing Impacts (рис. 6.15).

Рисунок 6.15 – Вибір режиму розрахунку структури ревербераційних процесів на
слухацьких місцях

Вибір пункту меню Ray Tracing Impacts призведе до появи меню
завдання параметрів розрахунку (рис. 6.16).
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Вибір слухацьких
місць, для яких
проводиться
розрахунок

Вибір
гучномовців

Вибір групи
слухацьких місць
або вибір всіх
місць (All Listener
Seats)

Вибір групи
гучномовців

Рисунок 6.16 – Вікно завдання параметрів розрахунку структури ревербераційних
процесів для слухацьких місць

Натискання кнопки Ok призведе до появи вікна завдання параметрів
відображення (рис. 6.16).
Вибір прапорця Read Trace File призведе до того, що програма запитає
ім’я будь-якого раніше створеного файлу з відображеннями і розширенням
trc.
Вибір прапорця Make Impact File дозволить створити файл з
відображеннями, які прийшли на вибрані слухацькі місця, тому програма
попередньо запросить ім’я файлу. Всі створені файли з відображенням на
слухацьких місцях матимуть розширення *.mpc і збережуться у папці
Raytracing.
Процес отримання відображень на слухацьких місцях може зайняти
деякий час на виконання тому, що Ease сформує файл, з усіх раніше
одержаних відображень (файл * .trc), в який потраплять лише ті
відображення, які прийшли на обрані слухацькі місця. Після цього на екрані
з’явиться діалогове вікно, що дозволяє переглянути результат розрахунку
(рис. 6.17).
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Рисунок 6.17 – Вікно завдання режимів відображення результатів розрахунку

Параметри вікна завдання режимів перегляду ідентичні вікну завдання
режимів перегляду відображень. При виборі кнопки Draw All Rays у
приміщенні блакитним кольором будуть показані всі відображення, що
прийшли на задані слухацькі місця. Для отримання структури відображень на
кожному місці необхідно провести розділення файлу з відбитками (* .mpc).
Для цього необхідно в меню вікна Ease Rays вибрати пункт Split Impact File
(рис. 6.18). У результаті виконання пункту, з одного файлу, що містить всі
відображення, виходять файли з розширенням (* .mpc), при цьому кожен
файл буде містити тільки ті відображення, які прийшли саме до цього
слухацького місця (номер слухацького місця буде вказано в імені файлу,
якщо в імені файлу буде стояти значок *, то це значить, що структура
отримана для симетричного слухацького місця).

Рисунок 6.18 – Розділення файлу трасування
Для перегляду відображень для обраного слухацького місця необхідно
вибрати меню вікна Ease Rays, вибрати пункт View Impact File (рис. 6.19) і
вказати для перегляду файл з відповідними номеру місця відображеннями.
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Рисунок 6.19 – Перегляд файлу зі структурою відображень на заданому
слухацькому місці

Перегляд режимів відображення аналогічний попереднім пунктам. Для
відображення всіх відображень потрібно натиснути кнопку Draw All Rays
(рис. 6.20).

Рисунок 6.20 – Результат відображення всіх відображень, які прийшли на обране
слухацьке місце

Для отримання графічного подання структури ревербераційного
процесу з подальшою можливістю прослуховування музичного матеріалу на
даному слухацькому місці необхідно натиснути кнопку Invoke Probe, після
чого з’явиться вікно завдання джерел сигналу (рис. 6.21). Можна вибрати всі
гучномовці, щоб врахувати всі відображення, що прийшли, або вказати
окремі гучномовці, щоб врахувати тільки їх внесок у структуру
ревербераційного процесу.
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Рисунок 6.21 – Вибір гучномовців для побудови ревербераційного процесу

Після вибору гучномовців з’явиться вікно зі структурою
ревербераційного процесу (рис. 6.22). Червоні вертикальні лінії відповідають
рівню і часу приходу прямого звуку на слухацьке місце від кожного
гучномовця, зелені – відображення від різних відгороджуючих поверхонь.
Для детального аналізу приходу відображень – від якої поверхні прийшло
відображення – можна скористатися кнопкою в панелі інструментів
.
Виділяючи досліджуване відображення, у вікні приміщення буде
підсвічуватися відповідне відображення (рис. 6.23).

Рисунок 6.22 – Структура ревербераційного процесу
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Рисунок 6.23 – Аналіз послідовності приходу відображень

Вид структури ревербераційного процесу може бути різновидним, для
способу відображення можна використовувати панель інструментів
(рис. 6.24).

Структура у
вигляді
рефлекторами

Структура у
вигляді водоспаду
(рис.6.24)

Структура у
вигляді «їжака»
(рис.6.25)

Рисунок 6.24 – Режими роботи ревербераційного процесу
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Рисунок 6.25 – Структура ревербераційного процесу у вигляді водоспаду

Рисунок 6.26 – Структура ревербераційного процесу у вигляді «їжака»

4. Ease надає можливість прослухати звучання звукового контенту на
кожному слухацькому місці при відомій структурі ревербераційного процесу.
Для цього в панелі інструментів можна вибрати кнопку Auralize
Reflectogram (рис.6.27).

Рисунок 6.27 – Кнопка Auralize Reflectogram у панелі інструментів

Після вибору кнопки Auralize Reflectogram з’явиться вікно завдання
параметрів музичного матеріалу і інформаційне вікно, в якому буде графічна
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інформація про сигнали, що приходять на праве і ліве вухо, а також текстова
інформація про гучномовці і рівні сигналу, що прийшов (рис. 6.28).

Рисунок 6.28 – Вікно прослуховування Auralisation

Для вибору файлу, що містить музичний або мовний сигнал, необхідно
натиснути
в групі перемикачів Input, після чого програма за допомогою
діалогового вікна надасть можливість вибору файлу. Для прослуховування
обраного звукового матеріалу необхідно натиснути кнопку
, в результаті
чого буде відображено вікно прослуховування (рис. 6.29) з кнопками
стандартного програвача і можливістю регулювання гучності.

Рисунок 6.29 – Вікно програвача
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Якщо необхідно зберегти для подальшого прослуховування музичний
матеріал, звучання якого отримано для даного слухацького місця, то можна
скористатися кнопкою
у групі перемикачів Output і вказати місце
збереження і назву файлу з обробкою.
6.4. Варіанти завдань
Таблиця 6.1
Номер
Додаткові архітектурні елементи
варіанта
1.
Обов’язкові місця прослуховування розмістити за першими
столами близько лектора, на радіусі гулкості і в кінці аудиторії
ближче до кутів
2.
Обов’язкові місця прослуховування розмістити в першому ряду,
на радіус гулкості, в останньому ряду ближче до кутів залу і на
балконі
3.
Обов’язкові місця прослуховування розмістити в першому ряду,
на радіус гулкості, в останньому ряду ближче до кутів залу і на
балконі
4.
Обов’язкові місця прослуховування розмістити близько лектора,
на радіусі гулкості і в кінці залу
5.
Обов’язкові місця прослуховування розмістити в першому ряду,
на радіус гулкості, в останньому ряду ближче до кутів залу
6.
Обов’язкові місця прослуховування розмістити в першому ряду,
на радіус гулкості, в останньому ряду ближче до кутів залу і на
балконі
7.
Обов’язкові місця прослуховування розмістити в першому ряду,
на радіус гулкості, в останньому ряду ближче до кутів залу і на
балконі
8.
Обов’язкові місця прослуховування розмістити в першому ряду,
на радіус гулкості, в останньому ряду ближче до кутів залу і на
балконі
9.
Обов’язкові місця прослуховування розмістити в першому ряду,
на радіус гулкості, в останньому ряду ближче до кутів залу і на
балконі
10.
Обов’язкові місця прослуховування розмістити в першому ряду на
всіх трибунах, в середині трибун і на верхніх рядах в кутах залу
11.
Обов’язкові місця прослуховування розмістити в першому ряду,
на радіус гулкості, в останньому ряду ближче до кутів залу і на
балконі
12.
Обов’язкові місця прослуховування розмістити близько лектора,
на радіусі гулкості і в кінці залу

Примітка! Додаткові місця прослуховування розмістити самостійно.
6.5. Зміст звіту
1. Титульний аркуш.
2. Мета роботи.
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3.Знімки екрана з видом приміщення і розстановкою контрольних
слухацьких місць.
4. Структури ревербераційного процесу на кожному слухацькому місці
з докладним аналізом послідовності приходу ранніх віддзеркалень і впливу
на суб’єктивні критерії акустики приміщення.
5. Висновки і аналіз про виконану роботу.
Контрольні запитання і завдання
1. Основні принципи геометричної теорії поширення звукових хвиль у
приміщенні.
2. Як формується ревербераційний процес у кожному слухацькому
місці? З яких ділянок він складається?
3. Що таке променева картина або ескіз, в яких випадках і для чого
будується?
4. Наведіть методику побудови майданчиків перших відображень від
стелі і стін.
5.Назвіть організацію структури ревербераційного процесу, що
створює позитивну акустику залу для музичних і мовних сигналів.
6. Як впливає час приходу ранніх і пізніх відображень на суб’єктивні
критерії оцінки акустики приміщення?
7. Методи поліпшення акустики залу з метою формування необхідної
структури ревербераційного процесу.
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