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Santrauka. Nagrinėjamas susietųjų akustinių spindulių metodas dažnai naudojamas akustinių sistemų modeliavimo 
programinėje įrangoje. Analizuojamas akustinių spindulių principas ir jo panaudojimo galimybės akustinių sistemų 
charakteristikų modeliavime. Aptariamas garso slėgio (SPL) žemėlapio sudarymas remiantis susietųjų spindulių metodu. 
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Įvadas  

Norint suprojektuoti kokybišką bei teisingai 
funkcionuojančią  patalpos akustinę sistemą, turi būti 
atlikta patalpos akustinių savybių analizė. Akustinės 
sistemos modeliavimas ir analizė leidžia iš anksto 
numatyti projektuojamo statinio, patalpos ar diegiamos 
akustinės sistemos charakteristikas. Remiantis 
modeliavimo rezultatais galima numatyti problemas bei 
neatitikimus galinčius atsirasti realizacijos etape ir juos 
ištaisyti dar projektuojant. Tokių būdu lengva patikrinti  
projektuojamo statinio patalpų geometrijos, naudojamų 
medžiagų, įtaką akustikai bei projektuojamos akustinės 
sistemos komponentų išdėstymo, kryptingumo, galios ir 
kitų parametrų  įtaką akustinės sistemos kokybei bei 
koreguoti projektuojamos sistemos komponentus 
siekiant ją pagerinti. Vienas iš veiksmingiausių ir 
žmogui lengviausiai suprantamų patalpos akustinės 
sistemos  modeliavimo bei analizės būdų tai pagrindinių 
akustinių charakteristikų rodiklių reikšmių 
pasiskirstymo  vizualizavimas modeliuojamoje 
aplinkoje. Toliau aptarsime vieną iš akustinės sistemos 
modeliavimo metodų, paremtą  akustinių spindulių 
principu. 
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Akustiniai spinduliai 

Populiariausių akustinio modelio analizės bei 
vizualizavimo programų (E.A.S.E. , Ecotect)  greitosios 
analizės modulių veikimas yra paremtas akustinių 
spindulių metodu (1pav.), kuris žymiai supaprastina 
akustinių savybių apskaičiavimo algoritmą, taip pat 
sumažina laiką reikalingą atlikti skaičiavimams bei 
vizualizavimui. Taip  didinamas  projektavimo 

efektyvumas bei mažinamas būtinų išteklių naudojimas, 
kas įtakoja   mažesnes projektavimo kainas  išlaikant tą 
pačią kokybę. 

 
1 pav.  Akustiniai spinduliai sklindantys iš šaltinio bei 
atsispindintys nuo  modeliuojamos patalpos geometrijos. 

Fig. 1 Acoustic rays radiation and refraction from model room 
geometry 
 

Metodo veikimas paremtas vienu fizikiniu 
reiškiniu – bangų atspindžiu. Mechaninė banga, taip pat 
ir garso banga gali atsispindėti nuo kūno kurio 
matmenys „l“  yra žymiai didesni nei bangos ilgis λ : 

  l  >> λ;               (1)  
kur: 

 λ  = vT;                      (2)   
 λ = v/f;                                              (3) 

čia v - garso greitis ore m/s; T - garso bangos periodas 
sekundėmis; f - garso dažnis hercais. 
Kadangi akustinių sistemų atkuriamų dažnių diapazonas 
yra  f = 15Hz - 22000Hz, bei nustatyta jog esminiai 
kokybiniai garso parametrai tokie kaip aidėjimas, 
rezonansas ir kt. labiausiai yra įtakojami dažnių juostos         
f = 100Hz - 16000Hz ribose. Tai sąlygoja kitas fizikinis 



 

reiškinys difrakcija. Mechaninių bangų difrakcija (garso 
banga taip pat mechaninė banga)  pasireiškia tuo, jog jei 
bangos kelyje sutinkamos kliūties matmenys yra 
mažesni nei bangos ilgis λ :   l<< λ banga kliūtį apeina 
tarsi jos nė nebūtų arba su minimalia įtaka. Apskaičiavę 
λ pagal formulę (3), matome jog 100Hz garso dažnio 
bangoms mažai įtakos turės pastato konstrukcijos 
mažesnės kaip 3,4m. Todėl laikoma jog nuo šio dažnio 
garso  bangos patalpoje yra sugeriamos arba tiesiog 
neatsispindi. Todėl metodą galime taikyti tik 
modeliuose kurių patalpų matmenys yra žymiai didesni 
už garso bangų ilgius ir laikyti bei vaizduoti garso 
bangas akustiniais spinduliais, kuriems analizuoti 
galime pasitelkti paprastesnius geometrinius 

aičiavimus. 

Susietieji akustiniai spinduliai 

io 
eliavimo laikas, spindulio energija bei galia (2pav.). 
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Susietieji akustiniai spinduliai – tai akustinių 

spindulių aproksimacija modeliuojamoje erdvėje 
susiejant erdvės savybes su akustiniais spinduliais. 
Kiekvienas akustinis spindulys modelio erdvėje įgauna 
ne tik geometrinius parametrus, tokius kaip pradžios bei 
pabaigos koordinatės, kryptis, lūžio kampas bet ir 
informaciją apie aplinkos parametrus bei suteikiama 
galimybė keisti savybes atsižvelgiant į minėtą 
informaciją. Jų savybės ir turima informacija priklauso 
nuo daugelio faktorių tokių kaip: atsispindėjimo 
paviršių kiekis, atspindinčių paviršių akustinės savybės, 
atspindinčių paviršių geometrija, akustinio spindul
k

 
2 pav.  Susietieji akustiniai spinduliai sklindantys iš šaltinio   

rays radiation  in model room geome-
y with ray power data 

 

kui modelyje 
uteikiama spalva. Apdorojus visus modelio taškus 

gaunamas garso slėgio žemėlapis (3 pav.). 
 

modeliuojamoje patalpoje pateikiant spindulio galios verte 

Fig. 2  Linked Acoustic 
tr

Analizuojant susietųjų akustinių spindulių 
trajektoriją, susikirtimus bei persidengimus 
modeliuojamoje erdvėje, galima nesudėtingais bei daug 
resursų nereikalaujančiais algoritmais gauti 
modeliuojamos patalpos akustinių charakteristikų 
žemėlapius. Imkime vieną iš pagrindinių girdimojo 
garso charakteristikų - garso slėgį. Tarkime jog iš garso 
šaltinio imamas akustinių spindulių skaičius 
pakankamai didelis, kad tiesioginiai bei atsispindintys 
spinduliai  padengtų modelį kiekviename jo taške. Tada 
bet kurį modelio tašką kirstų keletas susietų akustinių 
spindulių. Įvertinus kiekvieno spindulio atsineštą 
informaciją taške, galima apskaičiuoti suminį garso 
slėgį įvertinant modelio akustines savybes. Toliau 
parenkama atitinkama skalė ir pagal ją taš
s

 
3 pav. Trimačio modelio garso slėgio (SPL) ant paviršių 
žemėlapis. 

Fig. 3 Sound pressure level (SPL)  mapping  on three dimen-

ime numatyti kur reikėtų papildomų garso 
šaltinių, kad būtų išgaunamas tolygus patalpos akustinis 

as. 

mo sprendimas paveiks modeliuojamos 
patal

sional model surface 
 

Vizualizavus analizės rezultatus galima lengvai 
numatyti kurios patalpos vietos nėra pakankamai 
padengiamos garso slėgiu, t.y. atsiranda garso 
netolygumas. Remiantis šiuo metodu atliktos analizės 
rezultatais gal

padengim

Išvados 

1. Akustinių spindulių metodas įgalina projektuotoją 
realiu laiku preliminariai  matyti kaip vienas ar kitas 
projektavi

pos akustiką tam nereikalaujant didelių sistemos 
resursų.  

2. Metodą netikslinga naudoti nedidelius  linijinius 
matmenis (matmenys artimi garso bangos ilgiui  λ) 
turintiems tūriams analizuoti dėl atsirandančios 
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difrakcijos kurią akustinių bangų modeliu remiantis 
apibrėžti būtų sudėtinga ir netikslinga. Tam yra skirti kiti 
algor

o ruožtu didina sistemos 
apkrovą tačiau suteikia žymiai aiškesnius ir artimesnius 

uliui skaičiavimus. 
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OUSTIC RAYS METHOD IN MODELING 
TIC CHARACTERISTICS 

s 

tics modeling. The process of creating 

Keyw  Acoustic rays, linked acoustic rays, modeling of 
acoustic characteristics. 

 

itmai reikalaujantys didesnių skaičiavimo našumų ir 
naudojami išskirtiniais atvejais. 

3. Metodo tikslumas didėja  didinant 
modeliuojamųjų susietų akustinių spindulių kiekį, bei 
leistinų atspindžių gylį, kas sav

realiam pasa
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LINKED AC
OF ACOUS

T.Motuza

Abstract 

Examination of linked acoustic rays method often used in 
acoustic systems modeling software modules. Review of 
the principals of acoustic rays and its usability in acoustic 
systems characteris
sound pressure level (SPL) map based on linked acoustic 
rays  is discussed. 
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