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W celu doboru zestawów głośnikowych systemu nagłośnienia oraz zweryfikowania
parametrów akustycznych projektowanego systemu nagłośnienia dla auli Forum Zespołu
Szkół w Polkowicach, przeprowadzono symulacje komputerowe projektowanego systemu.
Symulacje komputerowe wykonano za pomocą oprogramowania AMFG – EASE 4.3 w
zakresie częstotliwości od 100Hz do 10kHz.
Przeprowadzona analiza akustyczna dotyczy ściśle warunków znanych i przyjętych
przy jej wykonywaniu (projekt architektoniczny). Dane do budowy modelu obiektu
wprowadzono na podstawie projektu wykonawczego projektowanej sali. Użyty model sali
odzwierciedla rzeczywiste wymiary fizyczne oraz parametry akustyczne z uwzględnieniem
projektowanych ustroi akustycznych w postaci:
- paneli pochłaniających typu Ecophon Wall Panel montowanymi na tylnej ścianie sali
- paneli pochłaniających sufitowych Ecophon Solo Rectangle w postaci wysp na suficie sali
- kurtyn rozmieszczonych wokół sali
Należy mieć na uwadze, iż każda zmiana założeń technicznych dotyczących geometrii,
wystroju

oraz

wyposażenia

pomieszczeń

może

spowodować

zmianę

warunków

akustycznych, w tym wskaźników zrozumiałości mowy otrzymanych w symulacji i pogorszyć
komfort akustyczny odczuwany przez słuchaczy. W takim przypadku należy ponowić
przeprowadzenie symulacji .
Na rysunku 1 przedstawiono model bryły użytej do przeprowadzenia symulacji
komputerowej.
Projektowany system nagłośnienia oparto o aktywne zestawy głośnikowe firmy JBL
model VRX 932 LAP. Zestawy te charakteryzują się wysoka efektywność , szerokim kątem
propagacji fali akustycznej 100o horyzontalnie oraz pasmem przenoszenia w zakresie 57 Hz –
20 kHz przy spadku -10dB. System szerokopasmowy podparty zostanie aktywnymi
zestawami głośnikowymi nisko tonowymi firmy JBL model VRX918SP.
Grona systemu nagłośnia skonfigurowano :
- trzy moduły zestawów szerokopasmowych VRX 932 LAP na stronę
- jeden moduł nisko tonowy VRX918SP na stronę.
Grona zestawów głośnikowych podwieszono do sufitu po obu stronach okna scenicznego
zgodnie z projektem wykonawczym.
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Rys. 1 – Bryła obiektu.

Rys.2 – Przekrój Sali – widok na scenę.
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W celu zbadania parametrów akustyki sali przeprowadzono symulację czasu pogłosu.
Na podstawie formuły Eyringa program wyznaczył czas pogłosu dla próbek w paśmie
częstotliwości od 100Hz – 10000Hz.

.
Rys.3 – Krzywa pogłosu obliczana wg. Formuły Eyringa.
W celu zbadania propagacji fali akustycznej generowanej przez projektowany system
nagłośnienia przeprowadzono szereg symulacji wizualizujących pokrycie ciśnieniem
akustycznym powierzchni odsłuchowej sali.
Wyniki symulacji dla fali bezpośredniej bez uwzględniania fali rozproszonej (fal odbitych)
przedstawiono poniżej.

Bezpośrednie ciśnienie dźwięku (DIRECT SPL, ważona A) generowane przez zestawy
głośnikowe szerokopasmowe w paśmie częstotliwości 100Hz – 10000Hz, przy maksymalnej
wysterowaniu zestawów głośnikowych w polu swobodnym (bez pogłosowym)
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Rys.4 – Procentowy rozkład ciśnienia akustycznego Direct SPL(A) dla fali bezpośredniej.

Rys.5 – Wizualizacja rozkładu ciśnienia akustycznego SPL(A) dla fali bezpośredniej.

Całkowity poziom ciśnienia akustycznego, uwzględniającego fale rozproszone (odbite)
(TOTAL SPL ,ważona A) generowane przez zestawy głoskowe szerokopasmowe w paśmie
częstotliwości 100Hz – 10000Hz, przy wysterowaniu sygnałem o poziomie -10dB poniżej
maksymalnego wysterowania.
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Rys.6 – Procentowy rozkład ciśnienia akustycznego Total SPL(A).

Rys.7 – Wizualizacja rozkładu ciśnienia akustycznego Total SPL(A).

W celu przedstawienia parametrów jakościowych projektowanego systemu ,
wyznaczono wizualizację rozkładu współczynnika zrozumiałości mowy

STI (Speech

Transmission Index). Wskaźnik STI jest wielkością określającą zrozumiałość mowy w kanale
transmisji od mówcy do słuchacza z uwzględnieniem wszystkich elementów pośrednich
takich jak akustyka pomieszczenia, system nagłośnienia itd.
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Ocena zrozumiałości mowy jest dokonywana na podstawie wartości wskaźnika STI w sposób
przedstawiony w Tab. 1.
Tab. 1. Ocena zrozumiałoci na podstawie wartości STI
Wartość STI
0.75 ÷ 1.00
0.60 ÷ 0.75
0.45 ÷ 0.60
0.30 ÷ 0.45
0.00 ÷ 0.30

OCENA
Znakomita
Dobra
Zadowalająca
Słaba
Zła

Poniżej przedstawiono wyniki symulacji wskaźnika zrozumiałosci mowy STI ,
wymukację wykonano przy sygnale -10dB poniżej maksymalnej wartości wysterowania
systemu z uwzględnieniem maskowania dźwięku i szumu na poziomie 40dB.

Rys.8 – Procentowy rozkład wskaźnika zrozumiałości mowy STI.
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Rys.9 – Wizualizacja rozkładu wskaźnika zrozumiałości mowy STI.
Kolejnym wskaźnikiem określającym jakość toru transmisyjnego jest wskaźnik utraty
wyrazistości spółgłoskowej Alcons. Wskaźnik utraty wyrazistości spółgłoskowej Alcons określa stosunek liczby nieprawidłowo odebranych spółgłosek do liczby wszystkich nadanych
spółgłosek. Wielkość tą wyraża się w procentach. Ocenę zrozumiałości mowy wg. Peutza
określoną wskaźnikiem Alcons przedstawiono w Tab. 2.

Tab. 2. Skala zrozumiałości Alcons wg. Peutza
Wartość Alcons[%]

Zrozumiałość

Alcons ≤ 2

Doskonała

2 < Alcons ≤ 7

Dobra

7 < Alcons ≤ 15

Zadowalająca

Alcons >15

Niedopuszczalna
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Poniżej przedstawiono symulację komputerową wizualizującą rozkład parametru
ALCONS(%) przy sygnale -10dB poniżej maksymalnej mocy z uwzględnieniem maskowania
dźwięku i szumu na poziomie 40dB.

Rys.10 – Procentowy rozkład wskaźnika ALCONS.

Rys.11 – Wizualizacja rozkładu wskaźnika ALCONS.
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Parametr C80 – Wskaźnik przejrzystości muzyki. Parametr przejrzystości odpowiada
subiektywnej możliwości rozróżnienia poszczególnych dźwięków i ich źródeł. Przejrzystość
C80 to stosunek wczesnej energii dźwiękowej, docierającej w czasie 80ms do późnej energii
dźwiękowej docierającej po czasie 80ms do odbiorcy. Wartości tego parametru są podawane
w decybelach i zawierają się wg Beraneka w granicach od -10 do 20dB. W przypadku, gdy
C80 = 0dB, dźwięk pogłosowy i wczesny są sobie równe. Parametr C80 jest bezpośrednio
związany z czasem pogłosu i określa zrozumiałość muzyki.

Rys.12 – Procentowy rozkład parametru przejrzystości C80.

Rys.13 – Wizualizacja rozkładu parametru przejrzystości C80.
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Wnioski

Wyznaczony średni czas pogłosu sali na poziomie 0,7s świadczy do dobrych
warunkach akustycznych sali. Przyczyną niskiego czasu pogłosu zwłaszcza dla wysokich
częstotliwości jest zastosowanie w sali szeregu elementów adaptacji akustycznej w postaci
paneli i kotar absorbujących energię akustyczną minimalizując tym samym energię fali
rozproszonej.
Symulacja pokrycia powierzchni odsłuchowej dla fali bezpośredniej DIRECT SPL(A)
(Rys.4 i Rys.5) przedstawia nierównomierność nagłośnienia powierzchni odsłuchowej w
paśmie 100Hz – 10 000Hz na poziomie:
- 4 dB dla 73 % całkowitej powierzchni
- 6 dB dla 85 % całkowitej powierzchni
- 12 dB dla 96 % całkowitej powierzchni
Wyniki

potwierdzają

optymalne

rozmieszczenie

zestawów

głośnikowych

minimalizując nierównomierność pokrycia powierzchni odsłuchowej dla fali bezpośredniej.
Symulacja pokrycia powierzchni odsłuchowej dla fali bezpośredniej i rozproszonej
TOTAL SPL(A) (Rys.6 i Rys.7) pokazie przedstawia nierównomierność nagłośnienia
powierzchni odsłuchowej na poziomie 4dB, co jest bardzo dobrym wynikiem.
Średni poziom ciśnienia akustycznego SPL dla systemu wynosi 116dB przy wysterowaniu 10dB poniżej maksymalnego wysterowania zestawów głośnikowych. Wyniki

symulacji

potwierdzaną uzyskanie odpowiednich poziomów SPL a tym samym wykorzystanie
projektowanego nagłośnienia w celu realizacji małych form artystycznych.
Symulacja wskaźnika zrozumiałości mowy STI wyznacza średnią wartość wskaźnika na
poziomie 0.657 co jest wynikiem „DOBRA”.
Symulacja wskaźnika utraty wyrazistości spółgłoskowej Alcons wyznacza średnia
wartość na poziomie 4.87% co jest wynikiem „DOBRA”.
Wyniki potwierdzają możliwość stosowania projektowanego systemu do celów
przekazu mowy podczas różnego rodzaju apeli, wykładów oraz konferencji .
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Symulacja parametru przejrzystości C80 wyznacza średnią wartość na poziomie 8,5
dB. Symulacja potwierdza zdolność systemu do przekazu treści muzycznej o wysokim
poziomie przejrzystości co jest wymagane przy systemach dedykowanych dla realizacji form
artystycznych , koncertów , recitali.
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