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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Mε τη βοήθεια της πλατφόρµας ακουστικής προσοµοίωσης « CAD-Acoustic »
αναπτυγµένης στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής και προσαρµοσµένης στο σύστηµα
σχεδιασµού AutoCAD, η εν λόγω µελέτη παρουσιάζει τα ακουστικά αποτελέσµατα
υπολογισµού (RT60) των αιθουσών Elmia της Σουηδίας και της Όπερας του
Bordeaux, σε σύγκριση µε ακουστικές µετρήσεις και αποτελέσµατα άλλων ακουστικών
προγραµµάτων προσοµοίωσης (Odeon, Epidaure). Παράλληλα, παρουσιάζει
γεωµετρικές προσοµοιώσεις της ακουστικής συµπεριφοράς των µοντελοποιηµένων
αιθουσών, όπως οι 3D αντανακλάσεις των ακουστικών ακτίνων από επιλεγµένες
επιφάνειες, η 3D άποψη της τοποθέτησης των υλικών µέσω χρωµατισµού επιφανειών,
το συνολικό εµβαδόν σε µ2 των επιλεγµένων απορροφ./αντανακλ. επιφανειών και η
µεµονωµένη ή µαζική απόδοση των συντελεστών απορρόφησης στις επιφάνειες.
Τέλος, µε τη βοήθεια του « CAD-Acoustic » τα ακουστικά αποτελέσµατα
παρουσιάζονται µε γραφική σύγκριση σε σχέση µε τις βέλτιστες ακουστικές τιµές,
παρουσίαση που αποτελεί ένα είδος «αρχιτεκτονικής µετάφρασης των ακουστικών
αποτελεσµάτων» λαµβάνοντας υπόψη διάφορα αρχιτεκτονικά στοιχεία.

ABSTRACT
With the aid of the acoustic simulation plate-form named « CAD-Acoustic »
which is developed in the context of PhD and adapted on the AutoCAD system, this
paper presents the halls acoustic results (RT60) of Elmia (Sweden) and Opera of
Bordeaux (France) in relation to acoustic measurements and results of other
acoustic simulation software (Odeon, Epidaure). In parallel, it presents geometrical
simulations of the modelised halls’ acoustic behavior, such as the 3D reflections of
the acoustic rays from selected surface, the 3D view of the materials’ arrangements
through surfaces’ coloring, the measurement of the selected absorbing/reflecting
surfaces in m2 and the individual or massive absorption coefficients’ assignment to
the surfaces. Finally, with the aid of « CAD-Acoustic » the acoustic results are
compared in a graphic manner in relation to the ideal acoustic rates, a presentation
which is a kind of an “ architectural translation of the acoustic results” taking into
account several architectural elements.
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Εισαγωγή
Η πλατφόρµα « CAD-Acoustic » αναπτύχθηκε στα πλαίσια διδακτορικής
διατριβής [1]. Λειτουργεί ως πρόγραµµα ακουστικής και γεωµετρικής
προσοµοίωσης αιθουσών, προσαρµοσµένο στο σύστηµα σχεδιασµού AutoCAD,
παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα µοντελοποίησης και ακουστικού
υπολογισµού αιθουσών. Αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες, όπως η
«παιδαγωγική», η «µοντελοποίηση», η «µετάφραση» και τέλος ο «υπολογισµός».
Η «παιδαγωγική» χρησιµοποιείται ως εκπαιδευτικό εργαλείο ακουστικής
συµπεριφοράς χώρων µέσω παρουσίασης και διαχείρισης βάσης πολυµέσων
ακουστικών δεδοµένων. Η «µοντελοποίηση» αφορά αυτοµατοποιηµένες
διαδικασίες και τρόπους µοντελοποίησης αιθουσών µε σκοπό στην ακουστική
προσοµοίωση. Η «µετάφραση» αφορά στην «αρχιτεκτονική µετάφραση» των
ακουστικών αποτελεσµάτων µέσω γραφικής σύγκρισης βέλτιστων τιµών
λαµβάνοντας υπόψη αρχιτεκτονικά στοιχεία των αιθουσών. Τέλος, ο
«υπολογισµός» επιτρέπει τον υπολογισµό ακουστικών κριτηρίων και τον
υπολογισµό-σχεδιασµό γεωµετρικών ακουστικών στοιχείων (αντανακλάσεις ήχων,
διανοµή υλικών, κλπ.). Το «CAD-Acoustic» αναπτύχθηκε σε περιβάλλον AutoCAD
µε τη βοήθεια των γλωσσών VisualLISP, DCL και Visual BASIC (VBA).
Η µελέτη αφορά σε εφαρµογές των συνιστωσών «υπολογισµός» και
«µετάφραση» του « CAD-Acoustic » (Σχ. 1) στην αίθουσα Elmia της Σουηδίας, η
οποία χρησιµοποιήθηκε ως µοντέλο αναφοράς στο International Round Robin Test
II που οργανώθηκε από το Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) της
Γερµανίας (1996-1998) και στην αίθουσα της όπερας του Bordeaux Γαλλίας (GTB).

Σχήµα 1. Συνιστώσες «µετάφραση» & «υπολογισµός», πλατφόρµα «CAD-Acoustic».

1. Παρουσίαση αιθουσών / µοντέλων
Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Elmia στο Jönköping της Σουηδίας έχει όγκο
11000 µ3 και 1100 θέσεις (Σχ. 2). Το απλοποιηµένο µοντέλο της αίθουσας αποτε-

Σχήµα 2. Απόψεις αίθουσας Elmia (Σουηδία) –Φωτογραφίες και µοντέλα AutoCAD
λείται από 170 επιφάνειες συνολικής επιφάνειας 2232 µ2. Η απόδοση των υλικών
στις επιφάνειες και ο καθορισµός των συντελεστών απορρόφησης Sabin (Πίν. 1),
καθορίζονται από το International Round Robin Test II και περιγράφονται
λεπτοµερειακά στη παρουσίαση του ακουστικού προγράµµατος Odeon [2].
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Πίνακας 1. Θέση και συντελεστές απορρόφησης υλικών µοντέλου αίθουσας Elmia
Υλικό

125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz

Ξύλινο δάπεδο (σκηνή,σκαλιά,πλατεία)

0.15

0.08

0.06

0.06

0.06

0.06

Ξύλινοι τοίχοι & µέρη τοίχων µπαλκον.

0.21

0.09

0.08

0.07

0.16

0.23

Καθίσµατα µπροστινής πλατείας

0.45

0.60

0.73

0.80

0.75

0.64

Καθίσµατα πίσω πλατείας

0.50

0.66

0.80

0.88

0.83

0.70

Τοίχοι µη στιλβωµ. ξύλου,ανακλασ/ρες

0.20

0.12

0.06

0.04

0.07

0.10

Συµπαγές πλαστικό (control room)

0.02

0.02

0.03

0.03

0.04

0.06

Ανακλαστήρες (πάνω από σκηνή)

0.12

0.10

0.04

0.03

0.03

0.02

Τοίχοι ταβανιού

0.20

0.15

0.10

0.08

0.04

0.02

Η αίθουσα της Όπερας του Bordeaux (Grand Théâtre de Bordeaux-GTB) της
Γαλλίας έχει όγκο 5227 µ3 (σκηνή κλειστή) και 1200 θέσεις (Σχ. 3). Το
απλοποιηµένο µοντέλο της αίθουσας αποτελείται από 1784 επιφάνειες. Η απόδοση

Σχήµα 3. Απόψεις της όπερας του Bordeaux Γαλλίας – Φωτογραφία & µοντέλα.
των υλικών στις επιφάνειες καθώς και ο καθορισµός των συντελεστών
απορρόφησης Sabin περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα 2 [3].
Πίνακας 2. Θέση και συντελεστές απορρόφηση υλικών µοντέλου όπερας Bordeaux
Υλικό

125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz

Ξύλινα καλύµµατα (Πίσω/πάνω τοίχοι)

0.33

0.27

0.24

0.17

0.17

0.14

Ύφασµα σε γύψο (οροφή)

0.11

0.09

0.07

0.04

0.04

0.05
0.02

Μπετόν (δοκάρια οροφής)

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

Υφασµάτινα καθίσµατα σε ξύλο

0.15

0.30

0.37

0.43

0.40

0.38

Ξύλινο δάπεδο (τελευτ. ορόφου)

0.03

0.04

0.08

0.12

0.12

0.20

Γυαλί (Παράθυρα πλατείας ισογ.)

0.06

0.04

0.02

0.02

0.02

0.02

∆άπεδο σε δοκάρια (προσκήνιο)

0.15

0.10

0.05

0.04

0.04

0.04

2. Εφαρµογές γεωµετρικής ακουστικής προσοµοίωσης
Με τη βοήθεια της συνιστώσας «Υπολογισµός» - «Γεωµετρική προσέγγιση» του
« CAD-Acoustic » υπάρχει η δυνατότητα τρισδιάστατης προσοµοίωσης των
αντανακλάσεων των ηχητικών ακτίνων από πηγή ήχου προς επιλεγµένες επιφάνειες.
Αυτή η προσοµοίωση επιτυγχάνεται µέσω τριών διαφορετικών προσεγγίσεων. Η
πρώτη συνίσταται στο καθορισµό της κατευθυντικότητας των ηχητικών ακτίνων
από την πηγή σε σχέση µε το καθορισµό ενός τρισδιάστατου σηµείου της αίθουσας,
η δεύτερη σε σχέση µε το καθορισµό δύο γωνιών στο χώρο («αζιµούθιο», «ύψος»)
και τέλος η τρίτη προσέγγιση σε σχέση µε την επιλογή επιφανειών (Σχ. 4).
Η επιλογή των επιφανειών δύναται να είναι µεµονωµένη ή µαζική ενώ ο αριθµός
των αντανακλάσεων απεριόριστος (όριο µνήµης και ταχύτητας του υπολογιστή).
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Σχήµα 4. Τρόποι 3D προσοµοίωσης ηχητικών ακτίνων από πηγή («CAD-Acoustic»)
Ο σχεδιασµός των αντανακλώµενων ακτίνων ήχου ορίζεται αυτόµατα από τις
επιφάνειες στις οποίες καταλήγει η ηχητική ακτίνα από τη πηγή (Σχ. 5α), πράγµα
που σηµαίνει ότι τα σηµεία στα οποία καταλήγουν οι αντανακλώµενες ακτίνες από
την ηχητική πηγή προς τις επιλεγµένες ανακλαστικές επιφάνειες δεν βρίσκονται,
φυσικά, πάντα στο ίδιο επίπεδο επιφάνειας (Σχ. 5β). Στην αίθουσα Elmia
παρατηρούµε ότι οι ανακλαστήρες πάνω από τη σκηνή αντανακλούν τον ήχο στο
µπροστινό µέρος της πλατείας ενώ οι πλάγιοι ανακλαστήρες στο πίσω µέρος της
πλατείας, αντίστοιχα (Σχ. 5-6).

α

β

Σχήµα 5. Τρισδιάστατες προσοµοιώσεις αντανάκλασης ηχητικών ακτίνων από πηγή
µέσω ανακλαστήρων σκηνής ή πλευρικών τοίχων – Elmia («CAD-Acoustic»)
Η δυνατότητα τρισδιάστατης φωτορεαλιστικής προσοµοίωσης των επιφανειών
της αίθουσας µε ταυτόχρονη γραµµική προσοµοίωση των αντανακλάσεων των
ηχητικών ακτίνων και επιλογή διαγράµµισης των επιφανειών κατάληξης των
αντανακλώµενων ακτίνων καθίσταται ένα ισχυρό εργαλείο βοήθειας κατά τη
διάρκεια της αρχιτεκτονικής και ακουστικής σύλληψης της αίθουσας (Σχ. 6).

Σχήµα 6. Τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές προσοµοιώσεις αντανάκλασης
ηχητικών ακτίνων - «CAD-Acoustic»
Λόγω της προσαρµογής του « CAD-Acoustic » σε περιβάλλον AutoCAD, η
τρισδιάστατη άποψη της τοποθέτησης των υλικών µέσω χρωµατισµού επιφανειών
(Σχ. 7) επιτυγχάνεται µε την επιλογή « surfaces coloration » της συνιστώσας
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«υπολογισµός», η οποία επιτρέπει το µεµονωµένο ή µαζικό αυτόµατο χρωµατισµό
των επιφανειών της αίθουσας ανά αποδιδόµενο σ’αυτές υλικό.
Υλικό ν° 1
Υλικό ν° 2
Υλικό ν° 3
Υλικό ν° 4
Υλικό ν° 5
Υλικό ν° 6
Υλικό ν° 7
Υλικό ν° 8

Σχήµα 7. Τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές προσοµοιώσεις τοποθέτησης των υλικών
µέσω χρωµατισµού επιφανειών (Αριστερά : Elmia, δεξιά : GTB) - «CAD-Acoustic»
Το « CAD-Acoustic » επιτρέπει, µεταξύ άλλων, τον υπολογισµό του συνολικού
εµβαδόντος σε µ2 των επιλεγµένων απορροφ./αντανακλ. επιφανειών µέσω επιλογής
ενός ή όλων των απορροφ./ αντανακλ. αποδιδόµενων υλικών σε επιφάνειες, και
µέσω επιλογής των υλικών ανά χρώµα ή διαφάνεια (layer) (Σχ. 8). Τα
αποτελέσµατα µπορούν να αποδοθούν γραφικά µε συγκρίσεις εµβαδόντων
επιφανειών της αίθουσας σε µ2 ανά υλικό (Σχ.9α) και ανά συνολικό εµβαδόν

Σχήµα 8. Επιλογές υπολογισµού εµβαδόντος επιφανειών- («CAD-Acoustic»)
απορροφ/κών και αντανακλ/κών επιφανειών µε παράλληλη παρουσίαση του µέσου
όρου των συντελεστών απορρόφησης και τις αντίστοιχες µονάδες Sabin (Σχ. 9β).
Από τις συγκρίσεις αυτές παρατηρούµε στην αίθουσα Elmia ότι ενώ η συνολική
επιφάνεια των απορροφ. υλικών είναι περίπου το το 1/3 της συνολικής ανταντακλαα

Επιφ άνειες ανά υλ ικό (Elm ia)
50 0

Συνολική απορροφ. / αντανακλ. επιφάνεια (Elmia)

β

40 0

Υλικά

30 0
20 0
10 0
0
Ν° 1

Ν° 2

Ν° 3

Ν° 4

Ν° 5

Ν° 6

Ν° 7

Ν° 8

Ν° υλικού
Ν ° υ λ ικ ο ύ

Υ λ ικ ό

0

300

600

900

1200

1500

1800

Ε π ιφ ά ν ε ια (µ 2 )

Ν° 1

Σ υ µ π α γ έ ς π λ α σ τ ικ ό

1 1 6 .1 3

Ν° 2
Ν° 3

Α ν α κ λ α σ τή ρ ε ς
Ξ ύ λ ιν ο δ ά π ε δ ο

1 1 9 .6 5
2 2 0 .1 5

Ν° 4

Π ίσ ω τ ο ίχ ο ι κ α ι τ ο ίχ ο ι χ ω ρ ίς σ τ ιλ β ω µ έ ν ο ξ ύ λ ο , α ν α κ λ α σ τ ή ρ ε ς

4 4 3 .6 6

Ν° 5

Τ ο ίχ ο ι τ α β α ν ιο ύ

4 8 0 .3 2

Ν° 6

Ξ ύ λ ιν ο ι τ ο ίχ ο ι κ α ι κ ά τ ω µ έ ρ η τ ο ίχ ω ν µ π α λ κ ο ν ιώ ν

3 2 3 .7 2

Ν° 7

Κ α θ ίσ µ α τ α µ π ρ ο σ τ ιν ή ς π λ α τ ε ία ς

3 4 6 .4 1

Ν° 8

Κ α θ ίσ µ α τ α π ίσ ω π λ α τ ε ία ς

1 8 2 .3 9

Απορροφητικά υλικά

Επιφάνεια (µ2)
Περιγραφή

Αντανακλαστικά υλικά

Επιφάνεια (µ2)

Μ.Ο. συντελ.αποροφ.

Μονάδες Sabin

Επιφάνεια αντανακλαστικών υλικών

1703.6

0.08

136.2912

Επιφάνεια απορροφητικών υλικών

528.8

0.69

364.872

Σχήµα 9. Γραφική σύγκριση εµβαδόντων επιφανειών- («CAD-Acoustic»)
στικής επιφάνειας, παρολ’αυτά οι µονάδες Sabin των απορροφ. επιφανειών είναι
περίπου 3 φορές µεγαλύτερες των αντίστοιχων µονάδων των αντανακλ. επιφανειών,
πληροφορίες πάντοτε χρήσιµες στην ακουστική διευθέτηση της αίθουσας.
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3. Εφαρµογές ακουστικού υπολογισµού
Το « CAD-Acoustic », µέσω αλγόριθµου VisualLISP, δίνει τη δυνατότητα
ατοµικής ή µαζικής απόδοσης συντελεστών απορρόφησης σε οµαδοποιηµένες
επιφάνειες ανά διαφάνεια (layer), χρώµα ή ατοµικό αντικείµενο (entity) (Σχ. 10).
Πρόσδοση συντελεστών απορρόφησης σε επιφάνειες
Επιλογή επιφάνειας

ανά Layer

ανά Χρώµα

ανά Αντικείµενο

Ολες οι επιφάνειες
«3dface»

Τύπος χρώµατος :
« by object »

Μεµονοµένη
επιλογή “3dface”

Σχήµα 10. “Πρόσδοση συντελεστών απορρόφησης ανά επιλογή επιφανειών” διάγραµµα & µερική άποψη της εφαρµογής επικοινωνίας - « CAD-Acoustic » [4].
Αποψη του εν λόγω αλγορίθµου VisualLISP (Σχ. 11) καθώς επίσης και αριθµός
αλγορίθµων και εφαρµογών σε VisualLISP, προσαρµοσµένοι στο « CADAcoustic » οι οποίοι αυτοµατοποιούν µεθόδους µοντελοποίησης αιθουσών για
ακουστική προσοµοίωση περιγράφονται σε ερευνητική εργασία [4].
(defun c:SAISIR_COEF (/ ...)
Variables declaration
(setq what_next 3) (if (< (setq id (load_dialog ...
Load the DCL dialog box
(while (> what_next 1) (new_dialog "data_fin" id)
Links with the DCL dialog box
(action_tile ...) ...
Absorp. coef input values via DCL dialog box
(setq what_next (start_dialog))
Start DCL dialog box
(cond ;if ( (= 2 what_next)
Assign to variables the grouping choise per Object/COlor/LAyer
(progn (initget 1 "Object COlor LAyer")
(setq choice (getkword “<Object/COlor/LAyer>:"))
(if (= choice "COlor") (setq ...
(if (= choice “LAyer") (setq ...
(if (= choice "Object") (setq ... ) ) ) )
(if (= choice "COlor")
Grouping per color choise
(progn (setq ent (ssget "X" (list ...) (repeat num
(setq list …)
Additive sub_list
(setq lista (entget (ssname …) (setq count 10) …
Counter facettes
(setq list ...(append ...)
Total additive list of facettes cordonates
(setq count (1+ count)) )
Counter facettes
(setq list ..(append ...)
Additive sub_list
(setq list...(append ...)
Total additive list corners cordonates and absorption coef.
(setq count_fac (1+ count_fac)) ) ) )
End counter facettes
(if (= choice "LAyer") ...
Grouping per layer choise
(if (= choice "Object") ...
Grouping per Object choise
(unload_dialog id)
Close DCL dialog box
SOMMETS PLUS COEF )
Gives variable with total corners facettes cordonates with absorption coefficients

Σχήµα 11. Άποψη αλγορίθµου σε VisualLISP που επιτρέπει την απόδοση συντελεστών
απορρόφησης σε οµαδοποιηµένες επιφάνειες – « CAD-Acoustic » [4].
Με τη βοήθεια της συνιστώσας «Υπολογισµός» (« CAD-Acoustic ») υπάρχει η
δυνατότητα υπολογισµού του κριτηρίου χρόνου αντήχησης RT60 (Σχ. 12).
Epidaure (statistic)

GTB : Χρόνος αντήχησης RT60

CAD-Acoustic
2.5

1.5

RT60 (s)

RT60 (s)

Odeon

ELMIA : Χρόνος αντήχησης RT60

CAD-Acoustic
Epidaure (sabin)

2

1
0.5

2
1.5
1
0.5
0

0
125

250

500

1000

Συχνότητα (Hz)
Epidaure (statistic)
Epidaure (sabin)
CAD-Acoustic

2000

4000 .

125

250

500

1000

2000

4000 .

Συχνότητα (Hz)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz
1.74
1.99
2.09
2.05
1.27
1.17
1.13
1.19
1.2
1.13 Odeon
1.98
1.94
1.96
1.14
1.06
1.02
1.07
1.09
1.04 CAD-Acoustic 1.82
1.19
1.13
1.1
1.21
1.26
1.35

2 kHz
1.93
1.94

4 kHz
1.62
2.00

Σχήµα 12. Συγκρίσεις υπολογισµών RT60 των αιθουσών Elmia / GTB µε το «CADAcoustic» σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων Epidaure, Odeon
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Με τη βοήθεια της συνιστώσας «Μετάφραση» (Σχ. 1-αριστερά) οι τιµές του
ακουστικού υπολογισµού συγκρίνονται γραφικά µε βέλτιστες τιµές βιβλιογραφίας
λαµβάνοντας υπόψη αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως ο όγκος του χώρου, ο τύπος του
θεάµατος (συναυλία, εγγραφή, οµιλία) και η διαµόρφωση του θεάµατος (όργανο,
συµφωνική ορχήστρα, όπερα, τζαζ, κλπ.). Η εν λόγω «αρχιτεκτονική µετάφραση»
των ακουστικών αποτελεσµάτων αφορά σε τρεις διαφορετικούς τύπους µετάφρασης
και παρουσίασης αποτελεσµάτων, όπως ένα κριτήριο ανά µία αίθουσα, ένα κριτήριο
ανά πολλές αίθουσες και τέλος πολλά κριτήρια ανά µία αίθουσα (Σχ. 13) [5].
1 αντ.κριτ./ αιθ.

1 αντ.κριτ./ πολλές αιθ.

Πολλά αντ.κριτ./ αιθ.

Σχήµα 13. Τύποι «αρχιτεκτονικής µετάφρασης» ακουστικών αποτελεσµάτων
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η «αρχιτεκτονική µετάφραση» των δύο αιθουσών
αφορά τη σύγκριση των RT60 καθεµίας αίθουσας (στις συχνοτήτες 125Hz – 4kHz)
µε τις βέλτιστες τιµές βιβλιογραφίας (Σχ. 14 α-Elmia, β-GTB), καθώς επίσης και
στη σύγκριση των τιµών υπολογισµού RT60 διαφορετικών προγραµµάτων
ακουστικής σε σχέση µε τις βέλτιστες τιµές στη συχνότητα των 1000 Hz (Σχ. 14 γ).
Rose of the
acoustical results
Configuration :

1 Obj.crit. / Hall

Hall's name :

Elmia

1000 Hz

Elmia (CA)

125 Hz

125 Hz

1.96

1.82

1.82
2

11000 m3

Hall's volume :

REVERBERATION TIME RT60

REVERBERATION TIME RT60

REVERBERATION TIME RT60

Hall type :

Symphonic music

Spectacle type :

Concert

2.8

21.96

1.8
1.6

2.6
2.4

4000 Hz

2.2

2

250 Hz

4000 Hz

1.98

2

1.6

2

1.98

1.2

0.4

1.13

0.8

1

00

0.6

0.6

1.1

1.26
1.94

1.07

1.94

Optimal rates area (limits),
(deviation - + 5%)
Optimal rates area (limits),
(deviation - + 10%)

0.8

1.21

Calculation rates area
Calculation rates

1.21

1.2

1

1.35

0.8

Memory

GTB (CA)

1.98

1.21.19

1.6
1.4

250 Hz

1.4

2
1.81.82

Comments :

1.21

2.05
1.19

1.96

2000 Hz

500 Hz

2000 Hz

1.94

1.94

1.94

500 Hz
1.94

GTB (EPSA)

ELMIA (OD)

1.07

2.05

Tr 60 Excellent
Tr 60 Mediocre

1000 Hz

1000 Hz

1.96

1.96

GTB (EPST)
1.07

Tr 60 Bad

Σχήµα 14. Παρουσίαση «αρχιτεκ/νικής µετάφρασης» ακουστικών αποτελεσµάτων
Στις πρώτες δύο συγκρίσεις παρατηρούµε ότι οι τιµές υπολογισµού των RT60 µε
το « CAD-Acoustic » (µπλέ επιφάνεια) βρίσκονται στα όρια των βέλτιστων τιµών
(πράσινα όρια : απόκλειση 5% από βέλτιστες τιµές, κόκκινα όρια : απόκλειση 10%)
όσον αφορά στις µεσαίες συχνότητες. Στις συχνότητες των 125 Hz και 4 kHz οι
τιµές υπολογισµού βρίσκονται εκτός ορίων των βέλτιστων τιµών κι αυτό διότι οι
βέλτιστες τιµές υπολογίζονται για τις µεσαίες και µόνο συχνότητες, ενώ για τις
υπόλοιπες συχνότητες οι τιµές υπολογίζονται κατά προσέγγιση. Στη τρίτη σύγκριση
(δεξιά), παρατηρούµε ότι οι τιµές υπολογισµού των RT60 των ακουστικών
προγραµµάτων στη συχνότητα 1 kHz βρίσκονται στα όρια των βέλτιστων τιµών.

4. Συµπεράσµατα
Η πλατφόρµα « CAD-Acoustic » προσαρµοσµένη σε περιβάλλον προγράµµατος
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µοντελοποίησης, εκτός της λειτουργίας ως εκπαιδευτικού εργαλείου ακουστικής
συµπεριφοράς χώρων και µέσου βοήθειας µοντελοποίησης για ακουστική
προσοµοίωση, παρέχει τη δυνατότητα υπολογισµού ακουστικών κριτηρίων και
γεωµετρικών προσοµοιώσεων της ακουστικής συµπεριφοράς.
Μερικές από τις ακουστικές και γεωµετρικές εφαρµογές του « CAD-Acoustic » :
- Γραµµική και φωτορεαλιστική προσοµοίωση αντανακλάσεων σε σχέση µε
επιλεγµένη-ες επιφάνεια-ες.
- Μαζική ή µεµονωµένη απόδοση υλικών και συντ. απορροφ/σης σε επιφάνειες.
- Προσοµοίωση και οµαδοποίηση υλικών ανά χρώµα.
- Υπολογισµός και σύγκριση συνολικών ή µεµονοµένων απορροφητικών ή
αντανακλαστικών επιφανειών.
- «Αρχιτεκτονική µετάφραση» ακουστικών αποτελεσµάτων.
- Υπολογισµός ακουστικών κριτηρίων.
Οι συγκεκριµένες εφαρµογές καθίστανται ένα εργαλείο βοήθειας ακουστικής
διευθέτησης κατά τη διάρκεια της αρχιτεκτονικής σύλληψης ακουστικού χώρου,
ενώ επιτρέπουν κατά κύριο λόγο σε αρχιτέκτονες ή φοιτητές αρχιτεκτονικής, µε
γνώσεις ακουστικής ή µη, να εκτιµήσουν τα ακουστικά αποτελέσµατα µε σκοπό την
αποδοτικότερη συνεργασία µε απαραίτητους συµβούλους ακουστικής.
Οι εν λόγω εφαρµογές επιτρέπουν κατά δεύτερο λόγο σε συµβούλους
ακουστικής, µεταξύ άλλων, τον υπολογισµό ακουστικών κριτηρίων, δίνοντας τη
δυνατότητα ελέγχου λειτουργίας ακουστικών επιφανειών µέσω προσοµοίωσης,
αυτόµατης προσαρµογής και αλλαγής της γεωµετρίας των επιφανειών του χώρου,
σύγκρισης αποτελεσµάτων, σε µια πλατφόρµα ανοιχτή στη προσαρµογή άλλου
ισχυρού κώδικα προγραµµατισµού ακουστικού υπολογισµού και προσαρµοσµένη
σ’ένα ισχυρό περιβάλλον προσοµοίωσης και µοντελοποίησης.
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